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 ئـەنجومـەنـى وەزیـران
 1/2/6262لە  4623: ژمارە

 بڕیار
 6262ى ساڵى (02)ژمارە

اەندەو زیرانتتدەهەمی تتدەس م ستتتم ەجتت نلەەیمستتم ەحەە(هەشتتتە )پشتبەستتبە ەەحەامتتمادەاتتم    
وەلەەپێنتمو ەسەامتر نەو  ەرەمیەەەستم ەوەزیتم سر ندە اهتم دەە،ەهەات امسراو2991 ەسمڵدە(3)ژامم 

وەلە ەمە،ە وچەەوەشمیستتتە ە امایتتدەا وچەرتتهماندەهەمی تتدەس م ستتتم ەگشتتتدەوە ا ەنمر نتتدەاتت
حەنجتت اەندەە5/5/1212لەە(12)سه تت ونەو  ەحمستتمیدەحەنجتت اەندەو زیتترا ەژاتتمم سهن وستت ەڕۆشتتنمیدە

 :و زیرا ە ڕیمم ە اە ەە
 :لە بواری كەمكردنەوەی خەرجییەكانە:یەكەم

  ەو زیتەەە مكستم ەوەپتتەە میبە ەستتم ەلەەرەمیمر نتدە ەناتمەڕیتە یەەەلەەات وچەەوە  ماتمڵە ەرتمو -2
  ام سمندەرزاە دەشممستمندەوەسەم مزیدەوەهێز سمندەحمسمیشدەنتمورهەلەەگشتبە ااەزماو ستمندە

ستەمۆسمیە دەهەمی تدەس م ستتم ەوەامت اە دەهەمیتەەوەستەمۆسمیە دەوە)هەمی دەس م ستتم ەلەە
وە اواستتتمماندەگشتتتتدەوەەحەنتتتااامندەپەملەاتتتم ەوەحەنجتتت اەندە ا و میتتتدەوەستتتەمیە ە ا و ما 

وەحەوانە ە ەوەپتتەنەەرمنەنشتتە ە(حەنجتت اەندەپممیزگتتمەوحمسمیشتتدەگشتتتدەوەحەنجتت اەندەحمستتمی 
 .سراو ەیم ەرمنەنشە ە    

 ەسەم و ە ەپێدەرشتەیەەە   ێبەلەەچ امچێ   ەڕین تمیەەەەسەەلەییە ە(2)یێبەیێمر ندە ڕگە  -1
ەمۆسمیە دەحەنج واەندەو زیرا ە  م  چێتبەوەو زام  دە امایدەوەحم  ومیەەو ە ەەهەامهەنگدەس

  سریتبە تهەرمنەنشتەنمندەحەوەپتەنەەلەگە ەەە و ەیێبەیت ە1212لەەا وچە ەامنگدەشت  م دەستمڵدە
 . ەفەمامنبەما ە  سەویتەە  ام ەیێبەیێمر نەو 1212رەمیمر ندەا وچە ەامنگدەش  م دەسمڵدە

یتتتەەە تتمكەوەپتتتتەە میبە تتتمنە ەسەەلەەمەاتت وچە ە نەڕ  تتتدە تتتهەحەوەرتتمو  ەو زەتتتنرەمیمر نتتدە ە -3
 ەڕیتت   ەم ەگشتتتدە ەم وەستتەم و  ەوەستتەمۆسدەیەسەەسممگێڕیەەستتم ەلەەپممیزگتتممەوە می  تتم ەوە

 ەوەپێ یستتتەەلەستتەمەو زام  تتدە امایتتدەوەحتتم  وم ە ەەهەاتتمهەنگدە(اعتت  ) ەڕیتت   ەم ەنتتماەەسە
یشتتتندەحە ە ڕیتتمم ە ەەستتدەڕۆژەلەەڕیمەو تتدەگەە(32)ستتەمۆسمیە دەحەنجتت اەندەو زیتترا ەلەەاتتمو  

 ەستتتمڵدە(1)و زام  ەتتتم ەچمم ن وستتتدەو زیەەەتتتم ەلەەچ امچێتتت   ەیمستتتم ەچمسستتتمزیدەژاتتتمم 
 .یەسەیدە مم ەو 1212

وەە1212پێ یستەەو زام  دە امایدەوەحم  وم ەلەگە ەرەمیمر ندەات وچە ەاتمنگدەشت  م دەستمڵدە -4
یستتتدە هاتتتمم ە تتتمیهاە ر ە ە واو ەاتتت وچەە ەنەتتتمە تتتهەحەوەسەستتتمنەەرەم ە متتتم ەسەەلەە ا م ە

 .ا وچەرهماندەهەمی دەس م ستم ە هاممسراو ە
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 تتهەنزاتتتری ەحمستتبە ەەیهمیتتبە ەنەتتمە تت ام ەە(التشتتلەتەە)سەامتتر نەو  ە تت  یە ە ەستتمم ر  ە -5
 تت ام ە ا ەنمر نتتدە  ماتتم ەوەپێااویستتتدەپزیشتتمدەوە)ستتەم سەەەسمندەرەمیتتدە گتتریتەو ەو ستت 
انەەەسم ەوەرمنە ە ەسمكچ وا ەوەنەویەوانم ەوانتااك ە م ەگەیدەوەر ام ندەنەرهشخمنەەوەزینا

وەشێڵتەم سمندەژنم ەوەپمسمر نەو  ەشتممەوەشتممۆچمەسم ەوەنەرهشتخمنەسم ەوەپێااویستتەەەسمندە
وەپێتااندە  ستەك ەە(حموەوەسریدەویستگەسمندە ەمهەااێنمندەسمم  مەوەچمسمر نەو  ەڕیگمو منەسم 

 نتدەڕین تمیدەپێ یستبە تهەحمستمنمممیدەیێبەیێمر نتدەحە ە ەەو زیر ە امایدەوەحم  وم ە هە  مسر
 . ڕگەیەە ەەهەامهەنگدەلەگە ەسەمۆسمیە دەحەنج اەندەو زیرا ە

پەیڕ وسر نتتدەسەستتت دەنتت یدەحتتهنەی ەسەەلەییە ە ە تتدەڕاویەستتممیدەلەەن وستتەنگە ەستتەمۆسدە -6
لەەپێنتتموەە(تەەالتشتتلە) تتهەرەمیمر نتتدە تت  یە ە ەستتمم ر  ،ەحەنجتت واەندەو زیتترا ەحماتتم  سراوە

 . ر و ا ە ەشەفمفەەە ەوەسەامر نەو  ەڕۆ ە ە
پتتتڕۆژ  ەو زام  ەستتتم ەوە)ڕاگر نتتتدەهەا ویتتتهم ەرەمیەتتتەەەەلەەستتتەمە تتت  یە ەو  ەمهێنتتتم ە -2

 ە(پەم پێااندەپممیزگمسم ەوەپڕۆژ سمندە یمە ە   یەەیهماویهم سم 
مندەهەمیتتتەەلەییە ەپێتتتااچ ونەو ە ەەنەستتتریەەوەپێشتتتەنە ەو زام  ەوەستتتەمیە ە ااەزماو ستتت -8

سەمۆسمیە دەحەنج اەندەو زیرا ەوەو زام  دە امایتدەوەحتم  وم ە ەەحمڕاستتە ەسەامتر نەو  ە تهە
 .نزاتری ەحمسبە

ڕاگر ندەهەا وەیهم ەرەمیەەەستدەڕاستتەوره ەو زام  ەوە  ستتەەوەییەنەستمندەنە ەستتراوە ەە -9
 .و زام  ەلەسەمە ەشەە اهم دەرهیم ە

میەەەستتمندەرزاە گتت زامیدە تت ام ەنەو ەوەگتتمزەلەییە ەو زام  تتدەستتمامنەەپێتتااچ ونەو ە ەەرە -22
سروشتتەەەەسم ەوە ەەهەاتتمهەنگدەو زام  تدە امایتتدەوەحتم  وم ەوەلەەژیتترەچتمو یر ەستتەمۆسمیە دە

 .حەنج واەندەو زیرا ە
و زام  دە امایدەوەحم  وم ە ەەهەامهەنگدەسەمۆسمیە دەحەنج اەندەو زیرا ەڕین تمیدەپێ یستبە -22

 .حمسمنمممیدەیێبەیێمر ندەحەوە ڕگمنە ەسەم و   م  سم ەە ه
 :لە بواری ڕێكخستنەوە و زیادكردنی داهات : دووەم 

ڕیمخستنەو  ەحەوەرزاە گ زامیەمنە ەلەییە ەسەم دە میبە ەو ە ەەشتێ   ەگریبەستبەلەە  مواز ە -2
نەە تهە ەمژ و نتا ە   ێبە اهم دەحەوەرزاە گ زامیەم،ەسن ومیەەسم ەپێشمەشە  سری ە ەەیهمیبە

پێتدەفەماتمندەستەمۆسمیە دەەتەنە ەپێماتم  وە ەپێ یستەەلەسەمەل،ەگشتدە ێبە هەحە ەاە ەستەشە
 ەستتەمۆسمیە دەو زیتتر ەە11/3/1212لەەە(222)ستتەمۆسمیە دە یتت ا ەژاتتمم ە/حەنجتت واەندەو زیتترا 

 امایتتتدەوەحتتتم  وم ەستتتمم ەپێ یستتتبەحەنجتتتم ە تتتاا ەوەڕاپتتتهم دەسه تتتمیدەرهیتتتم ەپێشتتتمەشە ەە
 . ێپەڕەنەسم ەە25/6/1212نج واەندەو زیرا ە مە ەلەەامو یەەەسەەلەەحە



 

 7/7/1212 151( العدد) ذمارة  3  

هەڵ  شمنانەو  ەسەمیە ەحەوەلێخهشب ونمنە ەسەە ماو ەلەەڕ س دەگ ارگەوە م ەسەەلەگە ەیمستمە -1
وەڕین میەەسمنااەنمگ نجێ ە هەحە ەاە ەستەشەپێ یستەەلەستەمەلەتەنە ەپێماتم  وە ەپێتدەفەماتمندە

 ەەە11/3/1212لەەە(228)ستتتتەمۆسمیە دە یتتتت ا ەژاتتتتمم ە/و زیتتتترا ەەستتتتەمۆسمیە دەحەنجتتتت واەند
سەمۆسمیە دەو زیر ە امایدەوەحم  وم ەسمم ەپێ یستبەحەنجتم ە تاا ەوەڕاپتهم دەسه تمیدەرهیتم ە

 . ێپەڕەنەسم ەە25/6/1212پێشمەشە ەەحەنج اەندەو زیرا ە مە ەلەەامو یەەەسەەلەە
سەەزیتتم ە ەەەڕیگتتر ەلەەهەمەستتممیمدەنمیمستتمیدەستتهنتڕۆڵمر ندە  مواز ەستتن میەەسم ە ەەاە ەستتتد -3

پێ یستتتەەلەستتەمەلەتتەنە ەهەاەشتتەیدەپێماتتم  وە،ە اهتتم دەگشتتتدە گەیەنێتتبە تتهەحە ەاە ەستتتەشە
فەماتمنگە ەیمستتمیدەە/ستتەمۆسمیە دە یت ا / ەپێتدەفەماتمندەستتەمۆسمیە دەحەنجت واەندەو زیترا 

ێ یسبەحەنجتم ە تاا ەوەڕاپتهم دە ەەسەمۆسمیە دەو زیر ەنمورهەسمم ەپە11/3/1212لەەە(1929)ژامم 
 ەم  وااتتدەرهیتتم ەستتە مم  ە ەە ەم وپێشتتا و ەوەحمستتتەنگەسم ەپێشتتمەشە ەەحەنجتت واەندە

 .و زیرا ە مە ە
سهاپمنەمسمندە  ام ەپمماستندەحمسمی ەوە،ەپم ەناسر ندەسهاپمنەمەنمورهیەەسمندە  ام ەنەو ەوەگمزە -4

ژ ستتمندەنەشتتتەیێب و ە ەەپێتتااندە تتم ەلەەسهاپمنەمستتمندە تت ام ەپەی  نتتا ەوەحەنتەمنێتتبەوەپڕۆ
چ امچێ   ەیمسمەوەڕین میەەسمنتااە تهەحە ەاە ەستتەشەپێ یستتەەلەستەمەلەتەنە ەپێماتم  وە ەپێتدەە

 ەەە11/3/1212لەەە(226)ستتەمۆسمیە دە یتت ا ەژاتتمم ە/فەماتمندەستتەمۆسمیە دەحەنجتت واەندەو زیتترا ە
جتتم ە تتاا ەوەڕاپتتهم دەسه تتمیدەستەمۆسمیە دەستتمر ێر ەحەنجتت اەندەو زیتترا ەستتمم ەپێ یستتبەحەن
 . ێپەمەنەسم ەە25/6/1212رهیم ەپێشمەشە ەەحەنج واەندەو زیرا ە مە ەلەەامو یەەەسەەلەە

ڕیمخستتنەو  ەاەمتمنەز ەوەحەوەییەنتمنە ەسەەڕست ام دەرزاە گت زامیدەو زام  ەستم ە ەەشتتێ   ە -5
 تهەحە ەاە ەستتەشەگریبەسبەسه  سەنەو ە ەەیهمیبەسەەلەەرزاە دە ەمژ و نتایدەگشتتەااە ێتبە

حەنجتت واەندەحتتم  وم ەە/لەتتەنە ەپێماتتم  وە ەەپێتتدە ڕیتتمم ەستتەمۆسمیە دەحەنجتت واەندەو زیتترا ە
 ەەسەمۆسمیە دەیێگر ەستەمۆسدەحەنجت واەندەو زیترا ەستمم ەپێ یستبەە2/3/1212لەەە(1429)ژامم 

 .حەنجم ە   ا ە
لەییە ە ەڕیتت   ەمایە دەەستتەپمناندە تتم ەلەستتەمەهتتموم  سر  ەوەپتتمكو ندە ەمهەاەەنەو ەەەستتم  -6

گشتدە میەستم ەوەرتمن و ەم  ەاەتر ەوە ەەهماتمهەنگدەو زام  تدەستمامنەەسروشتتەەەسم ەوەلە ەمە
 .ڕۆشنمیدەیمسمە ەمسمم سم ە

ە25/6/1212پێ یستەەلەسەمەو زام  دەسشت سم ەوەستەمچمو سمندەحتموەلەەاتمو یەسدەگ نجتمو اەسەەلەە -2
ستەمۆسمیە دەحەنجت اەندەو زیترا ەستە مم  ە ەەپتهڵەندەە ێپەڕەنەسم ەڕاپهم ێبە ەمز متم ەو ە ته

ستەم ڕا ە ێتااچ ونەو  ەحەوە،ەسەمیە ەحەوەز ویەەەسشتت سمڵەەمنەەسەەزیتا ڕۆیەم ەلەستەمەستراو ە
ز ویەەەسشت سمڵەەمنە ە ەەگریبەسبە ەسریاماو ەلەەڕوو ەنرخەوەشێ از ەگریبەسبە تهەحەو  ەو ەە

 .ەسمامنێمدەنەشت منەدەاماەڵەیم ەپێ  ە مریب
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هەڵ  شتتمنانەو  ە ەمرتتمنمر ندەز و ەلەییە ە  ستتتە ەو  ەمهێنتتم ە تتهەحەوەپتتڕۆژانە ەاتتهڵە دە -8
وەو مگر نتتدە ەك ە  ستتتەم ە ەەیێبەیێمر نتتدەپڕۆژ ستتم ەنەستتر وو ە،ەو  ەمهێنمنەتتم ەپێتتاماو ە
وەە1226 ەستمڵدە(4) ەماابەمیم ەلە ەمەڕۆشنمیدەیمسم ەو  ەمهێنتم ەژاتمم ەڕیممم ەیمسمیدەپێ یسب

ستتدەە(32) متتم ەلەەاتتمو یەەەسەەەلەەەەێ یستتتەەلەستتەمە  ستتتە ەو  ەمهێنتتم ەحە ە تتڕگەیەەیێبەیتت پ
 .ڕۆژ ەسممە ێپەڕەنەسم ەلەەڕیمەو دەگەیشتندەحە ە ڕیمم ە ەە  ستەسەیم ە

 ەك ە  ستتەم ە ەیێبەیێمر نتدە،ەهەڵ  شمنانەو  ە ەمرتمنمر ندەز و ەسەە ەەا ستم ەاەە ماو ە -9
 .پڕۆژ سم ەنەسر وو ە

 تتمپهسر ندەستتەمیە ەحەوەز ویەتتمنە ەسەە ەشتتێ   ەستتمم ە ەمرتتمنمراو ە تتهەهمووك ەەتتم ەلەییە ە -22
 ەڕیتت   ەمایە دەگشتتتدە هاتتممەە/هەم ووەو زام  تتدەشتتمم واندەوەگەشتتت گ زامەوەو زام  تتدە ا ە

 .رمن و ەم ە
ەییە ە تتمپهسر ندەیەسەستتمندەنەشتتتەیێب و ەلەەپڕۆژ ستتمندەو  ەمهێنتتم ە ەەنتتمو ەهمووك ەتتم ەل -22

 ەڕیتت   ەمایە دەگشتتتدە هاتتمم ەە/زامەوەو زام  تتدە ا ەگ هەم ووەو زام  تتدەشتتمم واندەوەگەشتتت 
 .رمن و ەم ەوە  ستە ەو  ەمهێنم ە

پێااچ ونەو ە ەەنرردەرزاە گ زامیدەسهاەڵگەسمندەنەشتەیێب و ەلەییە ەلەەنەیەسدەهتمو ەشە -21
سەاتترە(   ەم ەڕیت)گ زامەسەەپتتەسە ەلەە ەەسەمۆسمیە دەن نێەمیمدەو زام  دەشمم واندەوەگەشتت 

پێتدە میبە  ەنتایتدەیت گرافدەوە  ستتە ەحەاام ەستەم ەرهسم ە ەنەم ەپممیزگمسم ەوەینە ێبەوەن 
 .و  ەمهێنم ەوەو زام  دەحمو  انمر نەو وەنەشتەیێمر  ە

ەیەم ستتر  ەوەپتتهڵێنمر ندەستتەمیە ەا ڵم اتتمڵدەو زام  ەوە  ستتتەەوەییەنەستتمندەنە ەستتتراوە ە -23
و زام  ەوەستتەمیە ە ااەزماو ستتم ەلەەهەمی تتدەس م ستتتم ەلەییە ەرتت   ەحە ە ااەزماوانەو ەوە
نتمم ندەوینەیەستتدەحە ە هاتممانەە هستتەمۆسمیە دەحەنجت اەندەو زیتترا ەوە ەڕیت   ەمایە دەگشتتتدە

نە ەسەشتمیەندەكاتمە میەسم ەوەرمن و ەم  ەاەر ەسەمە ەەو زام  ەوە  ستنەشمنمر ندەحەوەا ڵم 
دە  وڵە ە تهەحەو  ەو ەەستەمچمو یەەە تهەڵ ە ەسریتااندەا ڵم اتم ەپێدەیمسم ەفرۆشتە نفرۆشت

  اهم دەگشتدەاماەڵەیم ەپێ  ە مریبە
و مگر نتتدەەستتەمیە ە ەمز ە مزمگمنەەەبتتم ە ەەستت و  ە من ەەتتمنەو ەلەییە ەو زام  تتدە امایتتدەوە -24

 .1212 ەسمڵدە(1)ۆشنمیدەیمسم ەچمبسمزیدەژامم ەحم  وم ەلە ەمەڕ
پەسەنابر ندەپڕۆژ  ەپێش ەشت ر ندەرزاە گت زامیدە ا ەشت ر ندەبمم  تمەبتهبر نەو  ەبریتدە -25

رزاە گتتت زامیدەبمم  تتتم ە ەشتتتاام  وا ەلەەییە ەبهاپمنەتتتم ەپستتتپهڕ ەبەم تتتدە تتتمیبە ەو ەلە ەمە
ڕین تتتمیەەەبممپێ راو بتتتم ەوەلەژیتتترەسەمپەمشتتتتدەوەچتتتمو یر ەستتتەمۆبمیە دەوەڕۆشتتتنمیدەیمستتتمە
 . ەحەنج اەندەو زیرا
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ینەو ەوە ەە تتمزاڕبر ندەڕپەستەنابر ندەپتتڕۆژ  ەو زام  تتدەبشتتت بم ەوەستتەمچمو بمندەحتتموە تتهەبتت -26
گەن دەی و ەمماندەهەمی تدەب م ستتم ەلەییە ەبەم تدە تمیبە ەو ە ەپێتدەحەوەپترۆژ یە ەلەییە ە

رەسەمپەمشتتدەچتمو یر ەو زام  دەبشت بم ەوەستەمچمو بمندەحتموەحماتم  براو ەوەپترۆژ بەەلەەژیت
 .  بریبە ەەاە ەستدەپمڵپشتە ر ندەبەم دەبشت بم ەوەی و ەمما ە   اە ەیێبەیا
منەەو کەەتتمنە ەا تت اە ەبەەلەی ەهمووك ەنەلەستتە اەپتتمز  ەلەوەپێشتتە%25 اشتت مناندەڕیتتە  ە -22

وەپێشتەنەبمندە تمن دەبشتت بمڵدەوەپێشەنە ەرمن و ەم ەپێشەنە ەهموسەمگەر ەوە ەمز ە ا وکە)
ە25 تتمەمۆژ ەە ەەاەمیێتتهەهمووك ەەتتم ەحماتم  ە تت ە(ەشەستتمز ەوەگەشتتەمم ەۆژ بتتمندەپڕشتەنە ەپێپ

 ەمز ەە ەواو ە تتتتڕ ەپێشتتتتەنەبم ە تتتتهەا تتتت اە ە گەڕینتتتتنەو ،ەوەحە ە تتتتڕگەیەەە1212 ەا تتتت ز ە
 مزمگمنەەەبم ەنمگریتەو ەبەە ەەبهاپمنەمەوە ەڵێنا مەوەو  ەمهێنەما ە ماو ەو کەحمسمن ممیدە تمن دە

  ەسەم و ەاماەڵەە  بریبە(24)پێدە ڕگەەبمنەو ە ەڵ  ە ە من ەە مزمگمنەەەلەییە ە
  بە ەوە   ت ان ەڕین تمیدەەی پەی  نایاام بم ەحە ە ڕیمم ەیێبەسەمیە ەو زام  ەوەییەنەەە:سێیەمەە

 پێ یسبە هەحمسمن ممیدەیێبەەیێ ر نەم ە  م  ە 
                                                              

 
 
 
 
 

 یـارزانـب رورـەسـم                                                          
 وەزیران ئەنجومەنی ەرۆکیـس                                                           
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 رانـى وەزیـەنـەنجومـئ
 1/2/6262لە  4620: ژمارە

 بڕیار
 6262ى ساڵى (01)ژمارە

ەەزیراندەهەەمی دەب م ستتم ەژاتممهەندەوهەاەنج ەیمسم ەحەەلەە( ەشتەەهە) ەا مادەام  هەحەەەبە ەسەپشتبە
بتمندەەهه ەڕی تممهەە ە ەەوانەەماندەحەەهەەا امبراو،ەوەلەەپێنمو ەس وب ر ندە ممەوەگ زهە2991 ەسمڵدە(3)

ەندە اتەنجەمستمیدەحە ەحەوهەمیدەبهن وستدەبه  ونتەمەڕۆشنە ەەەناە  و ە،ەوەلەەبهمۆنمەزیمن ەەرهپممیز ەلە
ە-:ەزیرا ە ڕیمم ە اە ەەوهحەنج اەن ەە5/5/1212لەەە(12)ژامم ەە زیرا و
ستمز ەەستدە مزمگتمندەیتم ەپەشەە ەە دەهەەمیەە هەاەەا  اەبمندەەبریدەبریادەا ڵ ەەلێخهشب و ەلە -2

حمستمیدەە ەشتێ هە تەەەیت انەت وهەنەە ەبتەەیتەەوەاموهە،ە تهەحتەەەستێ دە ی تەە ەەمەاەەهیم ەبشت بمڵدەیم ە
 ەەغتەە هەڤمیرۆسدەبهمۆنمەەیتم ە ەەبمندەرهپممیزیدەلەەپێدەڕی ممهەهه ە ارست ە ەەبمم ە اێنێبە ەە ە

ە.ەهم  وچهە
ە  وندەنانتەەنجمادەپم ەەحتەەەستتهیم ەلتەەحەەە تەەو  وهەبتەەەبەام  ەبەو ندەپێە وابەەە ەەم ەلەكرشەندەهمووە ە -1

ەنەبەیم نتا  وە ەپم ەەوا هەمەگتەەحە،ە دەهتەەمیتەەەبمندەا  اتەەماەەتەەفەەەزماوهە ااتەەەمە تەەماابتەەیمسمیەم ە ە
ە.یدرهپممیزەکەڕی مم ە،ەوهەە  وچه ە ێااە ماوه ەهمەغەە هە ڕیمم ە ەەە ەبەەیەەوەاموهەحەەەو بێتەەبە
ا ت ادەوەەەزماوهەنتایدە ااتەەوهەمژهە ەەتم ە تهە ەكمەهمووە ەستەە ە ڕ ەگ ژاتەەوهەمگر نەە وارستندەوه -3

چەستت و ەوەپێبەام نێ تتدەمبر ندەهتتەژامە تت ەحتتەە ەهتتم  وچهە تتەەغتتەە هە ە ەەاتتموهەە ەلتتەبمەوانەەەەشتتممه
ە.ەەەیەەوەاموهەو  ە هەحەە وابە

مەە تتەەەمی تتمم ەیمستتمیدەپێ یستتبە گریتتتەەەو مفەوەبممو تتمم ەحتتمیەندەپێ یستتتەەزیتتر ەحتتەەمەوهەستتەەەلتتە -4
 . اەە ە ڕیممهەەبمندەحەژیرەمۆشنمیدە ڕگەەەلەەو مفەبمندەحەەبریادەاهل ەەەم ەەماابەە ە
پمز  ە ا  ش ێنامیبەلەوە ڕ ەپمم یە ەبەەبریا ە  یاا ەلەەبری ەحموەوەبمم  تمەلەسە اەە%(25) ڕ ە -5

بەە  بەویتەەحەسته ە ەمز امەپێ ە  مچ ون ەحە ە ڕیمم ە،ەحە ە اش منانەە ەم  وا ە   ێتبە تمب ە
25/6/1212. 
وەامو بتتمن ە ارستتتن ەشتت ینەەپێ یستتتەەلەستتەمەفەمامنگەبتتمن ە تتم ەاتتمو  ە ە  غە ەهتتم  وچهە -6

بەەەبتتمن ە یتت ەەبەە  بەونەەژیتترە تتمم ەك ەبتتم ەوەهەمو هتتمەچم مزمگتتمن ەوەپەشەستتمز ەپەشتتەە میبە
نمن ە اهتم ەبەە  بەونەەژیترە تمم ەبە ەو کەامو  ەچمیب ە تهە ە  ستتاێ می ە اهم ە،ەهەژاممەنە

 .و مگر ن ە م ە ەەهەا وەیهم بمنەەەو 
 .  بە ەام بم ەحە ە ڕیمم ەیێبەی ەی  نایانەەپەو زام  ەوەیی -2

 ىــارزانـرور بـەسـم                                                           
                    سـەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران                                                             
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 ئـەنجومـەنـى وەزیـران
 63/2/6262لە  4733: ژمارە

 6262ى ساڵى (21)ژمارەى بڕیار
اەندەو زیرانتتدەهەمی تتدەس م ستتتم ە جتتنلەەیمستتم ەحەە(هەشتتتە )پشتبەستتبە ەەحەامتتمادەاتتم    

 ەڕ چموبر ن ەحەوە اهتم ە ەبەەحێستتمەلە ەم  ستت ەو زام  ت ەەوە،ەهەا امسراو2991 ەسمڵدە(3)ژامم 
یستتتتە ە امایتتت ەا وچەرتتتهما ە،ە امایتتت ەوەحتتتم  میەەەبەە ەماوم ە ەەرەمیەەەبتتتمن ەاتتت وچەەوەشم

ب م اێنمنێ  ە ەمچمو ە ێاایەە،ە هیەە ەاە ەست ەرهگ نجمنا ەلەگە ەحەوەب م اێنمنەەبەەههبمم بە ە
  گەمیتتتەو ە تتهە وابەو نتت ەنتتمم ن ە ەشتتەە تت  یە ەهەمیتتەەلەییە ەا تت اە  ەفەتتاماڵ ەوەلتتێ ەو ەە

 مسەم ەیەاتمن ەگتر ەو ە ەهەمی ت ە امای ەوەحم  ومیەەبمن ە اڵو  ونەو  ەڤمیرۆس ەبهمۆنمەبەەسەم
وەلە ەمەڕۆشتتنمیدەسه تت ونەو  ەحمستتمیدە،ەەب م ستمنەشتتەو ە،ەحەاەەستتەم ڕا ە ا ەزینتت ەنررتت ەنەو 

لەە وا ە یراستتەبر ن ەگشتتبەحەنجتت اەندەو زیتترا ە،ەە12/6/1212لەە(32)حەنجتت اەندەو زیتترا ەژاتتمم 
 : ڕیمم ە اە ەەحەگەم بم ە

 ە:یەكەم
رەمیەەەبتتمن ەاتت وچەەوەشمیستتتە ە امایتت ەە(لەستتە اەاەفتتتمەوەنتته ەە)ە%29 ەاتت یت ر ن ەڕیتتە  ە -أ

ا وچەەرهما ەوەرمنەنشتەنمن ەگشتبەو زام  ەوە  ستتەەوەەییەنەبتمن ەنە ەستتراوە ەەو زام  ەوە
ە.سەمیە ەسەمۆبمیە  ەوە ااەزماو بمن ەهەمیەە

ەوەەییە ەو زام    اێنێتتەو ەلە(ە ەسبەوەیەبە لەسە اەە)ە%12ڕیە  ەحەوەڕاگر ن ە ەا یت ر ن ە -ب
ییەنەەپەی  نایاام بمنەو ە ەشێ  یەب ە ا پەمو مانەەلەستەمیە ەات وچەەرتهما ەوەرمنەنشتەنم ە

ە.یێبەی ە  بریبە ەڕ چموبر ن ەزۆمی ەوەبەا ەشمیستە ە امای ە
شمیستتە ە امایت ەبەست بمم ەشتەهەاا ەوەحەنەتمل راوا ە،ەوەە(ەستە  لەسە اەە)ە%222رەمی ر ن ەە - 

وەەمستتتت ە،ەوەبەااەنتتتتاا ەوەرتتتتمو  ەپێااویستتتتت ە تتتتمیبە ە،ەوەحەوەا وچەرتتتتهمەزینتتتتاانەمن ەس
ە.سێسە ەهەزامە ینممەوەر امە ر ەە(322)ەرمنەنشەنمنەشەبەەشمیستە ە امایەم 

 ەشمیستتە ە امایتە(پەنجتم لەستە اەە)ە%52ەە ەنەمەڕیتە  ەرەمی ر ن لەە ڕگەبمن ەسەم و ،ە ە  مە - 
مۆب ەهەمیتەەوەسەە)و زیەەە مكبم ەوەپتەە میبە ەبم ەلەەەڕاسپێر ماوا ە ەەرزاە  ەگشت ەوەرمو  

ستتەمۆب ەپەملەاتتم ەوەستتەمۆب ەحەنجتت اەن ەو زیتترا ەوەیێگر بمنەتتم ەوەحەنتتااامن ەپەملەاتتم ەوە
 ری مم بمن ەو زام  ەوەحەوانە ە ەپتتە ەحەوانت ەوەحەوانە ەر بم ەوەحەوانە ە ەپتە ەحەوان ەوو زی
حەنااامن ەحەنج اەن ە ا و م ەوەمو  ەپتەە میبە ەبم ەووچە ە ری مم ەو زام  ەو م  گر ەورا 

ە ە ا گم ەپێتااچ ونەو ەوەستەمیە ە ا و ما ەوەحەنتااامن ە اوابتمم ەگشتت ەوەگشتبەحەوەبەستمن
ەو م  گتر ە(ب)و(أ)،ەات وچەەوە  ماتمڵە ەهەم ووەپتتە ە تمكە ەپێ ەرشتتە ەبتممپێ راو ەات وچە

ە(ە  زگم ەحمسمی ەوهێز بمن ەحمسمیش ەنمورهلەسەمەاەەب ەشممستمن ەوسەم مز ەوەحەنج اە ەو
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ستتەم و ەحەوەبەستتمنەشە  گتتریتەو ەبەە ەەپتتتەەوەو زیەتتمنە ەلەوە تتڕگەیە اەهتتم  و ەە ( ) تتڕگە ە-هتتت
رمنەنشە ەبراو ە،ەیم ەلەە وا ەیێبەیێ ر ن ەحە ە ڕیتمم ەشمیستتە ەات وچە ەرمنەنشتەن ە   ت ە

ە. ەوەپتەەو زیەمنەە
ە:دووەم 

مای ەوەحم  وم ەڕین تمی ەپێ یستبە تهەحمستمن مم ەیێبەیێ ر نت ەحە ە ڕیتمم ەپێ یستەەو زام   ە اە-أ
ە.  م  م ە

اە منەزا ەهم  وەلەە ڕگەبمن ەحە ە ڕیمم ە،ەڕی ممی  ەبم ەەەەوە هەرهەگ نجمنانەەلەگە ەب م اێنم ەە-ب
ە.ەوە ەنەمە هەا وچە ەحەاجمم یەەبەە ا ەشە  بریبە

 ەو زام  ەوەستتتەمیە ەستتتەمۆبمیە  ەوەەستتتتراوەگشتتتبەو زام  ەوە  ستتتتەەوەییەنەبتتتمن ەنە ە- 
 ااەزماو بتتتمن ەهەمی تتت ەب م ستتتتم ە ڕگەبتتتمن ەحە ە ڕیتتتمم ەیێبەیتتت ە  بە ەلە ەمەڕۆشتتتنمی ە
ڕین میەەبمن ەو زام   ە امای ەوەحم  وم ە،ەوە ەڕ چموبر ن ەڕین میەەبمن ەو زام  ت ە ەناموستت ە

ە.ەە هەرهپممیز ەلەەڤمیرۆس ەبهمۆنمەلەبم  ە ا ەش ر ن ەا وچ
ە:ەسێیەم

ڕاسپمم ن ەلەەنە ە تمك ە ان ستتم ەلەگە ەا ت اە  ەفەتاماڵ ە تهەحەنجماتاان ەڕی تمم ەپێ یستبە تهە
ە.گەیشت ە ەەحەنجم ە ەەحمماستە ە ا ەن ر ن ەامفەوەشمیستەە امایەەبمن ەهەمی  ەب م ستم ە

 :چوارەم 
بە تتهەیێبەیێ ر نتت ەڕاستتپمم ن ەو زام  ەوەییەنەەپەی  نایتتاام بم ە تتهەو مگر نتت ەڕی تتمم ەپێ یستت

 اە  بەویتتەە ت ام ەە1212بەەلەەستەم  می ەاتمنگ ە ەا ت ز ەە1212 ەستمڵ ە(1)یمسم ەچمبسمز ەژاتمم ە
 . یێبەیێ ر نەو 

 
 
 
 

 ىــارزانـرور بـەسـم                                                           
           سـەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران                                                                  
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 وەزارەتى پەروەردە
  10/2/6262لە ( 0265:)ژمارە 
ادەر ینتا ەوەفێربر نتدەەسەستتەە (93)اتم    ەە(23)نتا ەە ەلەە ەپێ تم ە ماو ەەك ەەوە  سەەپێدەحەە ە

 -:ەە ەر ام و ە،ە ڕیممامنااە ەە  مبر ن ەحە ەمین میە1222سمڵدەە (3)یدەژامم ەەپەشە
 6262ساڵى ی(1)ڕێنمایی ژمارە 

 ڕەتی قۆناغی بنه  یی له روەردەی پیشه خوێندن و فێرکردنی په رێنمایى تایبەت بە
 :(1)ەى مادد
 -:ناساندنی زاراوەکان -أ

ەمی دەب م ستم ە دەهەەمو م   ەا  اەەو زام  دەپەە-:وەزارەت
ەمی دەب م ستم ەمو م   ەهەەو زیر ەپەە-:وەزیر

ە.یدەم ەگشتدەفێربر ندەحمام  یدەوەپەشەەڕی   ەە ەە-:گشتیەری ڕێوەبە بە
ەو زام  ەەیدەلەە دەفێربر ندەپەشەەمایەەڕی   ەە ەە-:تی رایە ڕێوەبە بە

ە.ەیدە ێاایەەمو م   ەپەشەەبمندەر ینا ەوەفێربر ندەپەەڕ  ەەە نەەە   م خمنەە-: قوتابخانە
ە.بم ەڕ  ەەە نەەە خمنە   مەەیدەلەەشدەبمڕگێر ەپەشەە ەە-:کاڕگێری

ە.یدەمو م   ەپەشەەمشتەمم ەپەەمپەەسەە-:رشتیار رپە سە
ەم ەەیممیا   م ەه نەە-:یاریدەدەر
ە.یدەاماهستم ەپەشەە-:مامۆستا
ەیدە  ام ەپەشەەەم ەلەەم ەه نەەڕاهێنەە-:ر ڕاهێنە

ە

 -:یی روەردەی پیشە پە  ست لە بە مە -ب
ەم  مبمندەبم ە  نمستتریب،ەستتەەیەەەمو م  ەپەشتتەەپتتەەە تتەەدەبتتەەڕ  ە هنتتمغدە نتتەەەیدەلتتەەفێربر نتتدەپەشتتە
سییرامی    کانااکیان )بمندەەشەەە ەەەبەە(تیوری و کرداری)شێ   ەەیدە  ر ینریبە ەەفێربر ندەپەشە

بمندەەشتمندەوانتەەشم ە ەە(........ندازەیی ی ئە   دارتاشی   چنین    گوڵ دروست کردن   کارەبا   وێنە
ەەو  ەلتەەرهە  رت ینر ە تهەهمنتااندە   م ەتم ەوەەر ینتابمما ە تهەحتەەم ەەبدەستەەیەەڕ  دەو کەوانەە نە

ە.بم ەیەەەپەشەەەحمام  یەەەەڕ  دە انەە وا ە هنمغدە نە
 :دی دێنێتە  م ئامانجانە یی ئە روەردەی پیشە پە :(6)ەى مادد
 . ەڕاهێنم ەڕیگەەەبم ەوەشێ از ەپمماستنەم ەلەەمستەەحماێروەبەەەحمشنمبر ندە   م ەم ە ە -2
 . اە  ام ەپەشەەەپێاا ەوە  انم ە   م ەم ەەلەەشەەگە -1
 .بم ەیەەەپەشەەەحمام  یەەەەحمشنمبر  ەوحمم زووەر از ەە   م ەم ە ه -3
 . اەبم دەبممبر ندەپەشەەە دەرهپمماست ەلەەچهنەەەەشمم زاە  و ەلە -4
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 -: یی پێ  دێت لە شی کارگێڕی پیشە بە :(4)ەى مادد
 

 م ەه نەیممیا   م ەە:يەکەم 
 : (یی پیشە)ری  یاریدەدەری هونە -أ

م ەەیدەیممیتتتا   می دەه نتتتەەمو م   ەپەشتتتەەستتتتدەزیتتتم رەڕی خستتتتندەبممو مم بتتتمندەپتتتەە ەەاەە ە
ەەید،ەپێ ستتتتتەەم م   ەەپەشتتتتەەمشتتتتتەمم ەپتتتتەەمپەەمەوەسەەڕی   تتتتەەهمنگدە ەەاتتتتەەهەەە ا  نریتتتتبە تتتتە

ە،یدەم ە ێتتبەو کەاماهستتتم ەپەشتتەستتە(5)ەە دەزیتتم رەلتتەەبنە دە ێتتبەرزاتتەە  مچتت و ەزان تته ە تتە
بنە دە ا نریتتتبەەی منگمیدە تتتەەبنە دە  مچتتت و ەپتتتەە  وندە  مچتتت و ەزان تتته ە تتتەەبتتتم دەنتتتەەەلتتتە

ە.بمندە رەڕیە  ەیمسمیدەیممیا   م ە   م خمنەەە  مەلەە ێبە ەەاترەنەەسم ەبەە(2) دەەرزاە
 

 ری کانی یاریدەدەری هونە رکە ئە /ب
 .یدەدەپەشە ەپێشخستنە انمندەپەندەسمكنە -2
 .یدەڕی خستندەاەەبدەپەشە -1
 .یدەماندەپەشەەمامنبەەمشتدە  واادەاماهستمیم ەوەفەەمپەە واە اچ  ەوەسەەە ە -3
 .بم ەیەەەپەشەەەمشتدەچمیبەدەوەوانەەمپەە واە اچ  ەوەسەەە ە -4
 .یدەمو م   ەپەشەەبمندەپەەلەەلەوپەەمشتدەحماێروبەەمپەە واە اچ  ەوەسەەە ە -5
 .یدەەمو م   ەەپەشەەشدەپەە ە هامم بمندە ەەیەمەسەەەلەەەمەپرسەە ە -6
 .بم ەوانەەشەەپێدەپسپهم ەوە ەەبم ە ەەش ر ندەوانەە ا ە -2
 .بم ەو  ەوانەە دەو نەە وا اچ و ە هەچهنەەەەمشبەوە ەەمپەەسە -8
 .بم ەڕ  ەەە نەەە ە یمم ەبراوەهموشێ   ەیممیا   ماندە   م خمنەەوانەەەشەەو  ە ەەوو نە -9

 

ە:نانی یاریدەدەرکانی دا رجە مە -ج
یدەەەمو م   ەپەشتتتەمشتتتەمم ەپتتەەمپەەیدە   ێتتبەسەەم ەپەشتتەەبتتم دە انتتمندەیممیتتا   م ەه نتتتەەەلتتە
ەەرتتت ام و ە یتتتمم ەبتتتراو ەلتتتەەە ەلتتتەەمیمنتتتەەوەاەەپێتتتدەحتتتەەستتتێهە  ستتتبەنەشتتتم ە  تتتم ە تتتەەبە
ە:مامندەبممگێر ە هە  م  چێبەمو م   ەپممیزگمەفەە دەگشتدەپەەمایەەڕی   ەە ە
 .یدەاەەبدەاماهستمیمندەپەشەەەلەبێهە ێبەەیە -2
اتتتم    ەەەنگمنا ەڕ چتتتموە  ریتتتبەو کەلتتتەەڵستتتەە ەوەهەەوەستتتمكندەرزاتتتەەە ڕوانماتتتەەەپێ یستتتتە -1

 .هم  و ەە اە ەڕین میەەە ەحە(أە/ ەبەەیەە/ ەەيسێ)
 .مو م  یدە ێبەسێ دەپەە ێبەوەبەەڕی   ر  ەوەچمو یر ەبر ندەهەە  انم ە ە -3
 . ەنا ە  ەەسەەپەەەبەەبممگێڕ ە   م خمنەەەپێ یستە -4
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ەیدەەەاماهستم ەپەشەەە:دووەم 
 

 : یی مامۆستای پیشە -أ
  وندەەبتتتم دەنتتتەەەیدە ێتتتبەلتتتەەیدە   ێتتتبە  مچتتت و ەزان تتته ەپستتتپهم ەپەشتتتەەاماهستتتتم ەپەشتتتە

ی منگمبمندەە  مچتتتت واندەپتتتتەەە  مچتتتت و ەزان تتتتهە تتتتهەپستتتتپهم ەپێ یستتتتبە  بریتتتتبەستتتت و ەلتتتتە
 ەرتت ام و ە تتهەبر نەتتم ەەمیمنتتەە ەاەە گەریتتبە تتەیدەو مە  مچتت و ەحماتتم  یدەپەشتتەە+بنە دەە تتە
ە-:یدەاماهستمیدەپەشەەە ە
 پستتتتپهم ەەە ێبەلتتتتەە دەهتتتتەەبنە دە   ێتتتتبەچتتتت امەستتتتم ەرزاتتتتەەی منگمیدە تتتتەە  مچتتتت و ەپتتتتە

 .و ە ە ەهم ەوەبر ام ەوو بێتەە یممی راوەوانە
 پستتپهم ە یتتممی راوەەە ێبەلتتەە دەهتتەەیدە   ێتتبەپێتتنچەستتم ەرزاتتەە  مچتت و ەحماتتم  یدەپەشتتە

 .و ە ە ەهم ەوەبر ام ەوو بێتەەوانە
 

 :کانی مامۆستا رکە ئە - ب
 .مادە  واادەفەەناە  و ە ەەپم ە -2
 .مگدەبممبر  ەپهشەندەیلەو ە -1
 .یدەپڕۆگراادەر یناندەپەشەەناە  و ە ەەپم ە -3
 ( فترەرطة)ەەوەڕۆژانەەە  وندەپەندەسمكنەەهە -4
 .یدەمو م   ەپەشەەبمندەپەە ەچمیبدەوەپێشمنگەەمیەەسەەەشاام ەبر  ەلەە ە -5

ەم ەم ەه نەەڕاهێنەەە:سێيەم 
 ری ری هونە ڕاهێنە -أ

بم ەەیەەەمو م  ەپەشتتتەەپتتتەەەبمندە ەتتت م ەوەبتتتر ام ەلتتتەەیەەەوانتتتەەیممیتتتا   م ەاماهستتتتم ەپەشتتتە
ەەەەەەەەەەەیدە ێتتتبەستتتمكنەەبنە دەیتتتم ەحماتتتم  یدەپەشتتتەەی منگم ە تتتەە  مچتتت و ەەپتتتەەەو ەپێ یستتتتەە  ڵێتتتتە

ە.بم ەپێدەڕین میەەەنگێنامیبە ەەڵبسەەهە
 

 :ری ری هونە کانی راهێنە رکە ئە - ب
 .مادە  واادەفەەناە  و ە ەەپم ە -2
 .مگدەبممبر  ەپهشەندەیلەو ە -1
 .یدەپڕۆگراادەر یناندەپەشەەناە  و ە ەەپم ە -3
 .(ە فترەرطة)ەەوەمۆژانەەە  وندەپەندەسمكنەەهە -4
 .یدە  ەپەشەمو م ە ەچمیبدەوەپێشمنگمبمندەپەەمیەەسەەەشاام ەبر  ەلەە ە -5
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  :(3)ەى مادد
 

 : ێبە ەهەە ە هاممانەەرهەحەەم ەەبدەسەەشێ  یەەە ەەەیدەپێ یستەەمو م   ەپەشەەپە :تۆمارەکان
 . هامم ەاەەک -2
 . هامم ەحمام    و  -1
 . هامم ەحماێر بم  -3
 .(23ەاحمسبە)لەەلەوپەە هامم ەبە -4
 . هامم ەچمیبد -5
 .میدە هامم ەرە -6
 . مشتەمماەمپەەم اندەسەە هامم ەسە -2
 .بممەهم  وەلدە ەەلەوەپەە هامم ەبە -8
 .مە هاممی دە رەپێ یسبە ێبەهە -9

 

ە:(0)ەى مادد
همنگدەیممیتتتا   مەوەەاتتتەەهەەەیدە تتتەەپێتتتدەپستتتپهم ەوەبممااتتتەەەشتتت ر ندەاتتتەەکە تتتەە ا ە -:میییی  

 .بم ە  ریبەوانەەشەەڕ چمو ەبه ەگشتدە ەەەمشتەممە   ێبەپێ یستەەمپەەمەوەسەەڕی   ەە ە
 یی روەردەی پیشە ی پە وانە شە بە
 .  ر ینریبەەوانەەەشەە ووە ەەەفتمنەەهە -2
 ەە ە ەتتهم ەوەوانتتەەبتتەە ەیەەکەڕۆژ اەوانتتەەیتتەەەو ە تت ەلتتەەبتتەە وا ەیەەبم ەلتتەەوانەەشتتەە ەەەپێ یستتتە -1

 . وو  ەبر ام ە ێب
 .ڕ  دە   ێبەیدەهموشێ   ەاماهستمیمندە نەەمو م   ەپەشەە ەاماهستم ەپەەوانەەشەە ە -3
 .ژاممە  بریبەهەەەوانەەشەە ەە(1)ەەبدەبر ام ە ەەەیەوانەەشەەم ەەهە -4
 .و ەبێ ەم ە ڵێتەەنامەیەە ە ەهم ەوەبر ام ەیمر  ە ەەیدەوانەە  بریبەاماهستم ەپەشە -5
ژاممەە ە تتتهەهتتتەەوانەەشتتتەە ەە(1)ام ەشتتتێ  ەەهتتتەەە ەبتتتر ام ەاماهستتتتمیدەیممیتتتا   مە تتتەەوانتتتەەەلتتتە -6

 .بم ەەوانەەشەە ە ەەرشتەەە  بریبەلە
ەە ووەاماهستتتتمە تتتەە( ەتتتهم ەوەبتتتر ام )یدەەمو م   ەپەشتتتەەبدەپتتتەەیتتتەەموانەەهە تتتهەەەپێ یستتتتە -2

م بدەوەاماهستتتتتم ەە  ستتتتبەنەشتتتتم ەبر نتتتتدەاماهستتتتتم ەستتتتەە،و ە ڵێنتتتتەەەبتتتتەەو ەوانەەبتتتتەەیە
 .بم ەوانەەشەە ە ەەرشتەەەیممیا   مە  ریبەلە

شتتتێ   ەەە تتتەەەپێ ستتتتەە،بتتااەمە   م خمنەەەهتتتەەەلتتتەە(شتتتمغر) م ەە ە تتەەوانەەشتتتەەبتتتم دە تتت وندە ەەەلتتە -8
و ەیتتم ەگتتهڕیندەنموونەشتتمندەەپتتڕە  ریتتتەە(احمضتتر) ێتتە ەەیتتم ەوانتتەەەوانەەشتتەەواوەبر نتتدە ەە تتە)
 .و ەە ەاماهستم ە مز ەپڕ  ریتەە(زمانا ەمە هەاماهستمەیم ە ااەەمامنبەەفە
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ە:روەردەیی رشتیکردنی پە ر پە سەە:(2)ەى مادد
ڕی  چ ندە  وا ەوەە تتتتتمشە تتتتتتەەمشتتتتتتتدەمپەەیدەسەەمو م   ەپەشتتتتتەەمشتتتتتتەمماندەپتتتتتتەەمپەەسە -2

 . ەیدە  بەەمو م   ەپەشەەبمندەپەەشەە ەەەیدەلەەب الێتدەر یناندەپەشە
 .یدەمو م   ەپەشەەبمندەپەەشەەو  ە ەەو ەوەلێ اا ەوەگ استنەەپێشنەمز ەبر نە -1
 .پێدەمین میدەیدە ەەپێشنەمز ە انمندەیممیا   م ەپەشە -3
مەوەەڕی   تتتەە ە ەەگتتتەەهمنگدەلەەاتتتەەهەە ەڕی خستتتتندەاتتتەەکەوە ا ەن ر نتتتدەاەەبتتتدەپێ یستتتبە -4

 .م ەیممیا   م ەه نە
 .مشتدەبر ندەچمیبدەوەپێشمنگمبم ەمپەەڕی خست ەوەسە -5
مشتتتدەبر نتتدەەمەپەە ەستتەەبتتەە ەیەەییتتەەەمشتتتەمما ەلتتەەمپەەم اندەبر نتتدەسەەبتتم ەوەشتتێ از ەستتە -6

 .ەیدەمیهە  رریبەمو م   ەپەشەەپە
 .یدەەنگمناندەاماهستمیمندەپەشەەەڵسە واە اچ و ەوەهەەڕین میدەبر  ەوە ە -2

 :ش وە و داخستنی بە کردنە :(3)ەى مادد
ە: ا ە ە  ریبەەە ەپێااویستمنەەشێ دەن  ەپێ یستەەحەەمە ەەو  ەهەە هەبر نە

 .م   ەپێ یستدە مزاڕەوسەەلەگە گ نجموە ێبەەەن یەەەەشەەوە ەەحەەەپێ یستە -2
 .ش یندەپێ یسبەوەگ نجمو ە هە ا ە ە  ریب -1
 . ێبەپێ یسبەوەشمم زا ەهەاماهستم ە -3
 .پرۆگراادەر یناندە هەحمام  ە  ریب -4
 .مرم ە  ریبەلەوەحماێرەوپێااویستدە هە ەەلەوپەەبە -5
مو م   ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە دەگشتتتتدەپتتتەەمایتتتەەڕی   ەەك دە ەە  ستتتەەەشەلتتتەەو ەوە ارستتتتندە تتتەەندەبر نتتتەەمامەفتتتە -6

ە.پممیزگم اە   ێب
  :(7)ەى مادد
بمندەپرۆژ بتتمندەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەدەوەمین میتتەیتتبمندە اماەپێدەمین میەتتەەیدە تتەەمو م   ەپەشتتەەپتتەە اهتتم د:  دارایییی –أ 

 : ااێمنم ە   ێبەمهەە ە
 دەەمایتتتەەڕی   ەە ە ەەییتتتەەلەەەشتتت ەوەڕاهێنتتتمندەبتتتر ام ەستتتمكنەەکە تتتهەاەەیتتتەە ا تتتە ەبر نتتتدە   یە -2

 .مو م  بم ەپە
 .بمنااەەپێشمنگەە ەلەەمهەەفرۆشتندە ە -1
 . ەهمووك ەم ەوەڕی خراو بم ەییەەەم ەلەەرش ەوە یمم ە  ەاەە ە -3
 .مو م  بم ەپەەەمرمن راوەلەە ڕ ەپمم  ە ە -4
 : م ە  ریبە ەشێ  ەرەەپێ یستەە اهم ە ە :کان رجیە خە -ب

 .مۆکەسەەەبێ ەم ە   ێبە ەەاماهستمەیەە(3)ەەمیدەلەە ەرەەلەەنەپێ اێنمندە -2
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 .بممپێ راو بم ە  بریبەەەە امایەەڕین میەەەەبممە ە -1
 .م ە  بریبەبم ەرەەشەەدەپێ یستدە ەپێە ە -3
 :پرۆگرام :(5)ەى مادد
 .بمندەر ینا ەبم ە هە هنمغەە ەپرۆگرااەە(پهلەن ر  )و ەەیەمبر نە -2
 . ێبەبمنااەهەەیەەەمو م  ەپەشەەپەەەیدەلەەکەپرۆگراادەر یناندەپەشەە   ێبەیە -1
 . ێبەیدەهەەمو م   ەپەشەەپەبمندەەشەەا وە ەە   ێبەپرۆگرا ە هەهە -3
 .ندەبر ام ەوە ە م ەییەەمەو ەسەەنەەربە  ەەبم ەیەەپرۆگرااەەەپێ یستە -4
 :وە و نمرەکان تاقیکردنە :(12)ەى مادد
 .و  ەو مز بم ەبمندە م ە ر نەە ەوانەە ەرشتەەگەەو بم ە یمم ە  بریبەلەەبم دە م ە ر نە -2
 .   ێبەڕ  دەادەفێربر ندە نەەپ ە ەسەستەەن ر بم ە ە -1
 .بمنااەشەەنموە ەەەو بم ە  بریبەلەەو  ەبر ام ەپێ ە م ە ر نەە م ە ر نە -3
بستتمندەەیەەەەوە  ر ینریتتبەن ر بتتم ە تتەەیتتەەبم ەهەە   م خمنتتەەەلتتەەە ەبتتەەشتتمنەەوە ەەپێدەحتتەە تتە -4

 .بم ەیەەەشەەپەشەەپێدە ەەشا بریبە ەە ا ە
 .ژاممە  بریبە رەهەبمندەە ەەیدەو کەن ر  ە م ەەو بمندەپەشەەن ر  ە م دەبر نە -5
ە:(11)ەى مادد
 : یی روەردەی پیشە ی پە پێشانگە -أ 

 .و ەمیەە  بریتەەمەحمستدەهەەسەەلەەەچ امەسم ەیممیهەپێشمنگە -2
 .بم دەگ نجمو اەەو ەلەەمو م  ە  ریتەە دەگشتدەپەەمایەەڕی   ەەمەحمستدە ەەسەەلەەەپێشمنگەەەسمكنە -1
ا وەەمو م  بم ەوەهتتتەە دەگشتتتتدەپتتتەەمایتتتەە ەڕی  ەمەحمستتتتدە ەەستتتەە ا تتتە ەبر نتتتدەههلێتتتهەلە -3

 .و ە ە ەم اەبه  ریتەەادەسمكنەەمهەەیدە ەم اە ێبە ت انریبە ەەبمندەپێشمنگەەنایەەە  ەە میبە
بمنەم ەەچتتمیبدە   م خمنتتەەەبمنەم ەلتتەەاتتەەمهەەبم ە   تت ان ە ەەیدە   م خمنتتەەمو م   ەپەشتتەەپتتە -4

 .ە ەسمكنەەپێشمنگەەەازبر نەم ەلەمەیوەسەەەبم ەەمیێهەبممنەەاەە ە ەەن می ە  ە
م  م ەسمڵدەر ینا ە موستبەەسەەەیدەسمكنەەلەەمشتدەبر ندەپێشمنگەەمپەە ە هەسەە ە میبەەلەەنە -5

 انتمندەپتە ەوە یتمم ەبر نتدەبتم ەوەشت ی ەوەپێااویستتدە)ەە  ریبەبمم بمنەم ە ریتدە ێبەلتە
 (میدە ا ەن ر ندەرەە-ەەبەەههڵە

یدەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەمو م   ەپەشتتەەبمندەپتتەەبم ەپێااویستتتەەەرۆشتتگم ە   م خمنتتەفەەبم ەلتتەەپێتتدەمین میەتتەەە تتە -6
 . یمم ە  بریب

پێدەەشتتاامە  و بتتم ە   ێتتبە تتەە ەەەیدە تتهە   م خمنتتەەمو م   ەپەشتتەە ەپتتەە اهتتم دەەپێشتتمنگە -2
 .بم ەڕین میەە
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ەەگمنتا ە  ریتبەلتەنەڵسەەهەە(ە مشەە–زۆمە مشەە–نمیمبە) ەیەموازەەس ەپتەەڵسمنگمنا ە ەە ەهەەلەەنە -8
 .مو م  ە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەەمیەەوەحمستدە ەەمەحمستدەهەەسەەپێشمنگمەلە

  :رێم ر ئاستی هە سە لە  نگاندن بۆ پێشانگە لسە ی هە لیژنە -ب
ستمندەەبەەەشتاام  وەلتەەمو م  بمندە ەە دەگشتدەپەەمایەەڕی   ەەمو م  ەوە ەەم ەو زام  دەپەەن ینەەەلە
 . ەوەپسپهمەپێهە یبزا وەحەە ە
 .   ێبەەبەەلەەنەمۆبدەەو زام  ەسەەەیدەلەەم ەفێربر ندەپەشەەمی   ەە ە -2
 .مو م  بم ە ا  نری ە دەگشتدەپەەمایەەڕی   ەە ە ەەگەەهمنگدەلەەاەەهەەبم ە ەەناااەەحە -1
ەەشتتاام  وا ەلتتەەشتتێ   ەفهماێتتهە یتتمم ە  بتتم ەوە ەەنگمنا ە ەەڵستتەەامبمندەهەە نتتەەەبتتەەلەەنە -3

 .و ەبمندەحمگم امە  برینەامە نە
مادەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە ەفتەەمۆژنماتەەەو  ەلتەەی ەبتر  ە وا ە تاڵوە  ونتەەبە  ام ەیێەە  چێتەەە میەە ەڕینەحەە:(16)ەى مادد

ە.(عدەب م ستم ي م و)
ە
ەە

ە
 یدـعـە سـمـاالن حـئ                                                                

 ەروەردەـرى پـوەزی                                                                
 

 

 م ڕێنماییە کانی دەرکردنی ئە هۆیە

،ە دە میبتەەەبم ە تەەیەەەمو م   ەپەشتەەگشتتدەپتەەەیدە تەەر یناندەپەشتەەەستدەگرینگدە ا ە ەە ەەاەەە ە
ە.  مچ اناەام ەە ەڕین میەەەیدەحەەەمو م   ەپەشەشدەپەەو  ەزۆم ری ە ەەوڵاا ە هەبر نەەهە
ە
ە
ە
ە
ە
ە
ە
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 وەزارەتى پەروەردە
  10/2/6262لە ( 0242):ژمارە 
ادەر ینتا ەوەفێربر نتدەەسەستتەە (93)اتم    ەە(23)نتا ەە ەلەە ەپێ تم ە ماو ەەك ەەوە  سەەپێدەحەە ە

 -:،ە ڕیممامنااە ەە  مبر ن ەحە ەمین میەە ەر ام و ەە1222سمڵدەە (3)یدەژامم ەەپەشە
 

 6262ساڵى ی(6)ڕێنمایی ژمارە 
 رێمی کوردستان هه  لهناحکومی یی  ی فێرکاری و پیشه هیمانگ په رێنمایى تایبەت بە

 

 -:ناساندنی زاراوەکان :(1)ەى مادد
ە.می دەب م ستم ە دەهەەمو م   ەا  اەەو زام  دەپەە-:وەزارەت
ە.می دەب م ستم ە دەهەەمو م   ەا  اەەو زیر ەپەە-:وەزیر

ە.یدەم ەگشتدەفێربر ندەحمام  یدەوەپەشەەڕی   ەە ەە-:گشتیەری وەبەڕێ بە
ە.مو م  ەو زام  دەپەەەیدەلەە دەفێربر ندەپەشەەمایەەڕی   ەە ەە-:تی رایە ڕێوەبە بە
ە .یدەنما  ادە ەفێربمم ەوەپەشەەی منگەەپە ە-:  یمانگە پە

ە.مو م  ەو زام  دەپەەەما  ادەلەیدەنە ەفێربمم ەوەپەشەەی منگەەپە  ە مك ەلەەنە -:بااڵەی لیژنە
 ەفێربتتمم ەوەەی منگتتەەمعدەپەە ەفتتەەلەتتەنەە-:پارێاگاکییانەروەردەی پییەەگشییتیەتی رایییە ڕێوەبە بەەی لیژنییەە

ە.پممیزگمبم ەەنما  ادەلەەیدەپەشە
ە:ەدیدگا :(6)ەى مادد
 . م ستم می دەبەهەەەیدەوەزانستدەلەەو  ەحمستدەفێربمم ەوەپەشەەمزبر نەەپێنموەهمناا ەوە ەەەلە

ە:ە ئامانج:(4)ەى مادد
م دەەشتاام ەبر نتدەبتەە ەەەو  ەحمستدەر ینتا ەوەفێربر نتدەپەشتەەوەژیررتمندەحتم  وم ەمزبر نەە هە ە
 .بدەزانستدە هە مزاڕ ەبممەشێ  یەەەشەمناندەفێرر ازە ەەمو م  وەفێربر  ،ە ەپەەپرۆسەەە ەلەە میبە
ە-: شداربوان بە :(3)ەى مادد
بمندەە ێب،ە تتهەر لتتەەاترەنتتەەستتم ەبتتەە(6)ەەنەم ەلتتەەاتتەەفێربتتمم ە ەەبمندەر لتتە اندەشتتاامە تتە ەەەپێ یستتتەە

 .بم ەمەنەەکەسم ە ێپەەیەەبم ەلەەامو  ەر لە.ە ێبەاترەنەەسم ەبەە(25)ەەنەم ەلەەاەەیدە ەەپەشە
 :یان پێ دەدرێت تە ی مۆڵە شانە و بە ئە  :(0)ەى مادد
 -:ەشی فێرکاری بە -2

 واندەەزامنەە 
 بمندەر ینا ە ەەهێزبر ندە م ەەر لدە ەە. 
 ە–پێااندەارۆیتدەەشتەەگەە–ماویەبتمم ەە–ژاێریتمم ەە–می   ر  ەوەحتم  وم ەە تە)فێربر ندەزانستتدەە

 ە(مەر لێ دە ر ەفێربمم ەهە...............ەناازیمم ەەم پێااندە  انم ەحەەپە
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 مەبمندەبهاپە  ەەمنماەەفێربر ندە ەە. 
 پێ یسبەپێدەشێ دە ر ەزانستدە ەەمە ەەهەە. 
 -:رهە  گریبەە ەر ام و ەلەەشمنەە ە ەەحە:ەەیی شی پیشە بە -1

 بم ەل ترۆنەەەو  ەحماێر ەحەەچمب ر نەە. 
 بم ەو  ەحماێر ەبمم  میەەەچمب ر نەە. 
 (م مشە ەسە)ی ان مم ەژنم ەوەپەموا ەوە ە ری ەە. 
 یزای ەوە وومام ە . 
 ژیتم ەپت ەە ەبتەەحمامەوەپەشتمنەەا وەحتەەهتەە(و ەحه هابێتلەچمب ر نتەە–امیدەەسەنەە–و مزشدە)ر لدەە

 ێبەیتتم ەەلدەماهێنمنەتتم ەهتتەەلەوەپتتەەبتتەەە ێبەپێ یستتتەەشتت یندەپرابتە تتدەهتتەەبتتراو ەپێ یستتتەم ە ە
 .ی منگمە  م و  ەپەەە ەلەەبەە ەپسپهمیەەگەەگ نجموە ێبەلەەە ێبەبەە ەش ینەهەهەەگەەستدەلەەگریبە

 تدە مزاڕ ەر اسەگەەبدە رەگ نجموە ێبەلەەیەەمەپەشەەهەە. 
  -: یمانگە خاوەن پە :(2)ەى مادد
 ەەمیمنتەە ەاەەدەحتەپێە تەەەیتەە ەهەەی منگتەەو  ەپەەبدەعێرا تدەیتم ە ەتمندەاتمفدەبر نتەەمەهمووك ەتەەهە -2

ە-:ر ام و 
 ێبەژووم ە مزمگمندەهە ەەنمسنماەە . 
 دەوە ەرۆمەكیەە ەڕ وشتدەبهاەە دە ەە هاەەەە ما ێبە ەەسزاەنەە . 
 ێبەاەر ەنەەم ەمامنبەەفەە . 
و  ەە اوا ەبر نتتەەەیتتەەمی دەب م ستتتم ە تته ەهەەهتتەەەمو م  یدەلتتەەبدەپتتەەمرمو  ەبهاپمنەمیتتەەهتتە -1

 .و ە ەن  ەبرا ێتەە دەبهاپمنەمبەەاهڵەەە  م ەبەەەی منگەەپە
 ەفێربتتمم ەەی منگتتەە دەپەەو  ەاهڵتتەە اوا ەبر نتتەەەیتتەەبم ە هیتتم ەهەەنما  اەتتەەەرتتمو  ە   م خمنتتە -3

 . ەهتدە  ەەحەیدەەپەشە
  -:  شی کاڕگێری پێ  دێت لە بە  :(3)ەى مادد

 :ر  ڕێوبە بە -:يەکەم
 ێبەم ەاەر ەنەەمامنبەەفە  مچ  ەزان هە ێبەوەەەشدەفێربمم ەپێ یستەە ەە . 
 دەپێە تە ێبەەاترەنتەەیدەبتەەبنە دەەیتمر  ەحماتم  یدەپەشتەەی منگم ە ەە  مچ و ەپەەەیدەەشدەپەشەە ەە

 .ە ێبەم ەاەر ەنەەمامنبەە ،ەفەەبەەپسپهمیەەە وندەلەژ ام ە ە ەە ڕوانماە
 : مامۆستا -:مدووە 

 ێبەم ەاەر ەنەەمامنبەەفەەاماهستمیم  ە(%52)ەەلەە،  مچ  ەزان هە ێبەەشدەفێربمم ەپێ یستەە ەە . 
 ێبەیتمر  ەەاترەنتەەیدەبتەەبنە دەیمر  ەحمام  یدەپەشتەەی منگم ە ەە  مچ و ەپەەەیدەلەەشدەپەشەە ەە 

 . ێبەم ەاەر ەنەەمامنبەە ەاماهستمیم ەفە(%52)ەەلە.ە ێبە ەهەەبەەپسپهمیەەەژ ام  و ەلەە ەەە ەەە ڕوانما
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 : ران رمانبە فە -:مەيێس
 ەەزمانتاندە تهەبرا ێتبەلتەەستتدە ااەەگریبەەەیدەپێ یستتەەحماتم  یدەپەشتەبدەەزماناندە  مچ ویەە ااەە

 .ی ە ا ەن وسەەمو م  ەیم ەلەە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەەشدەیمسمیدە ەە ە
 ەگ زامەرزاەە . 
 ەپێ یستەەەمی دە رەبەەمامنبەەمەفەەهەە. 
 -:بم دەپش نەنااەە ێبەلەەهەەەی منگەەپەەەلەەە ەپێ یستەەوە هاممانەەحە :تۆمارەکان  :(7)ەى مادد
 هامم ەاەەکە . 
 هامم ە اهم ە . 
 شاامە  واندەر لە هامم ە ەە. 
 بم ە هامم ەوانەە. 
 مشتدەبر  ەمپەەبمندەسەەەنەلەم اندەەە هامم ەسەە. 
 سدەەزانەمم ەبەە(cv  .(ی منگمەاەەبدەپەە– 
 -:ت رسوماتی پێدانی مۆڵە  :(5)ەى مادد
 زامە ینتمم ەوەە ەهتەەچت امەستەە(422.222)شێهە تهەهمووك ەتمندەعێرا تدەەم ەە ەپێااندەهەەم س دەاهڵەە

 . ینممزامەە ەهەە ووەسەە(122.222)شێهەەمە ەە هەهەەەو  ەسمكنەەن ی ر نە
 زامە ینتمم ەوەە ەهتەەفبەستەەاتەە(222.222)شێهە تهەهمووك ەتمندە ەتمندەەم ەە ەپێااندەهەەم س دەاهڵەە

 .زامە ینممەنجمەهەە ووەپەەس ەسەە(352.222)شێهەەمە ەە هەهەەەو  ەسمكنەەن ی ر نە
 ەو  ەنەەەڕانەە ەو م  ەگەریبەگەەوە ڕ ەپممانەەحەە. 
 ەە-:ساارپێچی و  سە  :(12)ەى مادد
 ەەییتتەەەمو م  ،ەلتتەە دەو زام  تتدەپتتەە  ەپێتتااندەاهڵتتەەڕی تتە ەبر نتتدە تتەوەەەی منگتتەەو  ەپەەبر نتتەە 

ستتدەە ەەاەەو ە ەەمەپرستدەلت ەحمگتم امە  ریتتەەندە تەەیدەپممیزگمەییەە دەفێربر ندەپەشەەمایەەمی   ەە ە
 . ارستندەوەو مگر ندەڕی مم ەیمسمید

 ەەبمندەاهڵتەەەشتەەڕی تە ەبر نتدە ەەە یم ەپێاماو ەزیتم  ەڕۆ ەلتەوە دەبر نەە ەاهڵەەیمنەەی منگەەوەپەەحەە 
 تڕ ەەەو  ە تەەبم دە وو مم ەبر نتەەکەاتەه ە ینممەسزاە   میبەلەەیەە(2.222.222) ڕ ەەە ە ەەپێاماوە  بە

 .بم دە وو ووەاتەه ە ینممەسزاە   میبە(1.222.222)
 زامەە  ەهتەە(22.222)  ە تڕ ەەوەڕۆژیتهە ووابتەمەە ە تهەهتەەو  ەاهڵتەەن  ەبر نتەەەو ندەلەەبم دە وابەەلەە

 . ینمم ەل ەو مە  گەریب
 مۆژیهەەیدە تتهەهتتەەبتتەە  ستتبەپتت ەبر نتتدە اوابممیەەەەڕۆژەلتتەە(92)ەەو ندەزیتتم رەلتتەەبتتم دە وابتتەەەلتتەە

 .و ەو  ە ڕ ەسزا ە یمم ەبراوە  یگریتەە وابە
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 دەگشتتتدەەمایتتەەڕی  ەە ەەەلتتەبر نتتدەن ستتراوەەەبم ەوەحمماستتتەەواوەبر نتتدەپێااویستتتەەە وا ە تتەەەلتتەە 
ڕۆژە تهەە(32)ەەی  نتا ە امەاتمو  ەزیتم رەلتەەندەپەەبر ندە تهەییتەەم اندەنتەەمو م  ە هەو زام  ەستەەپە
 .ەو ەو  ە ڕ ەسزا ە یممی راوە  یگریتەەمۆژیهە وابەەهە

 ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەو ەەەەە  ەحمگم امبر نتتتتەە تتتتە.ە ەو  ەاهڵتتتتەەنتتتت  ەبر نتتتتەەەو ەلتتتتەەڕۆژەزیتتتتم رە وابتتتتەە(366)مەەگتتتتەەحەەە
 . ا خریبەەبەەەی منگەەپە
 پێنچەاتەه ە ینممەو م گەریتبەە(5.222.222)مەل ێهەسزا ەە ە هەهەە  ەاهڵەە ەەەی منگەەو  ەل دەپەەبر نەە

 . ا خریب
 یدەەپەشتە.ف.ب/مو م  ە دەگشتدەپتەەمایەەمی   ەەنا ە ەە  ەڕ زااەەە ەەەی منگەەو  ەش یندەپەەگ استنەە

بم ەەپێ یستتەەەە وایتااەڕی  تمم ەیمستمیەەەەلتە.ەست ەاتەته ە ینتمم ەلت ەو م گەریتبە(3.222.222)سزا ە
 .واوە  م ە ە
 کە ێتبەستزا ەەمەههیتەەهتەەە تەەەبتەەەی منگتەەشتاام  اندەوە ارستتندەپەە ەەەبم دەو مگر نتدەپتمم ەلتەەەلەە
 .شاامە  ا ە ەەەو مگەراوەلەەو  ەپمم  ەمانانەە ەگەەگەەەپێنجەاتەه ە ینمم ەل ەو م گریبەلەە(5.222.222)
 -:بینا  :(11)ەى مادد
 ێبەاترەنەە رەبەەاەە(152)ەەم ە ەنمەلەەڕوو ەم ەپممیزگمەەنتەەسەەلەەەپێ یستەە . 
 ێبەاترەنەە رەبەەاەە(122)ەەلگمبم ەلەەوەبهاەەەزاەوەنماەەە ەەەلەە . 
 مو م  ەو م گەریبەە دەگشتدەپەمایەەمی   ەە ەەەنا ە ەنمسمز ەلەەش یندەگ نجموە ێبەڕ زااەە. 
   :(16)ەى مادد
  (1)ی فۆرمی ژمارە پێ بە -:یی ناحکومی ی فێرکاری و پیشە یمانگە پەتی  کانی پێدانی مۆڵە رجە مە
ەەیدەلتەە دەفێربر نتدەپەشتەەمایتەەمی   ەە ەەەشە  ریتبە تەە ەپێشت ەەبتەەستدەیەە ەبەەییەەە اوابمم ەلە -2

 .گممو م   ەپممیزە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەە ە
 .چ و ێبەمەنەەسەە ەژووم ە مزمگمندە اوابممەەامو  ە ەەنمسنماە -1
ەتمندە ت وەمە ەگتەەحەە/وەبتمم دەزانەتمم ەە(بتمم دەنەشتت مند) ە تمم ەشممستتمندەزنماەەوەنمسنماەەڕ گە -3

 . ەڕ نگمەوەڕ نگەوینەە(2) ەەگەەاامەلەی  نایەندەپەەییەەەلەە(أ ماةە)نشە ەپهم ەوەپشتگەر ەیێەپمسە
ە–شتتتمم واندەە– ەە تتتم ەوە  مااتتتەە–ناموستتتتدەە ەە–حمستتتمی ە) دەەمایتتتەەمی   ەەە ەەنتتتا ەڕ زااە -4

 دەگشتتدەەمایتەەمی   ەە ەنمستمز ە ەە– دەەكیتەەم ەبهاەە ەە  ستتەە–ە(اتهمەەنجەەپە)هێشتندە موا ەەنە
 .(مگر ەشممستمندە ەە–مو م   ەپممیزگمەەپە

 .ی منگمەسبەیم ە مپه ەا ل اام ە ەنم ەپەەگریبە -5
ە+م بدەە  مگتتم ەستتە)ەەپێ یستتتەەەی منگتتەەو  ەپەەبتتم دەبر نتتەەەبم ەلتتەەەنما  اەتتەەەم خمنتتەرتتمو  ە    -6

 ەەەبەە   م خمنەەە ێبەلەەیەمبراو  ەهەە(ههڵدەر ینا ە+بممگێر ە
 دەگشتتتدەەمایتتەەڕی   ەە ەەە دەیمستتمیدەلتتەەمایتتەەڕی   ەە ەەەیتتمر  ەلتتەە(بم تتعەعتتال)ی ەەەلتتەەەڵێنماتتەە ە -2

 .ی ەبر ندەمین میدەەبەستدەیێە ەەاەەە ەمو م   ەپممیزگمەەپە
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 دەگشتتدەەمایتەەڕی   ەە ەەە دەیمستمیدەلتەەمایتەەڕی   ەە ەەەیتمر  ەلتەە(بم تعەعتال)ی ەەەلتەەەڵێ ەنماەە ە -8
 .بدەا  ادەهەچە ا ەوە  زگمیەەە ێبەلەەمەنەەمامنبەەفەەەمو م   ەپممیزگمەبەەپە

  ەاتەتته ە ینتتممە تتهەعێرا تتدەو ە تتڕ ەپتتمزە(25.222.222) ڕ ەە تتەە(بم تتعەعتتال)ی ەەەلتتەە(بەملتةەضتتمانة) -9
 .کەی منگمیەەمەپەەسدەاتەه ە ینممە هە ەمندە هەهەە(32.222.222)
 .پ ە ەپسپهم ە ێەە مو مەپ ەبراوە ێبە ەە ەاماهستمیمندەوانەە ڕوانماە -22
ەە ێبە تەەهتەەەی منگتەەپەەەیدەلتەەزمانتاندە  مچت و ەپەشتەەستتدە ااەەگریبەەەەی منگتەەمەل ێ تدەپەە هەهتە -22

ە.زما ێبەاەەمیێهە انەەاە
ەمو م  بم ەشدەیمسمیدەپتەە ەەەلەەەڵێ ەنماەە ەن سەندە ەەگەەەلەستێهەنمو ەپرۆگرا ە ن وسریبەلەە ە -21

بم ەوە وومەە ەتەەكیەەاەهمەبهە ە ەەگەەگ نجموە ێبەلەەەبە.ەنا  ندەنمو مۆبدەپرۆگرا ەستدەپم ەە ەەاەە ە
 .  ناووە ەە ەحمیندەوەف ر ەوەسەمسدە ێبەلە

 .)ەcv سدەڤدە+بمنەم ەە ڕوانماە(ما ەەمامنبەەحمامم ەاماهستمیم ەوەفە -23
 .بمندەر ینا ە ەەهێزبر ندە م ەەبمندە ەەبمم ێبە هەر لەە ەەەلز اەەکەاەەهەچەشێ  یەەەنم  ە ە -24
 .کەیەەوانەەمەهەەپرۆگرا ە یمم ەبراوە ێبەلەەەپێ یستە -25
  ێبە(6)پێدەفهمادەەژامم ەەە ەەەپێ یستەەەی منگەە م ته ەپە -26
سە مم  ە ەەگ نجمو ەپەی منگتمە تهە)ڕاپهم دەلەەنە ە ەڕی   ەمایە دەگشتدەپەمو م   ەپممیزگم -22

ە(3) ەڕی   ەم ەفێربر ندەپەشەیدەسەمۆبدەلەەنەوەحەناااەبمندە ەەپێتدەپێ یستتدەلەەە(بر نەو 
ە.اترەنە ێبەحەناا ەبە

نتتم  ەنتتمو ەهتتەچەووك ێتتهەیتتم ەپەی تتمنگەیەبدە ەتتمندەحەهتتتدە ەبمم ێتتبەحەگەمەڕ زااەنتتا ەلەە-28
ە.سەمچمو  ە ایهەنە ێب

ە. ە ایهەی منگەە ێبەلەەپەە وو مم ە  ریتەو ە ەنامەحەگەمەل ێهەنەەەنم ێبەنمو ەپەی منگە-29
ە.هڵە ەبە اەهم  و نم ێبەاەش ەلەەپەشەیەکە اە  ریبەبەەیەمواز ێبەلەو  ەلەەنمو مۆبدەا-12
 اەبەەاهلە دەو مگر  و ەهەمە ەشێ دە مز ەبرایەو ە    ەاماەڵە ە ەشدە تمز  ەەەەەەلەیەکەپەی منگە-12

ە.لەگە ە  ریب
 -:(2)پێی فۆرمی ژمارە  بە  یمانگە وەی پە نوێکردنە  :(14)ەى مادد
 اوابتتمم ەەەپە یستتەەە،ی د  ەڕۆژ ە تەە(92)ەە تەە ،ەبتەە ەەاهڵەواوە ت وندەەپتێ ە تەەەی منگتەەرتمو ندەپەە 

 ە هەەبەە ەەاهڵە.موم م   ەپممیزگمە  م ە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەە ەەەشە ەە ەپێش ەەو  ەاهڵەەن ی ر نە
ەە.  سبە ێنت ەهم  و ە ەە(1)فهمادەەژامم ەەە ەلەەنمنەە ەییەەنا ەحەەڕ زااە.ەو ەسم ەن  ە  م ەە(1)امو  ە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەە%62میتتە  ەەەنگمنا ەلتتەەڵستتەەهەە(5)ادەژاتتمم ەڕپێدەفتتهە تتەەەی منگتتەە تتهەپەەەم اندەلەەنتتەەبتتم دەستتەەەلتتە
پێدەەنجم ە   ا ە تەە تمو ب ەچمبستمز ەحتەە،و ە واە خریبەن ی ر نەەە  سبەهێنمەپێ یستەەاتر ە ەەەبە

 .پێ  م بمندەفهم 



 

 7/7/1212 151( العدد) ذمارة  11  

 راو ،ەحماتتتمژ  ەپێتتتدەبتتتەم و ەستتتەرتتتمڵدەەەلتتتەەەبتتتە،ەاتتتمو  ە یتتتممی راوەەمەهتتتم  وە اوابتتتممەلتتتەەگتتتەەحەە
ە(22)پێتدەاتم    ەەەواە تەەره ەههبتمم ەحتەەەو ەبەە  مبەەبر ،ەواوەنەەو  ە ەەبمندەن ی ر نەەپێااویستەە
 .ەسزاە   میب

  -: یمانگە وەی لقی پە کردنە :(13)ەى مادد
ام ەنتمو ەەهتەەەو ە تەە  م تەەەی منگتەەل دەن یدەپەەەیەەامفدەهەە، ەپێاماوەبدەاهڵەەیەەی منگەەمەرمو  ەەپەەهە
ڕ چموە  ریتبەەەی منگەەو  ەپەە ەبر نەەنماەەڵگەە ەمی مموە ەەمیەەمی ەسەەاەەە ەپێاماوە ەە ەاهڵەەی منگەەپە

 .ەی منگەەبمندەرمو ندەپەەپێااویستەەەەلەەە ەهم  و ەیگەەپێااندەاهڵەەەو کەلە
 -: یمانگە پە ش لە زیادکردنی بە  :(10)ەى مادد
بمندەەشتەە ە ەەگتەەگ نجتموە ێتبەلەەەو ەبتەەشتدەنت  ە  م تەە ەەەیەە ەپێاماە ه ەهەەبدەاهڵەەیەەی منگەەمەپەەهە

ە.پێدەڕین میدەبممەپێ راوەە ەپێاماوە ەە ر ەاهڵە
 -: یمانگە ساردنی پە ڵپە هە  :(12)ەى مادد
مو م   ەپممیزگتمەە دەگشتتدەپتەەمایتەەڕی   ەە ەەەشە تەە اوابمم ەپێشت ەەەیەە ه ەهەەەی منگەەرمو ندەپە -2

و  ە اوابتتتمم ەە تتت ەحتتەەەستتتم ە تتەە(2)نامە تتتهەاتتمو  ەە ە تتەەبتتتەەی منگەەندەپەستتمم ەڵپەە  تتم ە تتتهەهە
 .ە ە  م ەەبەەسمم نەەڵپەەو  ەهەەڵ  شمنەەهە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەی منگتەەو  ەپەە اوابتمم ەبر نتەەە ەپێ یستتەەبەەستمم نەەڵپەە دەهەەواوە ت وندەاهڵتەەامنگەپێ ە تەە(2) -1
 .شە  م ەپێ ەبە

ی ە  بریتتبەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەبتەمەیێەستەە ەە ەەبتتەە ەەبم دەبه تمیدەهتم ندەاهڵەەو  ەلتتەەگشتبەڕی مم بتمندەن ی ر نتە -3
 .ە(1)پێدەفهمادەژامم ەە ە
می ەبه تمیدەەاەەەبجمم بدە ەەەیە ە  م ە ەەی منگمبەە اوا ە ارستندەپەەەیەە ه ەهەەەی منگەەرمو ندەپە -4

 .و ەبر ویتەەەەهێنم ەبەبەەەوەر ینەەا وەحەەهەە ە
 -: یمانگە تی پە گۆرینی خاوەنداریە  :(13)ەى مادد

ە-: ەر ام و ەمیەە ەاەەسێ دە رە ەەو ە هەبەەو ە گ ازمیتەەسێ ەەبەەەلەەەی منگەە دەپەە  بریبەرمو ناامیە
 دەەپێتااندەاهڵتەەبمندەڕین میەتەم ەوەەا وەاتەەو ەهتەە ە هە  گ ازمیتەەبەە ەەە ەرمو ناامیەەسەەوەبەەحەە 

  ە.هموپێاەە(3)دەفهمادەژامم ەپێە ەبە ێە ەهەەی منگەەپە
ستبەەگر ە ەەەبدەن  ەپێ یستەە ەپێاماوە هە ەنمیەەاهڵەی  یمانگە وەی شوێنی پە گواستنە  :(17)ەى مادد

 -:  سبە ەنەبە ەر ام و ە ەەنمنەە ەییەەنا ەحەە ەڕ زااەەگەەیم ە مپه ە ەنمیدەن  ەلە
 گمم وم   ەپممیزە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەە ە ەەلەەنە -2
 .حمسمی  -1
 .ناموستدە ە -3
 .مگر ەشممستمندە ە -4
ە.شمم واند -5
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 -:رێمی کوردستان  هە  یی ناحکومی لە ی فێرکاری و پیشە یمانگە داخستنی پە  :(15)ەى مادد
پێتتدەەە  وە تەەیدەنتما  ادەنتتەە ەفێربتمم ەوەپەشتتەەی منگتتەەبمندەپەەنتا ەیمستتموەمین میەتەەمەپم ەەگتەەحە -2

ەەلتتەە،مو م   ەپممیزگتتمە دەگشتتتدەپتتەەمایتتەەمی   ەە ەەەبم ەلتتەەیەەەپەشتتەەەی منگتتەە ەپەەماپتتهم دەلەەنتتە
 .مامنێ دەو زام ە ارستندە هە  مە  بریبەو زام  ەفە

ەەمەبتممی دە ترەبتەە ەڕ وشتدەیمر  ەاز دەوەحمیندەیتم ەهتەەمەبمم ە ەەگەە ا  رریبەحەەەبەەەی منگەەپەە -1
شتتێ   ەەەزماو ە تتەەپێنتتمووە ااتتەەە ەلتتەەنگتتەی مەپەەە ێتتبەبتتەەەمو م  یمنتتەەپەەەوەحمامنجتتەە ەحتتەەوانتتەەپێاە
 .ورهەورهەیم ەنمماستەەماستە

 .م ە ێبەم اە  ەپەەسەەسم ەزیم رە ەە(2) ەەبەە ەەو  ەاهڵەەن ی ر نە -3
 . ێبەەە(6)پێدەفهمادەژامم ەە ەەنامە ەەەی منگەە م ته ەپەەەپێ یستە -: یمانگە تابلۆی پە  :(62)ەى مادد
ەەی منگتەە واە اچ وندەبمم ەپەەمشتدەبر  ەوە ەەمپەەستدەسەە ەەاەەە ەە-:نرشتی کرد رپە سە  :(61)ەى مادد
 ە-:پێهە ی ەەلەەنمنەە ەحە
ە -:بمندەمبەەحە  :ەوەزارەت  لە  یمانگە تی پە ی بااڵی مۆڵە لیژنە -أ

 .بم ەو  ەڕین میەەەا امبر نەەپێشنەمم ەهە -2
 . ەو  ەاهڵەەبمندەپێاا ەوەن ی ر نەەڵەەوم ە ەندەاماە -1
 . ەبم ە  ەەی منگەەم اندەپەەنگەیممیهەسەامە(6) -3
 .مو م   ەپممیزگمە دەگشتدەپەەمایەەڕی   ەە ە ەەلەەنە وا اچ وندەڕاپهم دەەە ە -4
ە. ێبە وا اچ و ەهەە ەەەپێ یستدە ەەەمبممی دە رەبەەهە -5
  -:بمندەمبەەحە : روەردەی پارێاگاکان پەتی گشتی  رایە رێوەبە ی بە لیژنە -ب
ە (5)ژاتتتمم ەپێدەفتتتهمادەە تتتەەیدەنتتتما  ادە ەفێربتتتمم ەوەپەشتتتەە منگتتتەیەنگمناندەپەەڵستتتەەهە -2

 .نگمنا ەەەڵسەەهە
 . ەمو م  بەەبمندەسن وم ەپەەی منگەەمشتە ر ندەبممگێر ەپەەمپەەسە -1
 پێدەمین میدە اوابراوە ە ەەپێ ەو مگر ندەاهڵەەبم ەنما  اەەەەیەەەپەشەەەی منگەەپش نەندەپە -3
 .و ەهڵەنەبمندەلێ ەپێشنەمز ەپێ اێنمندەلەەنە -4
 .و  ەماپهم ە هەو زام  ەمزبر نەەم اندەبر نەم ەوە ەەبم ەوەسەەی منگەە واە اچ وندەپەە ە -5
ە. ە مكەلەەنە هەە(2)پێدەفهڕادەژامم ەەەامنگەیممیهە ەە(6)و  ەڕاپهم ەەمزبر نەە ە -6
ـــادد    دەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەماە ەفتتتەەمۆژنماتتتەەەو  ەلتتتەە وا ە تتتاڵوە  ونتتتەەیتتتببر  ی ەەبتتتەیێەە میەتتتە ەڕینەحتتتەە:(66)ەىم

ە.(عدەب م ستم ي م و)
 

 ئاالن حمە سعید                                                                       
 وەزیرى پەروەردە                                                                       
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ە(2)ەژامم ەفهماد
ە(یدەنما  ادە ەفێربمم ەوەەپەشەەی منگەەو  ەپەەبمندەبر نەەپێااویستەە)

ەیدەەەفێربمم ەەەەەەەەەەپەشەەە-:ل دە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەەی منگەەنمو ەپە*
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەەەەەەی منگەەبمندەپەەشەە ە*
ەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەەی منگەەنمو ەرمو  ەپەە*
ە.ە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەەی منگەەم ەپەەمی   ەەنمو ە ە*
ە.(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)مەمی   ەە ە ەە روانماە*
ە.(ەەەەەەەەە/ەەەەەەەە/ەەەەەەەە)ەەلەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ژامم ەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)پ.گ.ن سراو ەبە-2
ە.(ەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەە)و دەەمی ە:ەەی منگەەو  ەپەە دەبر نەە اوابمم ەپێااندەاهڵەە-1
 ە تمم ەەنمستنماەە/ەەزەنماتەەم گتەە/بتمم دەزانەتمم ەە/ ەژووم ە مزمگتمندەەنمسنماە)ەی منگەەپێااویستدەرمو  ەپەە-3

ەە ەنەشتتنگەەنمستتنماەە/یتت ازەالستتەرە)پهم ەە تتهە ەتتمندەپمستتەە/ە(ەوینتتەە1)ە/ە(نەشتتت مندبتتمم دە)ە/شممستتتمندە
ە.((ای ماة)
 ەەڵگتتەە ەە/ دەەەكیتتەەم ەبهاەە ەە  ستتتەە/شتتمم واندەە/ ە تتم ەوە  مااتتەە/ناموستتتدە ەە/حمستتمی )ا نتتەم زااەە-4

ە.(مگر ەشممستمندە ەە/ە(اهمەەنجەەپە)ەهێشتندە موا ەنە
ە.مپه ە ەنمیم ە ە(ع اەأیجمم)ە-5
ە.پممیزگم.پ.گ.بەەیمسمیدەلە.بەەی ەبر ندەڕین میدەی ە ا ەن سەیمر  ەلەە هەیێبەەەڵێ ەنماەە ەە-6
ە. ێبەم ەاەر ەنەەمامنبەەفەەەبەە(مەڕی  ەە ەە)وەە(رمو  ە) ەەلێ ەنماەە ەە-2
ە.اتەه ە نەممە(32.222.222)اتەه ە ینممە هەهمووك دەنمورهەە هە ەمندەە(25.222.222) ڕ ە ەە(بەملة)ە-8
cە+یتتم ەپشتتگەر ەەە ڕوانماتتە)لەستتتدەنتتمو ەاماهستتتمیم ەە-9 v)ە%52زمانتتاندەا تت ادە ێتتبەوەە ااەە%52ەەبتتە)ە

ەەمە تتەەگتەەە روانماتتە)ە+ە(ای ماتة)ەە ەنەشتتنگەەنمستنماەە+یت ازەالستتەرەە+پهم ەەپمستتە) تتهە ەتمندەە( ێەە ێتبەوانتە
ە.( مگێر ە مو مەپ ەبراوو م گێریبە هەزامندەب م  ەی ەوەەحەنگتەز ە ێبەپێ یستە

شتتدەیمستتمیدەە ەەەلتتەە(زمانتتا ەستتتدە ااەەگریبەە+پشتتگەر ەحماتتم  یدەە)یدەەزمانتتاندە  مچتت و ەپەشتتەە ااەە-22
ە.پممیزگم.پ.گ.ب
و ەگ نجتموە ێتبەە ە  یڵێتتەەوەپستپهمیەەنتمو مۆبدەحتەەەناە  وندەە تەەپم ەە(یمسمید.ب/پ.گ.ب)ەەلەەەڵێ ەنماەە ەە-22

ە.  ناەوە ەە ەوەحمیندەوەف ر ەوەسەمسدەەبم ەوە وومە ێبەلەە ەەەەكیەهمەبهاەە ە ەەگەەلە
ە.(5)فهمادەژامم ەە-21
ە.مو م  ە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەە ە ەەڕاپهم دەلێەنەە-23

ەمەێنەواژوو ەپش ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ە:نموەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

ە:ەەەەەەەەەو ەمی ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
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ە(1)ەژامم ەفهماد
ە(یدەنما  ادە ەفێربمم ەوەەپەشەەی منگەەو  ەپەەبمندەن ی ر نەەپێااویستەە)

ەیدەەەفێربمم ەەەەەەەەەەپەشەەە-:ل دە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەەی منگەەنمو ەپە*
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەی منگەەبمندەپەەشەە ە*
ە.ە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەی منگەەنمو ەرمو  ەپەە*
ە.ە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەی منگەەم ەپەەمی   ەەنمو ە ە*
ە.(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)مەمی   ەە ە ەە روانماە*
ە.(ەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەە)ەەلەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ژامم ەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)پ.گ.ن سراو ەبە-2
ە.(ەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەە):ەەی منگەە دەپەەو  ەاهڵەە اوابمم ەن ی ر نەە-1
ە.ە(ەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەە):ەەی منگەە دەپەەو  ەاهڵەەو دەن ی ر نەەمی ەە-3
ە.و ەو مگر  ەوەن ی ر نەەەی منگمەلەەبمندەپەەو زامیەەەەمامنەەگشبەفەە-4
ە. ێبەم ەاەر ەنەەمامنبەەفەەەبەە(مەڕی  ەە ەە)وەە(رمو  ە) ەەلێ ەنماەە ەەە-5
ە. ە ە م ەوە  مااەەپمبمنەەە-6
ە.یم ە مپه ە ەنمە(ع اەأیجمم)ە-2
ە.ناموستدەنا ە ەەڕ زااەە-8
ە.(زمانا ەستدە ااەەگریبەە+پشگەر ەحمام  یدەە)یدەەناندە  مچ و ەپەشەزماە ااەە-9
ە.مگر ەشممستمندە ەە-22
ە. دەەەكیەەم ەبهاەە ەە  ستەە-22
ە.(5)فهمادەزانەمم ەە-21
ە.ەی منگەە  وندەرمو ندەپەەبم دەحمام  نەەەلەەەی منگەە ەپەەڵەەی ەبر ندەاماەەی ە ەەەوبملەە-23
ە.مو م  ە دەگشتدەپەەمایەەی   ەمە ە ەەڕاپهم دەلێەنەە-24
ە.(یم ەپشگەر ەە ڕوانماە)لەستدەنمو ەاماهستمیم ەە-25
ە.نگمنا ەڵسەەفهمادەهەە-26
ە.(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)و  ەبر نەەن  ەەلەەدو نە وابەامو  ەە-22
ە
ە

ەمەواژوو ەپش ێنەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ە:نموەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

ە:ەەەەەەەەەەەو ەمی ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
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ە(3)ەژامم ەفهماد
ە(یدەنما  ادە ەفێربمم ەوەەپەشەەی منگەە دەپەەبمندەگهمیندەرمو ناامیەەەپێااویستەە)

ەیدەەەپەشەەەەەەەفێربمم ەەەەەە-:ل دە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەی منگەەنمو ەپە*
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەی منگەەبمندەپەەشەە ە*
ە.ە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە) ەحێستمەی منگەەنمو ەرمو  ەپەە*
ە.ە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە) ەن  ەەی منگەەم ەپەەمی   ەەنمو ە ە*
ە.(ەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەە)ەەلەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ژامم ەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)پ.گ.ن سراو ەبە-2
ە.(ەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەە)و دەەمی ە:ەەی منگەە دەپەە اوابمم ەگهڕیندەرمو ناامیەەە-1
ە/ ە مم ەشممستمندەەنمسنماەە/ەەزەنماەەم گەە/بمم دەزانەمم ەە/ ەژووم ە مزمگمندەەنمسنماە)ەی منگەەپێااویستدەرمو  ەپەە-3
ە.(ای ماةە-ەە ەنەشنگەەنمسنماەە/ی ازەالسەرە)پهم ەە هە ەمندەپمسەە/ە(ەوینەە1)ە/ە(بمم دەنەشت مند)
ە.(اهمەەنجەەپە-هێشتندە موا ەە ەنەەڵگەە ەە/ ەە م ەوە  مااەە/ناموستدەە ەە/حمسمی ەە)نا ەەەم زااەە-4
ە.یم ە مپه ە ەنمە(ع اەإیجمم)ە-5
ە.ی ەبر ندەڕین میدەی ە ا ەن سە هەیێبەەەڵێ ەنماەە ەە-6
ەپممیزگمەمو م   ە دەگشتدەپەەمایەەڕی   ەە ەەشدەیمسمیدەلەە دەی ە ا ن سەیم ە ەەامفدەرمو ناامیەەەڵگر  ەلەە  سبەهەە-2
ە.اتەه ە نەممە(32.222.222)اتەه ە ینممە هەهمووك دەنمورهەە هە ەمندەە(25.222.222) ڕ ەە ەە(بەملة)ە-8
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەمەپش ێنەەواژوو ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە.مو م  ە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەە ە ەەڕاپهم دەلێەنەە-9

ە:نموەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
 :ەەەەەەەەەەەو ەمی ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ە(4)ەژامم فهمادە
ە(مو م  یدەیدەنما  ادە هەبهاپمنەم ەپەە ەفێربمم ەوەەپەشەەی منگەە دەپەەبمندەگهمیندەرمو ناامیەەەپێااویستەە)
ەیدەەەپەشەەەەەەەەەفێربمم ەەەە-:ل دە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەی منگەەنمو ەپە*
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەی منگەەبمندەپەەشەە ە*
ە.ە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە) ەحێستمەی منگەەنمو ەرمو  ەپەە*
ە.ە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)نمو ەبهاپمنەمە*
ە.(ەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەە)ەەلەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ژامم ەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)پ.گ.ن سراو ەبە-2
ە.ە(ەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەەەەەە/ەەەەەەەەەە)و دەەمی ە:ەەی منگەە دەپەە اوابمم ەگهڕیندەرمو ناامیەەە-1
ە. دەبهاپمنەمەژامم  ەاهڵەە-3
ە.ەی منگەە دەپەەپێااندەاهڵەەەی  نا ە امە ەەندەپەەپشگەر ەییەە-4
ە. ەژووم ە مزمگمندەنمسنماەە-5
ە.ەی منگەە ەبهاپمنەمە هەما ەبر ندەبممو مم ەپەەییەەە یمم ەبر ندە ری مم ەیمسمیدەلەە-6
ە.ە( ە م ەوە  مااەە/ناموستدەە ەە/حمسمی ە) دەەمایەەڕی ا ەەنا ە ەەڕ زااەە-2
ە.ه ە ەنمیم ە مپە(ع اەإیجمم)ە-8
ە.مو م  ە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەە ەەەشدەیمسمیدەلەە دەی ە ا ەن سەیم ە ەەامفدەرمو ناامیەەەڵگر  ەلەە  سبەهەە-9
ە.ی ەبر ندەڕین میدەی ە ا ەن سە هەیێبەەەڵێ ەنماەە ەە-22
ە.اتەه ە نەممە(32.222.222)اتەه ە ینممە هەهمووك دەنمورهەە هە ەمندەە(25.222.222) ڕ ەە ەە(بەملة)ە-22
ە.مو م  ە دەگشتدەپەەمایەەمی   ەە ە ەەڕاپهم دەلێەنەە-21
ەمەواژوو ەپش ێنەە

ە:نموەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ە/ەەەەەەەەەەەە/:ەەەەەەەەەەەو ەمی ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
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ە(5)ەژامم فهمادە
 (2)ە(ەفهمادەهەڵسەنگمنا ە)

:ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەسمڵدە ااەزمانا ەەەەەەەەە:ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەنمو ەپەی منگەە:ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەپ.بەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە:ەەەەەپ.گ.ب-
 :ەنمونەشمندەحەلمتروند

 :ەاهلە ە.ەب.ژەەەەەەەەەەەەەەەە:ەەەەەەاه میتدەرمو  ە:ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەنمو ەرمو  ەپەی منگە-1
 :ەەەەەەەەەەەەەەەەەەپسپهم ەەەەەەەەەەەەەەەەە:ەە روانماەەەەەەەەەەەەە:ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەاه میلە:ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەنمو ە ەمی   ەم-3
 ەەەەە:ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەنمو ە ەشەسمندەاهڵە ەپێاماوەە-4
 نمووەنەشمندەپەی منگەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە-5
 :ەسەم اندە وو  ە:ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەسەم اندەیەسە ە:ەەە ەموام ەسەم انەسمندەلێەنە ەهەلسەنگمنا ەە-6
 ەەەەەە%52وانەە ێەەە+ە%ەە52ە(ام اد)ژامم  ەاماهستمیمندەاەەەەە-2

(س م ستم )رهامڵد م گەز ا  ا ە ااەزماو   ەمند عەم  د عەرا دەیگەەلەەس م ستم    سه ەگشتد وانە ێە 
        نێر

ەا          
        سه ەگشتد

ە-:(وانە ێەەە+ ااەزماو ەام ادە) روانماە ەاماهستمیم ەە-8
(س م ستم )رهامڵد م گەز دسه ەگشت  ەمند عەم  د عەرا دەیگەەلەەس م ستم    

       روانماە ەر ل

      حمام  ی 
        ته 

        ملهمی س
      امستەم
      سه ەگشتد

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە-:ژامم ە ەفەمامنبەما ەەە-9
 ه ە ر فەمامنبەم ەبممگێر    مچ و ەپەشەی  م گەز
    نێر

ەا      
    سه
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ە(5)ەژامم ەفهماد
 (2)   (ەەەەەەپەشەیدەەەەەەەەەەفێرسمم ) ەشدەە/هەڵسەنگمناندەپەی منگە ەفێمرسم ەپەشەیدەنمام ادەفهمادە)

ەلسەنگمنا ه ن ر   م ە  ژ  
  0ە هە اە  نریبە%222گەمەا لبە ێبەەەە/ەسر ەەەەەەەەەەە/ا لبەەەەەە/ ەنم ەپەی منگە 2

  0ە ێبچەناەموو ەمەگەوم ە ر  ەن ر ەزیم رە  ە/ڕوو ەم ەپەی منگەە 1
  0ە  وندەههیەسمندە ەمگر ەشممستمند 3
  0ەم چمو ەی ولە ەرمو  ەپێااویستدە میبە  4
  0ەپمەەوەرمویندەوەسروشتدەپەی منگە 5
  0ەهە  وندەسمفتریم 6
  0 ەەە روانماە ە ەمی   ەمەە ەەپێدە روانماەەن ر ەسەم  سەو  2
  0 ەەسەو  روانماە ەاماهستمیم ە ەپێدە روانماەەن ر ەسەم   8
  0 ە  وندەپەندەسمكنە 9
  0   وندە م ەگەەیم ەههسمم سمندەفێرسر  ە هە ەشدەفێرسمم  22
  0   وندەسەلەوەپەلدەماهێنم ەەوەههیەسمندەفێرسر  ە هە ەشەسمندەپەشەید 22
  0 ەفریمگ زام ە ەناموستد 21
  0 ە  وندەوایبە هم ە ا مشهەلەەههڵەسم  23
  0 ەەیمسم ە  ستە ەم ەسهاەكیە دپم ەناە  و ە ەە 24
  0   وندەژووم ەسممگێر ە 25
  0 ە انمندەسماەرا ەچمو یر ە هەش ینەەهەستەمم سم ە 26
  0 ەە  وندە  مچ و ەپەشەیدەلەەنموەپەی منگمەو ەەفەمامنبەم 22
  0ە( یمم ەسراو ە6لەەفهمادەژامم ە)هە  وندە م ته ەپەی منگەە ەپێدەمین میەەسم ە 28
  0 ەە ە2.5ههڵدەر ینا ە ەەپێدەمین میدە هەهەمەفێرەر ازیبە 29
  0 هە  وندە هامم سم  12

 به ەگشت  122 به ەگشت 
ە
ە
ە

ەسەمۆەەلێەنەەەەەەحەناا ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەحەناا 
ە
ە
 ەەە

 ەەەەەەە
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 (6)ەژامم فهمادە

  م ته ەپەی منگەیدەفێرسمم ەەوەپەشەیدەنمام اد
 س م ستم ەهەمی دەام اە د

 پەمو م  ەو زام  د
 ............ەپەمو م   ەگشتدە ەمی   ەمایە د

 (ەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەەەنمام ادەەپەشەیدەوەفێرسمم ەپەی منگم 
  ااەزماو ەەە(ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە)ەسمڵدە(ەەەەەەە)ەاهڵە ەژامم  

 

 

 . ەزامندەس م  ەەلەەسەم و ە ن سریبەو ەلەەهەام ەسم ەحمزا  ە ەهەمەزامنێمدە رە ەن س ەلەەژیر و -2
 .اە رە ا سترەنە ێبە(3)اە رەوە میەیەەسە ەلەەە(ا)پمندە میتلە-1
ە.ڕ نگدە میتلەسپدە   ێبەو ە ەڕ نگدەڕ شەلەسەم ە  ن سریبە-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (2)ەژامم فهمادە
 ......................................مو م   ەەگشتدەپەەد ەمایەە   ەیڕە ە
ناوی  ز

 یمانگا پە
ناوی 
 خول

وتی دەست  کەکڕێ
 پێکردنی خول

وتی  کەکڕێ مێ نێر شداربوان ژمارەی بە
 خول كۆتایى

1        
6        
4        
3        
0        
2        
3        
7        
5        
12        
 
 
 
 

لۆگۆى 
 پەیمانگە

لۆگۆى 
 وەزارەت
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 دروستىوەزارەتى تەن
 3/2/6262لە  0654:ژمارە

ە (25) ەیمسم ەو زام   ە ەناموستت ە(1)لەەام    ەە(12وەە21)پملپشبە ەا ب ەبمن ەەهەم ووە ڕگە ە
 ەستمڵ ە(2)وەمین میدەژامم ە1226ەسمڵ  ەە(2)ژامم ە ڕیممامنااە ەەهەا امبر نەو  ەمین می ەە1222 ەڵسم
ە: ە ەشێ   ەر ام و ەە1224

 6262ساڵى  ى(1)رێنمایى ژمارە 
 6213ی ساڵى (1)ژمارەەو رێنمایی 6212ی ساڵى (1)رێنمایى تایبەت بە هەموارکردنى رێنمایی ژمارە 

 

 6212ی ساڵى (1)هەموارکردنى رێنمایی ژمارە  : یەکەم
 ە ەشتتێ   ەرتت ام و ەلەەموو ەە1226ەستتمڵ  ە(2)لەەمین تتمیدەژاتتمم ە(3)هەاتت امبر نەو  ەاتتم    ە -أ

ە:ەم ەبهاپمنەمبمن ەپێااویست ەپزیش  ەوە م ەگەیدەوە  ا موو ەمەوەب الێت ەبهگ
ە. ەبەاترە ێبە(122)ێبەلەە موو ەم ەبهگمەنم -2
ە.بەاترەنە ێبە( 1)هە  ون ەڕوو ەمی  ەرموی ەلەەهم نەەژووم و  ەبهگمە ەەیهمیهەلەە -1
ەە(بمش ەارارەیمر  ەگرانێبە)ڕووپهش ەز و ەبهگمە  ریبە ەەام   ەحەپ بس ەیم ە -3
ەە ەلگەنماەبتمن ە تمیبە ە  ەبممگەر ەلەەبهگمەەهە ێبە هەبمم بممگەریەبم ەوەگشبەپێ یستەەژومی  -4

ە.پێااویست ەپزیش ەەبم ەلەەسەستەاێ  ەبهاپەتەمیااە ارەلە  ریب
بتم ەاێر ەپتتە ەە(14) هە هاتمم ەە( ا ملهگ)ەەمیگە ەحماێر ە  ریبە بهنترۆل ەپتە ەگەما ەوەش ە -5

یەکەامنتگەو ەە(2) انم ەرەز ەبر ن ەهە ێبە هەامو  ەگەما ەەش ەلەەهەا وە ەشەبمن ەبهگمەبەە 
زیتتم رەنە ێتتبە تتهەهەاتت وەەە(65)پتتتەە ێتتپەمەنەبتتم ەوەما   ەشتت ەلەەە(15)پێ یستتەەپتتتە ەگەماتت ەلەە

ە.ەشەبمن ەبهگم 
بم ەاێر ەلەەمیگە ەبمم  میدەنەشتە من ەیم ەاهلەا  ەگ نجتموەە(14) ا ە ەبر ن ەبمم  مە ەەشێ   ە -6

ە.لەەموو ە  انمو 
ستن ەش ین ە ارلەبر ن ە مم ەپێااویست ەپزیش  ەوە م ەگە ەوە  ا ەلەە  مگم ەسەم ب ەمی خ -2

ە.بهگمە ەەیهمیهە ممهەلگر بەەنم ێبە اێتەەنموەههل ەبهگم
پتتتەە ێتتبەحەگەمەهتتم  وەە(8-1)بەم و  ەهە ێتتبەپتتتە ەگەماتت ەلەەنێتت ا ەەپێ یستتت ەبهگتتم ەستتمم  -8

ە.ەم ە ە ەپتەەهەیەەمەحە ەپێااویست ەپزیش منە ەهە ێبەبەەپێ یستنبهاپم
 انمن ەم فە ە میبە ە هە انمن ەپێااویست ەپزیشت  ەوە تم ەگە ەوە  ا ە ەەشتێ  یدەزانستتەمنەەوە -9

ە.ێب سەەلەە ی امە وومە(32)سەەلەەز و ە ەمز ێبەوە(22)ستمناام ەو  ەەشێ  یەکەبەەلەە
ە.(مستمن  ەمی   ەمایە  ە ەمگر ەشم)پێدەمین میەەبمن ەسەستەا ەحمگرەب ژینەو ەهە ێبە ەە -22
ی ەبر نت ە ەیچتهبر ن ەسەستتەا ەزینتا و مەوە ەبتممەهێنتمن ەحتماێرەوەپێااویستتەەبمن ەبەیێە -22

 .بهنترۆل ە ەناموسبە هەزینا و م بم 



 

 7/7/1212 151( العدد) ذمارة  32  

ە.شێ از ەموونمکەبەم و ەلەەنموەبهگمە اپهشراوە ێب -21
ە.لێهەیەمبرینەو ەە–نمم ن ەپێااویست ەپزیش  ەنمبهکەە،بهگمبر  ە،ە ەشەبمن ەو مگر  ەە -23
 ەلەەە(ستتریاەاشتتتعمل)ر نەو  ەبەلەوەپەلەوەپێااویستتت ەپزیشتت  ەوە تتم ەگەیدەوە  ا ەبەەیەتتمب -24

ە.بگەریبەلەەبهگمڵش ینە  ە میبە ەهە
ە(  ا ەەبەلەوەپەلەوەپێااویستتت ەپزیشتت  ەوە تتم ەگەیدەو)ژوومی ت ە تتمیبە ەهە ێتتبە تتهە انتتمن ەە -25

ە.بگەریبڵامو ە ەسەمەچ و ە ێااەهە
لەستتتتەمەپێااویستتتتت ەپزیشتتتت  ە  ا ەە ەوە تتتتم ەگەیدە ەواو ەزانەتتتتمم ەپێااویستتتتت ەپزیشتتتت ە -26

ە. ەەبه ە ن سریبە(ایت ێه)هەمبمم هنەهە
ە.ر ام  ەوەر ام نەو ەلەەنموەبهگمە ە  غەیە -22
بە ەەیهمیتهەبتهنترۆل ەهەات وە ەشتەبمن ەبهگتمەێتر ەلەەنتموەبهگتمەهە یپێ یستەەبماەر  ەچمو ە -28

ە.  م 
 ە ەشێ   ەرت ام و ەە1226ەسمڵ  ە(2)می ەژامم ەلەەمین (پ)ە(ە4)دەڵرمە(25)  ە هەا امەبر ن ەام ە/ب

ە.لەەموو ەموو ەمەوەب الێت ەبهگمیدەحماێر ەپزیش  ە
ە. ەبەاترە ەبەە(222)موو ەم ەبهگمەنم ێبەلەە -2
ە.بەاترەنە ێبە( 1)هە  ون ەڕوو ەمی  ەرموی ەلەەهم نەەژووم و  ەبهگمە ەەیهمیهەلەە -1
ە.ە(بمش ەارارەیمر  ەگرانێبە)ڕووپهش ەز و ەبهگمە  ریبە ەەام   ەحەپ بس ەیم ە -3
گەنماەبتمن ە تمیبە ەڵە ەبتم ەوەگشتبەيیرێگبممەر ەلەەبهگمەەهە ێبە هەبتمم ێپێ یستەەژومی  ەبممگ -4

ە.لەەسەستەاێ  ەبهاپەتەمیااە ارەلە  ریبەحماێر ەپزیش ەەبم ەەە 
نجتموەبم ەاێر ەلەەمیگە ەبمم  میدەنەشتە من ەیم ەاهلەتا  ەگ ە(14) ا ە ەبر ن ەبمم  مە ەەشێ   ە -5

ە.لەەموو ە  انمو 
لەە  مگتتم ەستتەم ب ەبهگتتمە ەەیهمیتتهەەحتتماێر ەپزیشتت  می خستتتن ەشتت ین ە ارتتلەبر نتت ە تتمم ە -6

ە. ممهەلگر بەەنم ێبە اێتەەنموەههل ەبهگم
ە.( ەمی   ەمایە  ە ەمگر ەشممستمن )پێدەمین میەەبمن ەسەستەا ەحمگرەب ژینەو ەهە ێبە ە -2
ا و مەوە ەبتممەهێنتمن ەحتماێرەوەپێااویستتەەبمن ەی ە ەی ەبر نت ە ەیچتهبر ن ەسەستتەا ەزینت -8

ە.بهنترۆل ە ەناموسبە هەزینا و م بم 
ە.شێ از ەموونمکەبەم و ەلەەنموەبهگمە اپهشراوە ێب -9
ە. ەەبه ە ن سریبە(ایت ێه)لەسەمەهەمبمم هنەهەحماێر ەپزیشهە ەواو ەزانەمم ە-22
ە.ر ام  ەوەر ام نەو ەلەەنموەبهگمە ە  غەیە -22
ە.یهمیهەبهنترۆل ەهەا وە ەشەبمن ەبهگمە  م بە ەێر ەلەەنموەبهگمەهە یو پێ یستەەبماەر  ەچم -21
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ەە6213 ساڵىی (1)هەموارکردنى رێنمایی ژمارە : دووەم
ەە هەا ام ە هاممبر  ەوەل  ەرزاە گت زام ەپزیشت  ە تمیبە ە:ەەنە ەر ام و كگەەوەرم ەحە ە ڕپێ ە

ەبهاپمنەمەنەو ەەبم 
ە( 122)نەمەپێ یستەەن سەنگە ە تمیبە  ەرته ەهە ێتبەموو ەم بە ەلەەبهاپمە(2)ە(أ)ە( وو  ) رگە ەە-2

ە. ەم كوبەاترەنە ێبەش ینێ  ەگ نجمو ەهە ێبەنە ێتەەهه ە ێ اان ەنەشتەی ە  ون ەهمو
نم ێتتبەبهاپمنەتتمەنەرهشتتەبم ە گتت ازیتەو ە تتهە تتن ەە ەناموستتتەەبم ەوەە(5)ە(أ)ە( وو  ) تتڕگە ەە-1

ەەە ەەاە ەستتتت ەچمم ستتتەمەبتتتر  ەەيمەهتتتم  وەحەوەپستتپهم ەناتتتمەحەگە.ەنەرهشتتخمنەەا  اەەەبتتتم ە
ە.ە ەەبم ەنە  وە    انریبەس و ەلەەبەم  ەگشت ەو م گەریببیپێ یسبە  وەلەەنەرهشخمنەە م

ە.هەا ام ە ااەزمانان ەبهاپمنەمیدەرزاە گ زام ەپزیش  ەگ استنەو  ەنەرهشەلەەنموەهەمیەە
بەاتتترەنە ێتتبەوەنە ێتتتەەههبتتمم ە ێ تتاان ەە( 222)ن ستتەنگە ە تتمیبە  ەهە ێتتبەوەلەەە(أ)ە(2) ەڵرتتمە-2

ە.اا  ەس ەهە ێبەە(3)وەش ین ەو ستمن ەە ەم كوهمونەشتەی ە  ون ە
 ەەییەنت ەبە ەرزاە ت ەلەە   ێبەبهاپمنەمیەبەەلەەژیرە ەمپرسەمم   ەپزیشتهە ێتبەە(پ)ە(2) ەڵرمە-1

ە.بەاترەنە ێبەوەنم ێبەلەەبهاپمنەمیەب ە رەبممە  م ەە سمە(5)
ە.   ێبەپزیش ەەپشتگەر ەسەنای میدەییەن ەپەی  ناام ەهە ێبەلەەب م ستم ە( )ە(2) ەڵرمە-3
ە  م و  ەنەرهشەبهاپمنەمیمنە ەلەە  ام ەرزاە گ زام ەنمم نەەوهەا ام ەحە -
ە( 222)پێ یستەەن سەنگەیەبدەشەمو ەهە ێبە هەماپەمانتان ەبمم بتم ەبەەموو ەم بە ەلەەە(1) ەڵرمە-2

 . ەم كو  ون ەهمو نجموە ێبەوەنە ێتەەهه ە ێ اان ەنەشتەی ەوەش ینەبە ەگەبەاترەنە ێب

ر ەپزیشهە ێبە ەەاەمیێتهەاتمو  ەرزاە ت ەیەەبممبر ن ەبهاپمنەمەلەەژیرەچمو پێ یستە(4ە) ەڵرمە-1
ە.لەەهەمی  ەب م ستم ەوەوینەیەب ەهە ێبەلەگەلەبهاپمنەمە سمە(5)بەاترەنە ێبەلەە

  :یەمسێ
و ت ونەو  ەلەەڕۆژنتماە ەاڵ وا ە امنتگەە(3)ن ە  ماتم ەلەەاتمو  ەپێ یستەەبهاپمنەمبمن ەهتموم  بر 

ڕی تتمم ەیمستتمیدەە وەناوەاێپتتە ەەەیم تتنیڕە ەحەیێبەیێ ر نتت ە پم ەنتتا  ەە(و  تتمیع ەب م ستتتم )
ە. ەماابەمیم ە  گریتە ەم

 :چوارەم
ەبەیتت ێ اەی(ب م ستتتم ە ع  تتمیو)فەماتت ەڕۆژنتتماە ەاڵوبتتر نەو  ەلەحە ەڕین تتمیەەلەەڕی ەو تت ە 

ە.  بریب
ە

 سامان بەرزنجى.د                                                                
 وەزیرى تەندروستى                                                                  
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 ناوخۆوەزارەتى 
 5/4/6262ە ل 0372:ژمارە

 ە(6)ستتتم ەژاتتمم ەپمڵپشتتبە ەەوە  ستتەك ە ەپێ تتم ە ماو ەلەەیمستتم ەو زام  تت ەنتتموره ەا تت اە  ەهەمی تت ەب م 
 ەهەاتت امبراوەوە2962 ەستتمڵدە(14)لەەیمستتم ەرزاە تتدەشممستتتمندەژاتتمم ەە(56)  ە وەحماتتمژ ە ەەاتتم ە1229ستتمڵ ە
لەەیمستم ەرتزاە ەوە(86)وەاتم   ە1228 ەستمڵدە(24)لەەیمسم ەسزابمندەهێز بمندەحمسمیشدەنمورهەژاتمم ە(2)ام    

حماتمژ ە ەەن وستراو ەستەمۆبمیە دەحەنجت واەندەەوەە1222مڵد ەست(28)رمنەنشەندەهێز بمندەحمسمیشدەنمورهەژامم ە
وەپێشتتنەممسر ندەەەوهە ەپێااچ ونتتەەوەەبهن وستتدە وو اتتە ەبه تت ونەو  ەلەەنتتەە8/21/1229لەە(22822)و زیتترا ەژاتتمم 

  و ەسەەپێماتتمەە12/2/1212و دەەمیمتتەە تتدەنتتمورهەلەەزامهەستتمم ەوهەە ە تتەەسمندە میبتتەەیمنتتەەوەمین تتمیدەوە ەەیڕهەیمستتمەوەپتتە
 ەاە ەستتتت ەمی خستتتتن ەبم ەاێربتتتمندەبتتتممبر ندەمۆژانە ەەوە(21/2/1212ەەلتتتەە622)ەزامی تتتم ەژاتتتممهەمامندەوهەفتتتەە ە

  وااتتدەفەماتتمنبەموەحەفستتەموەبمماەنتتااندەهێز بتتمندەحمسمیشتتدەنتتمورهەستتەمە ەەاەەبتتدەو زام  تتدەنتتمورهوە
ا ەگشتت ە،ە ڕیممامنتااە ەە  مچ انتان ەحە ەبم ەبمندە وابەو  ەوەنەهم ندە هەستەمەبتمم ەفەماتدەوەلە ەمە ەمژ و نت

  :مین میەمنە ەر ام و ە
 6262ى ساڵی (6)رێنمایى ژمارە 

 رێنماییەکانى رێکخستنی دەوامی فەرمانبەری شارستانی و ئەفسەر و کارمەندانی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ
ە

 پێناسەکانە(:1)ىەمادد
بەمیتتم ەهتتم  و ە تتهەاە ەستتتەبمن ە ە ەماااە ەستتبەلە ەزاماوە  ستتتەواژانە ەرتت ام و ەبەامنمبمنەتتم

ە:بەی ەبر ن ەحە ەمین میەمنەەیێ
 عێراقە –هەمی  ەب م ستم ەە:هەرێم  -2
 و زام   ەنموره ەهەمی  ەب م ستم ەە:وەزارەت  -1
 و زیر ەنموره ەهەمی  ەب م ستم ەە:وەزیر -3
وەرمو  ەە ری مم ەو زام  ەوەپممیزگمموەسەمپەمشتەمم ەحەاام ەسەم ەرهبم ە:سەرۆکی فەرمانگە  -4

ە یممی راوە ەپێ ام ەیەبد ەو ەپتەیە ا  ەلەو ەحەوانە  ەو ەگشتد ە ەڕی   ەم  ەو ە میبە بە ەبم  پتە
ەحە ە ەاە ەستەبمند ە ه ەمایا سپێریب ەو زیر ەبە ەحەفسەمیه ەفەمامنبەمو ەهەم ەیم   ەڕی     ە 

 .مین میەە
 .فەمامنبەم ەشممستمندەسەمە ەەاەەبدەو زام  دەنمورهە:فەرمانبەر  -5
 .سەم ەهێز بمندەحمسمیشدەنمورهەسەمە ەەاەەبدەو زام  دەنمورهحەفە:ئەفسەر  -6
 .هێز بمندەحمسمیشدەنمورهەسەمە ەەاەەبدەو زام  دەنمورهپهلەسەوەمیپێاماواندە:ەکارمەند -2
ەلەەە:نەهاتنە سەرکار  -8 ەفەماد ەمۆژانە  ەفەماد ەسەمبمم  ە ه ەبمماەنا ەحەفسەمو ەفەمامنبەمو نەهم ند

 .فەمامنگەبە 
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ەفەمامنبەم ە:دواکەوتن لەکار -9 ەچ ونەو   ەزوو ەو ەهم   ەبم ەاێر ەەم نگ ەلە ەبمماەنا ەحەفسەمو و
 . ڕیمم ماو بمندەمۆژاندەبممبر ندەلەە  واادەفەمادەلەەفەمامنگەبە 

 ەا وچە،ە  ەا وچە،ەنەرهشد،ەر ینا ،ەشمنابر  ،ە)گشبەیهم ەاهڵە ەبمندەە:مۆڵەتی فەرمی -22
ە ای میە د ەو ە ەرێ بەم ەهموسەمگەر ، ە ەفەمە(ع ر ، ەمین میەەەبە ەیمسمو ە ەپێد ەو م  گەری  اد

 .بممپێ راو بم 
ە:دەبێت فەرمانبەرو ئەفسەرو کارمەند پابەند بێت بەە(:6)ىەمادد
ەلەە -2 ەبە ەبممبر   ەبم ەاێر بمند ە ەپێد ەچ ونەو   ەو ەفەمامنگەبە  ەو ەبمم ەش یند ەلە حمام    و 

 .ەام    ەسێەەادەحە ەمین میەە اەهم  و 
بم دە  واادەفەمادە ەپێدەبم ەاێر بمندەبممبر  ەبەەلەەام    ە ەیێنەهێشتندەفەمامنگەبە ەلە -1

 .سێەەادەحە ەمین میەە اەهم  و ە ەنەمە ەەو مگر ندەاهڵە دەفەمادەنە ێب
 کاتژمێرەکانی کارکردنی رۆژانەى دەوامی فەرمیە(:4)ىەمادد
 : ەر ام و بم ەاێرە ە ەشێ  یەە(34)بم ەاێر بمندەبممبر ندەهەفنتمنە ەفەمامنبەمەە ریتەەەەلەە -2
 ە ەیمندە  ستپێا بم ە هەگشبەمۆژانتدەهەفتتەەیتگەەلەە(8:ەە22)  واادەفەمادەمۆژانەەلەەبم ەاێرە -ەأ

 .شەا ەوەهەیند
یەبشتتەا ە،ە ووشتتەا ە،ە) ە وا ەنەتت  ڕوەلەەمۆژانتتدە(3ە:ە22)  وااتتدەفەماتتدەمۆژانەەلەەبتتم ەاێرە -ەب

ەت  ڕۆەلەەمۆژ ەپێنجشتەا ەە ەپتمشەن(1:ەە22)وەلەەبتم ەاێرەە(شتەا ەەسێشەا ە،ەچ امشەا ە،ەپێتنج
 .به میدە یب

 تهەهتم نەەستەمبممەوە  ستتبەم ا ەلەبتمم ەفەماتمنبەموەحەفستەموەە(ست م )امو  ەچموپهشتە ر  ە -ە 
 وا ەحە ەبتتتم ەەبم ەبتتتمندە وابەو تتت ەوەزووەچتتت ونەو ەرتتت لەکە   ێتتتبەلەە(25)ماەنتتتاە ەنەتتتمەبم

 تتتهەمۆژانتتتدە( 2:ە45ەوە1:ەە45)وەپتتتێ ە( ەیتتتمندە8:ە25)حەژامم  بریتتتبە ەشتتتێ   ەنم ێتتتبە وا ە
 . ێبە(پێنجشەا ە

 ەستتەم و ەلەەاتتمنگدەم اەزا ەیتتم ە2لەبتتم دەبەا تتر نەو  ەبم ەاێر بتتمندە  وااتتدەفەماتتدە تترگە -1
 ەهەمەههبممی دە ی ەەحەواەبممە ەەفەمامندەسەمۆبمیە دەحەنج واەندەو زیترا ە تهەحە ەاە ەستتەە

ە.بەەلەوبم ە  م  چێب
 یتممی ر ندەبم ەبتمندە وا ە  وااتدەفەماەتدە تهەحەوە هەو زیترەیتم ەستەمۆبدەفەماتمنگەەهەیەە ەە -3

پهلەستدەپمستەواند،ەپمستەپهم ەوە)فەمامنگمنە ەپێ یستەم ە ەەانتمو ەەهەیەەو بت ەفەمامنگەبتمندە
بتتتمم دەنەشتتتتە مندەوەنشتتتەنگە،ەپهلەستتتدەفریتتتمبەو  ەوەحێشتتت گر ەوە ەمگتتتر ەشممستتتتمندەوەحەوە

بتم ەاێرەە(34) ەاەمیێهەهەفتمنەەلەەە( بم فەمامنگمنە ەبەەپێ یسبە ەەانمو ەوە  وااەاؤی اما ە 
ە2962 ەستمڵدە14 ەیمستم ەماژ  ەشممستتمندەژاتمم ە56بەاترەنە ێتبەلەەهەفتەیەبتااە ەپێتدەاتم   ە

 ە28لەەیمسم ەرزاە ەوەرمنەنشەندەهێز بمندەحمسمیشتدەنتمورهەژاتمم ەە86هەا امەبراووەوەام   ە
ە.1222سمڵدە



 

 7/7/1212 151( العدد) ذمارة  34  

 و زوو چوونەوە لە کارەکەى (خرتأ)و دواکەوتن  (غیاب)نەهاتن ە(:3)ىەمادد
هەمەفەمامنبەمەوەحەفسەموەبمماەنایهەپم ەناەنە ێبە ەبم ەاێر بمندەهم  ەوەچ و ە هەسەمبممەبەە -2

ە ڕگە ەزووە2لە ەو ە وابەو  و ەبم ەاێر  ە مم ە م  ەحەوا ەهم  و  ەمین میەە ا ەحە  ەسێەەاد ەام      
ەبهبراو ە ەشێ    ەا وچە ە   ەاهڵە د ە ە ە  بریب ە ه  ەچ ونەو بم  ەمۆژیهەە(2)   ە ە بم ەاێر

بم ەاێر ەە(8ە) ەپێدەیمسموەمین میەەەبممپێ راو بم ەوەلەبم دە وو مم   ونەو  ە هەامو  ەزیم رەلەە
 .بهبراو ەلەەامنگێ ااەحەواە ەپێدەیمسموەمین میەەبم ەم فتمم ەلەگەڵااە  بریب

ە -1 ە  وااد ەمۆژ  ە ە میەاید ەبمماەنا ەحەفسەمو ەو ەفەمامنبەم ەنەهم ند ە ە  ەلەامڵە د فەماد
و مگر ندەاهڵە دەفەمادەلەەو زیرەیم ەسەمۆبدەفەمامنگەەوەحەواەاماەڵە ەلەگە ە  بریبە ەپێدە

ە ەژامم  ەگشتد ەبەم د ەو ە  وڵە  ەفەمامنبەماند ەمی  مم  ە(24)یمسم  ە  ەبراوەە2992سمڵد هەا ام
ەفەمامنبەماندەشممستمند) ەە(  م مم   ەژامم  ەنموره ەحمسمیشد ەهێز بمند ەسزابمند ەیمسم   ە(24)و

 .وەگشبەیمسموەمین میەەەبممپێ راو بم ە(  م مم  ەهێز بمندەحمسمیشدەنموره)ە1228سمڵدە
ە -3 ەفەمامنبەم(1) ڕگە ەحەو ەسەم و  ەفەمادەە  ە ەبمم  ەبە ەنمگریتەو  ەبمماەناانە ەحەفسەمو و

فەمامنگەبمنەم ەوەماپەڕاناندەبممو مم بمندەفەمادەوەشمنابر  ە ەاەمیێهە ەەن وسراو ەفەمادە
 .مەوەسروشتدەبمم بە ەلەەن وسراو بەە یممی راە ێب ێبەوەیه

 مۆڵەتە فەرمییەکانە(:0)ىەمادد
ە   میبە ەەفەمامنبەمەوەحەفسەمەوە و مگر ندەاهڵە دەفەمادەوحمسمیدە هەامو  ەمۆژیهەیم ەزیم رە
بمماەناە هەبمم ە میبە دەره ە ەپێدەیمسم ەرزاە ەوەرمنەنشەندەهێز بمندەحمسمیشدەنمورهەژامم ە

ە(28) ە  ەە1222سمڵد ەژامم  ەرزاە دەشممشتمند ەیمسم  ە(14)و ەسمڵد ەمین میەەە2962  ەو ەهەا امبراو  
ە ەپێدە ەلەسەم اوابمم ەر   ەره  ەو ەن وسراو ە ەشێ    فۆڕمی مۆڵەتی ئاسایی )بممپێ راو بم 

ەاهلە ەبە ەە(هاوپێچ ەلەامو   ەبمم بمند ە ی ە ەبمماەنای د ەحەفسەمو ەو ەفەمامنبەم  ەاەمیێه
ە.ماپەڕینێب

 مۆڵەتی  کاتی تایبەت و فەرمیە(:2)ىەمادد
ە:اهڵە دەبم دە میبە ە هەبمم ە میبە دەر   ەفەمامنبەمەوەحەفسەموەبمماەناە:یەکەم

وەحەفستەموەبمماەنتاە تهەاتمو  ەەحە ەاهڵە ەە   میتەەفەمامنبەمەلەسەمە اوابمم ەرت   ەفەماتمنبەم -2
فەماتتتمنبەمەوەحەفستتتەموەبتتتم ەاێرە ێپەڕنەبتتتم ە ەاەمیێتتتهەە(3)یتتتممەلەەهەفتەیەبتتتااەوەلەەە(1)

فییۆڕمی مییۆڵەتی کییاتی )بمماەنتتای دە یتت ەەبمم بتتمندەلەاتتمو  ەاتتهلە ەبە ەماپەڕینێتتبە ەپێتتدە
 .ەبەەهموپێادەحە ەمین میەەیەە(هاوپێچ

ە -1 ە ڕگە ەاهڵە د ەە2)حەگەم ەحەژاممە(3لە ە ەمۆژیه ەحەوا ەبم د ەاهڵە د ەیەک ە ه ە ێپەڕ  م  بم ەاێر
 .  بریب
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بم ەاێرەیەکەمۆژەلەەە(2) ەسەم و ەلەامنگێ ااە هەهەمە(1وەە2)دبهبراو  ەحە ەاهڵە منە ە ڕگەبمنە -3
 .اهڵە دەبەڵەبە  و ە ا   ەزینامیب

 .   ێبەاهڵە ەبەەلەەهەام ەمۆژ ەپێش ەش ر ندە  م اێب -4
اهڵە دەبم دە هە  سپێ دەبم دە  ستپێ ر ندە  واادەفەمادە   ێبەلەەمۆژ ەپێشترەپێش ەشە -5

ەسەم ەلەییە  ە امیب ەم زااەنا  ەو ەلەە  ریب ە ە  م ەههبممی د ەحەگەم ە ەنەم ەفەمامنگەبە  ۆبم 
 .  سەك دەفەمامنبەموەحەفسەموەبمماەناە ێب

حە ەاهڵە ەەبهنتڕۆ ە  بریبە ەەهه ەحماێر ەحەلە ترۆندە هەهم  ەوەچ وندەفەمامنبەموەحەفسەموە -6
 .بمماەنا

ە:اهڵە دەبم دەفەمادە هەبمم ە میبە دەفەمامنگەە:دووەم
ەما -2 ە ه ە ەنەم ەاهڵە ە ەحە  ەلە ە   ێبەو ەفەمامنگەبە  ەفەماد ەبمم  فۆڕمی مۆڵەتی کاتی پەڕاناند

 .یهموەسروشتدەبمم ەفەماەەەبەە یمم ە  ریبەهاوپێچ
 .حە ەاهڵە ەەحەژاممەنمبریبەوەلەەاهڵە دەبهبراو  ەبە ەنمبریتەو  -1

ەە(:3)ىەمادد
م ە ا نێ ە هە   ێبەگشبەفەمامنگەبم ە هامم ەهم  ەوەچ وندەحەلە ترۆندەلەەپرسگە ەفەمامنگەبمنە

 .امو  ەبم ەاێر بمندەبەەلەەام    ەسێەەادەحە ەمین میەەە ەاە ەستدەیێبەیێ ر ندەحە ەمین میەە
ەفەمامنبەم -1 ە  مچ وند ەو ەنەهم   ەو ەهم   ەحمامم  ەامنگمنە ەلەییە ەە   ێب ەبمماەنا ەحەفسەمو و

 .پرسگەو ەپێش ەشە ەەسەموو ەره ە  ریب
 ە(:7)ىەمادد
 .ەەحە ەمین میەەەیێبەی ە  ە لەسەمەسەمۆبدەفەمامنگەبمنە

 ە(:5)ىەمادد
ەەەەەەەەەەەەەەبەیتتت ە  بریتتتبەلەەمی ەو تتت ە  مچتتت ونەەەو وە اڵو تتت ونەو  ەلەەڕۆژنتتتماە حە ەمین میەتتتمنەەیە

ە.ە(و  میع ەب م ستم )
 

 

 رێـبـەر أحـمـد                                                                       
 وەزیـرى نـاوخـۆ                                                                        
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 مۆڵەتى ئاسایىفۆرمى 
 ە ەمی   ەمایە  ەەنمو ەفەمامنبەم

 ەهه ەە/ ەشەەەنمونەشمن ەفەمامنبەمیە  
 

حەو  ە ەبمم بەەەمۆژە(ەەەەە)ەەەەەەەامو  ەاهڵە  ە اوابراو
ەهەڵا ست 

ە
ە(ەەەەە)ەبراو ەموام ەاهڵە  ە اوا

ەمۆژە(ەەەەە)ەەەەەەەپشتە ان ەبەڵەبە  و
ە

ەەواژوو ەفەمامنبەم

ەەههبمم ەاهڵە ەو مگر  
ە

ە-: ەموامەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە-:پشتگەر ەلێپرسراو ە ەش
ە-: ەموامەەەەەەەەەەەەەەەەەەەپشتگەر ە ەمی   ەم ە ەمی   ەما  ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

ە-: ەموامەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە-:پەسنا ە ەمی   ەم ەگشت ە ی ا 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مۆلەتى کاتىفۆرمى 
ە..........................................-:نموسەمن 
ە..........................................-:نمونەشم 

ە....................................-:ش ین ەبممبر  
ە......................-:ژامم  ەاهڵە  ەلە ەهەفتەیە ا

ە............... مب ەبم ەاێر............ەلەەبم ەاێرە-:امو  ەاهڵە 
ە........................................-:می ەو  ە وایە ەاهڵە 

ەفەما ەەەەەە(ر   ەره ) میبە ە:ەەەەەەەە هبمم 
ە.......................................-:ە ەلهاە  وە یڕەەەەەەەەەەەەەە.......................................-:یهم ەبمم ەفەماەەبە 

 بەرێوەبەرى بەرێوەبەرایەتى     بەرێوەبەرى گشتى دیوان    فەرمانبەر    بەرپرسی راستەوخۆى فەرمانبەر
  -:تێبینى

   ێتتبەلەە هاتتمم ەپەنجەاتتهم،ەبتتم  ە  مچتت و ەوەە(بتتمم ەرتته ) ەاتتهڵە ە انتت ەبتتم  ەلەبتتم  -2
 .هم نەژووم و  ە هامم  ریبە ەەپێاەوانەەوە ەەحمام  ەنە  وەحەژاممە  بریب

 .ره ەوەبمم ەفەما ەو زام  حە ەاهلە اانەە ەەفەمامنبەمە   میبە هەبمم ە میبە  ە -1
کە وویممەامف ەاهڵە  ەبتم  ەهەیەەحەگەمە تهەبتمم ەاەناا ەلەەهەفتەیەمفەمامنبەمەوەحەفسەمەوەبم -3

ە.و زام  بمم ەسروشت ەپێ ەم  ە ە میبە  ەره ە ێبەوەنم ێبەزیم رە  م ەوە ەك ە هەبمم ەو زا
 


