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فةزمانى شانلؤيى
بابةت  /بةلَطةنامةكانى كةمطريى

يةكةم  /سةزجةم تةندةزكاى
َيَههامة بيَهو كةلة بةزيَوةبةزايةتى كازوبازى ياضايى ئامادةكساوة
 -1بةشدازبواى بازمتةى بةشدازى كسدى لة تةندةز بةشيَوةى بةل
َجشت بة زيَهنايى ناوبساو (ماددةى 27ضىَ يةم).
لةبسى (خطاب ضمان ياى ضةكى ثةضةندكساو ياى نةختيهة) .ثال
دووةم  /كسيَى ساالَنةى (كافرتيا ،كؤشلى ويَهةطسى)
َنة بة دوو قطيت وةزدةطرييَت (ضىَ
َةت كسيَى ضاال
َى دةول
َك و مال
َجشت بة ماددةى ( ) 16لة ياضاى فسؤشنت و بةكسيَدانى مول
ثال
بةشى يةكةمياى لةطةلَ واذؤكسدنى طسيَبةضت و كؤتا بةشياى لة نيوةى دووةمى خويَهدى) ئةطةز كسيَيةكةش نةدزا لة ماوةى
( )15زؤذ لة نيوةى دووةمى خويَهدى ئةوة زِيَوشويَهى ثيَويطتى ياضايى جىَ بةجىَ دةكسيَت.
َنةى خوازةوة بؤ
سىَ يةم  /كازثيَلسدى و ضاكلسدنةوةى ئاميَسةكانى بةشة ناوخؤيى لة زِانية و قةالَدشىَ /ئةم خاال
َطةنامةكانى ثسؤذةكة شياد كسا -:
بةل
 -1بساوةى كيَربِكىَ لة ماوةى ( )1يةك مانط يونةزيةكانى شانكؤماى فيَسى كازثيَكسدى و ضاككسدنةوةى ئاميَسة يونةزى و
ميكانيكيةكاى دةكات .
 -2بساوةى كيَربِكىَ ثابةندة بة كازثيَكسدى و ضاككسدنةوة لة ماوةى تاقيكسدنةوةكانى خوىل دووةمى تاقيكسدنةوةكاى و بسِى
كسيَى مانطانةى بة ثيَى زِؤذى كاز بؤ خةزج دةكسيَت لة ذيَس زِاضجازدةى ليرنةى ضةزثةزشتياز.
 -3ئةطةز دةوام بة يؤى ( بايكؤت  ،ثشوو ،يةز بيانويةكى تس ) نةبوو بؤ ماوةى ( )15ثانصة زِؤذ و شياتس ئةوة كسيَى
مانطانةى بة ثيَى زِؤذانى كاز بؤ خةزجدةكسيَت كة ليرنةى ضةزثةزشتياز ثةضةندى دةكات.
شةقامى طشتى
زِانية – سليَمانى
يةزيَمى كوزدستاى  -عيَساق
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َجشت بة فةزماني ضةزؤكايةتي ئةجنومةني وةشيساى  /ضةزؤكايةتي ديواى /فةزمانطةي كازوبازي كازطيَسِي و دازايي
ثال
َتةكانى ضةزؤكى ليرنةى ناوةندى ثةزةثيَدانى شانكؤ و ثةميانطاكاى ،و
ذمازة ( )191لة (  ) 2012/1/22كة تايبةتة بة دةضةال
َتةكانى بةزيَص
ثشت بةضنت بة نوضساوةكانى نوضيهطةى ضةزؤكى شانكؤ ذمازة ( 129لة  )2016/4/18كة تايبةتة بة دةضةال
ضةزؤكى شانكؤ.
َى ( )2016ماددة ( 24ثانصةيةم) ،بةثيَى ئةو
ئاماذة بة زِيَهنايى جىَ بةجيَكسدنى طسيَبةضتكسدنى حكومى ذمازة ( )2ضال
َتةى ثيَناندزاوة بسيازماندا بة -:
دةضةال
َطةنامةكانى تةندةزيو لةو ثسؤذانةى لة خوازةوة ناو و بسطةكانياى ياتوة-:
ئةجنامدانى طؤزِانكازى لة بةل
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