
1 

 

 مىرج و ڕێوماییىکاهى
 ق٘تاتياُ/خ٘يْذماراُ ْٚیزەدات ٗەٗەٗ گ٘استْ رگرتِەٗ
 2019-2018 یْذّێخ٘ ڵیسا ۆت ٌێرەٕ کاّٚەَاّگەیٗ پ ۆزاّک ەى

  



2 

  

  



3 

 

  ێَْاییەکاّٚڕٍەرج ٗ 
             ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکاّٚ ٕەرێٌ خ٘يْذماراُ ق٘تاتياُ/ داتەزیْٚ ٗگ٘استْەٗە ٗ ٗەرگرتِ 

 2019-2018٘ێْذّی تۆ ساڵی خ
  : ً مٔ یٔتڕگەٙ 

 :ًرٍافی ٗەرگرتِ ٗ پێشکەش کردّی فۆ
، چٍْکُ  خْێَدلارێك کُ فۆريی وەرگرحٌ پێضکُش دەکات يُرج ٍییُ وەرةگیرێج /ُِر قْحاةی -1

هُ ٍێْان   ًٍرهۆی لهُسُر ةَچیَُی کێتڕکێ وزاٍسخٓ عُداهُت ئايێز ةُپێی چٍُد ةَُيایُکی وەرگرحٌ
 .دەةێج خْێَدکاران /قْحاةیان حێکڕاى

         ىراسخُوخۆ وەرگرحَٓ وە (قتْل يرلزى) ىٍاوەٍد رگرحَی وه ةُ صێْازی لان صُ ةُوەرگرحٌ هُ  -2
  رگرحَی حٍُّا هُ خْێَدکار يافی وه /قْحاةی ،جێتُجێ دەکرێج  (تکرید سیسخُيٓ یةُ ُِژيار کردٍ)

 .ةُ گضخی لان یًاٍگُ حمْيیُ زاٍمۆ و پُ ك صْێٌ ُِیُ هُ یُ
 و ةێج هُ زاٍکۆ یان پُیًاٍگُی حکْيی ُِيان کاحدا خْێَدکار خْێَدکار يافی ٍییُ هُ /قْحاةی -3

 ، ئُگُر خْێَدکارێک هُ زاٍکۆ یان پُیًاٍگُی حکْيی و هُ (ئُِوی )ت  حایتُ کٓیُزاٍکۆیُک و پُیًاٍگُ
هُ ُِفخُی وەرگیرا ئُوا پێْیسخُ هُسُری  (ئُِوی )ت  حایتُ پُیًاٍگُى ُِيان کاحیش هُ زاٍکۆ

 یُکُيی دوای ڕاگُیاٍدٍی ٍاوەکان ةڕیاری خۆی ةدات و هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُی حکْيی یان هُ زاٍکۆ
 چیَُوەیێپ ةُ پێچُواٍُوە هێ  ، داوای کێضاٍُوەی دۆسییُ و سڕیَُوەی ٍاو ةکات  لُ حُ حایتُپُیًاٍگُ 

 یاسایی هُگُڵ دەکرێج.
ڵخی  فالُ و ژەێيی پێضکُش کردووە و هُ یُکێک هُ کۆهرفۆپێضخر سااڵٍی   لُخْێَدکارەی  / ئُو قْحاةی -4

یان پُیًاٍگُکاٍی ُِرێى وەرگیراوە ئُگُر پُیْەٍدی ةُخْێَدٍُکُی کردةێج یان ٍُکردةێج يافی ٍییُ 
 حر داواکاری وەرگرحٌ پێضکُش ةکات. جارێکی

 یاری خۆیڕی ةپێ  ةُ ێجقْحاةی دەة /ئارەزووی خْێَدکار یپێ  ةُ (اخخيارات) کان هُِڵتژاردو  زةٍُدیێڕ -5
ُِڵتژاردن  (٠٥)ةُ يُرجێک هُ  حَٓپێْەرێکی گرٍگ و سُرەکییُ هُ دیاریکردٍی صْێَی وەرگر  لُ

خْێَدکار ڕەچاوی يُرجُ گضخی و حایتُحییُکاٍی وەرگرحٌ  /پێْیسخُ هُسُر قْحاةی ، کُيخر ٍُةێج
و هقی خْێَدٍی  ی خۆیُِڵتژێرێج کُ هُگُڵ ئارەزوو  صاٍُ ةُ و ةکات و حٍُّا ئُو خْێَدن

 .ّاٍێْێ ٙ ٗٓ پڕمردّٔ  ڵٔ ٕٔ ٗی تٔتیاّ٘  ۆیٔت ، ئايادەییُکُی دەگٍْجێج
ژێک یان پُیًاٍگُیُک دەرٍُچْو ێخْێَدکار فۆريی پێضکُش کرد و ٍاوی هُ ِیچ کۆه /ئُگُر قْحاةی  -٦

ةُش کردٍی ئُو ، ئُوا ٍاوەٍدی وەرگرحٌ ُِڵدەسخێج ةُ دا ةُِۆی کُيی و ٍُگٍْجاٍی ُِڵتژاردٍُکاٍی
ةُ  دەيێََُوەةُ ةُحاڵی  لانخْێَدن کُ هُ زاٍکۆ یاٍُىخْێَدکاراٍُ هُسُر ئُو کْرسی /قْحاةی

 خْێَدکاراٍُ يافی ٍارەزاییان ٍاةێج. /، وە ئُو قْحاةی ڕەچاوکردٍی کُيخریٌ کۆًٍرەی وەرگیراو
یان پُیًاٍگُیُک وەرٍاگیرێٌ ژ ێخْێَدکاراٍُی کُ ةُِۆی کُيی کۆًٍرەکاٍیان هُ ِیچ کۆه /ئُو قْحاةی -٧

 ی دووەيی پێضکُش کردنکێتڕکێ ةُ پێی کۆًٍرەی ساڵ  وه ةچَُهُ ساڵی ئاییَدەدا دووةارە    ةۆیان ُِیُ
ٍّا  یی حُ یی زاٍسخی و وێژه رچْواٍی ئاياده واحُ ده.  یُک ساڵ پێدەدرێج حٍُّا ةۆ ان، وە ئُو يافُصی

پێضخر هُ ةێج کُ  ده ُ رچْواٍ و ده ٍّا ةۆ ئُ يیش حُ ڵی دووهاسو   یُ لردٍيان ُِ ش دوو ساڵ يافی پێضمُ
 .ٌهُ ٍاوەوە و دەرەوەی ُِرێى وەرٍُگیراة   ت حایتُو  ِیچ زاٍکۆ و پُیًاٍگُیُکی حکْيی
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  : ً دٗٗٓتڕگەٙ 
 :ٍەرجە گشتییەکاّی ٗەرگرتِ

ٍُی خاااْارەوەی زاٍکاااۆ و پُیًاٍگُکاااان وەردەگیرێاااج پێْیساااخُ ئُم يُرجاااا خْێَااادکارەی هُ /ئُوقْحااااةی
 ةێج: حێدا

حٓ ٍیضخُجێ وە ةۆ ئُوقْحاةیاٍُى کُ عیراقٓ ٍیٌ پێْیسخُ کار خاوەٍی ڕەگُزٍايُی عێراقی ةێج -1
 ةْوٍٓ ُِرێًیان ُِةێج.

ةێج و ةڕواٍايُکُی  ُِرێًی کْردسخانئايادەییُکاٍی سُر ةُ وەزارەحی پُروەردەی دەرچْوی  -2
            .ُروەردەی پارێزگاکُیُوەةێج هُالیُن ةُڕێْەةُرایُحی گضخی پ پُسٍُد کرا

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

 و ةُصااااُکآٍ کااااۆهێژ)جااااگُ هُ  ساااااڵ زیاااااحر ٍُةێااااج ةااااۆ خْێَاااادٍی ةُیاٍیااااان (30)حُيٍُاااای هُ  -4
                                      ،ج ساااااااااال زیااااااااااحر ةێااااااااا  (22)ٍاةێاااااااااج قْحااااااااااةٓ حُيٍُااااااااآ هُ کُ (پُروەردەى وەرزش

ةُسااااُرەوەیُ ڕەچاااااوی  %(00)ەی هُ ٍاااازْێَاااادکارەی حێکااااڕای ًٍاااارەی پااااۆهی دواخ /ئُو قْحاااااةی
 جاااگُ هُ وێخُوە گااار لاٍیش ده یُ پیضاااُ  ییاااُ ئاياده  رجاااُ م يُ ئاااُ ەو ، ةاااۆ ٍاکرێاااج يُرجااای حُيٍُااای 

 .(وەرزشپُروەردەى و ةُصُکآٍ  کۆهێژ)
ٍٓ کاااْردى هُ ٍااااوچُ کْردساااخاٍیُکآٍ دەرەوەى ُِرێاااى هُالیُن هێژٍُیُکااآ دەرچاااْوآٍ خْێَاااد -2

صایساااااااخُ ةْوٍیاااااااان ساااااااُیرى  پێااااااآحاااااااایتُت هُ وەزارەت ةُ ُِيااااااااٍُِگٓ زاٍکۆکاااااااان ةُ 
 داواکاریُکاٍیان دەکرێج.

  ً: سێیٔتڕگەٙ  
 :ەکاّی ٕەرێٌیی ئاٍادٓىقی زاّستی ٗ ٗێژەیی رچ٘ٗاّی  رگرتْی دٓ ٗٓ

و  اٍزەى ئايادەیٓ ةُصٓ زاٍسخٓ ةۆ پێضکُش کردٍٓ داواکارى وەرگرحٌ هُ کۆهێژدەرچْوآٍ پۆهٓ دو -1
،  فیزیا ) دەحْاٌٍ حٍُّا ًٍرەى واٍُ پُیْەٍدیدارەکان (، زاٍسج کۆيُڵُى پزیضکٓ ، ئٍُدازیارى )ةُصُکآٍ 

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

ر  ُِ  و ُروەردە دایُحی پ زاره رلی وه ئُ  هُ  لخراوه صێْازێمی یُ  ةُ (11) و (10)یی پۆهی  ێژهڕژيارلردٍی  ُِ -2
 . وه لرێخُ ده  رده روه ی پُح زاره و رووی وه ره یی ةُ ی ئاياده ر لۆًٍره سُ ك هُ یُ وه پێداچْوٍُ

 /قْحاةٓ ، ةُ پێٓ ڕەزايٍُدى ُِردوو وەزارەحٓ خْێَدٍٓ ةااڵو حْێژیَُوەى زاٍسخٓ و وەزارەحٓ پُروەردە) *
قْحاةٓ  ەو ٍاةُخضرێجو سااڵٍٓ دواحر   (٨١٠٩-٨١٠٨) ساڵٓ خْێَدنئُيکُ ًٍرە ةۆ  دەکُیَُوە ئاگادارخْێَدکار 

ةُفُريٓ  پێضْەخخُ هُالیُن وەزارەحٓ پُروەردە و وەرگرحٌکێٓ پێضتڕةُ کۆًٍرەى حُواوى خۆى دەچێخُ 
  .(ئاگادار کراوٍُحُوە  ییُکانئايادە

 حٓ رایُ ةُ ڕێْه ةُ  هُ ری  لاروةاری ٍُِْ خٓری گض ةُ ڕێْه ری ةُ ده یاریده حٓ رۆلایُ سُ  ت کُ ةُ حایتُیُکی  ژٍُێه -٣
 ردةیٌ دەکاتوو رچْون ی ده م و ةڕواٍايُرفۆ ئُو هێژٍُیُ ، لان پێک دەِێَرێجای پارێزگ رده روه پُ خٓگض
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  حییُ رایُ ةُ ڕێْه ةُ و  رده روه پُ حٓ رایُ ةُ ةُڕێْه ی زاٍیارییُکان هُ ئُسخۆییڕاسخی و دروسخ یُحٓةُرپرسیار
 دایُ. لانای پارێزگ رده روه لاٍی پُُ یگضخی

 (ححسیٌ يعدل) واحُ )اڕةاصخر کردٍٓ حێک) ی وه حاقیمردٍُ  دووةاره  ی لُ خْێَدلاره /و قْحاةی ئُ -4
ةُاڵم  ةمات (سیسخُيٓ کریدت ) ىو وەرگرحَٓ ڕاسخُوخۆ ی زاٍمۆالیٌ صداری پرۆسُ ةُ ٍاةێج  لات ده

ٍاویضی   ةمات و  لُ صداری پرۆسُ ر ةُ گُ ئُ ە و ،يٓ پاراهێن و ئێْاران يافٓ پێضکُش کردٍٓ دەةێج ُةُسیسخ
وەرگرحَٓ یان  زاٍمۆالیٌ پێضتڕلێٓ  چێخُ م ده لُ ساڵی یُ ی پێی لۆًٍره ةُ ، ساڵی داِاحْو چێج رٍُ ده

  .(تسیسخُيٓ کرید) ىڕاسخُوخۆ
 :چ٘ارەً تڕگەٙ 

 :ەکاّی ٗەرگرتِيٍەرجە تايثەتي

رجێك مە بە  ی پۆلی دوانسه رای نمرهێکت پێشکەش کردن بۆ     ز  

 أ
پزیضااامی ، )ُکان یکاااۆهێژە پزیضااامي

 (زیپزیضمی ددان ، دەرياٍسا
يخر  لااااااااااُ 02%
 ةێج ٍُ

رزاٍی و لیًیااا و  وه ی زیَااده رسااێ واٍااُ ُِ
خااْهی   ةێج هااُ يخر ٍاُ لااُ (240)  فیزیاك هااُ

 م. م یان دووه لُ یُ

  ری هێژی پزیضمی فێخرٍُۆل ب

رزاٍی و لیًیااا و فیزیااك  وه ی زیَااده لااۆًٍره
م  لااُ خااْهی یُ  ةێج هااُ يخر ٍااُ لااُ ( 210) هااُ

  چاااْوان هاااُر رگرحَااای ده ، وه م یاااان دووه
ی ساوێًاٍی و زاٍماۆ  هُ  ری لُ هێژی ڤێخرٍُۆل

رگااارحٌ  ی وه ێاااژهڕ  یاااُ زاٍماااۆی دِاااۆك ُِ
ةااااااۆ  %(30) و  ةااااااۆ پارێزگایااااااُ %(00)

 ةێج. پارێزگالاٍی حر ده

 ج
و کيًيااوی  وت ٍدازیاری ٍاُ ئُ کۆهێژى

 (ل ، کيًياویةُصُکاٍی ٍُوت ، پخرۆ)
يخر  لااااااااااُ 00%
 ةێج ٍُ

ًیاا، ياحًاحیاک، کی)رسێ واٍُی  ی ُِ لۆًٍره
کُيخر ٍُةێج هُ خْهی  (240)ی هُ  (فیزیک

 .یُکُم یان دووەم

 د
ةُصااُکاٍی ئٍُااادازیاری هُ زاٍکۆکاااان 

 (ج)جگُ هُ ةُصُکاٍی خاڵی 
کُيخاااااااااار  00%

 ٍُةێج

ياحًاحیاااااااک، )ی ُِردوو واٍُی  لاااااااۆًٍره
کُيخر ٍُةێج هُ خْهی  (160)ی هُ  (فیزیک

یُکُم یااان دووەم. ةُصااُکاٍی ةیَاسااازی و 
عًٓ )الرسازی ٍاةێج ٍُخۆصی ڕەٍگتیَی حُ

 ی ُِةێج. (االهْان

ٓ 
ژە ێةُصااااُکاٍی ئٍُاااادازیاری هُ کااااۆه

 حُکَیکییُکان
کُيخاااااااااار  00%

 ٍُةێج

ياحًاحیاااااااک، )ی ُِردوو واٍُی  لاااااااۆًٍره
کُيخر ٍُةێج هُ خْهی  (160)ی هُ  (فیزیک

 یُکُم یان دووەم.
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رجێك مە بە  ی پۆلی دوانسه رای نمرهێکت پێشکەش کردن بۆ     ز  

ٗ 
ژەکااااااااٍی پُرساااااااخاری هُ ُِر هێکۆ

  زاٍکۆیُک

ژەکُ ئٍُجاام ێکُوحٌ هُ کۆهپێْیسخُ چاوپێ
ةااادات پاااااش ڕاگُیاٍااادٍی ئٍُجايُکاااااٍی 

ُکاٍی خْێَااااادن هُ یکْرسااااایو وەرگااااارحٌ
ژەکااٍی پُرسااخاری هُُِر زاٍکااۆیُک هُ ێکۆه

ةاااۆ  %(02)ةاااۆ ڕەگُزی ٍێااار و هُ  %(22)
صی يايااٍی  ةُ  هُ  ، جگُ ڕەگُزی يێ دەةێج

وهێری  زاٍماۆی ِاُ  رساخاری هاُ لاْهێژی پُ  هُ
  یُ زی يێیَُ گُ ۆ ڕهٍّا ة پزیضمی حُ

 ز

 لان یُیٍدروساااخ حُزاٍساااخُ  یکاااۆهێژ
 ، لویَماای یژياااٍ یکيًيااا) یةُصااُکاٍ

 یزاٍکااۆ,  (جی پزیضاامیۆيایمرۆةااایو
 یاٍساخى زۆهێژلاوی پزيضاک یُِوهێر

زاٍساااخٓ ) ةُصاااُکآٍ یحٍُدروساااخ
 (، زاٍسخٓ ساڕکردن الةْردى پزیضکٓ

 ، ةُصاای يیاادیکُڵ دِااۆک یهُ زاٍکااۆ
 َااااااااایکُڵ،کوی ۆهۆجیيایکرۆةاااااااااای

 سایکۆهۆجی هُ زاٍمۆى کۆیُ.

ةاااااااااۆ زاٍااااااااایٌ 
دەرچااااْواٍی ئُم 
ةُصااااٍُ ٍازٍااااوی 
پزیضک وەرٍااگرن 
و ياااااااااااااااااوەی 
خْێَاادٍیان چااْار 

 ساڵُ

ُِرسااااااااااااااااێ  یيُرجُ کااااااااااااااااۆًٍرە
ی هُ  (، فیزیاک ، کیًی زیَدەوەرزاٍی)یواٍُ

يُکُم يااان  یکُيخاار ٍُةێااج هُ خااْه (210)
 .دووەم

 زاٍمۆی دِۆك /جّی  پالن داٍان  ح

ٌ دەرچاْواٍی ةۆ زاٍای
ئُم ةُصااااُ ٍازٍاااااوی 

ٍااااادازيارى پاااااالن  ئُ
خْێَااادن  وەردەگااارن

پێااَچ (2)  صااُ م ةُ هااُ
ی  ةااااااااڕ  ، وه ساااااااااڵُ

حێچااااْوی خْێَاااادن         
زار  سێ ُِ (3000) $

ر سااهێمی  ةۆ ُِ  دۆالر
ساااااڵی   خْێَاااادن وه

  خۆراییااُ  م ةااُ پێَجااُ
  ةۆ قْحاةی .

ةێااج  ده  وه  ، ُیصاای زاٍسااخی رگاارحٌ ةااۆ ةُ وه
ةێج و  يخر ٍااُ لااُ (%04)ی قْحاااةی  رهلااۆًٍ

،   گویزیااُزياٍی ئیَ ةااُ  صااُ م ةُ خْێَاادن هااُ
 م  لْرسآ لاُ یُ  سااهٓخْێَادکار  /قْحاةٓ
  هااُو زياااٍی ئیَگویاازی دەخْێَێااج   یُکُم 

خْێَدٍی زاٍسخی   سج ةُ م ده لْرسی دووه
زيااااٍی  ی  ی واٍاااُ ةێاااج ًٍاااره ده لاااات  ده
یی  دهی ئاياااا پاااۆهی دواٍااازه  گویااازی هاااُئیَ

ٍی  ياااااااُُ حةێج و  يخر ٍاااااااُ لاااااااُ (00%)
 زیاحر ةێج.  (30)  صمار ٍاةێج هُ ضمُپێ

 ط
/ کاۆهێژى ئٍُادازیارى   /ةایۆ يیادیکاڵ

 زاٍکۆى دِۆک

ةااۆ زاٍاایٌ ئُم ةُصااُ ةااڕى 
 $حێچااااااْوى خْێَاااااادٍٓ 

  زار دۆالر ُِ چْار  (4000)
 ر ساهێمی خْێَدن  ةۆ ُِ

ياحًاحیاااااااک، )ی ُِردوو واٍُی  لاااااااۆًٍره
کُيخر ٍُةێج هُ خْهی  (160)هُ ی  (فیزیک

 یُکُم یان دووەم.

 ی
ةُصااآ زاٍساااخٓ حااااقیگُى پزیضاااکٓ هُزاٍکاااۆى 

 وْچُري
 

وە  ، خْێَدکار دەةێ دەرچْوى هقٓ زاٍسخٓ ةێاج /قْحاةٓ
کُيخاار ٍُةێااج  %(00)ًٍاارەى واٍُى زيااآٍ ئیَگویاازى هُ 

  ، وە چٍْکُ خْێَدن هُم ةُصُ ةُزياآٍ ئیَگویازى دەةێاج
 هُ (زیَااادەوەرزآٍ و کیًیاااا و فیزیاااک)ُِر ساااێ واٍُى 

 کُيخر ٍُةێج هُخْهٓ یُکُم یان دووەم. (210)
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  :پێْجەً ڕگەٙ ت
  :رێٌ ماّی ٕٔەیَاّگ پٔزاّکۆ ٗ   ىٔ ەکاُیی پیشٔ ییە رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ رگرتْی دٓ ٗٓ
هُ  ییُکُرپسپۆ  ةُ ژی ِاوحاێلۆه  هُپارێزگا  ر ئاسخی سُ هُ ُکانیی پیضُ  ییُ رچْواٍی ئاياده ده یي لُ یُ -1

ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکُى  و ةێج يخر ٍُ لُ (%08)  ی هُ ًٍرەکُ ىحێمڕا رجێك  يُ ةُزاٍکۆکاٍی ُِرێى وەردەگیرێج 
 .اٍێج ةُ پاراهێن وەرةگیرێجْکُيخر ةْو دەح (%08)هُ 
حێکڕاى ًٍرەى   ئُگُر پارێزگا ر ئاسخی سُ هُ ُکانیی پیضُ  ییُ رچْواٍی ئاياده ده يی م و سێیُ دووه یُکُم و  -2

ةُ  وەردەگیرێج ییُکُیرةُ پسپۆ ِاوحاهُ ةُصی  یُکانلَیمی حُ ژەێلۆه هُ ئُوا کُيخر ةْو %(08)هُ 
پُیًاٍگُ  ِاوحاکاٍیان هُ هُ ةُصُ  ةْو دەحْاٌٍ %( 08)هُ سُرووى ئُگُر ًٍرەکاٍیان  و  پاراهێنیسخُيٓ س

 .گضخُٓکان ةُ صێْەى یحُکَیکییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکی
(ُژيار دەکرێجئر دوو خْهی یُکُم و دووەم  ُِ ر ئاسخی سُ هُ رچْوان دهيی  م و سێیُ یُکُم و دووه)   

  
  هُ رِاوپسپۆ صی ةُ  ٍّا هُ حُ دووەمو  م لُ خْهی یُ ُِردوو  لان هُ ییُ پیضُ  ییُ ی ئايادهاٍرچْو ده -3

ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ  ةێج يخر ٍُ لُ %(08)   ٍیان هُلا ًٍره ىرجێك حێمڕا يُ گیرێٌ ةُ رده لان وه یًاٍگُ پُ
پالٍٓ  %(22)  رگیراواٍی هُ ی وه و ژيارهٌ ێڕێًَاییُکآٍ پاراهێن وەردەگیر پێٓکُيخر ةْو ةُ  %(08)

 .ةێج زیاحر ٍُوەرگرحٌ 
لَیمی  ی حُ یًاٍگُ پُ  هُ ئافرەحان و يَداڵتْونصی  ةُ  هُ وەردەگیرێٌ لاٍی ياياٍی ییُ رچْواٍی ئاياده ده -4

ر ئاسخی  سُ هُ گیرێٌ رده لَیمی سوێًاٍی وه ی حُ یًاٍگُ پُ ةُصی ژٍان و يَداڵتْون هُ سۆران ووهێر و  ُِ
 .پارێزگا

 پێضکُش کردٍیان ُِیُ.يافٓ  ٍٓ داهُ ساڵٓ دەرچْوسُةارەت ةُدەرچْوآٍ ئايادەییُ پیضُییُکان حٍُّا  -2
ان و ئايادەییُکآٍ يايآٍ هُ ُِردوو خْهٓ یُکُم و دووەم ئُگُر حێکڕاى دەرچْوآٍ ئايادەییُ پیضُییُک -6

ڕێًَاییُکآٍ  پێٓةُ ٌ ێکُيخر ةْو حٍُّا هُ ةُصٓ ِاوپسپۆر هُ پُیًاٍگُکان وەردەگیر %(08) ًٍرەکاٍیان هُ
 پاراهێن و خْێَدٍٓ ئێْاران. 

 
 :شەشەً تڕگەٙ 

 :یسالٍیماّی خ٘ێْذّی ئ ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٓٗەرگرتْی  
  رده روه حی پُ زاره وه  ر ةُ لاٍی خْێَدٍی ئیساليی سُ ییُ ی ئايادهاٍرچْو ده  هُ ُمییُکُم و دووەم و سێ -1
  ری جْگرافی ةُوپێی سَْ گیرێٌ ةُ رده وههُ زاٍکۆکان ةی  ره لاٍی زياٍی عُ صُ ةُ رێى هُ ر ئاسخی ُِ سُ هُ

 .ةێج يخر ٍُ لُ (%07 )  یان هُ ًٍرهحێکڕای رجێ  يُ
حی  زاره وه  ر ةُ سُ (2010-2010 -2010-2016)ساڵٓ خْێَدٍٓ لاٍی  ئایَییُ ارچْواٍی خْێَدٍگ ده -2

 هُ (يُرجٓ چاوپێکُوحٌ و حاقیکردٍُوە ) ًٍرە ێٓسُر ةَُياى پێضتڕک هُ ةُ صێْەى ڕاسخُوخۆ  رده روه پُ
 ةُيُرجێک کۆًٍرەیان هُ ، ٌێوەردەگیر رێى لی ُِ ر زاٍمۆیُ ُِ هُ لانُ یئیساليی  ژی زاٍسخُێلۆه ةُصُکآٍ

   .کُيخر ٍُةێج %(08)
ةُصُکآٍ زيآٍ  هُ  (2010-2010)پُیًاٍگُى ئُزُِر ةۆ ساڵٓ خْێَدٍٓ يٓ و سێیُ م م و دووه لُ یُ -3

 (%07) ُکان وەردەگیرێٌ ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُیئُدەةیات ، زاٍسخُ يرۆڤایُحی نزيان یا هێژىۆعُرەةٓ ک
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، ئُوآٍ حر ةُ پێٓ سیسخُيٓ  ساڵ زیاحر ٍُةێج (30)خْێَدکاریش هُ  /ةێج و حُيٍُٓ قْحاةٓکُيخر ٍُ
 (يُرجٓ چاوپێکُوحٌ و حاقیکردٍُوە)ُکان ةُ صێْازى ڕاسخُوخۆ یئیساليی ةُصُکآٍ زاٍسخُ پێضتڕکێ هُ
 .کُيخر ٍُةێج %(08) کۆًٍرەیان هُ ةُيُرجێک  وەردەگیرێٌ

ی  ڕێژه  ةێج و ی ده کُ ر کۆًٍره سُ هُ  هًٍر ى %(60)ی  ڕێژه  کرێج ةُ ده  ًٍره چاوی کاحی پێضتڕکێدا ڕه هُ -4
  ٍیْه  یی حْاٍسخی هُوهێّاحْ  هًٍُرەى   رجێک يُ  ةێج ةُ ر هێّاحْویی حْاٍسخی داواکار ده سُ هُ  ی ًٍره %(40)

 زیاحر ةێج.

 .(مى پارالێلسیستى )بى  كان ىیئیسالمی  ژی زاهستىێكۆل لى بىشىکاهى وەرگرتن -7
  ژی زاٍسخُێلۆه يافٓ پێضکُش کردٍیان ُِیُ ةۆ ةُصُکآٍ دەرچْوآٍ ئايادەییُ ئیساليییُکان 

، سُةارەت ةُدەرچْوآٍ  ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ سیسخُيٓ پاراهێن رێى لی ُِ ر زاٍمۆیُ ُِ هُ لانُ یئیساليی
 .کُيخر ٍُةێج %(07) هُ پُیًاٍگُ دەةێج کۆًٍرەى پُیًاٍگُیان

 
  :حەٗتەً ڕگەٙ ت

 : ردٓ رٗٓ تی پٔ زارٓ ٗٓ  ر تٔ ماّی سٔ یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ رگرتْی دٓ ٗٓ
ژی ٍُِْرە جْاٍُکان هُ ێو کۆهزاٍمۆی سوێًاٍی  لان هُ جْاٍُ  ره ی ٍُِْڵلاٍی سمْ لْرسیُ  ی %(20) -1

کۆی دِۆک هُ فاکُڵخی زاٍسخی يرۆڤایُحی هُ زاٍ لاری  و صێْه حُددیٌ و ةُصی صاٍۆاڵزاٍکۆی سُ
ٍّا  حُ و پُروەردە ةُوەزارەحی ی سُرلاٍ جْاٍُ  ره ی ٍُُِْیًاٍگ رچْواٍی پُ لرێج ةۆ ده رخان ده حُ

حێکڕای ًٍرەی  ةُ يُرجێک پێضکُش کردٍيان ُِيُٓ ياف ( 2010-2010) خْێَدٍی ساڵٓ یاٍدەرچْو
 کُيخر ٍُةێج. %(07)پُیًاٍگُیان هُ 

ةُصدار ةٌ هُ حاقیکردٍُوەی یان ُِیُ پێْیسخُ  (1)اٍی خاڵی يُرجُک ی خْێَدلاراٍُ /قْحاةیئُو  -2
  ا ئٍُجام لاٍدەپێکراو ُ ئاياژەڵژ و سکْێ، حاقیکردٍُوەکُ هُ کۆه ٌةسُرکُوحْو هێّاحْویی و حێیدا

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

پُروەردەى  (سکْڵ) ُکآٍ وەرزش هُ کۆهێژوەرگرحَٓ یُکُم و دووەم وسێیُم هُ سُر ئاسخٓ پُیًاٍگ -3
حێکڕاى  ئُگُر  ، کُيخر ٍُةێج %(07)حێکڕاى ًٍرەى پُیًاٍگُیان هُ  دەةێج و وەردەگیرێٌ وەرزصٓ

 .کُيخر ةْو ةُ پاراهێن وەردەگیرێًٌٍرەى پُیًاٍگُیان 
وەرزصییُکآٍ سُر ةُوەزارەحٓ  دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ ٓ پاڵُواٍان ةۆوەرگرحَیُکآٍ کْرسی %( 2) -4

 کُيخر ٍُةێج.  %(08) ةُيُرجێک حێکڕاى ًٍرەى هُ ، پُروەردە دەةێج
و  ةُيُرجێک هُ ِیچ کۆهێژ،  ةێج (2010-2010)دەةێج پێضکُصکار دەرچْوى ساڵٓ خْێَدٍٓ  -2

 .ةێج پُیًاٍگُیُکٓ حکْيٓ یان حایتُت وەرٍُگیرا
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 یەکەً:تڕگەٙ حەٗتەً/ خاڵٚ 
ىە زاّکۆ  سەر تە ٗەزارەتٚ پەرٗەردە ٙٗەرگرتْٚ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگەکاّٚ کۆٍپی٘تەر 

 ەکاُ:یپۆىیتەکْیکی
ُکآٍ کۆيپیْحُر هُسُر ئاسخٓ ُِرێى هُ یحکْيی دەرچْوى یُکُم و دووەم و سێیُيٓ پُیًاٍگُ -1

ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ  ، وەردەگیرێٌ وهێرةُصٓ سیسخُيٓ زاٍیارى کۆهێژى حُکَیکٓ ئٍُدازیارى ُِ
 ُ.ی، چٍْکُ ةُصٓ ٍاوةراو ةُصێکٓ ئٍُدازیاری کُيخر ٍُةێج %(08)

هُ کۆهێژى  (حکْيٓ) سوێًآٍ ىيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرُ يم و سێ م و دووه لُ یُدەرچْوى   -2
کُيخر  %(07)، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ  گیرێٌدەئیَفۆرياحیکٓ سوێًآٍ ةُصٓ کۆيپیْحُر وەر

 .ٍُةێج
حُکَیکٓ  هُ کۆهێژى (حکْيٓ) دِۆک ىيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرُ يم و سێ م و دووه لُ یُدەرچْوى   -3

کُيخر  %(07)هُ  ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان ، وەردەگیرێٌکارگێرى دِۆک ةُصٓ سیسخُيٓ زاٍیارى 
 .ٍُةێج

هُ کۆهێژى حُکَیکٓ  (حکْيٓ) رێيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ئاکُ يم و سێ م و دووه لُ یُدەرچْوى   -4
  .کُيخر ٍُةێج %(07) ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ گیرێٌدەئاکرێ ةُصٓ سیسخُيٓ زاٍیارى وەر

یسخٓ حێدا ٍُةْو ئُوە دەحْاٍێج ةُ پێْيُرجٓ ًٍرەى  (4،3،2،1)دەرچْوەکان هُ خاڵُکآٍ  رئُگُ -5
 سیسخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێج.

آٍ کۆيپیْحُر و سیسخُيٓ زاٍیارى  هُ ةُصُکحُرخان دەکرێج  هێن پالٍٓ وەرگرحَٓ پاراکْرسٓ هُ سێ -6
ُکآٍ یُکان ةۆ دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ ئُِوییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییسُر ةُ کۆهێژى حُکَیکی

کُيخر  %(08)، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ  سُر ةُ وەزارەحٓ پُروەردە ةێج ساڵُ (2) کۆيپیْحُرى
ةُ دەرچْوآٍ  ُِیُ ةۆیان ُکانیوە ئُوا زاٍکۆ پۆهیخُکَیکیْڕ ٍُةێژەیُ پڕٍُةێج. ئُگُر ئُم 
 .کْرسیُ ةُحاڵُکان پڕ ةکٍُُوە پُیًاٍگُکآٍ خۆیان

  
 تڕگەٙ حەٗتەً/ خاڵٚ دٗٗەً:

 ىە زاّکۆکاّٚ تر:سەر تە ٗەزارەتٚ پەرٗەردە  ٙٗەرگرتْٚ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگەکاّٚ کۆٍپی٘تەر

هُ زاٍکۆى سُالحُددیٌ  (حکْيٓ) يٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ُِوهێرُ يێم و س م و دووه لُ یُ  آٍەرچْود -1
 کُيخر ٍُةێج. %(07)هُ  ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان گیرێٌدە، کۆهێژى زاٍسج ةُصٓ کۆيپیْحُر وەر

هُ ةُصٓ کۆيپیْحُرى  (حکْيٓ) يٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى کُالرُ يم و سێ م و دووه لُ یُ دەرچْوآٍ -2
 کُيخر ٍُةێج. %(07) ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُوەردەگیرێٌ ن زاٍکۆى گُريیا

اپُریٌ ةُصٓ ڕهُزاٍکۆى  (حکْيٓ) اٍیُڕيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ُ يم و سێ م و دووه لُ یُ دەرچْوآٍ -3
 کُيخر ٍُةێج. %(07)، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ وەردەگیرێٌ کۆيپیْحُر 

هُزاٍکۆى سۆران ةُصٓ  (حکْيٓ) يٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى سۆرانُ يم و سێ م و دووه لُ یُ دەرچْوآٍ  -4
 .کُيخر ٍُةێج %(07) ، ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُوەردەگیرێٌ کۆيپیْحُر 
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لْ خْێَدن  زرێٌ حاوه داةًُ  ةۆیان ٍیُ وەردەگیرێٌ (4،3،2،1)لاٍی  پێی خاڵُ ةُ ی خْێَدلاراٍُ /قْحاةیو  ئُ -2
 ُوە خْێَدٍُکُیان ُِڵدەوەصێخُوە.، ةُ پێچُواٍ ن لُ واو ده حُ
 

 :رێَی ک٘ردستاُ زاّکۆکاّی ٕٔ  کاُ ىٔ ج٘أّ  رٓ کاّی ّٕ٘ٔ شٔ تٔ  : ٗەرگرتِ ىٕٔەشتەً تڕگەٙ 
 :أ. دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی

 وردو ش کردن یان ساڵێک پێضخر ةێج ةۆ ُِ ساڵی پێضکُ  یی هُ ی ئاياده رچْوی دواٍزه ةێج ده داواکار ده -1
 ةُ يُرجێک پێضخر هُ ِیچ زاٍکۆیُکٓ حکْيٓ و حایتُت وەرٍُگیراةێج.،  (یی زاٍسخی و وێژه)صی  ةُ
لاٍی ُ یٍاوچُ لْردسخاٍیهُ رێًی کْردسخان ةێج یان  کاٍی سَْری ُِ رچْوی خْێَدٍگُ ةێج داواکار ده ده -2

 ٍجام داةێج. رێًی کْردسخان ئُ ُِ پێی سیسخًی  کاٍی ةُ وه کردٍُرجێک حاقی يُ  ةُ ةێج ،رێى  ی ُِ وه ره ده
 .ةێج ساڵ زیاحر ٍُ (30)  ٍی هُ يُ ةێج حُ داواکار ده -3
 .ةێج يخر ٍُ کُ %(08)  (یی زاٍسخی و وێژه)یی  ی ئاياده ةێج حێکڕای ًٍره داواکار ده -4
ی  ڕێژه  ةێج و ی ده کُ ر کۆًٍره سُ هُ  هًٍر ى %(60)ی  ڕێژه  کرێج ةُ ده  چاوی ًٍره کاحی پێضتڕکێدا ڕه هُ -2
زیاحر   ٍیْه  یی حْاٍسخی هُوهێّاحْ  هُ  رجێک يُ  ةُ ، ةێج ر هێّاحْویی حْاٍسخی داواکار ده سُ هُ  ی ًٍره %(40)

 .ةێج
ةێج و ی حێدا  (2 -1)کاٍی  رجێک ةڕگُ يُ  صی يْزیک ةُ ش ةکات ةۆ ةُ حْاٍێج داواکاری پێضکُ ٍاةیَا ده -6
 .هًێَێج ری خۆی ةسُ ی ٍُِْ ِره ةُ
  کاری واحُ صێْه صی يْزیک و  ةُ  خضرێج هُ ةُ یی و صیاوی يايۆسخایی ده سخُ رجی جُ يُ  داوا کار هُ -0

 .ن ش ةکُ حْاٌٍ داواکاری پێضکُ ده (کان حُ حایتُ ُ ین پێداویسخی خاوه )گضج
 
 ٍ٘زیک  شی کاُ تۆ تٔٔ یپێذاٗیستی  *

 ٗتِ. ا تٖێْێت تۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔڵ خۆیذ گٔ داٗاکار ئاٍێری ٍ٘زیک ىٔ  پێ٘یستٔ
 کاری شی شێ٘ٓ کاُ تۆ تٔٔ یپێذاٗیستی *

  .ٗتِ ڵ خۆیذا تٖێْێت تۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔ گٔ کاّی ٕێڵکاری ىٔ ستٔ رٓ داٗاکار کٔ  پێ٘یستٔ
 

 :اُّذ ٍٔ ٕرٓ تٔ  ب/
سێ ( 3ّٖا ) ل تٔشێ ر تٔ ماُ تۆ ٕٔ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔماّی  شٔ تٔ  رگرتِ ىٔ ٗٓ  ت تٔ تارٓ سٔ
 :گیرێت ردٓ ّذ ٗٓ ٍٔ ٕرٓ تٔ
کان  ره جْاٍُ ی ٍُِْ یًاٍگُ یی یان پُ ی ئاياده ی دواٍزه ڵگری ةڕواٍايُ ةێج ُِ ٍد ده يُ ِره ٍدی ةُ ريُ ٍُِْ -1

 .ِاوحایان ةێج یا 

 ٍاوچُهُ  نیا ، رێًی کْردسخان ةێج کاٍی سَْری ُِ رچْوی خْێَدٍگُ ٍد ده يُ ِره ٍدی ةُ ريُ ةێج ٍُِْ ده -2
رێًی کْردسخان  پێی سیسخًی ُِ  کاٍی ةُ وه رجێک حاقی کردٍُ يُ  ةُ ، رێى ی ُِ وه ره لاٍی ده یُیلْردسخاٍ

 .ٍجام داةێج ئُ
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، وە  ةێج ساڵ زیاحر ٍُ (32)  ٍی هُ يُ حُو  کُيخر ٍُةێج %(08) کۆًٍرەى هُ ٍد يُ ِره ٍدی ةُ ريُ ةێج ٍُِْ ده -3
کُيخر  %(77)وەردەگیرێج ةُ يُرجێک کۆًٍرەى  ةُخْێَدٍٓ پاراهێن اڵس (42)حُيٍُٓ زیاحر ةْو حا  ئُگُر 
 ٍُةێج.

ٍد  يُ ِره ٍدی ةُ ريُ ٍُِْ  وه ( اهًدٍیُ  قاٍْن اهخديُ)ی صارسخاٍی  یاسای ڕاژه  هُ ُ يرپرسیار ٍی زاٍکۆ ةُ -4
 .ی کُ حی خْێَدٍُ رحَی يۆڵُرگ وه  هُ  رپرسیاره خۆی ةُ  ی و کُ رخان ةکات ةۆ خْێَدٍُ حُ خۆی یواو حُ ةُ دەةێج 

 ی ڕێژه ةێج و ی ده کُ  ر کۆًٍره سُ هُ  ی ًٍره %(60)ی  ڕێژه  کرێج ةُ ده  چاوی ًٍره کاحی پێضتڕکێدا ڕه  هُ -2
حْاٍسخی  وییْهێّاح  رجێک هُ يُ  ةُ ،ةێج  ٍدی پاڵێْراو ده يُ ِره ر هێّاحْویی حْاٍسخی ةُ سُ هُ  ی ًٍره %(40)

  .رچْوةێج ٍدی ده يُ ِره ةُ

 .ٍداٍی کْردسخان ةێج ريُ ٍدیکای ٍُِْ ٍدايی سُ ةێج ئُ ٍد ده يُ ِره ٍدی ةُ ريُ ٍُِْ -6

 / ڕۆژٍايُ)ک  وهڵ خۆیدا ةّێَێج  گُ کان هُ ۆيێَخُم دۆک رجُ ٍد سُ يُ ِره ٍدی ةُ ريُ ٍُِْپێْیسخُ -0
 .ٍداٍی کْردسخان يُر ٍدیکای ٍُِْ ن سُُ الی  ةێج هُسَد کراو  پُ (پێَاس / وێَُ / کان اڵحُ خُ / کان ةڕواٍايُ

رجێک  يُ  ةُ ، صی يْزیک ش ةکات ةۆ ةُ حْاٍێج داواکاری پێضکُ ٍدی ٍاةیَا ده يُ ِره ٍدی ةُ ريُ ٍُِْ -0
 .هًێَێج ری خۆی ةسُ ٍدی ٍُِْ يُ ِره ةُی حێدا ةێج و  (0 -1)کاٍی  ةڕگُ

صی يْزیک و  ةُ  خضرێج هُ ةُ صیاوی يايۆسخایی ده یی و سخُ رجی جُ يُ  ٍد هُ يُ ِره ٍدی ةُ ريُ ٍُِْ -9
 .ن ش ةکُ حْاٌٍ داواکاری پێضکُ ده (کان حُ حایتُ  ن پێداویسخیُ خاوه) گضج  کاری واحُ صێْه

 :شی ٍ٘زیک کاُ تۆ تٔٔ یپێذاٗیستی* 
 .وحٌ ڕۆژی چاو پێکُ ڵ خۆیدا ةّێَێج ةۆ گُ ٍد ئايێری يْزیک هُ يُ ِره ٍدی ةُ يُر ٍُِْ  پێْیسخُ   
 :کاری شی شێ٘ٓ کاُ تۆ تٔٔ یپێذاٗیستی *
 وحٌ. ةّێَێج ةۆ ڕۆژی چاو پێکُ ڵ خۆیدا گُ کاٍی ِێڵکاری هُ سخُ ره ٍد کُ يُ ِره ٍدی ةُ يُر ٍُِْ  پێْیسخُ  
 

 ٗ تەشەکاّی ٗەرزش: ڵ: ٗەرگرتِ ىە کۆىێژ ٗ سکّ٘ۆیەًتڕگەٙ 
 :أ/ دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی 

-2010) وێژەیی ساڵٓن یا کار دەةێج دەرچْوى پۆهٓ دواٍزەی ئايادەیی ةُصٓ زاٍسخیخْێَد /قْحاةٓ -1

ةۆى ُِیُ داواکارى  (2010-2016)دەرچْوى ساڵٓ خْێَدٍٓ  خْێَدکارى /قْحاةٓسُةارەت ةُ  ، ةێج (2010
 ةێج و ًٍرەکُصٓ هُگُڵ ًٍرەى یُک وەرٍُگیراُک یا پُیًاٍگش ةکات ، ةُ يُرجێک هُ ِیچ کۆهێژێپێضکُ

  .ةُڵێََايُی پێ پڕ ةکرێخُوەو  ةگٍْجێج (2010-2010) ساڵٓ خْێَدٍٓ 

لاٍی ُ یپاڵێْراو دەةێج دەرچْوی خْێَدٍگُکاٍی سَْوری ُِرێًی کْردسخان ةێج یان هُ ٍاوچُ لْردسخاٍی -٨
                                                                                                                              يی ُِرێًی کْردسخان ئٍُجام داةێج.     ُکردٍُوەکاٍی ةُ پێی سیسخةُ يُرجێک حاقی ، رێى ی ُِ وه ره ده
 .ةێج سُرووحر نیا (1993) خْێَدکار دەةێج هُدایک ةْوى ساڵٓ /قْحاةٓ  -3

  .ةۆ ُِردوو ڕەگُزکُيخر ٍُةێج  %(08)خْێَدکار هُ  /قْحاةٓ ىحێکڕای ًٍرە پێْیسخُ -4
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ی  %(40)ی ًٍرە هُسُر کۆًٍرەکُی دەةێج و  %(60)هُ کاحی پێضتڕکێدا ڕەچاوی ًٍرە دەکرێج ةُ ڕێژەی  -2
  رچْوةٌ. و حێیدا ده پاڵێْراو دەةێج (اهویاقث اهتدٍیث)یی  سخُ ًٍرە هُسُر هێّاحْویی جُ

 سى ةۆ کچ کُيخر ٍُةێج. (122)سى ةۆ کْڕ و  (162)خْێَدکار ةااڵى هُ  /دەةێج قْحاةٓ  -6

 خْێَدکار هُ پضکَیَٓ حٍُدروسخٓ گضخٓ دەرچْوةێج. /دەةێج قْحاةٓ -0

و  (اهویاقُ اهتدٍیُ)خْێَدکار هُ چاوپێکُوحَٓ کُسێخٓ و حاقیکردٍُوەى جُسخُیٓ  /دەةێج قْحاةٓ -0
 .ج ةّێَێجهُ ٍیْەى ًٍرەى سُرجُم حاقیکردٍُوەکان زیاحر ةُ دەسدا   (، يّارى حُکَیکٓ کارايُیٓ)

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

وەک  يێَخُکانکۆۆدخْێَدکار هُ کاحٓ پضکَیَٓ حٍُدروسخیدا کُ ئٍُجايٓ دەدات ُِيْو  /دەةێج قْحاةٓ -10
،  ، پضکَیَٓ پێسج ، پضکَیَٓ کۆئٍُدايٓ ٍُِاسُ ، پضکَیَٓ گْرچیوُو ، سۆٍُرى ٍُِا پضکَیَٓ دڵ

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

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

   :ُب / پاڵەٗاّا
 ڕساڵ حێپُ پێَجةُ يُرجێک  ، ژيار دەکرێٌُئیاریزاٍاٍی ُِڵتژاردەکاٍی کْردسخان و عێراق وەکْ پاڵُوان  -1
 حا ةُرواری پێضکُصکردٍی داواکاری وەرگرحٌ. یدا لُ واٍیُ پاڵُ ج ةُسُرةێ ةْو ٍُ

ةُ يُرجێک  ، ُڵُکانةۆ یاری حاک وکۆي،  ةێج هُسُر ئاسخی عێراق ةُدەسج ِێَا سێیُيیپوُی یُکُم حا  -2
 حا ةُرواری پێضکُصکردٍی داواکاری وەرگرحٌ. یدا لُ واٍیُ پاڵُ ةُسُر جةێی حێَُپُڕساڵ پێَج 

ةُ يُرجێک  ، کۆيُڵُکان ةێج هُسُر ئاسخی ُِرێى ةۆ یاری حاک و پوُی یُکُم حا سێیُيی ةُدەسج ِێَا -3
 .پێضکُصکردٍی داواکاری وەرگرحٌ حا ةُرواری یدا لُ واٍیُ پاڵُ ج ةُسُرێةى ساڵ حێَُپُڕپێَج 

ةێج هُسُر ئاسخی پُروەردەکاٍی پارێزگا و ئیدارە سُرةُخۆییُکاٍی ُِرێى ةۆ  پوُی یُکُيی ةُدەسج ِێَا -4
حا ةُرواری پێضکُصکردٍی  یدا لُ واٍیُ پاڵُ ةُسُر ةێجى ساڵ حێَُپُڕ پێَجةُ يُرجێک  ، یاری حاک وکۆيُڵُکان

 داواکاری وەرگرحٌ.

لاٍی ُ یٍاوچُ لْردسخاٍیاو دەةێج دەرچْوی خْێَدٍگُکاٍی سَْوری ُِرێًی کْردسخان ةێج یان هُ پاڵێْر -2
 يی ُِرێًی کْردسخان ئٍُجام داةێج.ُةُ يُرجێک حاقی کردٍُوەکاٍی ةُ پێی سیسخ ةێج ، رێى ی ُِ وه ره ده

 .ساڵ زیاحر ٍُةێج (30)حُيٍُی هُ و %(77) کُيخر ٍُةێج هُکۆًٍرەى  -6

 ساڵی پێضخری خْێَدن ةێج ، ةُ يُرجێک هُ ِیچ زاٍکۆ و پُیًاٍگُیُک یان وی ُِيان ساڵدەرچْ -0
 ايُی پێ پڕ ةکرێخُوە.َةُڵێَ  و ةێج  وەرٍُگیرا  (ت حایتُ -یِو حمْيی و ئُ)

 ةَُيای کۆًٍرە وەردەگیرێٌ. ةُ پێی کێتڕکێ هُسُر  ەی داواکراو هُ پالٍی زاٍکۆکان وژيار ٓدەرچْوان ةُ پێ -0

دەةێج  (و گْزار، گُصج  ، کضخْکاڵ ، ةازرگآٍ پیضُسازى) پێضکُصکاران هُ دەرچْواٍی خْێَدٍی پیضُیی -9
 کُيخر ٍُةێج. %(07)ای ًٍرەیان هُ ڕحێک
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 ی %( 40)ًٍرە ةۆ کۆًٍرەکُی دەةێج و  ی %( 60 )ەچاوی ًٍرە دەکرێج ةُ ڕێژەی ڕهُ کاحی پێضتڕکێدا  -10
یی حْاٍسخی وهێّاحْ  رجێک هُ يُ  ةُ پاڵێْراو دەةێج (اهویاقث اهتدٍیث)یی  سخُ جُ ًٍرە هُسُر هێّاحْویی حْاٍسخی

 .ةێج رچْو ده

ةُ فُريی  يێَخی ُِةێج کُ هُ الیُن دەزگا پُیْەٍدیدارەکاٍُوەدۆکۆپێْیسخُ کُسی پێضکُصکار  -11
 ةێج وەکْ: پضخگیری هێکرا

 ا. هێژٍُی ئۆڵۆيپی کْردسخان و عێراق.      

 کان.ارایُحی هێژٍُی ئۆڵۆيپی پارێزگێَُب. ٍْ     

 ج. ةُڕێْةُرایُحی چاالکی وەرزصی پُروەردە.     

 وەزارەحٓ ڕۆصَتیرى. ێْەةُرایُحٓ گضخٓ وەرزش و الوان سُر ةُڕد. ةُ     

ةُ يُ رجێک ڕێژەی    و ةُصُکان دەةێج ، ڵوەرگرحَی پاڵُواٍان ةُ پێی پالٍی وەرگرحَی کۆهێژ وسکْ -12
 وەرزصییُکآٍ سُر ةُوەزارەحٓ پُروەردە ئُم ڕێژەیُ ةۆ پاڵُواٍآٍ پُیًاٍگُ (% 2) و کاتحێپُڕ ٍُ %(12)

 دەةێج.

 .ن دهدەی حایتُحی خۆیاٍدا ئٍُجام ڕپسپۆ پاڵُواٍان حاقیکردٍُوە هُ -13

ُکان و خةُدواداچْون ةُدۆکۆيێَ ّێَرێج هُسُر ئاسخی زاٍکۆ ةُ يُةُسخیة هێژٍُیُکی ٍاوەٍدی پێک -14
 هُگُڵ پاڵُواٍاٍدا. ئٍُجام داٍی چاوپێکُوحٌ ٓ ِاوصێْە هُ سَْرى پارێزگاکان دا ةۆ ةُصُکاٍ

دیاریکراودا  و حاقیکردٍُوەی هێّاحْویی هُ یُك لاحیپێضکُش کردن  (2019-2010) خْێَدٍی ةۆ ساڵی -12
 هُ سُرجُم زاٍکۆکاٍی ُِرێى ئٍُجام دەدرێج.
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 دەیەً: تڕگەٙ 
 رێٌ: ماّی ٕٔٔ یمْینی ىیتٔۆزاّنۆ پ  اُ ٗ خ٘ێْذماراُ ىٔرگرتْی ق٘تاتی ٗٓ

قْحاةیان و ۆ ة  حُ رفُ خساٍدٍی ده ، ڕه لانُ یلَیمی هیخُۆی زاٍمۆ پ وه لاٍی لردٍُ سخُ ةُ يُ  لێك هُ یُ
رچْواٍی  س. دهۆریۆلاه ی ةُ سخّێَاٍی ةڕواٍايُ ده ةُ ۆن ة خْێَدن ةده  ةُ  ی درێژه وه ئُ ۆخْێَدلاران ة

سی لاهۆریۆ ی ةُ واولردٍی ةڕواٍايُُ ح ۆن ة ش ةمُ حْاٌٍ داوالارى پێضمُ لان دهُ یلَیمی حُ  یًاٍگُ پُ
  لُ  یًاٍگُ ی پُ رچْواٍُ و ده یان دەگٍْجێج. ئُ لُ رییُۆڵ پسپ گُ هُ  دا لُ لَیمیاٍُ حُ  هێژهۆو ل لَیمی هُ حُ
 .(ن لُ وام ده هم د لُ قۆٍاغی یُ)  گیرێٌ هُ رده لَیمی وه هێژی حُۆل  هُ

رگرحَی  ٍدی وه يان ڕێًَایی ٍاوه وا ُِ ةێج ئُ لان ٍُ لَیمُ هێژی حُۆل  لان هُ یًاٍگُ لی پُ ر پسپۆرییُ ُِ
 .لرێج ده جێ ةُ ر جێ سُ خْێَدلاراٍیان هُ /قْحاةیان

 
 اُ:ک مْینٔ ىیتٔۆزاّنۆ پ  رگرتِ ىٔ ماّی ٗٓ ێَْاییٔڕ
م قْحاةی و  ئُ،  ةێج یی ده رچْواٍی ئاياده ده ۆلان ةُ یزاٍسخی  صُُ رگرحَی ة پالٍی وهى  %( 20)ی  ڕێژه -1

 ٌ.ێگیر رده م وه لُ قٍْاغی یُ  هُ   وه رگرحَی قْحاةیاٍُ ٍدی وه ی ٍاوه ڕێگُ  هُ  خْێَدلاراٍُ

 ڵٓيسا ئُ ُٓکاٍیپُیًاٍگُ حُکَیکی رچْواٍی ده ۆلان ةُ یزاٍسخی  صُ رگرحَی ةُ پالٍی وه %( 20)ی  ڕێژه -٨
،  خۆ ٍاگرێج  هُ (م  م وسێ یُ م و دووه لُ یُ)رچْواٍی  ده  م پالٍُ ئُ ،ةێج  دهو پێضْ اڵٍٓخْێَدن و سا

 دەةێج. ةُ سیسخُيٓ پاراهێن  رچْواٍُ و ده رگرحَی ئُ وه

ى سُر ئاسخٓ ةُصُکآٍ ُِر پُیًاٍگُیُک حێکڕاى  (یُکُم ودووەم و سێیُم)یسخُ دەرچْوآٍ پێْ -3
ڕێًَاییُکآٍ سیسخُيٓ  پێٓکێ ةُ ڕسُرجُم دەرچْوآٍ حر دەچَُ پێضت ، کُيخر ٍُةێج %(08)ًٍرەکاٍیان 

 ةُم صێْەیُی خْارەوە: پاراهێن
 کُيخر ٍُةێج. %(08)پێضکُش کردن و پێضتڕکێ  ُکان يُرجٓ ًٍرە ةۆیُ ئٍُدازیارییةۆ کۆهێژە حُکَیکی* 
 .کُيخر ٍُةێج %(07)ش کردن و پێضتڕکێ پێضکُ ُکان يُرجٓ ًٍرە ةۆیُ حٍُدروسخییةۆ کۆهێژە حُکَیکی * 
 کُيخر ٍُةێج. %(08)پێضکُش کردن و پێضتڕکێ  ُکآٍ حر يُرجٓ ًٍرە ةۆیةۆ کۆهێژە حُکَیکی  * 

 
 :تە سیستەٍٚ پاراىێو تێت دٓ  ٗٓ ی خ٘ارٓ شێ٘ٓ ً تٔ  رچ٘ٗأّ ٗ دٓ رگرتْی ئٔ ٗٓ شێ٘ازٙ

ٍجايی  رچْوٍی ئُ وخْ پاش ده س ڕاسخُلاهۆریۆ ةُواولردٍی خْێَدٍی  حُ ۆرگرحٌ ة ش لردن و وه پێضمُ -1
ٍجام  ئُ  حی حۆياری زاٍمۆوه رایُ ةُ ێْهڕ ی ةُ لات و هُ ڕێگُ سج پێده ده (م لُ خْهی یُ)حایی حاقیکردٍُوەکان ۆل

ةُ  لرێج هد ئايادە  وه لاٍُُ یلَیمی هیخُۆرسێ زاٍمۆ پ ن ُِ الیُ  ت هُ حایتُ داحاةُیسێکٓ  سخُ ةُ م يُ ئُ ۆدرێج. ة ده
 .رێخُوەخدەةُس و ةُ وەزارەحُوە ٍاڵیٌئۆ

 ێلڕپێضت  رگرحٌ ةُ ی وه وه رئُ ةُ رةگیرێج هُ ش لرد وه پێضمُ داواکارى  خْێَدلارێك لُ /ةٓر قْحا ُِ  رج ٍیُ يُ 
ی  دی ًٍرهٍ رێزةُ،  رگرحٌ پێی پالٍی وه لان ةُُ یی لْرسی وه لردٍُڕپ ةۆ ةێج. لان دهُ یزاٍسخی  صُ پێی پالٍی ةُ ةُ
رێمی  لان و ِیچ پێْه وحْوه رلُ سُ  سخَیضاٍمردٍی خْازیاره دهر ةۆ  هپێْ  لرێج ةُ ده و حُيُن مۆرچٍْی دةو ده

 لارٍاِێَرێج. حر ةُ
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 وةچْکخر. (1/1/1900)يُرجٓ حُيُن ةۆ پێضکُش کردن هُ -٨

لرێج  جێ ده ر جێ ةُ سُ هُ ٍیانْحاةیالاٍی قُ یێًَایڕيْو  ُِ (ازراو ةٌ یان ٍ دايُ) گیرێٌ رده ی وه واٍُ ئُ -3 
ت ڵُۆي پێدآٍلاٍیان ةْ  رياٍگُ ر فُ رايتُ ةُةُرپرس ٍیُ حًان ەوەزاروە  (نوةْ  ی ئاياده ێژهڕ)  واحُ
 وايمردن. وده

 پێضتڕکێ. ُِر خْێَدکارێک يافٓ پێضکُش کردٍٓ ةۆ یُک زاٍکۆ ُِیُ هُ ساهێک دا ةۆ چْوٍُ -٤

  چاو ٍالرێج واحُ هڕری جْگرافی وس سَْریۆۆلاه واولردٍی ةُ خْێَدلاراٍدا ةْ حُ /رگرحَی قْحاةیان  وههُ  -٥
ت  ةاره لاٍی خْێَدن سُ گضخییُ  ێًَاییُڕم اڵ ةُ  وه يُۆواولردٍی دةو صار و پارێزگای حُ  ٍد ٍاةێج ةُ رگرحٌ پاةُ وه
 رەوە:ةُم صێْەیُى خْا لرێج چاو ده هڕی پارێزگا  وه ره صی پارێزگا و ده ةُ  ةُ

 ُکآٍ خْێَدن ةۆ پارێزگا.یکْرسی %(00) *

  .(گضج ُِرێى )ُکآٍ خْێَدن ةۆ گضخٓ یکْرسی %(20) *

 ن. ٍجام ةده زیٌ  ئُ گیرێٌ ٍاحْاٌٍ داةُ رده لَیك وه خُیهۆيی پ سیسخُ  ی ةُ خْێَدلاراٍُ /ی و قْحاةیاٍُ ئُ -٦

 ڵُسا دووى  (ُکانیئُِوی ) حایتُحُکان ٍگُُکان ةۆ پُیًایحُکَیکی کْرسٓ خْێَدن هُکۆهێژەپێَج  (2) -٧
ُکاٍیان دەکرێج ةۆ ی، وە هُکاحٓ پڕ ٍُکردٍُوەى کْرسی ةُُِيان ڕێًَاییُکآٍ سُرەوە ةُ سیسخًٓ پاراهێن

 َرێج.ُکان ةُُِيان ڕێًَایٓ ةُکار ةّێیکیهیخُکَیُکآٍ زاٍکۆ پۆیدەرچْوآٍ پُیًاٍگُ حُکَیکی

 ماُ:ٔ یمْینی تٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ دٓ رگرتْی شنردُ ٗ ٗٓ ٍیناّیسٍی پێشنٔ

 ةێج. لَیك ده هیخُۆپسیسخُيٓ ی  صێْه ةُ   وهۆياری گضخی زاٍمۆی ح ێگُڕ  هُ وخۆ اسخُڕصمردن  پێضمُ -
رحَُوە دیارى دەکرێج هُگُڵ سُرجُم ێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدى وەرگڕهُالیُن ةُ ش لردن لاحی پێضمُ  

  سیسخُيُکآٍ حرى وەرگرحٌ.
 ةێج. ده (یٌئۆٍاڵ) ی  صێْه  لان ةُ اٍدٍی ٍاوهی اگُڕ -
 .اگُیاٍدٍٓ ئٍُجايٓ وەرگرحٌڕهُدواى  ش لردن  پێضمُ  گازاٍده لرێج ةۆ رخان ده حُ  فخُ ك ُِ یُ ی ياوه -
 

 :یاّسەیەً تڕگەٙ 
٘ٗی رچ رجێل دٓ ٍٔ تٔ)ماّذا  ۆزاّن  ماُ ىٔٔ یمْینی تٔ  یَاّگٔ ماّی پٔ ٍٔ مٔ رچ٘ٗاّی یٔ دٓ ٗەرگرتْٚ 

 ً تِ (. مٔ خ٘ىی یٔ
هێژی پزیضمی ۆل  ر ئاسخی پارێزگا هُ سُ لان هُُ یلَیمی یًاٍگُ حُ پزیضمی پُ کۆيُڵُى   م هُ لُ رچْوی یُ ده -1

  .گیرێج رده وه

 گیرێج. رده هێژی پزیضمی ددان وهۆل  ر ئاسخی پارێزگا هُ سُ لاٍی ددان هُ صُ ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ هد -2
هێژی ۆل  ر ئاسخی پارێزگا هُ سُ لان هُُ یلَیمی حُ  یًاٍگُ رياٍسازی پُ صی ده ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ ده -3

 گیرێج. رده رياٍسازی وه ده
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ژی ێهۆل هُر ئاسخی پارێزگا  سُ هُ (لٍخرۆۆێمردن ولپلار) وت ژیای ٍُۆه لَُ صی حُ ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ ده -4
 گیرن. رده وت وه صی ٍُ ةُ /ٍدازیاری ئُ
ووپێْی ڕصی  ةُ /ٍدازیاری  هێژی ئُۆل  ر ئاسخی پارێزگا هُ سُ  ووپێْی هُڕصی  ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ ده -2

 .ێجگیر رده وه

صی يیماٍیك  ةُ /ٍدازیاری  هێژی ئُۆل  ر ئاسخی پارێزگا هُ سُ  صی يیماٍیك هُ ةُ  م هُ لُ رچْوی یُ ده -6
 .ێجگیر رده وه

 %(08)  لاٍیان هُ ًٍره ىاڕةێج حێم ده  وه یاٍگرێخُ ده (6،2،4،3،2،1)لاٍی هُی خا خْێَدلاراٍُ/وقْحاةی ئُ -0
 .ٌێةُ سیسخُيٓ پاراهێن وەرةگیر کُيخر ةْو دەحْاٌٍ %(08)ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ  وە ةێج يخر ٍُ لُ

ی ڕهێژی ِاوپسپْۆل ُ ه لان ُ یلَیمی حُ  یًاٍگُ صێمی  پُ ر ةُ ُِ  م هُ م و سێ یُ م و دووه لُ رچْوی یُ ده -0
يخر  لُ (%08)  هُ ًٍرەکاٍیان ىاڕرجێك حێم يُ  ةُ،  گیرێٌ رده لاٍدا وهۆزاٍم  هُ ( ی پزیضمی ڵُ يُۆل  هُ  جگُ)

کُيخر ةْو دەحْاٌٍ ةُ سیسخُيٓ  %(08)ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ وە  (1)  ی ژياره پێی خضخُ ةُ ٍُةێج
 .ٌێپاراهێن وەرةگیر

 (1ی ) شتٔخ              
 ماُ(ٔ یمْینی زاّن٘ پ٘ىیتٔ  ىٔ  رێٌ )جگٔ زاّن٘ماّی ٕٔ  ماُ ىٔٔ یمْینی تٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ رگرتْی دٓ ٗٓ)

ژ)سن٘ه(ی مۆىێ  یَاّگٔ پٔ  مْینی ىٔ شی تٔ تٔ ژ
 ۆزاّن  ٕاٗتا ىٔ

ٕاٗتا  ش تٔ
 ۆماّی زاّن ژ)سن٘ه(ٓمۆىێىە

 جیتاێ٘ىۆ زاّست دداّسازی .1
 میَیا زاّست یرٍاّساز دٓ .2
 میَیا زاّست مردُڕس .3
 فیسیا زاّست تیشل .4
 فیسیا زاّست ری سرٗشتی سٔ چارٓ .5
 فیسیا زاّست پشنْیْی چاٗ .6
 فیسیا زاّست مأُ یپسیشنی  تاقیگٔ  رٓێئاٍ .7
 جیجیۆىۆ زاّست ه(ٗت )مارپێنردُ ٗمۆّترۆ ىۆجیای ّٔ مْٔ تٔ .8
 تا مارٓ ّذازیاری ئٔ تا مارٓ .9

 ٍیکاّیک ئەّذازیاری ٍیکاّیک .10
 ڕٗٗپێ٘ٙ ئەّذازیاری ڕٗٗپێ٘ٙ .11
 تەالرسازٙ ئەّذازیاری تەکْیکٚ تەالرسازٙ .12
 یاسا یاسا ٗ راٍیاری مارگێری یاسا .13
 ماُ راٍیارییٔ  زاّستٔ یاسا مارگێری سیاسی .14
 ئاٍار مارگێری ٗ ئات٘ٗری ئاٍار ٗزاّیاری ، ئاٍار .15
 مارگێری مارگێری ٗ ئات٘ٗری  شخأّخۆ ری،مارگێری ّٔۆ، گشتگیری جٔ متێثخاّ .16

شتیاری  ری گٔ شت ٗ گ٘زار، رێثٔ گٔ .17
 شتیاری گٔ مارگێری ٗ ئات٘ٗری شتیاری زگاماّی گٔ ،مارگێری دٓ

 زاّستی دارایی ٗتاّل مارگێری ٗ ئات٘ٗری مارگێری تاّنی .18
 ڵ ساٍاّی ئاژٓ ڵمشت٘ما ڵ ساٍاّی ئاژٓ .19
 ری،تاخذاری،تیستاّناری زگٔ رٓ ڵمشت٘ما ری زگٔٓ ڕ .20
 یرێَْایی مشت٘ماڵ ڵمشت٘ما یڵرێَْایی مشت٘ما .21
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ژ)سن٘ه(ی مۆىێ  یَاّگٔ پٔ  مْینی ىٔ شی تٔ تٔ ژ
 ۆزاّن  ٕاٗتا ىٔ

ٕاٗتا  ش تٔ
 ۆماّی زاّن ژ)سن٘ه(ٓمۆىێىە

 ری ڤیتێرّٔ ری پسیشنی ڤیتێرّٔ کەالرتەکْیکٚ ڤێترّەرٙ ( + قالٗٓ ی )شٔڵ درٗستی ئاژٓ .22

 ٗەرگێراُ ، زٍاّٚ ئیْگيیسٙ زٍاُ/ ئاداب راُێتەکْیکٚ ٗەرگ .23
  ةُصٓ ِاوحا هُ لۆهێژه  لان هُُ یلَیمی حُ  یًاٍگُ م هُ ُِر ةُصێکٓ پُ م و سێ یُ م و دووه لُ ی یُرچْو ده -9
ی  ر سێ پارێزگالُ ُِ  لَیمی هُ می حُێر لۆهێژ ُِ  ةێج هُ یان ُِ لُ ر پسپۆرییُ گُ گیرێٌ ئُ رده لان وهُ یلَیمی حُ
  .(2)  ی ژياره پێی خضخُ رێى. ةُ ُِ

  
 (2) ی خشتٔ

 رگرتْٚ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگە تەکْیکییەکاُ ىە زاّکۆ پۆىیتەکْیکییەکاُٗە

ىێژی ۆم  شی زاّستی ىٔ تٔ مْینی ىێژی تٔۆم  یَاّگٔ پٔ  شی زاّستی ىٔ تٔ
 مْینی تٔ

 مارگێری تاّل +ژٍێریاری
 ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ تٔ
 مْینی مارگێری سيێَاّی تٔ
 مْینی مارگێری دٕۆك تٔ

 ٗ داراییمْینی ژٍێریاری  تٔ

ڤاّی  ژّأٍڕۆ+ ڤاّی ژّأٍرۆ+ یاّذُ اگٔڕ
+زاّیارٙ کتێثخاّە+ ّیۆىینتر ئٔ

 کارگێرٙ کتێثخاّە+ کتێثخاّە

 ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ تٔ
 مْینی مارگێری سيێَاّی تٔ
 مْینی مارگێری دٕۆك تٔ

 مْینی ٍیذیا تٔ
 ّیىینترۆ ڤاّی ئٔ ژّأٍۆر

 ماُ ییٔۆٍر  رچاٗٓ سٔ +ری مْینی تازارگٔ تٔ
+ کارگێرٙ ّەخۆشخاّە+ کارگێرٙ 

تەّذرٗستٚ+کارگێرٙ 
 مارگێری+گاۆمارگێری مگٍ٘رگ+
 ی تازارگٔ

  ستٔ رٓ مارگێری مٔ+مارگێری مار
گشتگیری  + مارگێری ّ٘ٗسیْگٔ+
 +کارگێرٙ یاساریۆج

 ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ تٔ
 مْینی مارگێری سيێَاّی تٔ
 مْینی مارگێری دٕۆک تٔ

 مْینی مارگێری تٔ
 

)تێثیْٚ/ ىە ڕێستەّذیذا پێشیْەٙ 
ٙ پەیَاّگە ٗ کۆىێژ تۆ ڕٕاٗپسپۆ

 ٗەرگرتِ ڕەچاٗ دەکرێت( 

 یس جیای داتاتٔمْۆىۆ تٔ مْینی ئیْفۆرٍاتینی سيێَاّی تٔ یس داتاتٔ

 مْینی ئیْفۆرٍاتینی سيێَاّی تٔ (NetWorkرك)ێتۆّ
 مْینی ئیْفۆرٍاتینی ئاکرێ تٔ

تۆڕەکاّٚ کۆٍپی٘تەر، 
 ارٙپاراستْٚ زاّی

 جیای زاّیاریۆىۆْم تٔ
 ماُ مارگێرییٔ  یٔیٍی زاّیار سیستٔ
 ر ٍپی٘تٍٔی مۆ سیستٔ

 کارگێرٙ ئەىیکترۆّٚ
 کارەتا

 گەیاّذُ

 ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ تٔ
 مْینی ئیْفۆرٍاتینی سيێَاّی تٔ
 مْینی مارگێری دٕۆك تٔ
 مْینی ئیْفۆرٍاتیکٚ ئامرێ تٔ

  جیای زاّیاریمْۆىۆ تٔ

+ ٗاسازی ارمردُ ٗ ٍٕٔیناّیل +س
تەکْیکٚ ئۆتٍ٘ثێو+ ٍیکاّیک ٗ 

 ٗٗزە 

 ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ تٔ
 ّذازیاری سيێَاّی مْینی ئٔ تٔ
 ّذازیاری دٕۆك مْینی ئٔ تٔ

+   ٍیکاّیک+ ٍیناّیل ٗ ٗٗزٓ
  ٗٗزٓ

 ٗٗپێ٘ی + تیْاماری + تیْاسازی + ڕ
 ێگاڕێگا ٗتاُ + درٗست مردّی ڕ

 ٗىێرٔ ّذازیاری ٕ مْینی ئٔ تٔ
 ّذازیاری دٕۆك مْینی ئٔ تٔ

 ٗىێر ٕٔ شارستاّی/ ّذازیاری ئٔ
 رٗىێ ێگاٗتاُ/ ٕٔڕّذازیاری  ئٔ .ت

 كیگا ٗتاُ/ دٕۆڕ
 

 َاّیپالّسازی شار/ سيێ ّذازیاری سيێَاّی مْینی ئٔ تٔ ٗٗپێ٘یڕ+ّذازیاری  ی ئٔ ٗێْٔ
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ىێژی ۆم  شی زاّستی ىٔ تٔ مْینی ىێژی تٔۆم  یَاّگٔ پٔ  شی زاّستی ىٔ تٔ
 مْینی تٔ

 گەیاّذُ ّذازیاری سيێَاّی مْینی ئٔ تٔ ُ ىینترۆ ئٔ +یاّذُ  گٔ

 ت٘اّایٚ کارەتایٚ ّذازیاری سيێَاّی مْینی ئٔ تٔ ارەتا ٗ تاسیساتٚ کارەتاک

 
 ڵ ٍٔۆّذٗرستی م ستنرد + تٔ ىی دٓ پٔ

تاُ  ڤاّی+ئافرٓ شٔۆخ ّٔ+رستاری  +پٔ
ُ٘ٗ ت ڵژّاُ ٍْٗا+داینثُ٘ٗ  ٗىٔ

 ری سرٗشتی +پاراستْٚ سٔ +چارٓ
+ پەرستارٙ دداُ+ دداُ ّذٗرستی تٔ

 تیشک+ چاٗ

 ٗىێر ذٗرستی ّٕٔ مْینی تٔ تٔ
 ّذٗرستی شێخاُ مْینی تٔ تٔ

 
 

 ری سرٗشتی سٔ چارٓ
 ڵ ٍٔۆّذٗرستی ٗ م تٔ

)تێثیْٚ/ ىە ڕێستەّذیذا پێشیْەٙ 
ٙ پەیَاّگە ٗ کۆىێژ تۆ ڕٕاٗپسپۆ

 ٗەرگرتِ ڕەچاٗ دەکرێت(
ماُ +  یٔیشۆخ شیناری ّٔ

+ ئاٍێرٙ تاقیگە رٍاّسازی دٓ
 پسیشکییەکاُ

 ٗىێر ّذٗرستی ٕٔ مْینی تٔ تٔ
 ّذٗرستی سيێَاّی مْینی تٔٔ ت

 ّذٗرستی شێخاُ مْینی تٔ تٔ
 مأُ یشیخۆ شیناری ّٔ

+ تٗ  شیناری میَیایی + ّٔ
سیستەٍەکاّٚ کار پێکردُ ٗ 

 کۆّتڕۆڵکردّٚ ّەٗت

 ّذازیاری دٕۆك مْینی ئٔ تٔ
 ّذازیاری سيێَاّی مْینی ئٔ تٔ

 تەکْیکٚ زاخۆ

 میَیاپترۆ
 ّەٗت ٗ ٗٗزە

 پترۆه

+رێَْایی ك  ٗٗٓپاراستْی ڕ
  مٔ ڕٗٗٓ شراٗ++مشت٘ماڵ داپۆیڵمشت٘ما

+ تەرٗتٍ٘ٚ ری زگٔٓ ماُ +ڕ ج٘أّ
 کێڵگەیٚ+ تاخذارٙ+ پیشەسازٙ خۆراک

 مْینی ئامرێ تٔ
 ٕەڵەتجە پڕاکتیکییەکاُ/ تەکْیکٚ زاّستە

 ری زگٔٓ ڕ
تاخذارٙ ٗ دیسایْٚ دیَەّٚ 

 سرٗشتٚ
 

پیشەسازٙ خۆراک+ پیشەسازٙ 
 خۆراک ٗ کۆّترۆڵٚ جۆرٙ

پیشەسازٙ ٗ خۆراک ٗ  ٕەڵەتجە پڕاکتیکییەکاُ/ ْیکی زاّستەتەک
 کۆّترۆڵٚ جۆرٙ

 ّذٗرستی سيێَاّی مْینی تٔ تٔ سڕکردُ
 

 سڕکردُ

پەرستارٙ+ پەرستارٙ ٍْذااڵُ+ ژّاُ 
 پەرستارٙ ّذٗرستی سيێَاّی مْینی تٔ تٔ ٍْذاڵ تُ٘ٗ

ەّذییە گشتییەکاُ ٗ پەی٘ تەکْیکٚ کارگێرٙ سيێَاّٚ پەی٘ەّذییە گشتییەکاُ ٗ تازارگەرٙ
 تازارگەرٙ

 
لۆهێژى پُرسخارى   لان هُُ یلَیمی حُ  یًاٍگُ پُ  رسخاری هُ صی پُ يی ةُ م و سێ یُ م و دووه لُ رچْوی یُ ده -10
ئُگُر حێکڕاى  ةێج و يخر ٍُ لُ %(08)  لاٍیان هُ ًٍره ةُ يُرجێک حێمڕاى،  زاٍکۆکاٍدا وەردەگیرێٌهُ 

 ُيخر ةْو دەحْاٌٍ ةُ سیسخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێٌ.ک %(08)ًٍرەکاٍیان هُ 
ُِر ةُصێکٓ پُیًاٍگُکان هُ سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ئێْاران هُ  دەرچْوآٍ یُکُم و دووەم و سێ یُيٓ  -11

  ُکان ةُُِيان ڕێًَاییُکان ةُ سیسخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ.یزاٍکۆ گضخیهُ ُکان یزاٍکۆ پۆهیخُکَیکی
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             :دٗاّسەیەً تڕگەٙ 
 َٚێرەٕ کاّٚەییحکٍ٘ ەَاّگەیٗ پ ۆزاّک ە( ىسيستەٍٚ مريذت) ٙۆٗخەاستڕ رگرتْٚەٗ ٚیَْاێڕ 

 :(2019-2018تۆ ساڵٚ خ٘ێْذّٚ ) ک٘ردستاُ
اسخُوخۆ ڕجێگُى حاقیکردٍُوەکآٍ وەرگرحَٓ  (وحدات)سیسخُيٓ کریدت  ةۆ ئُيساڵٓ خْێَدن -1

ێژەکان و ههُ کۆ ی ڕاسخُوخۆگضج ةُصُکاٍ ةۆیتُحُکان ُکان و حایدەگرێخُوە هُسُرجُم  زاٍکۆ حکْيی
 پُیًاٍگُکان.

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

ةۆ  / ةۆ ًٍٍُْ ، یُى کُ پێضکُصٓ دەکاتڕى ًٍرەى هُسُر واٍُ پُیْەٍدیدار ةُو پسپۆ %(30)و دەةێج 
 .(پێدەدرێجى کریدحٓ واٍُى ةیرکارى هُواٍُکآٍ حر زیاحر)وەرگرحٌ هُةُصٓ ياحًاحیک 

خْێَدکار  /هُ الیُن وەزارەحُوە رێکخراوە قْحاةٓ ئُهیکخرۆٍٓةُرٍايُیُکٓ  ئُم جۆرە وەرگرحَُ ةُ -3
ٍاوى ةُکارِێَُرو )دواى داخن کردٍٓ  ، ةُش و کۆهێژاٍُ دەکات کُ ئارەزوویُحٓداواکارى خۆى پێضکُش ةُو 

ٍٓ ةُصُکا و ُِيْو کۆهێژ کُدەکرێخُوە  ەیُکٓ حایتُحٓ ةۆڕالپُ خْێَدکار /هُالیُن قْحاةٓ (ووصُى حێپُر
ُِڵتژاردٍٓ  سُر پضکُ هُ خْێَدکار /حاةٓاحُ قْو ، خۆدەگرێج هُ (نئێْارا ،هێن پارا زاٍکۆالیٌ ،،  ڕاسخُوخۆ)

 . سیسخُيێکٓ خْێَدنُِر جۆرە 
 /ئُگُر قْحاةٓ/  حایتُت ةُ ُِر سیسخُيێک دەةێج ، ةۆ ًٍٍُْ ەکآٍێژراوڕوەرگرحٌ ةُ پێٓ ڕێًَاییُ دا -4

ئُوا ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ زاٍکۆالیٌ  ةْو الیٌکۆهێژ یان ةُصێکٓ زاٍکۆیُکُم ُِڵتژاردٍٓ خْێَدکار 
 ڕێًَاییُکآٍ گُر ُِڵتژاردٍٓ دووەيٓ کۆهێژ یان ةُصێکٓ ڕاسخُوخۆ ةْو ئُوا ةُپێٓئُدواحر  ، ەردەگیرێجو

ةُُِيان صێْە ئُگُر  ، دەکرێج ُِژيار ةۆ کۆًٍرەکُى (کریدت سیسخُيٓ)ى ڕاسخُوخۆوەرگرحَٓ 
ةۆ  دەکرێج ەوڕپُی وەرگرحَُ جۆرە ُِڵتژاردٍُکآٍ دواحرى پاراهێن یاخْد ئێْاران ةْو ئُوا ڕێًَایٓ حایتُت ةُم

 .ُِژيار کردٍی کۆًٍرەکُی
ُِڵتژاردن کُيخر  (78)ۆ چٍُد ةُش و زاٍکۆى جیاواز ُِیُ ةُ يُرجێک هُ کردٍٓ ة شُضکێداواکار يافٓ پ -2

 ئُگُر کُيخر ةْو ئُوا پێضکُش کردٍُکُى سُرکُوحْو ٍاةێج. ٍُةێج و
ةریخٓ دەةێج هُ  (سیسخُيٓ کریدت)ٓ ڕاسخُوخۆى وەرگرحَةۆ وەرگرحٌ ةُ  کُيخریٌ کۆًٍرەى پێضتڕکێ -6
 ةۆ پُیًاٍگُ.   %(60) ةۆ کۆهێژ و %(62)

 (2010-2010) َدٍٓێخْ ٓڵسا ۆة (ٓەیژێهقٓ زاٍسخٓ و و)کْردسخان  ًٓێرُِەییُکآٍ ئاياد آٍورچْەد -0
آٍ وەِا دەرچُِْرو ، يداەو دوو مُکیُخْهٓ  آٍورچْەد ُه ێکڕضتێپ ۆة ، نُةک شُضکێداواکارى پ حْاٌٍەد

 شُک شێيافٓ پ راونیگُرٍەو (تُتیحکْيٓ و حا) کٓۆیُزاٍک چیِ ُه ُک (2010-2016)ٍٓ َدێخْ ٓڵسا
 . جێةەد انیکردٍ

                وەرگرحٌ ةُ صێْەى (، خْێَدٍٓ ئیساليٓ... ِخد ە جْاٍُکانٍُِْر ،وەرزش ) ةۆ ةُصُکآٍ -0
 هُزاٍکۆکان ئٍُجام دەدرێج. صێْەی ساڵی ڕاةردوو ةُ ُِيان  دەةێج (وحاقیکردٍُوە چاوپێکُوحٌ)

  .داةُزیٌ هُم جۆرە وەرگرحَُ ٍییُ -9
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 :سیاّسەیەً : ٗەرگرتِ ىە خ٘ێْذّٚ ئێ٘اراُتڕگەٙ 
                                                                                                                                                                                                           ُکان هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُ یقْحاةٓ هُةُصُ زاٍسخی /ةۆ خْێَدٍٓ ئێْاران ةُِیچ صێْەیُک چیخر خْێَدکار (أ  

  .و دادەخرێٌ ُکان وەرٍاگیرێیییتُحاحکْيٓ و ح
 ێَدن هُئێْاران ٍايێَێج و دادەخرێج.خْێَدٍٓ ةُصٓ یاسا هُ ئُيساڵٓ خْ (ب 

 
 یەکەً:تڕگەٙ سياّسەيەً / خاڵٚ 

 :ەکاّذایخ٘ێْذّٚ ئێ٘اراُ ىەزاّکۆ حکٍ٘ی
پالٍٓ پُسَدکراوى  (%100) ُکان ةُ ڕێژەىیپالٍٓ وەرگرحَٓ خْێَدٍٓ ئێْاران هُزاٍکۆ حکْيی -1

 ةُصُکآٍ ةُیاٍیان دەةێج.
 َیایٓ هُئاسخٓ زاٍسخٓ و کْاڵیخٓ ةُصُکان.دەزگاى دڵَیایٓ جۆرى ةُدواداچْون  دەکات ةۆ دڵ -2
                           حایتُت  ئُهیکخرۆٍٓهُُِيان الپُڕەى ،  دەةێج (ۆٍالیٌئ)ئُهیکخرۆٍٓ پێضکُش کردن ةُصێْازى  -3

  .(پاراهێن ،ڕاسخُوخۆ  ،زاٍکۆ الیٌ  ) ةُ پێضکُصکردٍٓ
کۆحاییُکان هُخْێَدٍٓ ئێْاران  یکردٍُوەحاق ، یخٓ و دڵَیایٓ جۆرىڵکردٍٓ کْا  ةۆ زیاحر دەسخُةُر -4

 .ةُُِيان پرسیار دەةێج دەدرێجهُگُڵ خْێَدٍٓ ةُیاٍیان ةُیُکُوە ئٍُجام 
                   کات ژيێرەکآٍ دەوايٓ خْێَدٍٓ ئێْاران دەةێج ةُِاوحاى کات ژيێرەکآٍ خْێَدٍٓ ةُیاٍیان ةێج -2

 .(کاحژيێر کُيخر ٍُةێج 0هُ )
، ئُگُر هُخْێَدٍٓ ةُیاٍیان قْحاةٓ  و پُیًاٍگُکان ن ُِر ةُصێک هُکۆهێژیُکایهُزاٍکۆ حکْي -6

 خْێَدکارى ٍُةێج ةۆى ٍیُ هُدەوايٓ ئێْاران قْحاةٓ خْێَدکار وەرةگرێج.
 کان ٍاةێج هُییُو پُروەردە ُکانیُکان و کارگێرییُ يرۆڤایُحییوەرگرحٌ هُةُصُ زاٍسخی کۆًٍرەى -0

،  خر ةێجيکُ (%77) ةێج هٍُاپسپۆریاٍُ  ئُوُکآٍ ُِيان یهُ پُیًاٍگُ حکْيی و کُيخر ةێج (07%)
وە کۆًٍرەى وەرگرحٌ هُقُزاو ٍاحیُکان و ئُوصْێَاٍُى کُزاٍکۆى حایتُحیان هێ ٍیُ ةُُِيان کۆًٍرەى 

 زاٍکۆ حایتُحُکان دەةێج.
 دەکرێج. (کریدت)کآٍ پسپۆریُکان ڕەچاوى ەةۆ واٍُ پُیْەٍدیدار -0
 (2010-2010) ، (2010-2016) يادەیٓ سااڵٍٓ خْێَدٍٓئاةۆ دەرچْوآٍ  (ئُوهُویُت)  پێضیَُ -9

و  اةردوو ڕێژەیُ ةُدەرچْوآٍ سااڵٍٓ ڕةْوٍُوەى ئُو ٍُڕ هُ کاحٓ پ وە (%00)ێژەى ڕدەکرێج حا 
ٍاکرێج جگُ هُکۆهێژ و ةُصُکآٍ پُروەردەى وەرزش  و ڕەچاوى حُيُن دەرەوەى ُِرێى پڕ دەکرێخُوە

 .ساڵ حێپُر ةکات (30)ٍیان ٍاةێج هُ کُحُيُ
 %(20) ةُيُرجێک هُ ُکاٍیان دەچَُ پێضتڕکێیێْەى پسپۆریدەرچْوى پُیًاٍگُکان ةۆ ةُصُ ِاوص   -10

گُر پسپۆرى ِاوصێْەیان ٍُةْو ئُ،  کُيخر ٍُةێج (%08) حێکڕاى کۆًٍرەیان هُ و پالن حێپُر ٍُکات
 دەکُن. ةَُياى کۆًٍرەى ئايادەیٓ پێضتڕکێ هُسُر

ْاسخَُوە ةۆ وەرگیراوان هُ خْێَدٍٓ ئێْاران ةۆ ةُصٓ ِاوصێْەى ةُیاٍیان ٍاکرێج هُةُر جیاوازى گ -11
  .کۆًٍرە
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ئُگُر         ةُسیسخُيٓ ئێْاران وەرگیراوە  خْێَدکار کُ /ةُيُةُسخٓ ِاٍدآٍ خْێَدن ئُگُر قْحاةٓ -12
ى کرێٓ  %(02)هُ  ئُواى ةُصُکُخْێَدکارآٍ  /هُ سُر ُِيْو قْحاةیان یُکُم ةْو هُ ُِر ساهێک 

 ى کرێٓ خْێَدن دەةْردرێج. %(22)هُ و سێیُم  %(20)هُ خْێَدن دەةْردرێج و ئُگُر دووەم ةْو 
 ةُپێٓە دەسج ٍیضان دەکرێج وسُةارەت ةُکرێٓ خْێَدٍٓ ئێْاران هُالیُن ئٍُجْيٍُٓ زاٍکۆ -13

ى ٍرخٓ خْێَدٍٓ  %(00)ێژەکُ کُيخر ٍُةێج ڕپێداویسخییُکآٍ ةُيُرجێک   و حێچْوى ةُصُکُ
 ةُش و کۆهێژى ِاوصێْەى زاٍکۆ حایتُحُکان وە هُالیُن وەزارەحُوە پُسٍُد دەکرێج.

 
 تڕگەٙ سياّسەيەً/ خاڵٚ دٗٗەً: 

 خ٘ێْذّٚ ئێ٘اراُ ىە خ٘ێْذّٚ تایثەتذا: 
ام زاٍکۆ و پُیًاٍگُ حایتُحُکان ڕەچاوى ڕێًَاییُکآٍ دڵَیایٓ جۆرى دەکُن ، ةۆ پڕکردٍُوە و ةُردەو -1

 .پالٍٓ وەرگرحَیان هُسُر ئُو ةَُيایاٍُ دەةێجوٍٓ ُِر ةُصێکٓ زاٍسخٓ ، و ةْ
دەةێج حٍُّا خْێَدٍیان  ێج ، ودوو دەوايٓ ةُیاٍیان و ئێْاراٍیان ُِة پُیًاٍگُ حایتُحُکان و ٍاةێج زاٍکۆ -2

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

 
 تڕگەٙ چ٘اردەیەً :

  ٗەرگرتِ ىە خ٘ێْذّٚ سیستەٍٚ پاراىێو:
ةۆ گضج کۆهێژو ةُصُکان جگُ  سیسخُيٓ پاراهێن حُرخان دەکرێج ةۆ وەرگرحٌپالٍٓ  %(30)ڕێژەى  -1

حُرخان  یان ةۆى پالٍٓ وەرگرحَ %(20)پُیًاٍگُکان ڕێژەى و %(40)ُکان کُ ڕێژەى یهُکۆهێژە حُکَیکی
هُ کُس و کارى صُِیدان و ئٍُفاهکراوان و زیَداٍیآٍ  جگُ،  دەکرێج ةُيُرجێک خْێَدٍٓ ئێْارآٍ ٍُةێج

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

 ،  ، پزیضکٓ ددان پزیضکٓ) ساڵ زیاحر ةێج ةۆ کۆيُڵُى پزیضکٓ (32)حُيٍُٓ پێضکُصکار ٍاةێج هُ  -2
 .(کۆهێژى وەرزش)ةۆ ساڵ  (30)ە و  حر ساڵ ةۆ کۆهێژ و پُیًاٍگُکآٍ (40) ەو (دەرياٍسازى

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

ةُرز دەکرێخُوە ةۆ وەزارەت ةۆ چارەسُر  ەوسُةارەت ةُُِر کێضُیُکٓ حر کُیسُکان هُالیُن زاٍکۆ -4
 ةێج.خْێَدکار  /قْحاةٓ ئاسخٓ زاٍسخٓکردٍیان ةُ صێْەیُک کُ هُ ةُرژەوەٍدى 

 ەةێج:کۆًٍرەى پێضتڕکێ ةُم صێْەیُ د -2

هُو  وەرگیراو هُ کۆًٍرەی  ًٍرە کُيخر (30)ڕەچاوی   (، دەرياٍسازی ، پزیضکی ددان پزیضکی)هُ کۆهێژەکاٍی *
 .دەکرێج ساڵُى خْێَدٍدا

هُو ساڵُى خْێَدٍدا وەرگیراو  ًٍرە کُيخر هُ کۆًٍرەی ( 32)هُ کۆهێژەکاٍی ئٍُدازیاری و یاسا  ڕەچاوی *
 دەکرێج.
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وەرگیراو  ًٍرە کُيخر هُ کۆًٍرەی (42)ەچاوی ڕُِر  ةْارێکی حر  حٍُدروسخییُکان و ةۆ کۆهێژەکآٍ زاٍسخُ*
 دەکرێج.هُو ساڵُى خْێَدٍدا 

و  کرێی خْێَدٍی پاراهێن هُ الیُن ئٍُجْيٍُی زاٍکۆوە دەسخَیضان دەکرێج ةُ پێی  حێچْوی ةُصُکُ -6
 .کرێجەوە هُالیُن وەزارەحُوە پُسَد دُکاٍی یپێداویسخی

هُ ُِر ساهێک   خْێَدکار کُ ةُ سیسخُيٓ پاراهێن وەرگیراوە /ئُگُر قْحاةٓسخٓ ِاٍدآٍ خْێَدن ةُيُةُ -0
دەةْردرێج  خْێَدن کرێٓى  (%02)هُ ةُصُکُى ئُوا خْێَدکارآٍ  /ةْو هُ سُر ُِيْو قْحاةیان یُکُم 

 دەةْردرێج.خْێَدن  ێٓى کر (%22 ) و سێیُم هُ(  %20)ئُگُر دووەم ةْو هُ 

 .ساڵ زیاحر ةُسُر دەرچْوٍی قْحاةی حێپُڕ ٍُةْوةێج پێَج -0

 دەکُن کێڕُر ةَُيای کۆًٍرەی ئايادەیی پێضتو هُس ُنُِیُ داواکاری پێضکُش ةک یاندەرچْوی کۆهێژ ةۆ -9
 ةۆ پُیًاٍگُ جگُ هُ پُیًاٍگُ %(77)کُيخر ٍُةێج ةۆ کۆهێژ و  %(08)ةُيُرجێک کۆًٍرەى قْحاةٓ هُ ،

 کُيخر ٍُةێج. %(08)هُ ُکانیُ پزیضکییحُکَیکی

 .(دروس اهًفاضوُ)ڕەچاوی واٍُ پُیْەٍدیدارەکان دەکرێج  -10

 يُ ٍاکرێج.ُداةُزیٌ وگْاسخَُوە ةۆ وەرگیراوان ةُم سیسخ -٠1

 ۆة ەوەرەد حآٍاڵوو ُه (سیسخُيٓ کریدت )ىۆوخُاسخڕ َدٍٓێِاٍدآٍ داواکارى خْ سخُٓةُيُة -٠2
 کەیُژڕێ ێکرەد حٓڵُوەْدێو ٍ آٍیکْردسخان و ة ًٓێرُِ رىُوروةەد کآٍُحاڵوو کآٍەییُئاياد آٍورچْەد
صٓ کردن ۆچاوپ ُڵگُه ، نێپاراه يُٓسخیس ُة انیرگرحَەو ۆة جێةکر ارىید رگرحٌەپالٍٓ و ىەوەرەد ُه
 .ەًٍرۆو ک رچْونەد ٓڵو سا نُيُح کْەو رجُي ێٍدُُِه
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 تڕگەٙ پاّسەیەً :
  تەرخاّنردّٚ م٘رسٚ خ٘ێْذُ تۆ ڕاگەیاّذماراُ:

 ەلاٍدا وُییکلَيُهيخپۆ ۆلان و زاٍمۆزاٍم ُهڕاگُیاٍدن مٓ ێصُر ةُُِياٍدن هگُاڕ پاڵێْراوى (6) وەرگرحَٓ-1
 لاٍدا.ُر هقُسُج ةێلرەش دُداة ُیش لْرسيُم صئُ ُيُى هقيان ُِصاٍُو ةئُ

پُیًاٍگُى ڕاگُیاٍدن ةٌ وە دەرچْوى ئايادەیٓ و  ، ةۆ زاٍکۆکان ئُواٍُى پێضکُش دەکُن  ُت ةەةارُس-2
 .ٍُةێج کُيخر %(56) هُن یاکۆًٍرە ةُ يُرجێک ، واٍايُڕئاياژە ةکرێج ةُ دوا ة

کێ ةۆ دەرچْوآٍ ةُصٓ ڕاگُیاٍدن هُ ڕُکآٍ خْێَدٍٓ وەرگرحٌ ةُ پێٓ پێضتییُک هُ سُر سێ ى کْرسی-3
 کُيخر ٍُةێج. %(٥٠)ایٓ ًٍرەکاٍیان هُ پُیًاٍگُ هُ ڕةُ يُرجێک حێک ، کان دەةێجُپُیًاٍگ

ُکآٍ ةُصٓ ڕاگُیاٍدن هُ پُیًاٍگُ حُکَیکییُکان هُ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ییُک هُ سُر سێ ى کْرسی-4
 ةۆ دەرچْوآٍ پیضُیٓ دەةێج.

ةێج ئُوا ةُ  (٤١-35)ئُگُر حُيٍُٓ قْحاةٓ هُ ٍێْان و  ةێجساڵ زیاحر  (٣٥)حُيٍُٓ پاڵێْراو ٍاةێج هُ -5
 .دەکرێج ڵيُڵُیان هُگُخْێَدٍٓ پاراهێن يا

قیکردٍُوەى هێّاحْویٓ ئٍُجام دەدەن هُ الیُن هێژٍُی حا ، پااڵوحٌ ةۆ ئُم کْرسیاٍُ ةُ پێضتڕکێ دەةێج-6
ةۆ حاقٓ کردٍُوەى  %(٤١)هُ سُر ًٍرەى ئايادەیٓ و رێژەى  %(٦١) زاٍسخٓ ةُصُکآٍ ڕاگُیاٍدن ةُ رێژەیٓ

        .ُ يُرجێک هُ حاقی کردٍُوەکُ دەرةچێجة ، اوپێکُوحٌهێّاحْوى دەةێج ةُ ُِردوو صێْازى ٍْوسیٌ و چ
 ةاةُحُ پُیْەٍد کارەکآٍ پُیْەٍدە ةُ ُِيْو چاالکٓ ڕاگُیاٍدن. و پێضکُش کردٍٓ دۆکۆيێَج هُ گُڵ

دەةێج  و ُکآٍ داةڕاو ةێجیچاالکی وەرگرحَٓ دا هُ ٍاةێج پاڵێْراو سێ ساڵ زیاحر هُ رۆژى داواکردٍٓ-7
 دەزگاکان پێضکُش ةکات.ضخگیرى ُ دۆکۆيێَج و پیُکآٍ ةیچاالک

 هُ کۆهێژ و پُیًاٍگُ.ُوە ةێخ اڕیان ٍاوى س ِیچ کۆهێژ ةێج وٍاةێج پاڵێْراو دەرچْوى -8

ێگُى حۆيارى گضخٓ زاٍکۆ ةۆ وەزارەت ةۆ ڕک ةُرزدەکرێخُوە هُ ێوحٌ ٍاوەکان ةُ کۆٍْوساڵدواى پا-9
 پُسٍُدکردٍٓ.
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 : شاّسەیەًتڕگەٙ 
 :خ٘ێْذماری خاٗەُ پێذاٗیستی تایثەت ٘تاتی/ق 

 وخۆ رگرحٌ ڕاسخُ وهداوالاری   یُ ةێج ةۆی ُِ رگرحَی ُِ لاٍی وه رجُ يُ ٍاةیَا لُ  خْێَدلاری /قْحاةی -1
پێی   يرۆڤایُحییُکان ةُ  لۆهێژه  لێك هُ یُ رگرحٌ هُ ةۆ وه رگرحٌ ٍدی وه ٍاوه حی رایُ ةُ ێْهڕ ةُ  ةُ ةمات ش پێضمُ

 .ت واحُ هُ ڕێگُی زاٍمۆالیٌ داواکاری پێضکُش ٍاکات ێمی حایتُفۆري

ی  سخُ ك وەرگیرا و جُ یًاٍگُیُ لۆهیژێك یان پُ  ر هُ گُ ت ئُ حایتُ  ن پێداویسخی خْێَدلاری خاوه /قْحاةی -2
ازێخُوە ةۆ ةیگْ  یُ رگرحٌ ةۆی ُِ ٍدی وه ٍاوه حی رایُ ةُ ێْهڕ ةُوا  ئُ  خْێَدٍُ  و جۆره ةْو ةۆ ئُ صیاو ٍُ

 .ی وەرگیراو هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُکاٍی ُِرێى پێی کُيخریٌ لۆًٍره خْێَدٍێمی صیاوحر ةُ
 :حەڤذەیەًتڕگەٙ 

 :ڕەچاٗکردّی سْ٘ری ج٘گرافی

خْێَادلاراٍی  /ةاۆ قْحاةیاان  یاُ ك ُِ ر پارێزگایاُ ِاُ هُ  ی لُ زاٍمۆیاٍُ و خْێَدن هُ لانُ یلْرسی ی  %(00) -1
رێى  خْێَدلاراٍی ِاُ /لێی گضج قْحاةیانڕلاٍیش ةۆ کێتُ یی لْرسی%(20)  ةێج و هُ ده  داٍیضخْی پارێزگالُ

ر پارێزگاای ساوێًاٍی  هُ ساُ  ةجاُ ڵُ و پارێزگاای ُِريیان  لاٍی گاُ چااو لردٍای ئُوەی کُ ٍاوچاُ ، ةُ ڕه ةێج ده
 ةێج. ده

 /ةاۆ قْحاةیااٍی ٓساَْری جاْگرافپێی  لان ةاُ لَیمییاُ حُ  یًاٍگاُ پُ ی کْرسییُکاٍی خْێَادن هُ %(100) -2
 .خْێَدکاراٍی داٍیضخْی پارێزگاکُ دەةێج

و  ةۆ ئُگرحٌ ر وه %(40)ی  ێژهڕ ( یًاٍگُ لۆهێژ ةێج یان پُ)لان  صُ ةُ  حالُ  رچْوان هُ رگرحَی ده وه -3
 .رێى رچْواٍی ُِ ةۆ دهى  %(60)  و  ی حێدایُ لُ صُ ةُ  ةێج لُ ده  پارێزگایُ

  :ٕەژدەیەًتڕگەٙ 
 :پەی٘ەّذی کردُ ٗ ّاڕەزایی

 (10)ژێک یان پُیًااٍگُیُک دەردەچێاج پێْیساخُ هُ يااوەی ێخْێَدکارەی ٍاوی هُ ُِر کۆه  /ئُو قْحاةی -1
، ةُ پاااێچُواٍُوە  ڕۆژ پااااش ڕاگُیاٍااادٍی ئٍُجايُکااااٍی وەرگااارحٌ پُیْەٍااادی ةُ صاااْێَُکُی خاااۆی ةکاااات

دٍی دواحار ٍاحْاٍێاج پُیْەٍادی ةکاات و ُِروەِاا ُِڵْەصاٍدٍُوەی پااڵوحَی ةۆ دەکرێج و حاکْ سااڵی خْێَا
 ُژيار دەکرێج.ئساڵی یُکُيی وەرگیراٍی ةُ کُوحْو ةۆ 

ژێااک یااان پُیًااااٍگُیُک ێخْێَاادکارێك ةُپێااای ڕیزةٍُاادی ُِڵتژاردٍُکاااٍی خاااۆی هُ کۆه /قْحاااةی ُِر -2
 . وه ی پڕلردٍُ ڵُ ُِ  رپرسیارن هُ خۆیان ةُو  وەردەگیرێج ئُوا ةُِیچ صێْەیُک يافی ٍاڕەزایی ٍاةێج

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

ی ٍااڕەزایی هُ يُڵتٍُادی ڕاوێژکااری پارێزگااکُی خاۆی ڕۆژ هُ ڕاگُیاٍدٍی ئٍُجايُکاٍی وەرگرحٌ فاۆري (10)
 ةُرەودوا وەاڵيییان هێ وەرةگرێاج ساُةارەت ةُ ةُردەوام ةاْوٍی هُساُر خْێَادٍُکُی حااوەکْ و پڕةکاحُوە 

ِیچ جۆرە هێپرسیَُوەیُکی یاسایی ٍُةێخُوە کُ ةتێخُ ِاۆی داةڕاٍای هُ خْێَادن و ُِڵْەصااٍدٍُوەی  ڕووى
 وەرگرحَُکُی.
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  : زدەیەًّۆتڕگەٙ 
 :گەڕاّەٗەی پااڵٗتِ

زاٍمۆ و  رگرحٌ هُ ةۆ وه  ةْو پاڵێْراو (2010-2010) خْێَدکارەی کُ هُ ساڵی خْێَدٍی /و قْحاةی ئُ
وا ةۆ ساڵی  ك ةێج ئُ ِۆیُ ر ر ُِ ةُ رگرحَی هُ صْێَی وه  لردةێج ةُ ٍدی ٍُ یْه ر پُ گُ رێى ئُ لاٍی ُِ یًاٍگُ پُ

ساڵی خْێَدٍی  وةۆ ُِيان صْێَی پێضْوی   یُ ی ُِ وه ڕاٍُ يافی گُ (2019-2010)                خْێَدٍی
 (ِوی ئُ)ت  لی حایتُ زاٍمۆیُ  ةێج یا هُ زرا يُ رجێك داٍُ يُ ةُ ُژيار ةکرێجئی ةُ کُوحْو ةۆ  (2010-2010)

 .ةێج گیرا رٍُ وه

 
  : تیستەًتڕگەٙ 

 :خۆتەرخاّکردُ تۆ خ٘ێْذُ

 هُ دەرچْوآٍ ئايادەیٓ یا پُیًاٍگُ ی هُ خْێَدٍی ةُیاٍیان وەردەگیرێجخْێَدکارە /و قْحاةی ئُ -1
ةێج ةُ ُِر  دايُزرا وەرگیرآٍ ئُگُر پێش و پێْیسخُ ةُ حُواوی خۆی ةۆ خْێَدٍُکُی حُرخان ةکات

پێْیسخُ ةُ حُواوی خۆی حُرخان ةکات ةۆ  ئُویش،  ةڕواٍايُیُک کُ پێضخر ةُدەسخی ِێَاوە
هُ وەزارەحُکُی خۆی ةُ پێی يْڵُحٓ خْێَدن  ُحی وەرگرحَییۆٍرپرسُ هُ چخْێَدٍُکُی و خۆی ةُ

 رەحُکُی يۆڵُحی پێْیسخی ةۆ حُواوئُگُر وەزا  وه،  (قاٍْن اهخديث اهًدٍیث)یاسای خزيُحی صارسخاٍی 
و ئُم خاڵُ خْێَدٍی  خْێَدٍُکُی پێ ٍُدا ئُوا ٍاوی دەسڕێخُوە و خْێَدٍُکُی ُِڵدەوەصێخُوە لردٍی
 .ن ٍاگرێخُوەئێْارا

 
 : یەکتیست ٗ تڕگەٙ 

ی خْێَدن و  رياٍگُ الیٍُُ پُیْەٍدیدارەکاٍی زاٍکۆکان وفُ جێتُجێ کردٍی گضج ئُو ڕێًَاییاٍُ هُ ئُسخۆی
ُِر خاڵ و ةڕگُیُک ةُ پێی حایتُحًٍُدی  ةۆ، رگرحٌ   وه ةُڕێْةُرایُحی ٍاوەٍدی /دواداچْون  پالن داٍان و ةُ

 .خۆی
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 :گ٘استْەٗە ٗ داتەزیْٚ ق٘تاتیاُ/ خ٘ێْذکاراُ ّییەماڕێَْای
 گ٘استْەٗە تڕگەٙ يەمەً :

تۆ  ّسٍەکاُیەمەً: گ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ/ خ٘ێْذماراُ ىە مۆىێژی مۆَّرە تڕگەٙ يەمەً /خاڵٚ 
 :مۆىێژی مۆَّرە تەرزەماُ

ێژی لۆًٍرە ةُرزەلان ةۆ لۆه ٍزيُکانیان ُِیُ هُ لۆهێژی لۆًٍرە  خْێَدلاران يافی گْاسخَُوە /قْحاةیان 
فۆريی  ێٓ، ةُ پ دا ِاحْوە (1)ارە ئُگُر ئُم يُرجاٍُی خْارەوەیان ُِةێج وەک هُ خضخُى ژي

 :(1)ژيارە
، واحُ ساڵی لُوحٌ یا  خْێَدلار ساڵی یُلُيی ةێج هُ قۆٍاغٓ یُکُم هُ زاٍمۆ /دەةێج قْحاةی -أ

 دواخسخَی ٍُةێج.
 لُيخر ٍُةێج. ( %08)صُلُی هُ خْهٓ یُکُم و لۆًٍرەی هُ خْێَدلار یُلُم ةێج هُسُر ةُ /قْحاةی -ب
 .ساڵی پێضْو ةۆیان ٍاچێخُ سُر يیچی خْێَدن -ج
ئُم قْحاةیاٍُ هُوەزارەحُوە دەردەچێج و ئُگُر هێژٍُى چاوپێکُوحَٓ قْحاةٓ  ىفُريآٍ گْاسخَُوە -د

ێخُوە ةۆ وەزارەت ةۆ چارەسُر دەٍێردر هُزاٍکۆکاٍدا الریان ُِةْو  هُةُر ِۆى حٍُدروسخٓ ئُوا دووةارە
 کردٍٓ ةاةُحُکُ.

بۆ کۆلێژی کۆهمرە  هزمىکانخوێودکاران لى کۆلێژی کۆهمرە  /ى گواستوىوەی قوتابیان (1)خشتىی ژمارە 
 زین و دابى  وه بڕگىی یىکىمی گواستوى بى پێىبىرزەکان بۆ بىشى ياوتاکاهیان 

ىە کۆىێژەکاّی تەشی ٕاٗتا          
 زاّکۆ 

 ژ تەش ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ

  .1 ڤێتێرّەری پسیشنیکۆىێژی  کۆىێژی پسیشکی

  .2 کۆىێژی زاّست/ تەشی زیْذەٗەرزاّی کۆىێژی پسیشکی

  .3 ەکاُ/ ٍایکرۆتایۆىۆجییکۆىێژ/ فاکەڵتی زاّستە تەّذرٗستی کۆىێژی پسیشکی

  .4 جیسک٘ڵی تەّذرٗستی/ ٍیذیکەه ٍایکرۆتایۆىۆ کۆىێژی پسیشکی

  .5 پسیشنیالت٘رٙ  ّستیزا ماُ/ٔ یتەّذرٗستی  کۆىێژی زاّستٔ کۆىێژی پسیشکی

  .6 ەکاُیکۆىێژٙ تەکْیکٚ تەّذرٗستٚ / شیکارٙ ّەخۆشی کۆىێژی پسیشکی

  .7 کۆىێژ/ فاکەڵتی زاّست/ تەشی کیَیا کۆىێژی دەرٍاّسازی

  .8 ەکاُ/ کیَیای ژیاّی کيیْکییکۆىێژی زاّستە تەّذرٗستی کۆىێژی دەرٍاّسازی

  .9 سڕمردُزاّستی  ماُ/ٔ یتەّذرٗستی  کۆىێژی زاّستٔ کۆىێژی دەرٍاّسازی

  .10 / تەشٚ زاّستٚ ئاژەڵکۆىێژی کشت٘کاڵ کۆىێژی پسیشنی ڤێتێرّەری

  .11 ، تاخذارٙکێڵگەیٚ کاڵ/ تەشٚ تەرٗتٍ٘ٚ٘کۆىێژٙ کشت جٚۆکۆىێژٙ زاّست/ تایۆى

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ/ تەّذاٗ ٗ سەرچاٗەکاّٚ ئاٗ
کەً ت / ژیْگە/ تەٍەرجیک یەکٌ تێت ىەسە تەشەکەٙ ىەخ٘ىٚ یەکۆىێژٙ زاّس

 -فیسیا)کەٍتر ّەتێت ٗە ىەٗاّەکاّٚ  %(80) ىەکۆَّرەٙ دەرچ٘ٗ تێت ٗ 
 ( کەٍتر ّەتێت. 160ىە پۆىٚ دٗاّسە ىە) (ٍاتَاتیک

12.  

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ/ خاک ٗ ئاٗ
 تێت/ تەٍەرجێک ىەخ٘ىٚ یەکەً دەرچ٘ٗکۆىێژٙ کشت٘کاڵ/ تەشٚ خاک ٗئاٗ

ىە پۆىٚ  (ٍاتَاتیک -فیسیا)ٗە ىەٗاّەکاّٚ  کەٍتر ّەتێت %(80) ٗ کۆَّرەٙ ىە
 ( کەٍتر ّەتێت.160دٗاّسە ىە)

13.  

  .14 راکٚ ٍرۆڤٗ خۆکۆىێژٙ کشت٘کاڵ/ تەشٚ زاّستٚ خۆراک  کۆىێژٙ زاّست/ کیَیا

  .15 پێذاّٚ ّاٗچەٙ گّ٘ذ ّشیِ پەرە کشت٘کاڵ/ تەشٚ کارگێرٙ کشت٘کاڵٚ ٗە کۆىێژٙ  کارگێرٙ  کۆىێژٙ کارگێرٙ ٗ ئات٘ٗرٙ/
  .16 کۆىێژی زاّست/ تەشی فیسیک کۆىێژی ئەّذازیاری/ تەشی کارەتا

  .17 کۆىێژی زاّست/ تەشی ٍاتَاتیک کۆىێژی ئەّذازیاری/ تەشی شارستاّی

  .18 ٍپی٘تەرکۆىێژی زاّست/ تەشی کۆ کۆىێژی ئەّذازیاری/ تەشی پرۆگراٍسازی

  .19 زاّست/ تەشی جیۆىۆجیکۆىێژی  کۆىێژی ئەّذازیاری/ تەشی جیۆتەکْیک

  .Petroleum Geo Science  20ٗت سک٘ڵی زاّست/ پترۆىیۆً جیۆسایْسی ّٔ ٗت کۆىێژی ئەّذازیاری/ تەشی ّٔ

 ەکاُ تەشەکاّییزاّستە کۆٍەاڵیەتی ، ەکاُیزاّستە ٍرۆڤایەتی ، یەکاّی ئەدەتیاتیفاکەڵت کۆىێژە/ کۆىێژی یاساٗ راٍیاری/ تەشی یاسا
 ،ش٘ێْەٗار، فەىسەفە(،  ۆٍەڵْاسیک،  ج٘گرافیا ، )ٍێژٗٗ

21.  
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ىە کۆىێژەکاّی تەشی ٕاٗتا          
 زاّکۆ 

 ژ تەش ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ

  .22  یەکاُیٗ زاّکۆ پۆىیتەکْیک زاّنۆماُ  یاّذُ ىٔ اگٔڕشی  تٔ کۆىێژی یاساٗ راٍیاری/ تەشی راٍیاری 

  .23 کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئات٘ٗری/ تەشی ئاٍار کۆىێژی زاّست/ تەشی ٍاتَاتیک

 کۆىێژی یاساٗ راٍیاری/ تەشی یاسا
کارگێرٙ کار ٗ تەشٚ ئات٘رٙ           / تەشٚکۆىێژی کارگێڕی ٗ ئات٘ٗری

 ) جگە ىە تەشی ئاٍار(
24.  

 دٗٗەً: تڕگەٙ يەمەً /خاڵٚ 
 :ماّی ٕەرێٌەگ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ/ خ٘ێْذماراُ ىە ّێ٘اُ زاّنۆ ٗ پەیَاّگ

، هُ ٍێْان زاٍمۆ و  یُلُم قۆٍاغٓ، جگُ هُ  يافی گْاسخَُوەی دەةێج هُ گضج قۆٍاغُلان خْێَدلار /قْحاةی
 ٍگُلاٍی ُِرێى ئُگُر یُلێك هُم يُرجاٍُی خْارەوەی ُِةێج:   پُیًا

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

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

 صارە ةێج لُ گْاسخَُوەی ةۆ دەلرێج. 
ج ةُ ةُڵگُی فُريی ێخْێَدلار ِاوسُرگیری ةتُسخێج هُ سااڵٍٓ خْێَدٍٓ زاٍکۆ دەة /ئُگُر قْحاةی -ج

ی ڕەسُن  (صْرة اهقید) َُى ڕەسٍُٓ حۆيارى ةاری صارسخاٍی، وێ گرێتُسخی ِاوسُرگیری ةیسُهًێَێج هُ
ةۆ  (صحث اهصدور)، وە دڵَیایی دەرچْون  ةُ فُريی حۆيارلردٍی هُ هیسخی ةاری صارسخاٍی ەو

هُ  ةمرێج و (طالق)وەی خێزاٍی اةْوٍُ، وە ةُ ُِيان صێْە ةۆ ئافرەت ڕەچاوی جی ةُڵگٍُايُلان ةمرێج
 لاحی دەرلُوحَی ُِر ساخخُلاریُك هُ ةُڵگٍُايُلان هێپرسیَُوەی یاساییان هُگُڵ ةمرێج. 

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

 صُِید و ئٍُفال لراوەلان يافی گْاسخَُوەیان ُِیُ هُ ٍێْان زاٍمۆ ةۆ ُِيان لۆهێژ (لْڕ و لچی) يَداڵی -ِا
وەزارەحی لاروةاری صُِیدان و  پضخگیرى ةٍُْوسراویو  وەرگیراون کُهێٓةُصی  و ُپُیًاٍگ /

 ، وە ةُواژووی ةُرێز وەزیری لاروةاری صُِیدان و ئٍُفاهمراوەلان دەةێج. ئٍُفاهمراوەلان
ی يايۆسخایآٍ زاٍمۆ هُ ُِڵگراٍی ةڕواٍايُی ياسخُرو دلخۆرا هُ  (لْڕ و لچ) ێَدلاریخْ /قْحاةی -و

يافی گْاسخَُوەیان ُِیُ ئُگُر  (، پرۆفیسۆر ، پرۆفیسۆری یاریدەدەر ، يايۆسخا يايۆسخای یاریدەدەر)
 ٓ ةااڵدەزگاکآٍ سُر ةُوەزارەحٓ خْێَدٍ ُِروەِا لْر و لچی فُرياٍتُراٍی زاٍمۆکان و ، دەرچْوةٌ

 .ساڵ کُيخر ٍُةێج (12)ةُيُرجێک سااڵٍٓ خزيُحٓ هُ 
خْێَدلار هُ خْێَدٍی ةُیاٍیان يافی گْاسخَُوەی ُِیُ ةۆ خْێَدٍی ئێْاران ةُيُرجێك هُ ُِيان  /قْحاةی -ز

، هُگُڵ ڕەچاولردٍی لۆ  حْاٍای ةُصُلُ ةُ پێٓ، دوای الری ٍُةْوٍی ُِردووال و  ی خۆیدا ةێجڕپسپۆ
 خْێَدن. کرێٓدآٍ ًٍرەلُی و پێ

ُوە یان يیْاٍداریان ٍیُ ةۆ َُلان ةُِیچ صێْەیُك يافی گْاسخیلۆهێژە ئُِوی ى (خْێَدلاران /قْحاةیان) -ح
 ُلان.یزاٍمۆ و لۆهێژە حمْيی

خْێَدلاران هُ ةُصُلاٍی ئێْاران ةۆ ةُصُلاٍی ِاوصێْەی ةُیاٍیان ٍالرێج هُةُر  /گْاسخَُوەی قْحاةیان -ط
 پێضتڕکێ.  جیاوازى کۆًٍرەى
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و  لان ةُڕێگای لۆهێژُپُیًاٍگ و فاکُڵخٓو  خْێَدلاران هُ ٍێْان لۆهێژ /ُِيْو گْاسخَُوەیُلی قْحاةیان -ی

ةُيُرجێك دوای  (ةٍُدی و پُیْەٍدی رێز ةُ پێٓ)سُرۆلایُحی زاٍمۆلان دەةێج  و لانُپُیًاٍگ و  فاکُڵخٓ
فُرياٍگُى  /خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوەی زاٍسخی وێَُیُك هُگُڵ ةُراییُلان ةدرێخُ وەزارەحی ئٍُجايداٍی

 ةۆ ووردةیَٓ. ةُڕێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدى وەرگرحٌ /خْێَدن و پالٍداٍان و ةُدواداچْون
، هُ  (2) فۆريی ژيارە دەلات ةُ پڕلردٍُوەی  خْێَدلاران دەسج پێ /يايُڵُی گْاسخَُوەی قْحاةیان -ك 

ةۆ دەٍێردرێج  (٨)، ئیَجا فۆريٓ ژيارە  زايٍُدی ةُصی زاٍسخیةُ ڕەچاولردٍی ڕەُ پُیًاٍگ / حۆياری لۆهێژ
، حا  دوای ڕەزايٍُدی حۆياری گضخی زاٍمۆ دەٍێردرێخُ حۆياری گضخی زاٍمۆى داوالراو حۆياری گضخی زاٍمۆ و

ی  (ُپُیًاٍگ / لۆهێژ)الری ٍُةْوٍیان ةُ فُريی وەرةگیرێج هُ گُڵ ڕەچاولردٍی الری ٍُةْوٍی ةُصی 
ٍاردٍی  هُگُڵ الیُن ةُصی زاٍسخی داوالراو دا گُڵ ةُراةُرلردن و يُقاسُلردٍی واٍُلان هُداوالراو هُ

ئُگُر واٍُی ) ُ صێْەیُكة ُلاٍدایهیسخی ئُو واٍاٍُی لُخْێَدویُحی هُگُڵ یُلُلان هُ سااڵٍُ و وەرزی
، وە هُ لاحی  (ُزێَدرێجقۆٍاغێك داةت  چْار واٍُی وەرزی ةْو دەةێیان  داوالراو زیاحر هُ دوو واٍُی سااڵٍُ

ُِيْو  و هُ سُر گْاسخَُوەلان هُ یُك پرۆسُدا ڕەچاوی لۆًٍرەی قۆٍاغُلُیان دەلرێج  لێڕپێضت
پُیْەٍدی  پێٓةُ  دەةێج وی سُرۆلی زاٍمۆکانخْێَدلاران ةُ واژو /فُرياٍی گْاسخَُوەی قْحاةیان

 گْاسخَُوەلُ. 
ن ةکات ةۆ گضج قۆٍاغُکاٍی خْێَدکارا /ٍدێ هُ قْحاةیانةۆ زاٍکۆکان ُِیُ سُیری داوای گْاسخَُوەی ُِ -ل

یاٍُى ٍُخۆص ئُو  ةْوٍیان ةُِۆی ش ةۆ صْێَی ٍیضخُجێُيان ةُةۆ ِ (گُ هُ قۆٍاغی یُکُمج) خْێَدن
کُ زۆر سُخج و قْرس و ةُردەوام  و درێژخایُن و حرسَاک و چارەسُریان زەحًُحُ و ةُفیعوٓ پێْیسج 

 -ةُ پێی يیکاٍیزيی خْارەوە: دەکاٍیاٍدا ةٌدەکات هُژێر چاودێرى خاٍُوا

 :ٍی جێثەجێ کردّی تڕگەی دٗٗەً )ه(ٍیکاّیس
 خْێَدکار داواکاری گْاسخَُوەی هُگُڵ ِاوپێچ کردٍی گضج ڕاپۆرت و دۆکۆيێَخُ /قْحاةی -٠

یاٍُى کُ زۆر ٍُخۆص ئُو  خْێَدکار دەسُهًێَێج ةُِۆی /ُکاٍُوە کُ ةاری حٍُدروسخی قْحاةییپزیضکی
ج و قْرس و ةُردەوام  و درێژخایُن و حرسَاک و چارەسُریان زەحًُحُ و ةُفیعوٓ پێْیسج سُخ

هُڕێگُی  و کُى دەکاتُو پُیًاٍگپێضکُش ةُ کۆهێژەکُی  دەکات هُژێر چاودێرى خاٍُوادەکاٍیاٍدا ةٌ
 يیرکُی ةُرز دەکرێخُوە و ِاوپێچٓ فۆکۆهێژ و پُیًاٍگُکُ داواکاریُکُی ةۆ حۆياری گضخی زاٍکۆ

 دەکرێج. (2)گْاسخَُوەى ژيارە 
يێَخُکان ةُرز ۆکهُ گُڵ دۆ (٨)حۆياری گضخی ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاسخَُوەکُی هێدەکرێج فۆريٓ ژيارە  -٨

خْێَدکار داواکاری ةۆ دەکات هُ صْێَی ٍیضخُ  /دەکاحُوە ةۆ حۆياری گضخی ئُو زاٍکۆیُی کُ قْحاةی
 جێ ةْوٍی ةُ ِاوپێچ کردٍی گضج ةُراییُکان.

حۆياری گضخی ئُو زاٍکۆیُی کُ داواکاریُکُی ئاراسخُ کراوە ةُ ٍْوسراوى فُريٓ ٍْسراوێک  -٣
کآٍ هُ سَْورى پارێزگُ هیژٍُی پزیضکی حایتُت ةُ کاروةاری گْاسخَُوە هُ زاٍکۆکان)ةُرزدەکاحُوە ةۆ 
رافی کُ ُ ڕەسٍُُکُ ةُپێی صْێَی جْگیهُ گُڵ ِاوپێچ کردٍٓ ڕاپۆرحُ پزیضکی (زاٍکۆى داواکراو

 ةریخیُ هُ سێ ةَکُ:
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 زاٍکۆ ةَکُ پارێزگا ژيارە

 ُِوهێر 1
ةَکُی زاٍکۆی ُِوهێری 

 پزیضکی
  ُِوهێری پزیضکی -ب سُالحُدیٌ -ا

 کۆیُ -ِا   سۆران -د ێرهپۆهیخُکَیکی ُِو -ج

ةَکُی کۆهێژی پزیضکی  سوێًاٍی 2
 سوێًاٍی

 پۆهیخُکَیکی سوێًاٍی -ب سوێًاٍی -ا
                   ڕاپُڕیٌ -ِا ُُِڵُةج-د گُريیان -ج
 وْچُري -و

   زاٍکۆی زاخۆ -ب زاٍکۆی دِۆک -ا ةَکُی کۆهێژی پزیضکی دِۆک دِۆک 3
 زاٍکۆی پۆهیخُکَیکی دِۆک -ج

     /ئُم هیژٍُ حایتُحاٍُ ُِڵدەسخٌ ةُ وەرگرحٌ و جێتُجێکردٍی گضج يايُڵُکاٍی گْاسخَُوەی قْحاةی      
 .(ل /دووەم)ةڕگُی ةُپێٓ خْێَدکاران 

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

مٓ ى پزيضٍُاةێج ةڕيارى هێژٍو   خْێَدٍی هُ ٍزیک کُس و کاریُوەخْێَدکار ةۆ درێژە پێداٍی  /قْحاةی
 درێج.ەد ُرلجار ةڕيارى هُ سُحێك يُُِ ر حاڵۆ راٍمارى حێدا ةمرێج واحا ةۆوه گُخَت ةُ گْاسُحا يت

، ئُو زاٍکۆیُى داواى گْاسخُوەى ةۆ کراوە دواى  دواى وەرگرحَُوەى وەاڵيٓ هێژٍُى پزیضکٓ حایتُت -٥
 زاٍکۆیُى کُ سُرةار کردن وەاڵيٓ ئُو و اسُو ةُش هُڕووى يق وەرگرحَٓ ڕەزايٍُدى کۆهێژ

 گْاسخَُوەى ةۆ دەکرێج ةُُِيان فۆرم دەداحُوە.
 /ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاسخَُوەی هێْە دەکرێج فُرياٍی زاٍکۆیی دەردەکات ةُ گْاسخَُوەی قْحاةی -٦

هێْە  ةُسج ةُ فُرياٍی زاٍکۆیی ئُو زاٍکۆیُی کُ گْاسخَُوەی خْێَدکار وە زاٍکۆی داواکراو پضج
ن ئاراسخُی وەزارەحی خْێَدٍی اوێَُیُک هُگُڵ گضج ةُراییُک ت ودەکرێج فُرياٍی زاٍکۆیی دەردەکا

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

پالٍٓ وەرگرحٌ و هُڕێگاى  ێَُٓوەیان ةۆ دەکرێج دەةێج ةُپسخکُ گْا ُىخْێَدکاراٍ /ئُو قْحاةی -م 
داواکارى گْاسخَُوە  و دا ئاياژەى پێ دەکرێ هُيايُڵُى گْاسخَُوەکُ ، ٍاوەٍدى وەرگرحَُوە وەرگیراةٌ

پێضکُش دەکرێج هُسُرەحاى ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حُيًْز حا کۆحایٓ ُِفخُى یُکُيٓ ياٍگٓ 
يآٍ زاٍکۆیٓ گْاسخَُوەیان هُ ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حضریَٓ ئُیوْل ةُيُرجێ دەرچْوٍٓ فُر

 حێپُڕٍُکات. یُکُم
، پێْیسخی ةُ  ێى و دەرەوەی ُِرێىهُةُرئُوەی ُِيْو يايُڵُلاٍی گْاسخَُوە هُ ٍێْان زاٍمۆلاٍی ُِر -ن

 ۆهێژڕەچاوی حایتُحًٍُدی ةُصی زاٍسخی ل  ، ةۆیُ دەةێ الیٍُی پُیْەٍدیدار دەةێج ەزايٍُدی ُِردووڕ
ُوە الری ٍُةْوٍیان ٍیضان ٍُدا هُ یی ئُو زاٍمۆیُ ةمرێج ئُگُر هُ ڕواٍگُی زاٍسخیْڵسمو  یڵخالُفو 

 دەسُالحی خۆیان.ٓ ةُ پێ ی لْاسخَُوەیان ٍُدافُحسُر يايُڵُی گْاسخَُوە و دەر
رگرحَی ێژەی وەڕ ،  حێپُرێج (%20)ێژەی رۆیضخَی گْاسخَُوەلان هُ ُِر ةُصێمی زاٍسخی هُ ڕ  ٍاةێ -س

يايُڵُلاٍیان لۆ  هُ لاحی داوای زیاحر و حێپُرێج (%10) هُ  لان هُ ُِر ةُصێمدا ٍاةێەگْاسخَُو
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  ێژەلُیان هێڕ ان هُو قۆٍُغُدالۆًٍرەی دەرچْو لێڕپێضت ێٓو هُ یُك پرۆسُدا ةُ پ دەلرێَُوە
 . وەردەگیرێ

 یەً:   سێتڕگەٙ يەمەً/ خاڵٚ 

اش٘ٗری عیراق تۆ است ٗ تڕماّی ّاٗەەزاّنۆ ٗ پەیَاّگ اُ ىەگ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ/ خ٘ێْذمار
ەتی زۆر پێ٘یستذا، جگە ىە قۆّاغی ڵ، ىە حا ّی ٕەرێٌ )سْ٘ٗردار دەتێتماەزاّنۆ ٗ پەیَاّگ

 :( تەً شێ٘ەی خ٘ارەٗەێتیەمەً مە گ٘استْەٗەی تێذا ّامر
دلاران هُ ٍێْان زاٍمۆ و ْێَخ /يايُهُی گْاسخَُوەیان ةۆ دەلرێج ةُ ُِيان يُرجی گْاسخَُوەی قْحاةیان -أ

                ، ةۆُِيان قۆٍاغ و ةُصی ِاوحا و دا ِاحْوە (دووەم)، وەلْ هُ خاڵُلاٍی ةڕگُی  لاٍی ُِرێىُپُیًاٍگ
 رێًَاییُلان.ێٓ ی واٍُلاٍیان ةۆ دەلرێج ةُ پِاوسٍُگو  لاٍی ُِرێىُهُ لۆهێژ و پُیًاٍگ

ةااڵی ُِرێى ةمرێج ةۆ ُِيْو قۆٍاغُلاٍی خْێَدن هُواٍُ  ُلاٍی وەزارەحی خْێَدٍییڕەچاوی ڕێًَای -ب
 پالٍی وەرگرحَی ساڵُلاٍی وەرگرحَیان. ێٓةُ پ (اهًفاضوث)اٍی یُلیڕپسپۆ

هُ لاحی صایسخُ  وە ، لاٍی ُِرێىُو پُیًاٍگ وەرگرحٌ هُ زاٍمۆ صایسخُ ةْوٍی خْدی ةڕواٍايُلاٍیان ةۆ -ج
 (ُلان و ِاوصێْەیانیَیُ ٍارەسًیو قْحاةخاٍُ ئای یییضُدی پدواٍاوەٍ)، وەلْ  ٍُةْوٍی دا ةۆ ئُو ةُصُ
 گْاسخَُوەیان ةۆ ٍالرێج.

 و (اهْقف اهسَی) وەزارەحی ئُوقافی پێضْوی عیراقیلاٍی سُر ةُ ُو پُیًاٍگ گْاسخَُوە هُ ٍێْان لۆهێژ -د
 ى ةُ پیضُیُٓحًٍُدچٍْمُ ئُواٍُ حایت ، ٍالرێجلاٍی ُِرێى ُو پُیًاٍگ ةۆ زاٍمۆ ئێسخالُ (اهْقف اهضیعی)

 فُرياٍگُلاٍیان. وەزارەت و ةُ
دەةێج خاٍُوادەی قْحاةی داٍیضخْوی ُِرێى ةێج و ةۆ ئُيُش پضخگیری پارێزگای صارەلان و پضخگیری  -ِا

 صْێَی لاروٍیضخُجێ ةْوٍی ةاوك یان دایمی ُِةێج.
پێْیسخدا ئٍُجام دەدرێج  ی زۆرُحڵحا هُ زايٍُدی ةُش و لۆهێژەلان دەةێج وەڕو  حْاٍآ گْاسخَُوە ةُ پێ -و

 ێژەی دیاری لراو هُالیُن وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوەی زاٍسخی.ٓ ڕةُپێ
لاٍی ُزاٍمۆ و پُیًاٍگ ياوەی گْاسخَُوە هُ)دەلات هُ   خْێَدلار دەسج پێ /يايُڵُی گْاسخَُوەی قْحاةی -ز

ێ دەکات داواى گْاسخَُوەى ه خْێَدلار /حاةییُى کُ قُْپُیًاٍگ /، وە هُو لۆهێژ (فیدڕاڵُِرێى و عێراقی 
هُگُڵ  (سیرة اهطاهب اهدراسیث)ةُِاوپێچ لردٍی سُرةردەی خْێَدلار  ێج ،دەلر  يايُڵُکُ دەسج پێ

اهًْاد اهدراسیث واهْحدات )هیسخی ئُو واٍاٍُی لُ خْێَدویُحی هُگُڵ یُلُلان هُ سااڵٍُ و وەرزیُلاٍدا: 
وە هُوێضُوە ڕاسخُوخۆ ةٍُْوسراوی فُريی دەٍێردرێخُ ئُو زاٍمۆیُى  (فی اهسَْات واهفصْل اهدراسیث

ی ُپُیًاٍگ /ژ ێهُالیُن زاٍمۆیُکُ هُُِرێًدا دەٍێردرێخُ لۆه،  اسخَُوەى ةۆ دەکات هُ ُِرێًداکُ داواى گْ
ةُ   ی داوالراو ةۆ دەلرێُحی الری ٍُةْوٍدا ِاوحاو يُقاسُلردٍی واٍُلاٍی هُةُصی زاٍسخڵحا هُ و  داوالراو

چْار واٍُی وەرزی ةْو دەةێ قۆٍاغێك  نیا لراو زیاحر هُ دوو واٍُی سااڵٍُئُگُر واٍُی داوا) صێْەیُك
گُراٍُوە ةۆ   ، دوای لاری پێْیسج ڕاسخُوخۆ ةێ وە دواى ئُوە دەٍێردرێخُوە حۆياری زاٍمۆ (داةتُزێَدرێج

وێَُیُلیش دەدرێخُ  و وەُدەدەٍ وەوەزارەت وەاڵيی خْدی ئُو زاٍمۆیُى کُ داواى گْاسخَُوەى هێ کردو
 وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ وحْێژیَُوەی زاٍسخی ُِرێى.
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خْێَدلاراٍی  /قْحاةیاٍی)يیْاٍداریُلی ةُلۆيُڵ و ٍیًچُ لۆيُڵ هُ صێْازی ان ُِيْو گْاسخَُوە ی -ح
،  ُڵ زاٍمۆلانةُ ڕاوێژ هُ گ  دەدرێ  هُ الیُن ئٍُجْيٍُی وەزارەحُوە ةڕیاری هێ (...ِخد صُةُكو  یُزیدی

 . لردٍی ةۆ دادەٍرێ  ةُجێ  يیماٍیزيی جێ
لاٍی ٍاوەٍد و ةاصْور ُُِرێًٌ و هُ لۆهێژ و پُیًاٍگ ئايادەییُکآٍ خْێَدلاراٍُی دەرچْوی /ةٓئُو قْحا -ط

رێًَایی و ٓ ێةُ پ،  ٍداریان ٍییُ ةۆ زاٍمۆلاٍی ُِرێىيیْا ، يافی گْاسخَُوە و یا وەردەگیرێٌ وەرگیراون
ەزايٍُدیان ةۆ ڕ 2/3/2011هُ  (160/ن)زاری ژيارە ، ةێجگُ هُ واٍُی ةُ فُرياٍی وە ٍايُلاٍیان ةُڵێٌ

 دراوە. 
خْێَدلار دەرچْوی دواٍزەى ئايادەیی دەرەوەی ُِرێى يافی پێضمُش لردٍیان ٍیُ ةۆ وەرگرحٌ  /قْحاةی -ی

دەرچْآٍ خْێَدٍٓ کْردى و  حٌٍاوەٍدی وەرگر ێْەةُرایُحٓڕةُ ڕێگایلاٍی ُِرێى ةُ ُپُیًاٍگ و هُ زاٍمۆ
صایسخُةْوٍٓ  یُکٓ حایتُت هُ وەزارەت ةُپێٓژٍٍُیُکآٍ دەرەوەى ُِرێى هُالیُن هێهُ ٍاوچُ کْردسخا

 ًٍرەکاٍیان سُیرى داواکارییُکاٍیان دەکرێج.

 چ٘ارەً: تڕگەٙ يەمەً/ خاڵٚ 

ماّی ەپەیَاّگخ٘ێْذماراّی دەرەٗەی ٗٗاڵت تۆ زاّنۆ ٗ  گ٘استْەٗەی خ٘ێْذّی ق٘تاتیاّی/
 :ٕەرێٌ

ن هُ ئايادەییُکآٍ دەرەوەى یا،  زەیٓ ئايادەیی هٍُاو ُِرێىخْێَدلاری قۆٍاغی یُلُم ئُگُر دواٍ /قْحاةی -أ 
وەی وواڵت هُ یُلێك هُ لۆهێژەلاٍی دەرە وحُواو لردةێج ُِرێى یان هُ ئايادەییُکآٍ عیراقٓ فیدراڵ 

ةُحُواوى کرێٓ خْێَدٍٓ  دادەٍرێج هُساڵٓ داواکردنُِرێًدا  هُپاراهێن  لۆًٍرەی ێٓةێج ئُوا ةُپ وەرگیرا
 .سیسخُيٓ پاراهێن

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

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

سیسخُيٓ خْێَدٍٓ  ةُپێٓ  ُِرێىلاٍی ُیًاٍگهُ زاٍمۆو پُو کۆهێژ وەردەگیرێخُوە  شةُپسپۆری و 
اةُری و ةُر ٓةُ پێ و ةُيُرجێک کۆًٍرەکُى ةُو سیسخُيُ وەرگیراةێج ، (نێهپارا)ِاوحُریب 

ئُگُر و  اوێژ هُگُڵ زاٍمۆکان يُقاسُ دەکرێج و قۆٍاغُلُی ةۆ دیاری دەلرێجڕيُقاسُلردٍی واٍُلان ةُ 
لۆًٍرەلُی هُساڵی دەرچْوٍیدا ڕەچاوی  ٓةُپێ ةُڵمْ،  هُم ةُصُ وەرٍاگیرێج لۆًٍرەلُی وەرٍُگیراةْو

 وەرگرحَی ةۆ دەلرێج.
لراو دواٍزەیٓ ئايادەیی هُدەرەوەی وواڵت حُواو   خْێَدلار هُ قْحاةخاٍُیُلی ةڕوا پێ /ئُگُر قْحاةی -ج

 -هُ قۆٍاغی یُلُيدا ةێج ئُوا: نیا،  ةێج یُك وەرٍُگیراُپُیًاٍگ انلردةێج و هُ ِیچ لۆهێژێك ی
 ايُلُی یُلسان دەلرێج هُ وەزارەحی پُروەردە.ةڕواٍ -1
ةاةُحُلُی،  ڵسٍُگاٍدٍیهُ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوی زاٍسخی دوای ُِ ڕهُالیُن هێژٍُیُلی پسپۆ -2

 ًٍرەلُی صْێَی ةۆ دیاری دەلرێج.لۆ ٓةُ پێ
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 / هُ زاٍمۆ  هُ یُلێ،  ةێج ئايادەیی هُدەرەوەی واڵت حُواولرد دواٍزەىخْێَدلاری  /ئُگُر قْحاةی -د
زاٍمۆلاٍی جیّان هُ قۆٍاغُلاٍی حر  ێخٓر لراو هُ هیسخی یٍْسمۆ و یُلو حۆيا لراو  لاٍی ةڕوا پێُپُیًاٍگ

پُیًاٍگُ وەردەگیرێج لُ  نی ةُش ولۆهێژ و زاٍمۆ یاڕئُوا هُ ُِيان پسپۆ (جگُ هُ قۆٍاغی یُلُم)ةێج 
کُيخر ٍُةێج و ةۆ کۆهێژەکآٍ  %(08)رەى دەةێج کۆًٍ کۆيُڵُى پزیضکٓ کُ جگُ هُ ةۆی صیاوە

هُالیُن هێژٍُی زاٍسخی ةُصُوە ِاوسٍُگی  ،  کُيخر ٍُةێج %(07) پُرسخارى و زاٍسخُ حٍُدروسخییُکان
 نیاٍُ ك ئُگُر زیاحر هُ دوو واٍُی سااڵ، ةُصێْەیُ قۆٍاغی خْێَدٍُلُی ةۆ دیاری دەلرێج ةۆ دەلرێج و

یُلاٍی ، ةُڕەچاولردٍی ڕێًَای ەةُزێَرێجاو ةْو ئُوا قۆٍاغێك دادزیاحر هُ چْار واٍُی وەرزی داوالر
گضخاٍدن  2/12/2000هُ  2/22604لُ ةُ ٍْوسراويان ژيارە  (اهخحًینو صثاهًقا)ُراةُرلردن و سُرةار ة

 .(گواستوىوەى ئىم قوتابیاهى بىسیستىمى پارالێل دەبێت) .لراوە

 پێْجەً:تڕگەٙ يەمەً/ خاڵٚ 

خ٘ێْذماراُ ىە زاّنۆماّی ٕەرێٌ تۆ زاّنۆماّی تاش٘ٗر ٗ ّاٗەڕاستی  اُ/گ٘استْەٗەی ق٘تاتی 
 :عیراق

ةۆ   (کانُو پُیًاٍگ کۆهێژ)خْێَدلارێك ئُگُر داوای گْاسخَُوە ةمات هُ زاٍمۆلاٍی ُِرێى  /ُِر قْحاةیُك  -ا  
زايٍُدی ڕە  دەةێ (2)فۆريی ژيارە  ٓةاصْوری عیراق ةُ پێ ٍاوەڕاسج ولاٍی ُزاٍمۆلان و پُیًاٍگ

ەزايٍُدی ڕدوای ،  مۆلان ُِرێى دەسج پێدەلاتُِردوو زاٍمۆ وەرةگیرێج و يايُڵُی گْاسخَُوە هُ زاٍ
هُگُڵ ) ، ئیَجا وێَُیُك ، فُرياٍی زاٍمۆیی ةۆ دەردەچێج گُراٍُوە ةۆ وەزارەت  ُِردوو ال ةُةێ

الن داٍان و ٍگُى  خْێَدن و پفُريا /ێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوەی زاٍسخی دەدرێخُ وەزارەحی خْ (ةُراییُلان
 .وەٍدی وەرگرحٌٍاێْەةُرایُحٓ ڕةُ /ةُ دواداچْون 

خْێَدلاراٍُی لُ هُ زاٍمۆلان  /، ةۆ گُڕاٍُوەی ئُو قْحاةی یُلانێًَایڕ، هُ ڕواٍگُی  اساٍی دەلرێجلار ئ -ب 
 ةۆ صْێَُلاٍی خۆیان.  و ةاصْور ةُ گْاسخَُوە و ِاحْون ٍاوەٍد

 شەً: شەتڕگەٙ يەمەً/ خاڵٚ 

 :خ٘ێْذماراّی ٕەرێٌ تۆ دەرەٗەی ٗٗاڵت گ٘استْەٗەی ق٘تاتیاُ/
 ی ِاوصێْە دەةێج.ُ، پُیًاٍگ گْاسخَُوەلُ ةۆ ةُش و لۆهێژ - أ

 ی خۆی ُِةێج.ُ، پُیًاٍگ دەةێج الری ٍُةْوٍی فُريی ةُش و لۆهێژ -ب
 ی داوالراوی ُِةێج.ُ، پُیًاٍگ لۆهێژ / ڕەزايٍُدی فُريی زاٍمۆ -ج
، دوای  ەچاولردٍی ڕێًَاییُ زاٍسخی و لارگێڕی و داراییُلانڕ ٍدی زاٍمۆى خۆی ُِةێج ةُڕەزايُ -د 

ُلُ ةُرز دەلرێخُوە ةۆ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ و حْێژیَُوەی زاٍسخی ةۆ پُسٍُدلردٍی و ڵئُوە يايُ
 دواحر دەرلردٍی فُرياٍی زاٍمۆیی.
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 حەٗتەً:تڕگەٙ يەمەً/ خاڵٚ 

 تەشێ٘ەی ّەٙخ٘ێْذمارا /تٚق٘تا )پاراىێو( تۆ ئەٗ ٕاٗتەریة تەشێ٘ەٙ سیستەٍٚ گ٘استْەٗە 
 :ٗەرگیراُٗ گشتٚ

ێًَاییُلاٍی گْاسخَُوە هٍُێْان ڕخْێَدلاری وەرگیراو هُ قۆٍاغی یُلُيدا ةُدەر هُ  /گْاسخَُوەی قْحاةی -أ
رحَی ڕێًَاییُلاٍی وەرگ ُٓلاٍدا ةُپێیْەدا هُ زاٍمۆ حمْيیو پُیًاٍگُی ِاوصێ لۆهێژ ةُصُلاٍی هُ

ڕێًَاییُلاٍی پاراهێن  حُواوی پارەی دیاری لراو هُ ، دەةێج (نێپاراه)سیسخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب 
 دەدات.

و ةُصی پُیًاٍگُی ِاوصێْەدا ةُدەر هُ  دەرفُحی گْاسخَُوە هُسُرووی قۆٍاغی یُلُم هُ لۆهێژ -ب
 ودا.هێی هُ ڕێًَاییُلاٍی پارادیاریمراوةٍُیْەی پارەی و  نێیُلاٍی گْاسخَُوە ةُصێْازی پاراهڕێًَای

 ٕەشتەً: تڕگەٙ يەمەً/ خاڵٚ

 :خ٘ێْذماراّەی مە تەشێ٘ەی سیستەٍی ڕاستەٗخۆ ٗەرگیراُٗ ق٘تاتی/ گ٘استْەٗەی ئەٗ 
وەرگیراون حٍُّا دەحْاٌٍ  هُ زاٍمۆلان ىڕاسخُوخۆخْێَدلاراٍُی لُ ةُ صێْازی وەرگرحَی  /ئُو قْحاةی

 ێٓپةُ ةێج و ةُيُرجێك ُِردوو ةُصُلُ ةُصێْازی ڕاسخُوخۆ ،ە ةمُنگْاسخَُوە ةۆ ةُش و لۆهێژی ِاوصێْ
 يُرجُلاٍی گْاسخَُوە.

 :داتەزیِ تڕگەٙ دٗٗەً /

 یەمەً : تڕگەٙ دٗٗەً / خاڵٚ 

 :خ٘ێْذماراُ داتەزیْی ئاسایٚ خ٘ێْذّی ق٘تاتیاُ/
ةُزیَیان دەةێج ةُم لاٍی ُِرێى يافٓ داُخْێَدلاراٍُی لُ وەردەگیرێٌ هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگ /ئُو قْحاةی 

 صێْەیُی خْارەوە:
داوای  ةْو هُ لُيخریٌ لۆًٍرەی ئُو ةُصُی لُ خْێَدلار ةُرزحر /ئُگُر لُيخریٌ لۆًٍرەی ةُصی قْحاةی -أ

 داةُزیَی ةۆ دەلات هُ ساڵٓ وەرگرحٌ.
و  (4) فۆريی ژيارە ێٓلردةێج ةُپ ُی پااڵوحَی حُواوڵیُلُم دا ساڵی یُلُيی ةێج و يايُهُ قۆٍاغی  -ب

 کُيخریٌ کۆًٍرەى ةُش. ٓ ةُپێ
            یُك ساڵ زیاحر ٍُياةێخُوەهُ   ، ةُ يُرجێ خْێَدٍی حیا دواخسختێج انی ، هُ قۆٍاغی یُلُيدا ياةێخُوە -ج

،  داةُزیٌ ةمُن ةۆ لۆهێژ ٍزیك هُو ن، دەحْاٍرێ ةۆ صْێَی ٍیضخُجێ ةْوٍیان یا (3) فۆريی ژيارە ێٓةُ پ
لۆًٍرەی ساڵی وەرگرحَیان هُگُڵ َ ُِژيارلردٍی ساڵی  ێٓةێج ةُ پ ٍیان حیادا وەرگیراًرەلالُ ٍ ُپُیًاٍگ

 لُوحٌ یان دواخسخَی هُ يیچی خْێَدن. 
ساڵی لُوحٌ و دواخسخَی ٍُةێج هُ قۆٍاغٓ   ، ةُ يُرجێ ةێج هُ قۆٍاغی یُلُم ةۆ قۆٍاغی دووەم دەرچْو -د

ةێج هُساڵٓ وەرگرحَیدا هُ گُڵ ُِژيار  رەى وەرگیرا، وە کۆًٍ (3)فۆريی ژيارە ٓ دووەم ةُپێ یُکُم و
 لردٍی ئُو ساڵُ هُ يیچی خْێَدن.
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ُِر ةُصێمی حر  ن، یا خْێَدلار يافی داةُزیَی ُِیُ ةۆ ةُصێمی حری ئێْاران /هُ خْێَدٍی ئێْاران قْحاةی -ِا
 ییُلاٍی داةُزیٌێًَاڕەرگرحَٓ و سُرەڕای خاڵُلاٍی حری ڕەچاولردٍی لۆًٍرەی وەرگیراو هُ ساڵی و ةُ

 .ةێج ئايادەیٓ حێپُر ٍُةْو دوو ساڵ ةُسُر دەرچْوٍٓ هُ جێکرةُيُ
داةُزیٌ ةۆ ئُو ةُصاٍُ ٍالرێج لُ يُرجی چاوپێمُوحٌ و حاقی لردٍُوەی جُسخُیی و ٍُِْری و  -و

 وە ةُ (... ِخد , ٍُِْرە جْاٍُلان پُروەردەی وەرزصی)وەلْ ،  صایسخُییان حێدا يُرجی وەرگرحٌ ةْوە
 ساڵی وەرگرحَیان. ٓپێ

ێژەی وەرگرحَی ڕ ، ێجرحێپُ (%20)ێژەی رۆیضخَی داةُزیٌ هُ ُِر ةُصێمی زاٍسخی هُ ڕ  ٍاةێ -ز
يايُڵُلاٍیان لۆ  هُ لاحی داوای زیاحر و حێپُرێج (%10)هُ   داةُزێَدراوەلان هُ ُِر ةُصێمدا ٍاةێ

 . وەردەگیرێ  ێژەلُیان هێڕوٍیان لۆًٍرەی دەرچْ ٓلێڕپێضت ٓو هُ یُك پرۆسُدا ةُ پێ وەَُدەلرێ
داوالاری داةُزیٌ پێضمُش دەلرێج ةۆ ئُواٍُی هُ ساڵی پێضخر وەرگیراون هُ سُرەحاى ُِفخُى دووەيٓ  -ح

دەرچْوٍی فُرياٍی زاٍمۆیی هُ   ياٍگٓ حُيًْز حا کۆحایٓ ُِفخُى یُکُيٓ ياٍگٓ ئُیوْل ةُ يُرجێ
 پُڕ ٍُلات. کۆحایٓ ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حضریَٓ یُکُم حێ

 دٗٗەً :  خاڵٚتڕگەٙ دٗٗەً / 

سیستەٍٚ )استەٗخۆی ڕخ٘ێْذماراُ تە شێ٘ەی سیستەٍی  داتەزیْی خ٘ێْذّی ق٘تاتیاُ/
 :کریذت(

 دەةێج وەرگرحَی حێدا (کریدت سیسخُيٓ) ڕاسخُوخۆی وەرگرحَٓ خْێَدلاراٍُی لُ ةُ صێْەی /ئُو قْحاةی
 .يافٓ داةُزاٍدٍیان ٍییُ

 سێ یەً :  تڕگەٙ دٗٗەً / خاڵٚ

 :و(ێپاراىخ٘ێْذماراُ تە شێ٘ەی سیستەٍی خ٘ێْذّی ٕاٗتەریة ) داتەزیْی خ٘ێْذّی ق٘تاتیاُ/
ةێج و هُ قۆٍاغی  ةْو ةُسُر وەرگرحَیان حێپُر یان زیاحر خْێَدلاراٍُی لُ دوو ساڵ /ئُو قْحاةی - أ

ُيی خْێَدٍی سیسخپارەی  (%20)ةٌ ةۆیان ُِیُ داوای داةُزیٌ ةمُن ةُ هُ  یُلُم یان دووەيدا
 /ێمی خْێَدن ةُيُرجێك لۆًٍرەی قْحاةیڵهێ وەردەگیرێج ةۆ ُِر سا یان (نێپاراه)ِاوحُریب 

ڕەچاو کردٍٓ سااڵٍٓ خْێَدن هُيیچٓ  و ةێج وەرگیراهُساڵٓ وەرگرحَٓ هُو ةُصُ  خْێَدلار
 .خْێَدن

ُ سُر وەرگرحَیان ساڵ ة ئُواٍُى دوو )ُِڵْەصاٍدٍُوەى وەرگرحَیان ةۆ کراوە  ئُو قْحاةیاٍُى کُ - ب
یَُوەى ٍاویان ةۆ کراوە يافٓ داةُزیَیان دەةێج ةُصێْەى سیسخُيٓ پاراهێن و ێپُریْە یان سڕح

 .(ةُپێٓ ڕێًَاییُکآٍ داةُزیٌ و صایسخُى وەرگرحَیان ةُ صێْازى پاراهێن
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 :ٍیکاّیسٍٚ گ٘استْەٗە ٗ داتەزیِ
يی   رفۆ) (2)يی ژيارە رو داةُزیٌ ةُپێی فۆةۆ ئاساٍکاری و کُيکردٍُوەی ڕۆحیَی يیکاٍیزيی گْاسخَُوە

يی رفۆ) (4)ژيارە  ەو (ی پێضخری وەرگیراوخْێَدکار /يی داةُزیٌ ةۆ قْحاةیرفۆ) (3)و ژيارە  (گْاسخَُوە
 ةُم صێْەیُی خْارەوە دەةێج :  (خْێَدکاری حازە وەرگیراوە /داةُزیٌ ةۆ قْحاةی

واحا پێْیسج ةُ ٍْوسراو )دەةێج  (4) و (3) و (2)ارە يی ژيرگْاسخَُوەو داةُزیٌ حٍُّا هُ ڕێگُی فۆ -أ
 .(ٍاکات

م وەردەگرێج هُ حۆياری ئُو کۆهێژە رو داةُزیٌ دەکات فۆ کُ داوای گْاسخَُوە ىخْێَدکارە /ئُو قْحاةی -ب
و فاکُڵخٓ  م ڕەزايٍُدی ةُش و کۆهێژرکُ حێیدا دەخْێَێج و هُسُر ُِيان فۆ یُپُیًاٍگیان  فاکُڵخٓ یان

يُکُ رحاةی فۆدەٍْوسرێج و دواحر ڕەزايٍُدی حۆياری گضخی زاٍکۆ وەردەگیرێج و دواحر قُْ گپُیًاٍ
یُی کُ داوای گْاسخَُوە یان داةُزیَی ةۆ دەکات و ةُ ُِيان صێْە ڕەزايٍُدی ةُش و دەةات ةۆ ئُو زاٍکۆ

يُکُ رۆم دواحر قْحاةی فروەردەگرێج هُسُر ُِيان فۆُ پُیًاٍگ/  و حۆياری گضخی زاٍکۆ کۆهێژ
 دەگُڕێَێخُوە ةۆ حۆياری گضخی ئُو زاٍکۆیُی گْاسخَُوە یان داةُزیَی هێْە دەکات.

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

ةۆ ئُو زاٍکۆیُی کُ ةۆی دەڕوات و دواحر ئُو زاٍکۆیُی کُ ةۆی دەڕوات فُرياٍی زاٍکۆیی گْاسخَُوە یان 
و حْێژیَُوەى زاٍسخٓ  ارەحٓ خْێَدٍٓ ةااڵوەز داةُزیٌ دەرئُکات و وێَُیُك هُ فُرياٍی زاٍکۆیی دەدرێخُ

 ٍاوەٍدی وەرگرحٌ.  ێْەةُرایُحٓڕةُ /فُرياٍگُى خْێَدن و پالن داٍان و ةُ دواداچْون  /
يُکُ گضج دۆکۆيێَخُکان ِاوپێچ ةکرێج وەك ٍاوی واٍُکان و رسُةارەت ةُ گْاسخَُوە پێْیسخُ هُگُڵ فۆ -د

یُکُکان کُ قْحاةی خْێَدویُحی هُو زاٍکۆیُی کُ حێیدا داوای گْاسخَُوە دەکات و ئُو دۆکۆيێَخاٍُ کُ 
 پُیْەسخٌ ةُ يُرجی گْاسخَُوە.

، 3، 2)فۆريٓ ژيارە  ٓداةُزیٌ ةُ پێ ُیُکٓ گْاسخَُوە وڵةُصُکان ِیچ يايُ گضج کۆهێژەکان وپێْیسخُ  -ِا
ُکان ةُ يۆر و ئٍُجام ٍُدەن حاکْ هُ ڕێگاى حۆيارى گضخٓ زاٍکۆکان ةُ حێتیَٓ ئٍُْوسرێج هُ سُر فۆري (4

 ى حۆيارى گضخٓ.واژوو
 ةُپێی ةڕگُی یُکُم هُ ڕێًَاییُکاٍی)َدٍی ةُرزحر سُةارەت ةُ گْاسخَُوە هُ خْێَدٍی ٍزيخر ةۆ خْێ -و

گْاسخَُوە هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێى ةۆ  و (1)فۆڕيی ژيارە  ةُپێی (گْاسخَُوە /و داةُزیٌ گْاسخَُوە
 ةُُِيان صێْەی جاران دەةێج.  (2)يی ژيارە راٍکۆکاٍی دەرەوەی ُِرێى ةُپێی فۆز

 :تڕگەٙ سێيەً

 :راُخ٘ێْذما ٍی٘اّذاری مردّی ق٘تاتیاُ/ 
، لُ   ُحی هُ زاٍمۆلاٍی ُِرێًی لْردسخان دەلرێییُلاٍی يیْاٍدارییسخُيی يیْاٍداری ڕەچاوی ڕێًَایةۆ س -أ

يیْاٍداری ةُ ِیچ صێْەیُك و  گضخاٍدن لراوە 11/2/2000هُ  2/2601ةُ ٍْوسراوی وەزارەحًان ژيارە 
 یُلاٍی ُِرێى.یةۆ زاٍمۆ حمْيُلان هُ ٍاوەوە و دەرەوەی ُِرێى ییٍالرێج هُ زاٍمۆ و لۆهێژە ئُِو
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خْێَدٍی  حێچْوىزاٍمۆلاٍی ُِرێى يیْاٍداریان ةۆ دەلرێج ةُ ٍیْەی هُ خْێَدلاراٍُی لُ  /ئُو قْحاةی -ب
پارەلُ ةُ زاٍمۆی يیْاٍدار دەدات جگُ هُ قْحاةیاٍی ٍاوچُ  %(20)دەةێج واحُ هُ  (نێپاراه)ِاوحُریب 
 ری عێراق.وی ٍاوەڕاسج و ةاصُْلاٍی دەرەوەی ُِرێى و لْرداٍیلْردسخاٍی

 :تڕگەٙ چ٘ارەً

 :ٗ پەیَاّگەماّی ٕەرێَی م٘ردستاُۆ ڕامێشاّی دۆسیە ىە زاّن
ُوە خدۆسیُیان حێپُڕیْە دەحْاٌٍ ةگُڕێسُر ڕالێضاٍی ةُخْێَدلار حٍُّا ساهێمی خْێَدن  /ئُگُر قْحاةی -أ 

 ر دەلرێج.ی خْێَدن ُِژياچئُم ساڵُ هُ يی و ەوەگیراوٓ ةۆ ُِيان ةُش لُ هێ
هُقۆٍاغی یُلُيدا ةێج ئُوە  ةێج و ةْو ئُگُر زیاحر هُ ساڵێمی خْێَدن هُسُر ڕالێضاٍی دۆسیُلُی حێپُڕ -ب

ةُاڵم ئُگُر هُسُرووی قۆٍاغی  ، دەگُڕێخُوە (نێپاراه)سیسخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب ةُ حێمڕای حێچْوى 
 یُلُيدا ةێج ئُوە ةُ ٍیْەی ئُو ةڕە پارەیُ دەگُڕێخُوە. 

 :ڕگەٙ پێْجەًت

 :گەڕاّەٗەٙ ئەٗاّەٙ سڕیْەٗەٙ ّاٗ )ترقیِ قیذ( کراُٗ
و  لراون هُ زاٍمۆ (حرقیٌ قید)خْێَدلاراٍُی لُ ٍاویان هُ زاٍمۆلاٍدا سڕاوەحُوە واحُ  /ئُو قْحاةی

 پُیًاٍگُلاٍی حمْيی دەگُڕێَُوە ةۆ خْێَدن ةُم صێْەیُی خْارەوە :
و پُیًاٍگُکاٍی  ٍاویان هُ زاٍکۆ خْێَدکاراٍُی کُ /حاةیاٍُوەی گضج ئُو قْڕپێداٍی دەرفُحی گُ -ا

َدٍی پێضْیان هُو قۆٍاغُی کُ اةردوودا ةۆ سُر خْێڕ ٓاوەحُوە و حُرقیٌ قید کراون هُسااڵٍڕحکْيی س
ەچاو ڕسخان ةێ کراو هُ زاٍکۆکاٍی  ُِرێًی کْرد وی پُیرەوێراون ةُ سیسخُيی پاڕاهک حُرقیٌ قُید ێٓه

 .کردٍی يُرجی حُيُن
   سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب خْێَدکاراٍُى حُرقیٌ قید کراون کُ دەگُڕێَُوە ةُ  /ئُو قْحاةٓ  -ب
واٍُ داواکراوەکاٍیان ةُم صێْەیُى  ةُپێٓ ةۆى دەگُڕێََُوە خْێَدٍیان هُو قۆٍاغُى کُ ، کرێٓ (نپاراهێ)

 خْارەوە دەةێج:
ژيارەى واٍُى کُوحٌ هُ سیسخُيٓ  ژ

 سااڵٍُ
کُوحٌ هُ ژيارەى واٍُى 

 سیسخُيٓ کۆرسات
 خْێَدن ڕێژەى وەرگرحَٓ کرێٓ

 %30 سێ واٍُ دوو واٍُ -1
 %40 چْار واٍُ سێ واٍُ -2
 %02 و زیاحر پێَج واٍُ و زیاحر چْار واٍُ -3
   

 دەةێج. (نپاراهێ)سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب پارەى  ( %100)وە هُقۆٍاغُکآٍ حر هُ  -        
      هُ خْێَدٍٓ ةُرایی  (نپاراهێ)ةڕگُیُ حێکڕاى وەرگیراوان ةُپێٓ سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب و وە ئُ -         

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

پارەى  ( %100) ةُحێچْوى (نپاراهێ)سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب داواى داةُزیٌ دەکُن ئُوا ةُ 
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خُى وەرگرحٌ ، ةُيُرجێک کۆًٍرەکاٍیان صایس ُصُى کُ داواى داةُزیَٓ ةۆ دەکاتن دەةێج ةۆ ئُو ةپاراهێ
 ێن.ةێج ةُ سیسخُيٓ پاراه

 یاری گُڕاٍُوە سْوديٍُد ةْویَُ.ڕکُ پێضخر هُ ة خْێَدکاراٍُ دەگرێخُوە /ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی -د
، یان  اوەحُوەڕکُ ةُ ِۆی يیچی خْێَدن ٍاویان س خْێَدکاراٍُش دەگرێخُوە /حاةیئُم ةڕیارە ئُو قْ -ە

 دوا يیچی خْێَدن حُواو دەکُن ةُ پێی ڕێًَاییُکاٍی حاقی کردٍُوەکان. هُيُو
ئُواٍُى دوو ساڵ ةُ سُر وەرگرحَیان حێپُریْە يافٓ  ئُو قْحاةیاٍُی لُ سڕیَُوەى ٍاویان ةۆ لراوە  -و

ڕیًَاییُکان يافی  ٓیان ةُ پێ دواى گُڕاٍدٍُوەدەدرێج ةُ پێٓ ڕێًَاییُکآٍ پاراهێن  یان پێٓ اٍُوەڕگُ
 .(نێپاراه)سیسخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب یان دەةێج ةُ صێْەی  گْاسخَُوە

،  کران ، ئُگُر زیاحر هُ دوو ةاةُحیش سُرةار یان ةۆ دەکرێج ئُواٍُی ئُو فُرياٍُ دەیاٍگرێخُوە يُقاسُ -ز      
 دەکرێٌ. ٍاغێکی دواحر ٍاگُڕیَُوە و هُ قۆٍاغی خۆیاٍدا سُرةارةۆ قۆ

 خْێَدٍی ةااڵ ٍاگرێخُوە. کراو َدکاری حُرقیٌ قُیدێخْ /ئُم ةڕیارە قْحاةی -ح    
کراون ةُ ِۆی گزی  (حرقیٌ قید)اوەحُوە ڕێَدکاراٍُ ٍاگرێخُوە کُ ٍاویان سخْ /ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی -ط

ی ساڵی  (٨)ێًَاییُکاٍی ژيارە ڕکێک هُخاڵُکاٍی ياددەی صُش هُ یُ ێٌٓ ةُپة سزا درا نیا (غش)کردن 
 خْێَدکاران. /ێکاری قْحاةیانڕی حایتُت ةُ  (2009)

ەچاوى ڕ (نپاراهێ)سیسخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب َُوە ةُ ٍُى کُ حُرقیٌ قید کراون و دەگُڕێئُو قْحاةیا -ى
ساڵٓ خْێَدٍٓ پارى  ێژە یانُوەى ةُپێٓ ڕٓ خْێَدٍٓ ياٍيیچٓ خْێَدٍیان ةۆ ٍاکرێج ةُاڵم ةۆ ُِر ساڵێک

 ویان هێ وەردەگیرێج.خْێَدٍٓ پاراهێ

 :تڕگەٙ شەشەً

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

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

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

 گرێخُوە.دەی

 :تڕگەٙ حەٗتەً

 :ٗ فەرٍاّەکاُ یارڕدەرچّ٘ٗٚ ت دٗاکەٗتْٚ
،  خْێَدلاران /ةُ يُةُسخی پاراسخَی ئاسخی زاٍسخی و ةُرجُسخُ لردٍی دەوايی پێْیسخی قْحاةیان  

ةْوٍی زیاحر هُ یُك  گْاسخَُوە دوای حێپُر ن، یا یارێمی وەرگرحٌڕة نرچْوٍی ُِر فُرياٍێك یاهُلاحی دە
ئُو ساڵُی خْێَدٍی   ساڵَايُی زاٍمۆیی دەةێ ێٓەوايی فُريی ُِر قۆٍاغێك ةُ پلردٍی د  دەسج پێياٍگ هُ 

 دواةخرێج.
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 ٕاٗپێچ/

 .*فۆرٍٚ گ٘استْەٗەٗ داتەزیِ
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