مەرج َ ڕێىماییەکاوّ
َەرگرته َ گُاستىەَەَ داتەزیىّ قُتاتيان /خُيىدكاران نە زاوکۆ َ پەیماوگەکاوّ ٌەرێم
تۆ ساڵی خُێىدوی 2020-2019
تڕگەِ یًكًم :
مافی َەرگرته َ پێشکەش کردوی فۆرم:
ُِ -1ر قْحاةی /خْێَدلارێک کُ فۆريی وەرگرحٌ پێظکُش دەکات يُرج ٍییُ وەرةگیرێتج  ،چتٍْکُ وەرگترحٌ
ةُ پێی چٍُد ةَُيایُکی زاٍصخٓ عُداهُت ئايێزو هُ شُر ةَچیَُی کێتڕکێی لۆًٍره هُ ٍێْان حێکتڕاى قْحاةیتان/
خْێَدکاران دەةێج.

 -2وەرگتترحٌ هُ ةُطتتُلان ةُ طتتێْازی وهرگرحَتتی ٍاوەٍتتدى (قتتتْم يرلتتزى) وە ةُ ُِژيتتار کردٍ تی شیصتتخُيٓ

)کریدت( ةۆ ُِيْو کۆهێژ و ةُطُکان جێتُجێ دەکرێتج  ،قْحتاةی /خْێَتدکار يتافی وهرگرحَتی حٍُّتا هتُ یتُک
طْێٌ ُِیُ هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگُ حمْيیُلان ةُ گظخی.

 -3قْحاةی /خْێَدکار يافی ٍییُ هُ ُِيان کاحدا خْێَدکار ةێج هُ زاٍکۆ یان پُیًاٍگُی حکْيی و زاٍکتۆیُک و
پُیًاٍگُیُکٓ حایتتُت ( ئُِوتی)  ،ئُگُر خْێَتدکارێک هُ زاٍکتۆ یتان پُیًتاٍگُی حکتْيی و هُ ُِيتان کتاحیض

هُ زاٍکۆ پُیًاٍگُى حایتُت ( ئُِوتی) وەرگیترا ئُوا پێْیصتخُ هُ شتُری هُ ُِفتخُی یُکُيتی دوای ەاگُیاٍتدٍی
ٍاوەکان ةڕیاری خۆی ةدات و هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُی حکْيی یان هُ زاٍکۆ پُیًاٍگُ حایتُحُلُ داوای کێظتاٍُوەی

دۆشییُ و شڕیَُوەی ٍاو ةکات  ،ةُ پێچُواٍُوە هێپێچیَُوەی یاشایی هُگُڵ دەکرێج.

 -4ئُو قْحاةی  /خْێَدکارەی لُ شااڵٍی پێظخر فۆريی پێظکُش کردووە و هُ یُکێک هُ کۆهێژە و فالُڵخی یان

پُیًاٍگُکاٍی ُِرێى وەرگیراوە ئُگُر پُیْەٍدی ةُ خْێَدٍُکُی کردةێج یان ٍُکردةێتج يتافی ٍیتیُ جتارێکی

حر داواکاری وەرگرحٌ پێظکُش ةکات.

 -5ەێزةٍُدی و ُِڵتژاردهکان (اخخيارات) ةُ پێی ئارەزووی خْێَدکار /قْحاةی دەةێج ةُ پێتی ةڕیتاری ختۆی لتُ
پێْەرێکی گرٍگ و شُرەکییُ هُ دیاریکردٍی طْێَی وەرگرحَٓ ةُ يُرجێک هُ (ُِ )٠٥ڵتتژاردن کُيختر ٍُةێتج ،

پێْیصتتخُ هُ شتتُر قْحتتاةی /خْێَتتدکار ەەچتتاوی يُرجُ گظتتخی و حایتُحییُکتتاٍی وەرگتترحٌ ةکتتات و حٍُّتتا ئُو

خْێَتدن و ةُطتاٍُ ُِڵتژێرێتج کُ هُگُڵ ئتارەزووی ختۆی و هقتی خْێَتدٍی ئايتادەییُکُی دەگٍْێێتج  ،تۆیههً
تیاوَُی تًًٌڵً پڕكردوًَيِ وامێىێ.

 -6ئُگُر قْحتتاةی /خْێَتتدکار فتتۆريی پێظتتکُش کتترد و ٍتتاوی هُ ِتتی کۆهێژێتتک یتتان پُیًتتاٍگُیُک دەرٍُچتتْو

ةُ ِتتۆی کُيتتی و ٍُگٍْێتتاٍی ُِڵتژاردٍُکتتاٍی  ،ئُوا ٍاوەٍتتدی وەرگتترحٌ ُِڵدەشتتخێج ةُ داةُش کردٍتتی ئُو

قْحاةی /خْێَدکاراٍُ هُ شُر ئُو کْرشییاٍُى خْێَتدن کُ هُ زاٍکۆلتان ةُ ةُحتاڵی دەيێَتَُوە ةُ ەەچتاوکردٍی
کُيخریٌ کۆًٍرەی وەرگیراو  ،وە ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُ يافی ٍارەزاییان ٍاةێج.

 -7ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُی کُ ةُ ِتۆی کُيتی کۆًٍرەکاٍیتان هُ ِتی کتۆهێژ یتان پُیًتاٍگُیُک وەرٍتاگیرێٌ
ةۆیان ُِیُ هُ شاڵی ئایَدەدا دووةارە ةچَُوه کێتڕکێ ةُ پێی کۆًٍرەی شاڵی دووەيی پێظکُش کردن ،وە ئُو

يافُطیان حٍُّا ةۆ یُک شاڵ پێدەدرێج  .واحُ دهرچْواٍی ئايادهیی زاٍصخی و وێژهیی حتٍُّا دوو شتاڵ يتافی
پێظتتمُش لردٍيتتان ُِیتتُ و شتتاڵی دووهيتتیض حتتٍُّا ةتتۆ ئتتُو دهرچتتْواٍُ دهةێتتج کُ پێظتتخر هُ ِتتی زاٍکتتۆ و

پُیًاٍگُیُکی حکْيی و حایتُت هُ ٍاوەوە و دەرەوەی ُِرێى وەرٍُگیراةٌ.
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تڕگەِ دََيم :
مەرجە گشتییەکاوی َەرگرته:
ئُو قْحاةی /خْێَدکارەی هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُکان وەردەگیرێج پێْیصخُ ئُم يُرجاٍُی خْارەوەی حێداةێج :
 -1خاوەٍی ەەگُزٍايُی عێراقی ةێج  ،وە ةۆ ئُوقْحاةیاٍُى کُ عیراقٓ ٍیٌ پێْیصخُ کارحٓ ٍیظتخُجێ ةتْوٍٓ
ُِرێًیان ُِةێج.

 -2دەرچْوی ئايادەییُکاٍی شُر ةُ وەزارەحی پُروەردەی ُِرێًی کْردشخان ةێج و ةڕواٍايُکُی پُشٍُد کرا
ةێج هُ الیُن ةُەێْەةُرایُحی گظخی پُروەردەی پارێزگاکُیُوە.
 -3هُ پظکَیَی پزیظکی دەرچْوةێج ةُ پێی ئُو يُرجُ حایتُحییاٍُی ةۆ ُِر خْێَدٍێک دیاریکراوە.
 -4حُيٍُی هُ ( )30شاڵ زیاحر ٍُةێج ةۆ خْێَدٍی ةُیاٍیتان جتگُ هُ (کتۆهێژ و ةُطتُکآٍ پُروەردەى وەرزش)

کُ ٍاةێج قْحاةٓ حُيٍُٓ هُ ( )25شاڵ زیاحر ةێتج  ،ئُو قْحتاةی /خْێَتدکارەی حێکتڕای ًٍترەی پتۆهی دواٍتزەی
هُ ( )%08ةُ شتتُرەوەیُ ەەچتتاوی يُرجتتی حُيٍُتتی ةتتۆ ٍاکرێتتج  ،وە ئتتُم يُرجتتُ ئايادهییتتُ پیظتتُیُلاٍیض
دهگرێخُوە و جگُ هُ (کۆهێژ و ةُطُکآٍ پُروەردەى وەرزش).

 -5دەرچتتْوآٍ خْێَتتدٍٓ کتتْردى هُ ٍتتاوچُ کْردشتتخاٍییُکآٍ دەرەوەى ُِرێتتى هُ الیُن هێژٍُیُکتتٓ حتتایتُت
هُ وەزارەت ةُ ُِياٍُِگٓ زاٍکۆکان ةُ پێٓ طایصخُ ةْوٍیان شُیرى داواکارییُکاٍیان دەکرێج.

تڕگەِ سێیًم:
َيرگرتىی ديرچَُاوی نقی زاوستی َ َێژەیی ئاماديییەکاوی ٌەرێم:
 -1دەرچْوآٍ پتۆهٓ دواٍتزەى ئايتادەیٓ ةُطتٓ زاٍصتخٓ ةتۆ پێظتکُش کردٍتٓ داواکتارى وەرگترحٌ هُ کتۆهێژ و

ةُطتتتُکآٍ (کتتتۆيُڵُى پزیظتتتکٓ  ،ئٍُتتتدازیارى  ،زاٍصتتتج) دەحتتتْاٌٍ حٍُّتتتا ًٍتتترەى واٍُ پُیْەٍدیتتتدارەکان

( فیزیا  ،کیًیا  ،ةیرکارى  ،زیَدەوەرزآٍ  ،زيآٍ ئیَگویتزى) ئُژيتار ةتکُن  ،ئُژيتار کردٍتٓ ًٍترەى واٍُکتآٍ حتر
ئارەزوو يٍُداٍُ دەةێج ةُ يُرجێک پێظکُطکار هُ شُرجُم واٍُکان دەرچْوةێج.

ُِ -2ژيارلردٍی ەێژهیی پۆهی ( )10و ( )11ةُ طێْازێمی یُلخراوه هُ ئُرلی وهزارهحی پُروەردە دایُ و ُِر
پێداچْوٍُوهیُک هُ شُر لۆًٍرهی ئايادهیی ةُرهو ەووی وهزارهحی پُروهرده دهلرێخُوه.
* (ةُ پێٓ ەەزايٍُدى ُِر دوو وەزارەحٓ خْێَدٍٓ ةااڵو حْێژیَُوەى زاٍصخٓ و وەزارەحتٓ پُروەردە  ،قْحتاةٓ/
خْێَتتدکار ئاگتتادار دەکُیتتَُوە کُ ِتتی ًٍتترەیُک ٍاةُخظتترێج و قْحتتاةٓ ةُ کتتۆًٍرەى حُواوى ختتۆى دەچێتتخُ

پێظتڕکێٓ وەرگرحٌ و پێظْەخخُ هُ الیُن وەزارەحٓ پُروەردە ةُ فُريٓ ئايادەییُکان ئاگادار کراوٍُحُوە ).

 -3هێژٍُیُکی حایتُت کُ ةُ شُرۆلایُحٓ یاریدهدهری ةُەێْهةُری گظخٓ لاروةاری ٍُِْری هُ ةُەێْهةُرایُحتٓ

گظخٓ پتُروهردهی پارێزگالتان پێتک دەِێَرێتج  ،ئُو هێتژٍُیُ فتۆرم و ةڕواٍايتُی دهرچتْون ووردةتیٌ دەکتات
ةُرپرشیاریُحٓ ەاشخی و دروشخیی زاٍیارییُکتان هُ ئُشتخۆی ةُەێْهةُرایتُحتٓ پتُروهرده و ةُەێْهةُرایُحییتُ

گظخییُلاٍی پُروهردهی پارێزگالان دایُ.
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 -4ئُو قْحاةی /خْێَدلارهی لُ دووةاره حاقیمردٍُوهی (ةاطتخر کردٍتٓ حێکتڕا ( واحتُ (ححصتیٌ يدتدم) دهلتات
يافٓ پێظکُش کردٍٓ ةۆ ِی جۆرە شیصخُيێکٓ وەرگرحٌ (زاٍکۆ الیتٌ  ،پاراهێتن  ،ئێتْاران) ٍاةێتج  ،هُ شتاڵٓ

داِاحْو دواى چاک کردٍٓ حێکڕاى ًٍرەکُى داواکارى وەرگرحٌ پێظکُش دەکات.

تڕگەِ چُارەم :
مەرجە تايثەتييەکاوی َەرگرته:
ز
أ

پێشکەش کردن بۆ
کتتۆهێژە پزیظتتميیُکان (پزیظتتمی  ،پزیظتتمی
ددان  ،دەرياٍصازی)

بەمەرجێک
حێکڕای ًٍرهی پۆهی دواٍزه ( )%85لُيخر ٍُةێج.
وهرگرحَتتی دهرچتتْوان هتتُ ل تۆهێژی ڤێخرٍتتُری لتتُ هتتُ

ب

لۆهێژی پزیظمی فێخرٍُری

زاٍمتتۆی شتتوێًاٍی و زاٍمتتۆی دِتتۆک ُِیتتُ ەێتتژهی
وهرگتتتترحٌ ( )%70ةتتتتۆ پارێزگایتتتتُ و ( )%30ةتتتتۆ
پارێزگالاٍی حر دهةێج.

ج

د

ِت

کتتتتۆهێژى ئٍُتتتتدازیاری ٍتتتتُوت و کيًيتتتتاوی
(ةُطُکاٍی ٍُوت  ،پخرۆم  ،کيًياوی)

ةُطتتتُکاٍی ئٍُتتتدازیاری هُ زاٍکۆکتتتان جتتتگُ

هُ ةُطُکاٍی خاڵی (ج)

ةُطتتتتتتتُکاٍی ئٍُتتتتتتتدازیاری هُ کتتتتتتتۆهێژە

حُکَیکییُکان

حێکڕای ًٍرهی پۆهی دواٍزه ( )%80لُيخر ٍُةێج.
حێکڕای ًٍرهی پۆهی دواٍزه ( )%80لُيخر ٍُةێج و

ةُطتتُکاٍی ةیَاشتتازی و حُالرشتتازی ٍاةێتتج ٍُخۆطتتی

ەەٍگتیَی (عًٓ االهْان) ی ُِةێج.

حێکڕای ًٍرهی پۆهی دواٍزه ( )%80لُيخر ٍُةێج.
پێْیصتتخُ چتتاوپێکُوحٌ هُ کتتۆهێژەکُ ئٍُێتتام ةتتدات

پتتتتتتاش ەاگُیاٍتتتتتتدٍٓ ئٍُێايُکتتتتتتآٍ وەرگتتتتتترحٌ

وکْرشییُکاٍی خْێَدن هُ کۆهێژەکاٍی پُرشتخاری هُ

ُِر زاٍکتتتتتۆیُک هُ ( )%25ةتتتتتۆ ەەگُزی ٍێتتتتتر و هُ

( )%75ةتتۆ ەەگُزی يتتێ دەةێتتج  ،جگتتُ هتتُ ةُطتتی
َ

کۆهێژەکاٍی پُرشخاری هُ ُِر زاٍکۆیُک

يايتتاٍی هتتُ لتۆهێژی پُرشتتخاری هتتُ زاٍمتتۆی ِتتُوهێری

پزیظمی حٍُّا ةۆ ەهگُزی يێیَُیُ.
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ز

بەمەرجێک

پێشکەش کردن بۆ
کۆهێژی زاٍصخُ حٍُدروشخییُلان ةُطتُکاٍی

(کيًيتتای ژيتتاٍی لویَمتتی  ،يایمرۆةتتایوۆجی ةۆ زاٍیٌ دەرچْواٍی ئُم ةُطاٍُ ٍازٍاوی پزیظک
پزیظتتمی ،چارەشتتُرى شروطتتخٓ) ،زاٍکتتۆی وەرٍاگرن و ياوەی خْێَدٍیان چْار شاڵُ.

ز

ُِوهێتتتتری پزيظتتتتکی ولتتتتۆهێژى زاٍصتتتتخی

حٍُدروشتتخی ةُطتتُکآٍ (زاٍصتتخٓ الةتتْردى
پزیظتتتکٓ  ،زاٍصتتتخٓ شتتتڕکردن) هُ زاٍکتتتۆی

دِتتۆک  ،ةُطتتی يیتتدیکُڵ يایکرۆةتتایۆهۆجی
،کویَیکُڵ شایکۆهۆجی هُ زاٍمۆى کۆیُ.

وهرگرحٌ ةتۆ ةُطتی زاٍصتخییُ  ،وه دهةێتج لتۆًٍرهی
قْحاةی ( )%74لُيخر ٍتُةێج و خْێَتدن هتُم ةُطتُ
ةُزياٍی ئیَگویزیُ.

ةۆ زاٍیٌ دەرچتْواٍی ئُم ةُطتُ ٍازٍتاوی ئٍُتدازيارى

پالن وەردەگرن خْێَدن هتُم ةُطتُ ( )5پێتَج شتاڵُ،

ح

پالن داٍان جّی  /زاٍمۆی دِۆک

وه ةتتڕی حێچتتْوی خْێَتتدن  )3000( $شتتێ ِتتُزار

دۆالر ةتتۆ ِتتُر شتتاڵێمی خْێَتتدن و شتتاڵی پێَێتتُم
ةتتتُ خۆەاییتتتُ  ،قْحتتتاةٓ /خْێَتتتدکار شتتتاڵٓ یُلتتتُم

لۆرشتتتتٓ یُکُم زيتتتتاٍی ئیَگویتتتتزی دەخْێَێتتتتج و
هتتُ لۆرشتتی دووهم دهشتتج ةتتُ خْێَتتدٍی زاٍصتتخی

دهلات و حُيتٍُی پێظمُطتمار ٍاةێتج هتُ ( )30شتاڵ
زیاحر ةێج.

ط
ی

ةایۆ يیدیکاڵ /کۆهێژى ئٍُدازیارى  /زاٍکتۆى ةۆ

دِۆک

زاٍیٌ

ئُم

ةُطُ

ةڕى

حێچْوى

خْێَدٍٓ

 )4000( $چْار ُِزار دۆالر ةۆ ُِر شاڵێمی خْێَدن.

ةُطٓ زاٍصخٓ حاقیگُى پزیظکٓ هُ زاٍکتۆى وەرگرحٌ هُم ةُطُ ةتۆ دەرچتْوآٍ هقتٓ زاٍصتخییُ و

چُريْو و ەاپُریٌ

خْێَدن ةُ زيآٍ ئیَگویزیُ.
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تڕگەِ پێىجەم :
َيرگرتىی ديرچَُاوی ئاماديییە پیشًییەکان نً زاوکۆ َ پًیماوگەكاوی ًٌرێم:
 -1یُلُيی دهرچتْواٍی ئايادهییتُ پیظتُییُکان هتُ شتُر ئاشتخی پارێزگتا هتُ لتۆهێژی ِاوحتا ةتُ پصتپۆرییُکُى

هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێى وەردەگیرێتج  ،ةُ يتُرجێک حێمتڕاى ًٍترەکُی هتُ ( )%08لتُيخر ٍتُةێج و ئُگُر حێکتڕاى
ًٍرەکُى هُ ( )%08کُيخر ةْو دەحْاٍێج ةُ پاراهێن وەرةگیرێج.

 -2یُکُم و دووهم و شتتێیُيی دهرچتتْواٍی ئايادهییتتُ پیظتتُییُکان هتتُ شتتُر ئاشتتخی پارێزگتتا ئُگُر حێکتتڕاى

ًٍرەیان هُ ( )%08کُيخر ةتْو ئُوا هُ لتۆهێژە حتُلَیمییُکان هُ ةُطتی ِاوحتا ةُ پصتپۆرییُکُی وەردەگیرێتج
ةُ شیصخُيٓ پاراهێن  ،ئُگُر ًٍرەکاٍیان هُ شتُرووى ( )%08ةتْو دەحتْاٌٍ هُ ةُطتُ ِاوحاکاٍیتان هُ پُیًتاٍگُ
حُکَیکییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ةُ طێْەى گظخٓ وەرةگیرێٌ.

(یُکُم و دووهم و شێیُيی دهرچْوان هُ شُر ئاشخی ُِر دوو خْهی یُکُم و دووەم ئُژيار دەکرێج)

 -3دهرچتتتْواٍی ئايادهییتتتُ پیظتتتُییُلان هتتتُ ُِر دوو ختتتْهی یُلتتتُم و دووەم حتتتٍُّا هتتتُ ةُطتتتی ِاوپصتتتپۆر
هتتُ پُیًاٍگتتُلان وهردهگیتترێٌ  ،ةتتُ يتتُرجێک حێمتتڕاى ًٍرهلاٍیتتان هُ ( )%08لتتُيخر ٍتتُةێج  ،ئُگُر حێکتتڕاى

ًٍرەکاٍیان هُ ( )%08کُيخر ةْو حاکْ ( )%08ةُ پێٓ ەێًَاییُکآٍ پاراهێن وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک ژيتارهی

وهرگیراوان هُ ( )%25ى پالٍٓ وەرگرحٌ زیاحر ٍُةێج.

 -4دەرچْوآٍ ئايتادەییُ کظتخْکاڵییُکان ئُگُر کۆًٍرەیتان ( )%07ةُ شتُرەوە ةتْو ئُوا يتافٓ وەرگرحَیتان
هُ کۆهێژەکآٍ کظخْکاڵ هُ زاٍکۆکآٍ حرى ُِرێى دەةێج.

(جتتگُ هُ قْحتتاةٓ /خْێَتتدکارى یُکُم و دووەم و شتتێیُم کُ ةُ پێتتٓ ەێًَاییُکتتآٍ ئايتتادەییُ پیظتتُییُکان
وەردەگیرێٌ).

 -5دهرچْواٍی ئايادهییُلاٍی يايتاٍی وەردەگیترێٌ هتُ ةُطتی ئافرەحتان و يَتداڵتْون هتُ پُیًاٍگتُی حتُلَیمی
ِتُوهێر و شتتۆران و ةُطتی ژٍتتان و يَتداڵتْون هُ پُیًاٍگتتُی حتُلَیمی شتتوێًاٍی وهردهگیترێٌ هتتُ شتُر ئاشتتخی
پارێزگا.

 -6شُةارەت ةُ دەرچْوآٍ ئايتادەییُ پیظتُییُکان حٍُّتا هُ شتاڵٓ دەرچْوٍیتان دا يتافٓ پێظتکُش کردٍیتان
ُِیُ واحُ دەرچْوآٍ شااڵٍٓ پێظخر يافٓ پێظکُش کردٍیان ٍییُ.

5

تڕگەِ شەشەم :
َەرگرتىی ديرچَُاوی ئاماديییًكاوی خُێىدوی ئیسالمی:
 -1یُکُم هُ دەرچْوآٍ ئايادەییُکآٍ خْێَدٍٓ ئیصاليٓ شُر ةُ وەزارەحٓ پُروەردە هُ شُر ئاشخٓ پارێزگتا

هُ کۆهێژى یاشا ةُطٓ یاشا وەردەگیرێج  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەى هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -2یُکُم و دووەم و شتتێیُم حتتا پێتتَێُم هُ ةُطتتُکآٍ (يێتتژوو  ،زيتتآٍ عُرەةتتٓ) وەردەگیتترێٌ  ،ةُ يُرجێتتک
کۆًٍرەیان هُ حێکڕاى ًٍرەى وەرگیراو هُو ةُطاٍُ کُيخر ٍُةێج.

 -3ەێتتژەى ( )%5هُ پالٍتتٓ وەرگرحَتتٓ پُشتتَد کتتراو هُ ةُطتتُکآٍ کتتۆهێژى زيتتان  ،زاٍصتتخُ يرۆڤایُحییُکتتان،

کتتۆيُاڵیُحٓ (جتتگُ هُ ةُطتتٓ جْگرافیتتا کُ واٍُکتتآٍ زیتتاحر زاٍصتتخییُ) حُرختتان دەکرێتتج ةتتۆ ئُم دەرچتتْواٍُ ،
ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ حێکڕاى ًٍرەى وەرگیراو هُو ةُطتاٍُ کُيختر ٍُةێتج  ،وە ئُگُر ەێتژەکُ پتڕ ٍُکترایُوە
ئُوا ةُ دەرچْوآٍ هقٓ زاٍصخٓ و وێژەیٓ پڕ دەکرێخُوە.

 -4ةتتتتێێگُ هُ خاڵُکتتتتآٍ ( )3،2،1دەرچتتتتْوآٍ ئايتتتتادەیٓ خْێَتتتتدٍٓ ئیصتتتتاليٓ ةتتتتۆ شتتتتاڵٓ خْێَتتتتدٍٓ

( )2019-2018-2018-2017دەچتتَُ پێظتتتڕکێ ةتتۆ وەرگرحَیتتان هُ ةُطتتُکآٍ کتتۆهێژ و فتتاکُڵخٓ زاٍصتتخُ

ئیصتتاليییُکان ةُ ُِيتتان يیکتتاٍیزيٓ داەێتتژراو ةتتۆ ةُطتتُکآٍ زاٍصتتخُ ئیصتتاليییُکان (ةُ طتتێْەى ەاشتتخُوخۆ

هُ شتتتُر ةَُيتتتاى پێظتتتتڕکێٓ ًٍتتترە (يُرجتتتٓ چتتتاوپێکُوحٌ و حتتتاقیکردٍُوە) هُ ةُطتتتُکآٍ لتتتۆهێژی زاٍصتتتخُ
ئیصاليییُلان هُ ُِر زاٍمۆیُلی ُِرێى وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج).

 -5یُلتتُم و دووهم و شتتێیُيٓ پُیًتتاٍگُى ئُزُِر ةتتۆ شتتاڵٓ خْێَتتدٍٓ ( )2019-2018هُ ةُطتتُکآٍ زيتتآٍ
عُرەةٓ کۆهێژى زيان یان ئُدەةیات  ،زاٍصخُ يرۆڤایُحییُکان وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیتان هُ ()%07
کُيختر ٍُةێتتج و حُيٍُتتٓ قْحتتاةٓ /خْێَتدکاریض هُ ( )30شتتاڵ زیتتاحر ٍُةێتتج  ،ئُواٍتٓ حتتر ةُ پێتتٓ شیصتتخُيٓ

پێظتڕکێ هُ ةُطُکآٍ زاٍصتخُ ئیصتاليییُکان ةُ طتێْەى ەاشتخُوخۆ (يُرجتٓ چتاوپێکُوحٌ و حتاقیکردٍُوە)
وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -6هُکاحی پێظتڕکێدا ەهچاوی ًٍره دهکرێتج ةتُ ەێتژهی ( )%60ى ًٍتره هتُ شتُر کۆًٍرهکتُی دهةێتج و ەێتژهی

( )%40ی ًٍره هُ شُر هێّاحْویی حْاٍصخی داواکار دهةێج  ،ةُ يُرجێک ًٍرەى هُ هێّاحْویی حْاٍصخی هتُ ٍیتْه
زیاحر ةێج.

 -7وەرگرتن لى بىشىکاهٍ كۆلێژی زاهستى ئیسالمییىكان بى ( سیستىمٍ پارالێل).
دەرچتتتْوآٍ ئايتتتادەییُ ئیصتتتاليییُکان يتتتافٓ پێظتتتکُش کردٍیتتتان ُِیُ ةتتتۆ ةُطتتتُکآٍ لتتتۆهێژی زاٍصتتتخُ

ئیصاليییُلان هُ ُِر زاٍمۆیُلی ِتُرێى ةُ پێتٓ ەێًَاییُکتآٍ شیصتخُيٓ پاراهێتن  ،شتُةارەت ةُ دەرچتْوآٍ
پُیًاٍگُ دەةێج کۆًٍرەى پُیًاٍگُیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.
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تڕگەِ حەَتەم :
َيرگرتىی ديرچَُاوی پًیماوگًكاوی سًر تً َيزاريتی پًرَيردي:
 )%20( -1ی لْرشتتییُلاٍی شتتمْڵی ٍِْتتُره جْاٍتتُلان هتتُ زاٍمتتۆی شتتوێًاٍی و کتتۆهێژی ِتتٍُْرە جْاٍُکتتان

هُ زاٍکۆی شُاڵحُددیٌ و ةُطی طاٍۆ و طێْهلاری هُ فاکُڵخی زاٍصخی يرۆڤایُحی هُ زاٍکتۆی دِتۆک حتُرخان

دهلرێج ةۆ دهرچْواٍی پُیًاٍگُی ٍُِْره جْاٍُلاٍی شتُر ةُ وەزارەحتی پُروەردە  ،حتٍُّا دەرچتْواٍی شتاڵٓ
خْێَدٍی ( ) 2019-2018يافٓ پێظکُش کردٍيان ُِيُ  ،ةُ يُرجێک حێکڕای ًٍرەی پُیًاٍگُیتان هُ ()%07

کُيخر ٍُةێج  ،وە دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ ٍاحکْيییُکان ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ.
 -2ەەچاوى پصپۆرى دەکرێج هُ کاحٓ وەرگرحَدا.

 -3ئُو قْحتتاةی /خْێَدلاراٍتتُی يُرجُکتتاٍی ختتاڵی ( )1یتتان ُِیُ پێْیصتتخُ ةُطتتدار ةتتٌ هُ حتتاقیکردٍُوەی
هێّاحْویی و حێیدا شتُرکُوحْوةٌ  ،حتاقیکردٍُوەکُ هُ کتۆهێژ و شتکْڵُ ئايتاژە پێکراوەلاٍتدا ئٍُێتام دەدرێتج ،
ًٍتترەی کۆحتتاییض ةُم طتتێْەیُ دەةێتتج (ًٍ )%40تترەی حتتاقیکردٍُوەی هێّتتاحْویی و (ًٍ )%60تترەی حێکتتڕای

پُیًاٍگُ.

 -4یُکُم و دووەم و شێیُم هُ شتُر ئاشتخٓ پُیًاٍگُکتآٍ وەرزش هُ کتۆهێژ (شتکْڵ) ى پُروەردەى وەرزطتٓ
وەردەگیرێٌ و دەةێج حێکڕاى ًٍرەى پُیًاٍگُیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج  ،ئُگُر حێکڕاى ًٍرەى پُیًاٍگُیتان

کُيخر ةْو هُ ( )%07ئُوا ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ.

 )%5( -5ى کْرشتییُکآٍ وەرگرحَتتٓ پاڵُواٍتتان ةتتۆ دەرچتتْوآٍ پُیًتتاٍگُ وەرزطتتییُکآٍ شتتُر ةُ وەزارەحتتٓ
پُروەردە دەةێج  ،ةُ يُرجێک حێکڕاى ًٍرەى هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -6دەةێتتج پێظکُطتتکار دەرچتتْوى شتتاڵٓ خْێَتتدٍٓ ( )2019-2018ةێتتج  ،ةُ يُرجێتتک هُ ِتتی کتتۆهێژ و

پُیًاٍگُیُکٓ حکْيٓ یان حایتُت وەرٍُگیرا ةێج.
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تڕگەِ حەَتەم /خاڵّ یەکەم:
َەرگرتىّ دەرچَُاوّ پەیماوگەکاوّ کۆمپیُتەرِ سەر تە َەزارەتّ پەرَەردە نە زاوکۆ
پۆنیتەکىیکییەکان:
 -1دەرچْوى یُکُم و دووەم و شێیُيٓ پُیًاٍگُ حکْيییُکآٍ کۆيپیْحُر هُ شُر ئاشتخٓ ُِرێتى هُ ةُطتٓ
شیصخُيٓ زاٍیارى کۆهێژى حُکَیکٓ ئٍُدازیارى ُِوهێر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%08کُيخر

ٍُةێج  ،چٍْکُ ةُطٓ ٍاوةراو ةُطێکٓ ئٍُدازیارییُ.

 -2دەرچْوى یُلُم و دووهم و شێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى شوێًآٍ (حکْيٓ) هُ کۆهێژى ئیَفۆرياحیکٓ
شوێًآٍ ةُطٓ کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -3دەرچتتْوى یُلتتُم و دووهم و شتتێيُيتتٓ پُیًتتاٍگُى کۆيپیتتْحُرى دِتتۆک (حکتتْيٓ) هُ کتتۆهێژى حُکَیکتتٓ
کارگێرى دِۆک ةُطٓ شیصخُيٓ زاٍیارى وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -4دەرچْوى یُلُم و دووهم و شێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ئاکرێ (حکْيٓ) هُ کۆهێژى حُکَیکتٓ ئتاکرێ
ةُطٓ شیصخُيٓ زاٍیارى وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -5ئُگُر دەرچْوەکتتتان هُ خاڵُکتتتآٍ ( )4،3،2،1يُرجتتتٓ ًٍتتترەى پێْیصتتتخٓ حێتتتدا ٍُةتتتْو ئُوا دەحْاٍێتتتج
ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێج.

 -6شێ کْرشٓ هُ پالٍٓ وەرگرحَٓ پاراهێن حُرختان دەکرێتج هُ ةُطتُکآٍ کۆيپیتْحُر و شیصتخُيٓ زاٍیتارى

شُر ةُ کۆهێژى حُکَیکییُکآٍ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ةۆ دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ ئُِوییُکآٍ کۆيپیْحُرى ()5

شاڵُى شُر ةُ وەزارەحتٓ پُروەردە  ،ةُ يُرجێتک کۆًٍرەیتان هُ ( )%08کُيختر ٍُةێتج .ئُگُر ئُم ەێتژەیُ پتڕ
ٍُةْوە ئُوا زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان ةۆیان ُِیُ ةُ دەرچْوآٍ پُیًاٍگُکآٍ خۆیتان کْرشتییُ ةُحاڵُکتان پتڕ
ةکٍُُوە.

تڕگەِ حەَتەم /خاڵّ دََەم:
َەرگرتىّ دەرچَُاوّ پەیماوگەکاوّ کۆمپیُتەرِ سەر تە َەزارەتّ پەرَەردە نە زاوکۆکاوّ تر:
 -1دەرچْوى یُلُم و دووهم و شێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ُِوهێر (حکتْيٓ) هُ زاٍکتۆى شتُالحُددیٌ،
کۆهێژى زاٍصج ةُطٓ کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -2دەرچتتْوى یُلتتُم و دووهم و شتتێيُيتتٓ پُیًتتاٍگُى کۆيپیتتْحُرى کُالر (حکتتْيٓ) هُ ةُطتتٓ کۆيپیتتْحُرى
زاٍکۆى گُريیان وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.
 -3دەرچْوى یُلُم و دووهم و شێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى ەاٍتیُ (حکتْيٓ) هُ زاٍکتۆى ەاپُریتٌ ةُطتٓ
کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -4دەرچْوى یُلُم و دووهم و شێيُيٓ پُیًاٍگُى کۆيپیْحُرى شۆران (حکْيٓ) هُ زاٍکتۆى شتۆران ةُطتٓ
کۆيپیْحُر وەردەگیرێٌ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -5ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی ةُ پێی خاڵُلاٍی ( )4،3،2،1وەردەگیرێٌ ةۆیان ٍیُ داةًُزرێٌ حتاوهلْ خْێَتدن
حُواو دهلُن  ،ةُ پێچُواٍُوە خْێَدٍُکُیان ُِڵدەوەطێخُوە.
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تڕگەِ ٌەشتەم َ :ەرگرته نً تًشًکاوی ٌُوًري جُاوًکان نً زاوکۆکاوی ًٌرێمی کُردستان:
أ .دەرچَُاوی پۆنی دَاوسەی ئامادەیی:
 -1داواکار دهةێج دهرچْوی دواٍزهی ئايادهیی هُ شاڵی پێظکُش کردن یتان شتاڵێک پێظتخر ةێتج ةتۆ ِتُر دوو
ةُطی (زاٍصخی و وێژهیی)  ،ةُ يُرجێک پێظخر هُ ِی زاٍکۆیُکٓ حکْيٓ و حایتُت وەرٍُگیراةێج.

 -2دهةێج داواکار دهرچْوی خْێَدٍگُکاٍی شَْری ُِرێًی کْردشخان ةێج و یان هُ ٍاوچُ لْردشتخاٍییُلاٍی
دهرهوهی ُِرێى ةێج  ،ةُ يُرجێک حاقیکردٍُوهکاٍی ةُ پێی شیصخًی ُِرێًی کْردشخان ئٍُێام داةێج.
 -3داواکار دهةێج حُيٍُی هُ ( )30شاڵ زیاحر ٍُةێج.

 -4داواکار دهةێج حێکڕای ًٍرهی ئايادهیی (زاٍصخی و وێژهیی) ( )%08کُيخر ٍُةێج.

 -5هُ کاحی پێظتڕکێدا ەهچاوی ًٍره دهکرێج ةتُ ەێتژهی ( )%60ى ًٍتره هتُ شتُر کۆًٍرهکتُی دهةێتج و ەێتژهی
( )%40ی ًٍره هُ شُر هێّاحْویی حْاٍصخی داواکار دهةێج  ،ةُ يُرجێک هُ هێّاحْویی حْاٍصتخی هتُ ٍیتْه زیتاحر
ةێج.

ٍ -6اةیَا دهحْاٍێج داواکاری پێظکُش ةکات ةۆ ةُطی يیْزیتک ةتُ يتُرجێک ةڕگتُکاٍی ( )5 -1ی حێتدا ةێتج و
ةُِرهی ٍُِْری خۆی ةصُهًێَێج.

 -7داوا کار هُ يُرجی جُشتخُیی و طتیاوی يايۆشتخایی دهةُخظترێج هتُ ةُطتی يیْزیتک و طتێْهکاری واحتُ

گظج (خاوهن پێداویصخییُ حایتُحُکان) دهحْاٌٍ داواکاری پێظکُش ةکُن.

* پێداَیستییًکان تۆ تًشی میُزیک
پێُیستً داَاکار ئامێری میُزیک نًگًڵ خۆیدا تٍێىێت تۆ ڕۆژی چاَ پێکًَته.
* پێداَیستییًکان تۆ تًشی شێُيکاری
پێُیستً داَاکار کًريستًکاوی ٌێڵکاری نًگًڵ خۆیدا تٍێىێت تۆ ڕۆژی چاَ پێکًَته.

ب /تًٌريمًودان:
سًتاريت تً َيرگرته نً تًشًكاوی ٌُوًري جُاوًكان تۆ ًٌر تًشێك تًوٍا ( )3سێ
تًٌريمًود َيرديگیرێت:
 -1ةُِرهيٍُد دهةێج ُِڵگری ةڕواٍايُی دواٍزهی ئايادهیی یان پُیًاٍگُی ٍُِْره جْاٍُکان یا ِاوحایان ةێج،
وە دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ ٍاحکْيییُکان ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیریٌ.
 -2ەەچاوى پصپۆرى دەکرێج هُ کاحٓ وەرگرحَدا.
 -3دهةێتتتج ةُِرەيٍُتتتد دهرچتتتْوی خْێَدٍگتتتُکاٍی شتتتَْری ِتتتُرێًی کْردشتتتخان ةێتتتج و یتتتان هُ ٍتتتاوچُ

لْردشخاٍییُلاٍی دهرهوهی ُِرێى ةێج  ،ةُ يُرجێک حاقیکردٍُوەکآٍ ةُ پێتی شیصتخًی ِتُرێًی کْردشتخان
ئٍُێام داةێج.

 -4دهةێتتج ةُِرەيٍُتتد کتتۆًٍرەى هُ ( )%08کُيختتر ٍُةێتتج و حُيتتٍُی هتتُ ( )35شتتاڵ زیتتاحر ٍتتُةێج  ،وە ئُگُر
حُيٍُتتٓ زیتتاحر ةتتْو حتتا ( )45شتتاڵ ةُ خْێَتتدٍٓ پاراهێتتن وەردەگیرێتتج  ،ةُ يُرجێتتک کتتۆًٍرەى ( )%77کُيختتر

ٍُةێج.
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 -5زاٍکۆ ةُرپرشیار ٍیيُ هُ یاشای ەاژهی طارشخاٍی (قاٍْن اهخديُ اهًدٍیُ) وه ةُِرهيٍُد دەةێج ةتُ حتُواوی
خۆی حُرخان ةکات ةۆ خْێَدٍُکُی و خۆی ةُرپرشیاره هُ وهرگرحَی يۆڵُحی خْێَدٍُکُی.
 -6هُ کاحی پێظتڕکێدا ەهچاوی ًٍره دهکرێج ةُ ەێژهی ( )%60ی ًٍتره هتُ شتُر کتۆًٍره کتُی دهةێتج و ەێتژهی
( )%40ی ًٍره هُ شُر هێّاحْویی حْاٍصخی ةُِرهيٍُدی پاڵێْراو دهةێج  ،ةُ يُرجێک هُ هێّتاحْویی حْاٍصتخی
ةُِرهيٍُدی دهرچْوةێج.

 -7ةُِرهيٍُد دهةێج ئٍُدايی شٍُدیکای ٍُِْريٍُداٍی کْردشخان ةێج.
 -8پێْیصتتخُ ةُِرەيٍُتتد شتتُرجُم دۆکۆيێَختتُکان هُگتتُڵ خۆیتتدا ةّێَێتتج وهک (ەۆژٍايتتُ /ةڕواٍايتتتُکان /
خُاڵحُکان  /وێَُ  /پێَاس) پُشَد کراو ةێج هُ الیُن شٍُدیکای ٍُِْريٍُداٍی کْردشخان.

 -9ةُِرهيٍُدی ٍاةیَا دهحْاٍێج داواکاری پێظکُش ةکات ةۆ ةُطی يیْزیک  ،ةُ يُرجێک ةڕگتُکاٍی ( )8 -1ی
حێدا ةێج و ةُِرهيٍُدی ٍُِْری خۆی ةصُهًێَێج.

 -10ةُِرهيٍُد هُ يُرجی جُشخُیی و طیاوی يايۆشخایی دهةُخظرێج هُ ةُطی يیْزیک و طتێْهکاری واحتُ

گظج (خاوهن پێداویصخییُ حایتُحُکان) دهحْاٌٍ داواکاری پێظکُش ةکُن.
*پێداَیستییًکان تۆ تًشی میُزیک:

پێْیصخُ ةُِرهيٍُد ئايێری يیْزیک هُگُڵ خۆیدا ةّێَێج ةۆ ەۆژی چاو پێکُوحٌ.
* پێداَیستییًکان تۆ تًشی شێُيکاری:

پێْیصخُ ةُِرهيٍُد کُرهشخُکاٍی ِێڵکاری هُگُڵ خۆیدا ةّێَێج ةۆ ەۆژی چاو پێکُوحٌ.

تڕگەِ وۆیەمَ :ەرگرته نە کۆنێژ َ سکُڵ َ تەشەکاوی َەرزش:
أ /دەرچَُاوی پۆنی دَاوسەی ئامادەیی:
 -1قْحتتاةٓ /خْێَتتدکار دەةێتتج دەرچتتْوى پتتۆهٓ دواٍتتزەی ئايتتادەیی ةُطتتٓ زاٍصتتخی یتتان وێژەیتتی شتتاڵٓ
( )2019-2018ةێج  ،شُةارەت ةُ قْحاةٓ /خْێَدکارى دەرچْوى شاڵٓ خْێَدٍٓ ( )2018-2017ةتۆى ُِیُ
داواکارى پێظکُش ةکات  ،ةُ يُرجێک هُ ِی کۆهێژێک یا پُیًتاٍگُیُک وەرٍُگیترا ةێتج و ًٍرەکُطتٓ هُگُڵ
ًٍرەى شاڵٓ خْێَدٍٓ ( )2019-2018ةگٍْێێج و ةُڵێََايُی پێ پڕ ةکرێخُوە.
 -2پتتتاڵێْراو دەةێتتتج دەرچتتتْوی خْێَتتتدٍگُکاٍی شتتتَْوری ُِرێًتتتی کْردشتتتخان ةێتتتج و یتتتان هُ ٍتتتاوچُ
لْردشخاٍییُلاٍی دهرهوهی ُِرێى ةێج  ،ةُ يُرجێک حاقیکردٍُوەکاٍی ةُ پێی شیصخُيی ُِرێًتی کْردشتخان
ئٍُێام داةێج.

 -3قْحاةٓ  /خْێَدکار دەةێج هُدایک ةْوى شاڵٓ ( )1994یان شُرووحر ةێج.
 -4پێْیصخُ حێکڕای ًٍرەى قْحاةٓ /خْێَدکار هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج ةۆ ُِر دوو ەەگُز.
 -5هُ کاحی پێظتڕکێدا ەەچاوی ًٍرە دەکرێج ةُ ەێژەی ( )%60ی ًٍرە هُ شُر کۆًٍرەکُی دەةێتج و ( )%40ی
ًٍرە هُ شُر هێّاحْویی جُشخُیی (اهویاقث اهتدٍیث) پاڵێْراو دەةێج و حێیدا دهرچْوةٌ.
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 -6دەةێج قْحاةٓ  /خْێَدکار ةااڵى هُ ( )165شى ةۆ کْە و ( )155شى ةۆ ک کُيخر ٍُةێج.
 -7دەةێج قْحاةٓ /خْێَدکار هُ پظکَیَٓ حٍُدروشخٓ گظخٓ دەرچْوةێج.
 -8دەةێتتج قْحتتتاةٓ /خْێَتتتدکار هُ چتتاوپێکُوحَٓ کُشتتتێخٓ و حتتتاقیکردٍُوەى جُشتتخُیٓ (اهویتتتاقُ اهتتتتدٍیُ)
و (حُکَیکٓ کارايُیٓ  ،يّارى) دا هُ ٍیْەى ًٍرەى شُرجُم حاقیکردٍُوەکان زیاحر ةُ دەشج ةّێَێج.

 -9قْحاةٓ  /خْێَدکار پێْیصخُ جن و ةُرگٓ حایتُحٓ وەرزش هُگُڵ خۆیدا ةّێَێج ةۆ چاوپێکُوحَٓ کُشێخٓ
و ئُو ەۆژاٍُى حاقیکردٍُوەى حێدا ئٍُێام دەدات.

 -10دەةێج قْحاةٓ /خْێَدکار هُ کاحٓ پظکَیَٓ حٍُدروشخیدا کُ ئٍُێايٓ دەدات ُِيْو دۆکۆيێَخُکان وەک

پظتتکَیَٓ دڵ  ،شتتۆٍُرى ٍُِتتاو  ،پظتتکَیَٓ گتتْرچیوُ  ،پظتتکَیَٓ کۆئٍُتتدايٓ ٍُِاشتتُ  ،پظتتکَیَٓ پێصتتج

(پظکَیَُکآٍ خْێٌ) گروپٓ خْێٌ و ەێژەیٓ ِیًۆگڵۆةیٌ و چُورى و طُکرە ةێَێج.

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

ب  /پاڵەَاوان:
 -1یاریزاٍاٍی ُِڵتژاردەکاٍی کْردشخان و عێراق وەکْ پاڵُوان ئُژيار دەکرێٌ  ،ةُ يُرجێک پێَج شاڵ حێپُە
ٍُةْو ةێج ةُ شُر پاڵُواٍیُلُیدا حا ةُرواری پێظکُطکردٍی داواکاری وەرگرحٌ.
 -2پوُی یُکُم حا شێیُيی ةُ دەشج ِێَا ةێج هُ شُر ئاشخی عێراق  ،ةۆ یاری حاک وکۆيُڵُکان  ،ةُ يُرجێک
پێَج شاڵ حێَُپُەی ةێج ةُ شُر پاڵُواٍیُلُیدا حا ةُرواری پێظکُطکردٍی داواکاری وەرگرحٌ.

 -3پوُی یُکُم حا شێیُيی ةُ دەشج ِێَا ةێج هُ شُر ئاشخی ُِرێى ةۆ یاری حاک و کۆيُڵُکان  ،ةُ يُرجێک
پێَج شاڵ حێَُپُەى ةێج ةُ شُر پاڵُواٍیُلُیدا حا ةُرواری پێظکُطکردٍی داواکاری وەرگرحٌ.
 -4پوُی یُکُيی ةُ دەشج ِێَا ةێج هُ شُر ئاشخی پُروەردەکاٍی پارێزگا و ئیدارە شُرةُخۆییُکاٍی ُِرێى

ةتتۆ یتتاری حتتاک وکۆيُڵُکتتان  ،ةُ يُرجێتتک پێتتَج شتتاڵ حێتتَُپُەى ةێتتج ةُ شتتُر پاڵُواٍیُلُیتتدا حتتا ةُرواری

پێظکُش داواکاری وەرگرحٌ.

 -5پتتتاڵێْراو دەةێتتتج دەرچتتتْوی خْێَتتتدٍگُکاٍی شتتتَْوری ُِرێًتتتی کْردشتتتخان ةێتتتج و یتتتان هُ ٍتتتاوچُ

لْردشخاٍییُلآٍ دهرهوهی ُِرێى ةێج  ،ةُ يُرجێک حاقیکردٍُوەکاٍی ةُ پێی شیصخُيی ُِرێًتی کْردشتخان
ئٍُێام داةێج.

 -6کۆًٍرەى کُيخر ٍُةێج هُ ( )%77وە ئُگُر کُيخر ةْو ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێج.
 -7دەرچْوآٍ پُیًاٍگُکآٍ وەرزطٓ ٍاحکْيٓ ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ.
 -8حُيٍُی هُ ( )30شاڵ زیاحر ٍُةێج.
 -9دەرچْوی ُِيان شاڵ یان شاڵی پێظخری خْێَدن ةێج  ،ةُ يُرجێک هُ ِی زاٍکۆ و پُیًاٍگُیُک
(حمْيی و ئُِوی -حایتُت) وەرٍُگیرا ةێج و ةُڵێََايُی پێ پڕ ةکرێخُوە.
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 -10دەرچْوان ةُ پێٓ ژيارەی داواکراو هُ پالٍی زاٍکۆکان و ةُ پێی کێتڕکێ هُ شُر ةَُيای کۆًٍرە
وەردەگیرێٌ.
 -11پێظکُطکاران هُ دەرچْواٍی خْێَدٍی پیظُیی (پیظُشازى  ،ةازرگآٍ  ،کظخْکاڵ  ،گُطج و گْزار)
دەةێج حێکڕای ًٍرەیان هُ ( )%07کُيخر ٍُةێج.

 -12هُ کاحی پێظتڕکێدا ەەچاوی ًٍرە دەکرێج ةُ ەێژەی (  )% 60ی ًٍرە ةۆ کۆًٍرەکُی دەةێج و ( )% 40ی
ًٍرە هُ شُر هێّاحْویی حْاٍصخی جُشخُیی (اهویاقث اهتدٍیث) پاڵێْراو دەةێج و ةُ يُرجێک هُ هێّاحْویی

حْاٍصخی دهرچْو ةێج.

 -13پێْیصخُ کُشی پێظکُطکار دۆکۆيێَخی ُِةێج کُ هُ الیُن دەزگا پُیْەٍدیدارەکاٍُوە ةُ فُريی
پظخگیری هێکرا ةێج وەکْ:
ا .هێژٍُی ئۆڵۆيپی کْردشخان و عێراق.
بٍْ .ێَُرایُحی هێژٍُی ئۆڵۆيپی پارێزگاکان.
ج .ةُەێْةُرایُحی چاالکی وەرزطی پُروەردە.
د .ةُەێْەةُرایُحٓ گظخٓ وەرزش و الوان شُر ةُ وەزارەحٓ ەۆطَتیرى.
 -14وەرگرحَی پاڵُواٍان ةُ پێی پالٍی وەرگرحَی کۆهێژ وشکْڵ و ةُطُکان دەةێج  ،ةُ يُرجێک ەێژەی

( )%15حێپُە ٍُکات و ( )%5ى ئُم ەێژەیُ ةۆ پاڵُواٍآٍ پُیًاٍگُ وەرزطییُکآٍ شُر ةُ وەزارەحٓ
پُروەردە دەةێج.

 -15پاڵُواٍان حاقیکردٍُوە هُ پصپۆری حایتُحی خۆیاٍدا ئٍُێام دەدهن.
 -16هێژٍُیُکی ٍاوەٍدی پێک ةّێَرێج هُ شُر ئاشخی زاٍکۆ ةُ يُةُشخی ةُدواداچْون ةُ دۆکۆيێَخُکان و
ةُطُکآٍ ِاوطێْە هُ شَْرى پارێزگاکان دا ةۆ ئٍُێام داٍی چاوپێکُوحٌ هُگُڵ پاڵُواٍاٍدا.

 -17ةۆ شاڵی خْێَدٍی ( )2020-2019پێظکُش کردن و حاقیکردٍُوەی هێّاحْویی هُ یُک لاحی دیاریکراودا
هُ شُرجُم زاٍکۆکاٍی ُِرێى ئٍُێام دەدرێج.

12

تڕگەِ دەیەم:
َيرگرتىی قُتاتیان َ خُێىدكاران نً زاوكۆ پۆنیتًكىیكییًكاوی ًٌرێم:
یُلێک هُ يُةُشخُلاٍی لردٍُوهی زاٍمۆ پۆهیخُلَیمییُلان  ،ەهخصاٍدٍی دهرفُحُ ةتۆ قْحاةیتان و خْێَتدلاران
ةتتۆ ئتتُوهی درێتتژه ةتتُ خْێَتتدن ةتتدهن ةتتۆ ةتتُ دهشتتخّێَاٍی ةڕواٍايتتُی ةتتُلاهۆریۆس  ،دهرچتتْواٍی پُیًاٍگتتُ
حُلَیمییُلان دهحْاٌٍ داوالارى پێظمُش ةمُن ةۆ حُواولردٍی ةڕواٍايُی ةُلاهۆریۆشی حُلَیمی هتُو لتۆهێژه
حُلَیمیاٍتتُدا لتتُ هُگتتُڵ پصتتپۆرییُلُیان دەگٍْێێتتج .ئتتُو دهرچْواٍتتُی پُیًاٍگتتُ لتتُ هتتُ ل تۆهێژی حتتُلَیمی
وهردهگیرێٌ هُ (قۆٍاغی یُلُم دهوام دهلُن).
ِتتُر پصتتپۆرییُلی پُیًاٍگتتُلان هتتُ لتۆهێژی حُلَیمییتُلان ٍتتُةێج ئتتُوا ِتتُيان ەێًَتتایی ٍاوهٍتتدی وهرگرحَتتی

قْحاةیان /خْێَدلاراٍیان هُ شُر جێ ةُجێ دهلرێج.
ڕێىماییًكاوی َيرگرته نً زاوكۆ پۆنیتًكىیكییًکان:
 -1ەێژهی ( )%50ى پالٍتی وهرگرحَتی ةُطتُ زاٍصتخییُلان ةتۆ دهرچتْواٍی ئايتادهیی دهةێتج  ،ئتُم قْحتاةی و
خْێَدلاراٍُ هُ ەێگُی ٍاوهٍدی وهرگرحَی قْحاةیاٍُوه هُ قٍْاغی یُلُم وهردهگیرێٌ.

 -2ەێژهی ( )%50ى پالٍی وهرگرحَی ةُطُ زاٍصتخییُلان ةتۆ دهرچتْواٍی پُیًتاٍگُ حُکَیکییُکتآٍ ئُيصتاڵٓ
خْێَتتدن و شتتااڵٍٓ پێظتتْو دهةێتتج  ،ئتتُم پالٍتتُ دهرچتتْواٍی (یُلتتُم و دووهم و شتتێ یتتُم ) هتتُ ختتۆ ٍاگرێتتج ،

وهرگرحَی ئُو دهرچْواٍُ ةُ شیصخُيٓ پاراهێن دەةێج  ،ئُگُر ەێتژەکُ پتڕ ٍُةتْو ئُوا پتالٍُکُ ةُ دەرچتْوآٍ
ئايادەیٓ پڕ دەکرێخُوە.

 -3پێْیصتتخُ دەرچتتْوآٍ (یُکُم و دووەم و شتتێیُم) ى شتتُر ئاشتتخٓ ةُطتتُکآٍ ُِر پُیًتتاٍگُیُک حێکتتڕاى
ًٍرەکاٍیان ( )%08کُيخر ٍُةێج  ،شُرجُم دەرچْوآٍ حر دەچَُ پێظتڕکێ ةُ پێتٓ ەێًَاییُکتآٍ شیصتخُيٓ

پاراهێن ةُم طێْەیُی خْارەوە:

* ةۆ کۆهێژە حُکَیکییُ ئٍُدازیارییُکان يُرجٓ ًٍرە ةۆ پێظکُش کردن و پێظتڕکێ ( )%08کُيخر ٍُةێج.
* ةۆ کۆهێژە حُکَیکییُ حٍُدروشخییُکان يُرجٓ ًٍرە ةۆ پێظکُش کردن و پێظتڕکێ ( )%07کُيخر ٍُةێج.
* ةۆ کۆهێژە حُکَیکییُکآٍ حر يُرجٓ ًٍرە ةۆ پێظکُش کردن و پێظتڕکێ ( )%08کُيخر ٍُةێج.

شێُازِ َيرگرتىی ئًَ ديرچَُاوً تًم شێُيی خُاريَي ديتێت تە سیستەمّ پارانێم:
 -1پێظمُش لردن و وهرگرحٌ ةۆ حُواولردٍی خْێَتدٍی ةتُلاهۆریۆس ەاشتخُوخۆ پتاش دهرچتْوٍی ئتٍُێايی

لۆحایی حاقیکردٍُوەکآٍ (خْهی یُلُم) دهشج پێدهلات و هُ ەێگُی ةُەێْهةُرایُحی حۆياری زاٍمۆوه ئٍُێام

دهدرێج .ةۆ ئُم يُةُشخُ داحاةُیصێکٓ حایتُت هُ الیُن ُِر شێ زاٍمتۆ پۆهیخُلَیمییُلاٍتُوه ئايتادە دهلرێتج
ةُ ئتۆٍاڵیٌ و ةُ وەزارەحُوە دەةُشتخرێخُوە  ،هیصتخٓ کاٍدیتدەکان پتێض ەاگُیاٍتدٍٓ ئٍُێايُکتآٍ زاٍکتۆ الیتٌ
دەةێج ةگاحُ وەزارەت ةۆ ەاگُیاٍدٍٓ.
يتتُرج ٍیتتُ ِتتُر قْحتتاةٓ /خْێَتتدلارێک لتتُ داواکتتارى پێظتتمُش لتترد وهرةگیرێتتج هُ ةُر ئُوەى وهرگتترحٌ
ةُ پێظتڕلێ ةُ پێی پالٍی ةُطُ زاٍصخییُلان دهةێج .ةۆ پڕلردٍتُوهی لْرشتییُلان ةتُ پێتی پالٍتی وهرگترحٌ ،
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ەێزةٍُدی ًٍرهی دهرچٍْی دةوۆم و حُيُن دهلرێج ةُ پێْهر ةۆ دهشخَیظاٍمردٍی خْازیاره شتُرلُوحْوهلان و
ِی پێْهرێمی حر ةُلارٍاِێَرێج.
 -2يُرجٓ حُيُن ةۆ پێظکُش کردن هُ ( )1979/1/1وةچْکخر.
 -3ئُواٍُی وهردهگیرێٌ (دايُزراو ةٌ یان ٍا) ُِيْو ەێًَاییتُلاٍی قْحاةیاٍیتان هتُ شتُر جتێ ةتُجێ دهلرێتج

واحتتُ (ەێتتژهی ئايتتاده ةتتْون) وە وەزارەحًتتان ةُرپتترس ٍتتیُ ةُرايتتتُر فُرياٍگتتُلاٍیان ةتتْ پێتتدآٍ يتتۆڵُت

ودهوايمردن.

ُِ -4ر خْێَدکارێک يافٓ پێظکُش کردٍٓ ةۆ یُک زاٍکۆ ُِیُ هُ شاڵێک دا ةۆ چْوٍُ پێظتڕکێ.
 -5هُ وهرگرحَی قْحاةیان  /خْێَدلاراٍدا ةْ حُواولردٍی ةُلاهۆریۆس شَْوری جتْگرافی ەهچتاو ٍالرێتج واحتُ
وهرگرحٌ پاةٍُد ٍاةێج ةُ طار و پارێزگای حُواولردٍی دةوۆيُوه ةُاڵم ەێًَاییُ گظخییُلاٍی خْێَدن شتُةارهت
ةُ ةُطی پارێزگا و دهرهوهی پارێزگا ەهچاو دهلرێج ةُم طێْەیُى خْارەوە:

* ( )%80کْرشییُکآٍ خْێَدن ةۆ پارێزگا.
* ( )%20کْرشییُکآٍ خْێَدن ةۆ گظخٓ ( گظج ُِرێى).
 -6ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی ةُ شیصخُيی پۆهیخُلَیک وهردهگیرێٌ ٍاحْاٌٍ داةُزیٌ ئٍُێام ةدهن.
 )5( -7پێتَج کْرشتٓ خْێَتدن هُ کتۆهێژە حُکَیکییُکتتان ةتۆ پُیًتاٍگُ حایتُحُکتان ( ئُِوییُکتان) ى دوو شتتاڵُ
حُرختتتان دەکرێتتتج ةُ ُِيتتتان ەێًَاییُکتتتآٍ شتتتُرەوە ةُ شیصتتتخًٓ پاراهێتتتن  ،وە هُکتتتاحٓ پتتتڕ ٍُکتتتردٍُوەى

کْرشییُکاٍیان دەکرێج ةۆ دەرچْوآٍ پُیًاٍگُ حُکَیکییُکتآٍ زاٍکتۆ پۆهیخُکَیکییُکتان ةُ ُِيتان ەێًَتایٓ
ةُکار ةّێَرێج.

میكاویسمی پێشكًشكردن َ َيرگرتىی ديرچَُاوی پًیماوگً تًكىیكییًكان:
 پێظمُش لردن ەاشخُوخۆ هُ ەێگُی حۆياری گظخی زاٍمۆوه ةُ طێْهی شیصخُيٓ پۆهیخُلَیک دهةێج. -کتتاحٓ پێظتتمُش لتتردن هُ الیُن ةُەێتتْەةُرایُحٓ ٍاوەٍتتدى وەرگتترحَُوە دیتتارى دەکرێتتج هُگُڵ شتتُرجُم

شیصخُيُکآٍ حرى وەرگرحٌ.

 ەاگُیاٍدٍی ٍاوهلان ةُ طێْهی (ئۆٍاڵیٌ) دهةێج. -ياوهی یُک ُِفخُ حُرخان دهلرێج ةۆ گازاٍده پێظمُش لردن هُ دواى ەاگُیاٍدٍٓ ئٍُێايٓ وەرگرحٌ.
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تڕگەِ یاوسەیەم :
َەرگرتىّ ديرچَُاوی یًكًمًكاوی پًیماوگً تًكىیكییًكان نً زاوكۆكاودا (تً مًرجێك ديرچَُی
خُنی یًكًم ته ).
 -1دهرچْوی یُلُم هُ کۆيُڵُى پزیظمی پُیًاٍگُ حُلَیمییُلان هُ شُر ئاشخی پارێزگا هُ لۆهێژی پزیظتمی
وهردهگیرێج.

 -2دهرچْوی یُلُم هُ ةُطُلاٍی ددان هُ شُر ئاشخی پارێزگا هُ لۆهێژی پزیظمی ددان وهردهگیرێج.

 -3دهرچتتْوی یُلتتُم هتتُ ةُطتتی دهرياٍصتتازی پُیًاٍگتتُ حُلَیمییتتُلان هُ شتتُر ئاشتتخی پارێزگتتا هتتُ لتتۆهێژی

دهرياٍصازی وهردهگیرێج.
 -4یُکُيٓ ةُطٓ (طیکارى ٍُخۆطییُکان) پُیًاٍگُ حُکَیکییُکان هُ شُر ئاشخی پارێزگا هتُ لتۆهێژی زاٍصتج
ةُطٓ حاقیگُى پزیظکٓ وهردهگیرێج.

 -5دهرچْوی یُلُم هُ ةُطی حُلَُهۆژیای ٍتُوت (لتارپێمردن ولتۆٍخرۆم) هتُ شتُر ئاشتخی پارێزگتا هُ لتۆهێژی
ئٍُدازیاری /ةُطی ٍُوت وهردهگیرێج.

 -6دهرچتتْوی یُلتتُم هتتُ ةُطتتی ەووپێتتْی هتتُ شتتُر ئاشتتخی پارێزگتتا هتتُ لتۆهێژی ئٍُتتدازیاری  /ةُطتتی ەووپێتتْی
وهردهگیرێج.
 -7دهرچتتْوی یُلتتُم هتتُ ةُطتتی يیماٍی تک هتتُ شتتُر ئاشتتخی پارێزگتتا هتتُ ل تۆهێژی ئٍُتتدازیاری  /ةُطتتی يیماٍی تک
وهردهگیرێج.
 -8ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی خاهُلاٍی ( )7،6،5،4،3،2،1دهیاٍگرێخُوه دهةێج حێمڕاى ًٍرهلاٍیان هتُ ()%08

لُيخر ٍُةێج  ،ئُگُر حێکڕاى ًٍرەکاٍیان هُ ( )%08کُيخر ةْو دەحْاٌٍ ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێٌ.

 -9دهرچْوی یُلُم و دووهم و شێ یتُم هتُ ِتُر ةُطتێمی پُیًاٍگتُ حُلَیمییتُلان هتُ لتۆهێژی ِاوپصتپۆری

(جگُ هُ لۆيُڵُی پزیظمی) هتُ زاٍمۆلاٍتدا وهردهگیترێٌ  ،ةتُ يتُرجێک حێمتڕاى ًٍرەکاٍیتان هتُ ( )%08لتُيخر
ٍُةێج ئُگُر هُ ( )%08کُيخر ةْو ئُوا ةُ ُِيان کُيخریٌ کۆًٍرەى دەشخَیظتان کتراو ةتۆ وەرگترحٌ هُ زاٍکتۆ
پۆهیخُکَیکییُکان ،وەردەگیرێٌ هُ زاٍکۆکآٍ حر ةُ شیصخُيٓ پاراهێن ةُپێی خظخُی ژياره (.)1
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خشتًی ()1
(َيرگرتىی ديرچَُاوی پًیماوگً تًكىیكییًكان نً زاوكُكاوی ًٌرێم (جگً نً زاوكُ پُنیتًكىیكییًكان)
ژ

ةُطی حُلَیمی هُ پُیًاٍگُ

لۆهێژ(شمْڵ)ی ِاوحا

ةُش ِاوحا هُلۆهێژ(شمْڵ)هلاٍی
زاٍمۆ

هُ زاٍمۆ

1

دداٍصازی

زاٍصج

ةاێْهۆجی

2

دهرياٍصازی

زاٍصج

لیًیا

3

شڕلردن

زاٍصج

لیًیا

4

حیظك

زاٍصج

فیزیا

5

چارهشُری شروطخی

زاٍصج

فیزیا

6

پظمَیَی چاو

زاٍصج

فیزیا

7

ئايێره حاقیگُ پزیظمییُلان

زاٍصج

فیزیا

8

طیکارى ٍُخۆطییُکان

زاٍصج

حاقیگُى پزیظکٓ

9

حُکَُهۆجیاى ٍُوت ( کارپێکردن و کۆٍخرۆم)

زاٍصج

جیۆهۆجی

10

لارهةا

ئٍُدازیاری

لارهةا

11

يیکاٍیک

ئٍُدازیاری

يیکاٍیک

12

ەووپێْى

ئٍُدازیاری

ەووپێْى

13

حُکَیکٓ حُالرشازى

ئٍُدازیاری

حُالرشازى

14

لارگێری یاشا

یاشا و رايیاری

یاشا

15

لارگێری شیاشی

یاشا

زاٍصخُ رايیارییُلان

16

ئايار وزاٍیاری  ،ئايار

لارگێری و ئاةْوری

ئايار

17

کخیتخاٍُ  ،گظخگیرى جۆرى  ،کارگێرى ٍُخۆطخاٍُ

لارگێری و ئاةْوری

لارگێری

لارگێری و ئاةْوری

گُطخیاری

19

کارگێرى ةاٍکٓ

لارگێری و ئاةْوری

زاٍصخی دارایی و ةاٍک

20

شاياٍی ئاژهڵ

لظخْلاڵ

شاياٍی ئاژهڵ

21

ەهزگُری

لظخْلاڵ

ەهزگُری ،ةاخداری ،ةیصخاٍماری

22

ەێًَایی لظخْلاڵی

لظخْلاڵ

ەێًَایی لظخْلاڵی

پزیظمی ڤیخێرٍُری

ڤیخێرٍُری

زيان /ئاداب

وەرگێران  ،زيآٍ ئیَگویزى

18

23
24

گُطج و گْزار  ،رێتُرى گُطخیارى  ،کارگێرى
دەزگاکآٍ گُطخیارى

دروشخی ئاژهڵی (طُقالوه)  +حُکَیکٓ
ڤێخرٍُرى کُالر

حُکَیکٓ وەرگێران

 -10دهرچْوی یُلُم و دووهم و شێ یُم هُ ُِر ةُطێکٓ پُیًاٍگُ حُلَیمییتُلان هتُ ةُطتٓ ِاوحتا هُ لتۆهێژه
حُلَیمییُلان وهردهگیرێٌ ئُگُر پصپۆرییُلُیان ُِةێج هُ ُِر لۆهێژێمی حُلَیمی هتُ ِتُر شتێ پارێزگالتُی

ُِرێى .ةُ پێی خظخُی ژياره (.)2
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خشتًی ()2
َەرگرتىّ دەرچَُاوّ پەیماوگە تەکىیکییەکان نە زاوکۆ پۆنیتەکىیکییەکان

تًشی زاوستی نً پًیماوگً

كۆنێژی تًكىیكی

تًشی زاوستی نً كۆنێژی
تًكىیكی

حُلَیمی لارگێری ُِوهێر
ژيێریاری +لارگێری ةاٍك

حُلَیمی لارگێری شوێًاٍی

حُلَیمی ژيێریاری و دارایی

حُلَیمی لارگێری دِۆک
ەاگُیاٍدن +ەۆژٍايُڤاٍی +ەۆژٍايُڤاٍی ئُهیکخرۆٍٓ
+زاٍیارى کخێتخاٍُ +کارگێرى کخێتخاٍُ +کخێتخاٍُ
حُلَیمی ةازارگُری +شُرچاوه يرۆییُلان+

کارگێرى ٍُخۆطخاٍُ +کارگێرى حٍُدروشخٓ+کارگێرى

گْيرگ+لارگێری لۆگا +لارگێری ةازارگُی ،لارگێری

لار +لارگێری لُرهشخُ  +لارگێری ٍْوشیَگُ +گظخگیری
جۆری+کارگێرى یاشا

داحاةُیس
ٍێخۆرک()Net work
حُلَۆهۆجیای زاٍیاری

حُلَیمی لارگێری ُِوهێر
حُلَیمی لارگێری شوێًاٍی
حُلَیمی لارگێری دِۆک
حُلَیمی لارگێری ُِوهێر
حُلَیمی لارگێری شوێًاٍی
حُلَیمی لارگێری دِۆک

حُکَیکٓ ئۆحْيتێن +يیکاٍیک و ووزە

ِاوپصپۆرى پُیًاٍگُ و کۆهێژ ةۆ
وەرگرحٌ ەەچاو دەکرێج)

حُلَیمی ئیَفۆرياحیمی شوێًاٍی
حُلَیمی ئیَفۆرياحیمی ئاکرێ

شیصخُيی لۆيپیْحُر

يیماٍیك +شارلردن و ُِواشازی+

(حێتیَٓ /هُ ەێزةٍُدیدا پێظیَُى

حۆەەکآٍ کۆيپیْحُر

حُلَیمی ئیَفۆرياحیمی شوێًاٍی

کارەةا

حُلَیمی لارگێری

حُلَیمی ئیَفۆرياحیمی شوێًاٍی

شیصخُيی زاٍیارییُ لارگێرییُلان

گُیاٍدن

ەۆژٍايُڤاٍی ئُهیمخرۆٍی

حُلَۆهۆجیای داحاةُیس

حُلَیمی ئٍُدازیاری ُِوهێر

کارگێرى ئُهیکخرۆٍٓ

حُلَیمی يیدیا

حُلَیمی لارگێری دِۆک

پاراشخَٓ زاٍیارى

حُلَۆهۆجیای زاٍیاری

حُلَیمی ئیَفۆرياحیکٓ ئالرێ

حُلَیمی ئٍُدازیاری ُِوهێر
حُلَیمی ئٍُدازیاری شوێًاٍی

يیکاٍیک +يیماٍیك و ووزه  +ووزه

حُلَیمی ئٍُدازیاری دِۆک
ئٍُدازیاری طارشخاٍیُِ /وهێر

ةیَالاری  +ةیَاشازی  +ەووپێْی +

حُلَیمی ئٍُدازیاری ُِوهێر

ت .ئٍُدازیاری ەێگاوةانُِ /وهێر

ەێگا وةان  +دروشج لردٍی ەێگا

حُلَیمی ئٍُدازیاری دِۆک

ەێگا وةان /دِۆک

وێَُی ئٍُدازیاری+ەووپێْی

حُلَیمی ئٍُدازیاری شوێًاٍی

پالٍصازی طار /شوێًاٍی

گُیاٍدن +ئُهیمخرۆن

حُلَیمی ئٍُدازیاری شوێًاٍی

گُیاٍدن

کارەةا و حاشیصاحٓ کارەةا

حُلَیمی ئٍُدازیاری شوێًاٍی

حْاٍایٓ کارەةایٓ

پُهی دهشخمرد  +حٍُدورشخی لۆيُڵ +پُرشخاری
ٍُ+خۆطُڤاٍی+ئافرهحان و هُ دایمتْون +ژٍان ويَاڵ
ةْون +چارهشُری شروطخی +پاراشخَٓ حٍُدورشخی

ددان +پُرشخارى ددان +حیظک+چاو

چارهشُری شروطخی

حُلَیمی حٍُدورشخی ُِوهێر
حُلَیمی حٍُدورشخی طێخان

حٍُدورشخی و لۆيُڵ
(حێتیَٓ /هُ ەێزةٍُدیدا پێظیَُى
ِاوپصپۆرى پُیًاٍگُ و کۆهێژ ةۆ
وەرگرحٌ ەەچاو دەکرێج)
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طیماری ٍُخۆطییُلان +دهرياٍصازی+
ئايێرى حاقیگُ پزیظکییُکان

طیماری لیًیاییٍُ +وت +شیصخُيُکآٍ
کار پێکردن و کۆٍخڕۆڵکردٍٓ ٍُوت
پاراشخَی ەووەک +ەێًَایی لظخْلاڵی+لظخْلاڵٓ
داپۆطراو +ەووهلُ جْاٍُلان +ەهزگُری +ةُروةْيٓ
کێڵگُیٓ +ةاخدارى +پیظُشازى خۆراک

پیظُشازى خۆراک+پیظُشازى خۆراک و
کۆٍخرۆڵٓ جۆرى
شڕکردن
پُرشخارى +پُرشخارى يَدااڵن +ژٍان
يَداڵ ةْون
پُیْەٍدییُ گظخییُکان و ةازارگُرى

حُلَیمی حٍُدورشخی ُِوهێر
حُلَیمی حٍُدورشخی شوێًاٍی

طیماری ٍُخۆطییُلان

حُلَیمی ئٍُدازیاری دِۆک

پخرۆلیًیا

حُلَیمی ئٍُدازیاری شوێًاٍی

ٍُوت و ووزە

حُکَیکٓ زاخۆ

پخرۆم

حُلَیمی حٍُدورشخی طێخان

ەهزگُری

حُلَیمی ئالرێ
حُکَیکٓ زاٍصخُ پڕاکخیکییُکانُِ/ڵُةێُ
حُکَیکی زاٍصخُ پڕاکخیکییُکانُِ /ڵُةێُ

حُلَیمی حٍُدورشخی شوێًاٍی

حُلَیمی حٍُدورشخی شوێًاٍی
حُکَیکٓ کارگێرى شوێًآٍ

ةاخدارى و دیزایَٓ دیًٍُٓ شروطخٓ

پیظُشازى خۆراک و کۆٍخرۆڵٓ جۆرى

شڕکردن
پُرشخارى
پُیْەٍدییُ گظخییُکان و ةازارگُرى

 -11دهرچْوی یُلُم و دووهم و شێ یُيی ةُطی پُرشخاری هُ پُیًاٍگُ حُلَیمییُلان هُ لتۆهێژى پُرشتخارى
هُ زاٍکۆکاٍتتدا وەردەگیتتترێٌ  ،ةُ يُرجێتتتک حێمتتڕاى ًٍرهلاٍیتتتان هتتتُ ( )%08لتتُيخر ٍتتتُةێج و ئُگُر حێکتتتڕاى
ًٍرەکاٍیان هُ ( )%08کُيخر ةْو دەحْاٌٍ ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەرةگیرێٌ.

 -12دەرچْوآٍ یُکُم و دووەم و شێ یُيٓ ُِر ةُطێکٓ پُیًاٍگُکان هُ شیصخُيٓ خْێَدٍٓ ئێْاران
هُ زاٍکۆ پۆهیخُکَیکییُکان هُ زاٍکۆ گظخییُکان ةُ ُِيان ەێًَاییُکان ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەردەگیرێٌ.

تڕگەِ دَاوسەیەم :
ڕێىمایّ َەرگرته تە (سيستەمّ كريدت) نە زاوکۆ َ پەیماوگە حکُمییەکاوّ ٌەرێمّ کُردستان
تۆ ساڵّ خُێىدوّ (:)2020-2019

 -1ةۆ ئُيصاڵٓ خْێَدن شیصخُيٓ کریدت (وحدات) پُیڕەو دەکرێج هُ شُرجُم زاٍکۆ حکْيٓ و حایتُحُکان.

 -2هُم شیصتتخُيُ ُِژيتتارکردٍٓ (کریتتدت) ةتتۆ واٍُ پُیْەٍدیتتدارەکآٍ ُِر ةُطتتێک پُیتتڕەو دەکرێتتج  ،واحُ
کۆًٍرەى کۆحتایٓ قْحتاةٓ /خْێَتدکار ( )%08ى هُ شتُر کتۆًٍرەى پتۆهٓ دواٍتزە دەةێتج و ( )%08ى ًٍترەى

هُ شُر واٍُ پُیْەٍدیدار ةُو پصتپۆریُى کُ پێظکُطتٓ دەکتات  ،ةتۆ ًٍتٍُْ  /ةتۆ وەرگترحٌ هُ ةُطتٓ ياحًاحیتک

(کریدحٓ واٍُى ةیرکارى هُ واٍُکآٍ حر زیاحرى پێدەدرێج).

 -3ئُم جتتتۆرە وەرگتتترحَُ ةُ ةُرٍتتتايُیُکٓ ئُهیکخرۆٍتتتٓ هُ الیُن وەزارەحُوە ەێکختتتراوە قْحتتتاةٓ /خْێَتتتدکار
داواکارى خۆى پێظکُش ةُو ةُش و کۆهێژاٍُ دەکات کُ ئارەزوویُحٓ  ،دواى داخن کردٍٓ (ٍتاوى ةُکتارِێَُرو

ووطُى حێپُر) هُ الیُن قْحاةٓ /خْێَدکار الپُەەیُکٓ حایتُحٓ ةتۆ دەکترێخُوە کُ ُِيتْو کتۆهێژ و ةُطتُکآٍ

(زاٍکۆالیٌ  ،پاراهێن  ،ئێْاران) هُ خۆدەگرێتج  ،واحُ قْحتاةٓ /خْێَتدکار شتُر پظتکُ هُ ُِڵتژاردٍتٓ ُِر جتۆرە
شیصخُيێکٓ خْێَدن.
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 -4داواکتتار يتتافٓ پێظتتکُش کردٍتتٓ ةتۆ چٍُتتد ةُش و زاٍکتتۆى جیتتاواز ُِیُ  ،ةُ يُرجێتتک هُ (ُِ )50ڵتتتژاردن
کُيخر ٍُةێج و ئُگُر کُيخر ةْو ئُوا پێظکُش کردٍُکُى شُرکُوحْو ٍاةێج.

 -5کُيخریٌ کۆًٍرەى پێظتڕکێٓ وەرگرحٌ ةۆ خْێَدٍٓ ةُیاٍیان ةریخٓ دەةێتج هُ ( )%07ةتۆ کتۆهێژ و ()%08
ةۆ پُیًاٍگُ.

 -6دەرچْوآٍ ئايادەییُکآٍ ُِرێًٓ کْردشخان (هقٓ زاٍصخٓ و وێژەیٓ) ةۆ شاڵٓ خْێَدٍٓ ()2019-2018

دەحْاٌٍ داواکارى پێظکُش ةکُن  ،ةۆ پێظتڕکێ هُ دەرچْوآٍ خْهٓ یُکُم و دووەيدا ُِ ،روەِا دەرچْوآٍ

شتتاڵٓ خْێَتتدٍٓ ( )2018-2017کُ هُ ِتی زاٍکتۆیُکٓ (حکتتْيٓ و حتتایتُت) وەرٍُگیتراون يتتافٓ پێظتکُش

کردٍیان دەةێج.

 -7ةتتتتۆ ةُطتتتتُکآٍ (وەرزش ِ ،تتتتٍُْرە جْاٍُکتتتتان  ،خْێَتتتتدٍٓ ئیصتتتتاليِٓ ...ختتتتد) وەرگتتتترحٌ ةُ طتتتتێْەى

(چاوپێکُوحٌ وحاقیکردٍُوە) دەةێج ةُ ُِيان طێْەی شاڵی ەاةردوو هُ زاٍکۆکان ئٍُێام دەدرێج.

تڕگەِ سیاوسەیەم َ :ەرگرته نە خُێىدوّ ئێُاران نە زاوکۆ حکُمّ َتایثەتەکان:
 -1ةۆ خْێَدٍٓ ئێْاران ةُ ِی طێْەیُک چیخر خْێَدکار /قْحاةٓ هُ کۆهێژەکآٍ زاٍکۆ حکْيٓ و حایتُحُکان
وەرٍاگیرێج و خْێَدٍٓ ئێْاران حٍُّا ةۆ پُیًاٍگُکان دەةێج.

 -2پالٍتتٓ وەرگرحَتتٓ خْێَتتدٍٓ ئێتتْاران هُ پُیًاٍگُکاٍ تدا ٍاةێتتج هُ ەێتتژەى ( )%100ى پالٍتتٓ پُشتتَدکراوى
ةُطُکآٍ ةُیاٍیان زیاحر ةێج.

 -3دەزگاى شُرپُرطتخٓ و دڵَیتایٓ جتۆرى ةُ دواداچتْون دەکتات ةتۆ دڵَیتایٓ هُ ئاشتخٓ زاٍصتخٓ و کتْاڵیخٓ
ةُطُکان.

 -4پێظتتکُش کتتردن ةُ طتتێْازى ئُهیکخرۆٍتتٓ (ئتتۆٍاڵیٌ) دەةێتتج  ،هُ ُِيتتان الپُەەى ئُهیکخرۆٍتتٓ حتتایتُت
ةُ پێظکُش کردٍٓ ( زاٍکۆ الیٌ  ،پاراهێن).

 -5ةۆ زیاحر دەشخُةُر کردٍٓ کْاڵیخٓ و دڵَیایٓ جۆرى  ،حاقیکردٍُوە کۆحاییُکان هُ خْێَدٍٓ ئێتْاران هُگُڵ
خْێَدٍٓ ةُیاٍیان ةُیُکُوە ئٍُێام دەدرێج ةُ ُِيان پرشیار دەةێج.

 -6کات ژيێرەکآٍ دەوايتٓ خْێَتدٍٓ ئێتْاران دەةێتج ةُ ِاوحتاى کتات ژيێرەکتآٍ خْێَتدٍٓ ةُیاٍیتان ةێتج
(هُ  8کاحژيێر کُيخر ٍُةێج).

 -7هُ زاٍکۆکاٍدا ُِر ةُطێک هُ پُیًاٍگُکان  ،ئُگُر هُ خْێَتدٍٓ ةُیاٍیتان قْحتاةٓ /خْێَتدکارى ٍُةێتج ةتۆى
ٍیُ هُ دەوايٓ ئێْاران قْحاةٓ خْێَدکار وەرةگرێج.

 -8کۆًٍرەى وەرگرحٌ هُ پُیًاٍگُ حکْيییُکان ٍاةێج هُ ( )%77کُيخر ةێج ئُم يُرجُ دەرچْآٍ ئايادەییُ
پیظُییُکاٍیض دەگرێخُوە ةُ ەەچاوکردٍٓ ِاوپصپۆرییان.

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

 -9ةۆ واٍُ پُیْەٍدیدارەکآٍ پصپۆرییُکان ەەچاوى (کریدت) دەکرێج.

 -10پێظتتیَُ (ئُوهُویُت) ةتتۆ دەرچتتْوآٍ ئايتتادەیٓ شتتااڵٍٓ خْێَتتدٍٓ ()2019-2018( ، )2018-2017
دەکرێتتج حتتا ەێتتژەى ( )%70وە هُ کتتاحٓ پتتڕ ٍُةتتْوٍُوەى ئُو ەێتتژەیُ ةُ دەرچتتْوآٍ شتتااڵٍٓ ەاةتتردوو و
دەرەوەى ُِرێى پڕ دەکرێخُوە و ەەچاوى حُيُن ٍاکرێتج جتگُ هُ کتۆهێژ و ةُطتُکآٍ پُروەردەى وەرزش

کُ حُيٍُیان ٍاةێج هُ ( )30شاڵ حێپُر ةکات.
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 -11ئُو قْحاةٓ  /خْێَدکارەى کُ دەرٍاچێج ( راشب) دەةێج و خْێَدٍٓ ئێْاران هُو قۆٍتاغُدا ٍايێَێتج ئُوا
ةُ يیْاٍتتدارى دەچێتتخُ خْێَتتدٍٓ ةُیاٍیتتان ةُ شیصتتخُيٓ پاراهێتتن ةُ حُواوى کرێتتی خْێَ تدٍٓ پاراهێتتن وە
ةڕواٍايُکُى ةُ ئێْاران دەةێج.

 -12گْاشخَُوە ةۆ وەرگیراوان هُ خْێَتدٍٓ ئێتْاران ةتۆ ةُطتٓ ِاوطتێْەى ةُیاٍیتان ٍاکرێتج هُ ةُر جیتاوازى
کۆًٍرە.

 -13ةُ يُةُشتتخٓ ِاٍتتدآٍ خْێَتتدن ئُگُر قْحتتاةٓ /خْێَتتدکار کُ ةُ شیصتتخُيٓ ئێتتْاران وەرگیتتراوە ئُگُر
هُ ُِر شتتاڵێک یُکُم ةتتْو هُ شتتُر ُِيتتْو قْحاةیتتان /خْێَتتدکارآٍ ةُطتتُکُى ئُوا هُ ( )%75ى کرێتتٓ
خْێَدن دەةْردرێج و ئُگُر دووەم ةْو هُ ( )%50و شێیُم هُ ( )%25ى کرێٓ خْێَدن دەةْردرێج.

 -14شُةارەت ةُ کرێٓ خْێَدٍٓ ئێْاران هُ الیُن ئٍُێْيٍُٓ زاٍکۆوە دەشج ٍیظان دەکرێج ةُ پێٓ حێچْوى
ةُطتتُکُ و پێداویصتتخییُکآٍ  ،ةُ يُرجێتتک ەێتتژەکُ کُيختتر ٍُةێتتج ( )%70ى ٍرختتٓ خْێَتتدٍٓ ةُش و

کۆهێژى ِاوطتێْەى زاٍکتۆ حایتُحُکتان هُ الیُن وەزارەحُوە پُشتٍُد دەکرێتج ةتۆ ئُم يُةُشتخُ زاٍکۆکتان
دەةێج ٍرخٓ کرێٓ خْێَدن هُ ةُطُکآٍ پُیًاٍگُکان ەەواٍُى وەزارەت ةکُن.
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تڕگەِ چُاردەیەم :
َەرگرته نە خُێىدوّ سیستەمّ پارانێم:
 -1ەێتتژەى ( )%40ى پالٍتتٓ وەرگتترحٌ ةتتۆ شیصتتخُيٓ پاراهێتتن هُ کۆهێژەکتتان  ،وە ( )%50ى ةتتۆ پُیًاٍگُکتتان

حُرختتان دەکرێتتج  ،جتتگُ هُ کُس و کتتارى طتتُِیدان و ئٍُفتتاهکراوان و زیَتتداٍیآٍ شیاشتتٓ  ،ةُاڵم شتتُةارەت
ةُ زاٍکۆکآٍ دەرەوەى طارە گُورەکان کُ خْێَدٍٓ حایتُحیتان حێتدا ٍیتیُ ئُگُر پالٍیتان پڕٍُةتْوەوە دەکرێتج

چٍُد ًٍرەیُک کُيتکرێخُوە  ،ةُ يُرجێک (ًٍ )10رە حێپُر ٍُکات.

 -2حُيٍُٓ پێظکُطتکار ٍاةێتج هُ ( )35شتاڵ زیتاحر ةێتج ةتۆ کتۆيُڵُى پزیظتکٓ (پزیظتکٓ  ،پزیظتکٓ ددان ،

دەرياٍصازى) وە ( )40شاڵ ةۆ کۆهێژ و پُیًاٍگُکآٍ حر وە ( )30شاڵ ةۆ (کۆهێژى وەرزش).

 -3پێظکُش کردن ةۆ خْێَدٍی پاراهێن ةُ ُِيان طێْەى شیصخُيُکآٍ (زاٍکۆالیٌ  ،ئێْاران) دەةێج.
 -4شتتُةارەت ةُ ُِر کێظتتُیُکٓ حتتر کُیصتتُکان هُ الیُن زاٍکتتۆوە ةُرز دەکتترێخُوە ةتتۆ وەزارەت ةتتۆ چارەشتتُر
کردٍیان ةُ طێْەیُک کُ هُ ةُرژەوەٍدى ئاشخٓ زاٍصخٓ قْحاةٓ /خْێَدکار ةێج.

 -5کۆًٍرەى پێظتڕکێ ةُم طێْەیُ دەةێج:
* هُ کۆهێژەکاٍی (پزیظکی  ،پزیظکی ددان  ،دەرياٍصازی) ەەچاوی (ًٍ )08رە کُيخر هُ کۆًٍرەی وەرگیراو
هُو شاڵُى خْێَدٍدا دەکرێج.
* هُ کۆهێژەکاٍی ئٍُتدازیاری و یاشتا ەەچتاوی (ًٍ ) 07ترە کُيختر هُ کتۆًٍرەی وەرگیتراو هُو شتاڵُى خْێَدٍتدا

دەکرێج.

* ةۆ کۆهێژەکآٍ زاٍصخُ حٍُدروشخییُکان و ُِر ةْارێکی حر ەەچاوی (ًٍ )57رە کُيختر هُ کتۆًٍرەی وەرگیتراو

هُو شاڵُى خْێَدٍدا دەکرێج.

 -6کرێتتی خْێَتتدٍی پاراهێتتن هُ الیُن ئٍُێتتْيٍُی زاٍکتتۆوە دەشخَیظتتان دەکرێتتج ةُ پێتتی حێچتتْوی ةُطتتُکُ و
پێداویصتخییُکآٍ هُ الیُن وەزارەحُوە پُشتتَد دەکرێتتج  ،ةتتۆ ئُم يُةُشتتخُش زاٍکۆکتتان دەةێتتج ٍرختتٓ کرێتتٓ
خْێَدن هُ ُِر ةُش و کۆهێژێک رەواٍُى وەزارەت ةکُن.
 -7ةُ يُةُشخٓ ِاٍدآٍ خْێَدن ئُگُر قْحاةٓ /خْێَدکار کُ ةُ شیصخُيٓ پاراهێن وەرگیتراوە هُ ُِر شتاڵێک

یُکُم ةتتْو هُ شتتُر ُِيتتْو قْحاةیتتان /خْێَتتدکارآٍ ةُطتتُکُى ئُوا هُ ( )%75ى کرێتتٓ خْێَتتدن دەةْردرێتتج
ئُگُر دووەم ةْو هُ ( )%50و شێیُم هُ ( )%25ى کرێٓ خْێَدن دەةْردرێج.

 -8پێَج شاڵ زیاحر ةُ شُر دەرچْوٍی قْحاةی حێپُە ٍُةْوةێج.
 -9دەرچتتْوی کتتۆهێژ ةۆیتتان ُِیُ داواکتتاری پێظتتکُش ةتتکُن و هُ ش تُر ةَُيتتای کتتۆًٍرەی ئايتتادەیی پێظتتتڕکێ
دەکُن  ،ةُ يُرجێتتک کتتۆًٍرەى قْحتتاةٓ هُ ( )%08کُيختتر ٍُةێتتج ةتتۆ کتتۆهێژ و ( )%77ةتتۆ پُیًتتاٍگُ جتتگُ

هُ پُیًاٍگُ حُکَیکییُ پزیظکییُکان هُ ( )%08کُيخر ٍُةێج.
 -10ەەچاوی واٍُ پُیْەٍدیدارەکان دەکرێج (دروس اهًفاضوُ).
 -11داةُزیٌ وگْاشخَُوە ةۆ وەرگیراوان ةُم شیصخُيُ ٍاکرێج.
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 -12ةُ يُةُشخٓ ِاٍتدآٍ داواکتارى خْێَتدٍٓ ةُ ( شیصتخُيٓ کریتدت) هُ وواڵحتآٍ دەرەوە ةتۆ دەرچتْوآٍ
ئايادەییُکآٍ وواڵحُکآٍ دەوروةُرى ُِرێًٓ کْردشخان و ةیآٍ و ٍێْدەوڵُحٓ دەکرێ ەێژەیُک هُ دەرەوەى
پالٍٓ وەرگرحٌ دیارى ةکرێج ةۆ وەرگرحَیان ةُ شیصتخُيٓ پاراهێتن  ،هُگُڵ چاوپۆطتٓ کتردن هُ ٍُِتدێ يُرج

وەکْ حُيُن و شاڵٓ دەرچْون و کۆًٍرە.

تڕگەِ پاوسەیەم :
تەرخاوكردوّ كُرسّ خُێىدن تۆ ڕاگەیاودكاران:
 -1وەرگرحَٓ ( )6پاڵێْراوى ەاگُياٍدن هُ ُِر ةُطێمٓ ەاگُیاٍدن هُ زاٍمۆلان و زاٍمۆ پۆهيخُلَيکییُلاٍتدا وە
ئُو ةُطاٍُى هقيان ُِيُ ئُم طُش لْرشيیُ داةُش دەلرێج ةُ شُر هقُلاٍدا.

 -2شُةارەت ةُ ئُواٍُى پێظکُش دەکُن ةتۆ زاٍکۆکتان  ،دەرچتْوى ئايتادەیٓ و پُیًتاٍگُى ەاگُیاٍتدن ةتٌ و
ئاياژە ةکرێج ةُ دوا ةڕواٍايُ  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%60کُيخر ٍُةێج.

 -3یُک هُ شُر شێ ى کْرشییُکآٍ خْێَدٍٓ وەرگرحٌ ةُ پێتٓ پێظتتڕکێ ةتۆ دەرچتْوآٍ ةُطتٓ ەاگُیاٍتدن

هُ پُیًاٍگُکان دەةێج  ،ةُ يُرجێک حێکڕایٓ ًٍرەکاٍیان هُ پُیًاٍگُ هُ ( )%60کُيخر ٍُةێج.

 - 4یُک هُ شُر شێ ى کْرشییُکآٍ ةُطٓ ەاگُیاٍدن هُ پُیًاٍگُ حُکَیکییُکان هُ زاٍکتۆ پۆهیخُکَیکییُکتان
ةۆ دەرچْوآٍ پیظُیٓ دەةێج  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەیان هُ ( )%60کُيخر ٍُةێج.

 - 5حُيٍُٓ پاڵێْراو ٍاةێج هُ ( )35شاڵ زیاحر ةێتج و ئُگُر حُيٍُتٓ قْحتاةٓ هُ ٍێتْان ( )40-35شتاڵ ةێتج ،
ئُوا ةُ خْێَدٍٓ پاراهێن يايُڵُیان هُگُڵ دەکرێج.
 - 6پااڵوحٌ ةۆ ئُم کْرشییاٍُ ةُ پێظتڕکێ دەةێج  ،حاقیکردٍُوەى هێّتاحْویٓ ئٍُێتام دەدەن هُ الیُن هێتژٍُی
زاٍصتتتخٓ ةُطتتتُکآٍ ەاگُیاٍتتتدن ةُ رێژەیتتتٓ ( )%60ى هُ شتتتُر ًٍتتترەى ئايتتتادەیٓ و رێتتتژەى ( )%40ى ةتتتۆ

حاقیکردٍُوەى هێّاحْوى دەةێج ةُ ُِر دوو طێْازى ٍْوشیٌ و چتاوپێکُوحٌ  ،ةُ يُرجێتک هُ حتاقیکردٍُوەکُ
دەرةچێتتج .هُگُڵ پێظتتکُش کردٍتتٓ دۆکۆيێَتتج و ةتتاةُحُ پُیْەٍتتد کارەکتتآٍ پُیْەٍتتدە ةُ ُِيتتْو چتتاالکٓ
ەاگُیاٍدن.

ٍ -7اةێج پتاڵێْراو شتێ شتاڵ زیتاحر هُ ەۆژى داواکردٍتٓ وەرگرحَتٓ دا هُ چاالکییُکتآٍ داةتڕاو ةێتج و دەةێتج

چاالکییُکآٍ ةُ دۆکۆيێَج و پظخگیرى دەزگاکان پێظکُش ةکات.

ٍ - 8اةێج پاڵێْراو دەرچْوى ِی کۆهێژ ةێج و یان ٍاوى شڕا ةێخُوە هُ کۆهێژ و پُیًاٍگُ.
 - 9دواى پتتااڵوحٌ ٍاوەکتتان ةُ کۆٍْوش تێک ةُرزدەکتترێخُوە هُ ەێتتگُى حۆيتتارى گظتتخٓ زاٍکتتۆ ةتتۆ وەزارەت ةتتۆ
پُشٍُدکردٍٓ.
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تڕگەِ شاوسەیەم :
قُتاتی /خُێىدكاری خاَەن پێداَیستی تایثەت:
 -1قْحاةی /خْێَتدلاری ٍاةیَتا لتُ يُرجتُلاٍی وهرگرحَتی ِتُةێج ةتۆی ُِیتُ داوالتاری وهرگترحٌ ەاشتخُوخۆ
پێظمُش ةمات ةُ ةُەێْهةُرایُحی ٍاوهٍدی وهرگرحٌ ةۆ وهرگرحٌ هُ یُلێک هُ لۆهێژه يرۆڤایُحییُکان ةُ پێتی
فۆريێمی حایتُت واحُ هُ ەێگُی زاٍمۆالیٌ داواکاری پێظکُش ٍاکات.

 -2قْحاةی /خْێَدلاری خاوهن پێداویصخی حایتُت ئُگُر هُ لۆهێژێتک یتان پُیًاٍگُیتُک وەرگیترا و جُشتخُی
طتتیاو ٍتتُةْو ةتتۆ ئتتُو جتتۆره خْێَدٍتتُ ئتتُوا ةُەێْهةُرایتتُحی ٍاوهٍتتدی وهرگتترحٌ ةتتۆی ُِیتتُ ةیگتتْازێخُوە ةتتۆ
خْێَدٍێمی طیاوحر ةُ پێی کُيخریٌ لۆًٍرهی وەرگیراو هُ زاٍکۆ و پُیًاٍگُکاٍی ُِرێى.

تڕگەِ حەڤدەیەم:
ڕەچاَکردوی سىُری جُگرافی:
 )%80( -1ی لْرشییُلان خْێَدن هُو زاٍمۆیاٍُی لُ هتُ ِتُر پارێزگایتُک ُِیتُ ةتۆ قْحاةیتان /خْێَتدلاراٍی
داٍیظخْی پارێزگالُ دهةێج و هُ ( )%20ی لْرشییُلاٍیض ةۆ کێتڕلێی گظج قْحاةیتان /خْێَتدلاراٍی ِتُرێى

دهةێج  ،ةُ ەهچاو لردٍی ئُوەی کُ ٍاوچُلاٍی گُريیان و پارێزگای ُِڵُةێُ هُ شُر پارێزگای شوێًاٍی دهةێج.
 )%100( -2ی کْرشییُکاٍی خْێَتدن هتُ پُیًاٍگتُ حُلَیمییتُلان ةتُ پێتی شتَْری جتْگرافٓ ةتۆ قْحاةیتاٍی/
خْێَدکاراٍی داٍیظخْی پارێزگاکُ دەةێج.

 -3وهرگرحَتتی دهرچتتْوان هتتُ حالتتُ ةُطتتُلان (لتتۆهێژ ةێتتج یتتان پُیًاٍگتتُ) ەێتتژهی ( )%40ى وهرگتترحٌ ةتتۆ ئتتُو
پارێزگایُ دهةێج لُ ةُطُلُی حێدایُ و ( )%60ى ةۆ دهرچْواٍی ُِرێى.

تڕگەِ ٌەژدەیەم:
پەیُەودی کردن َ واڕەزایی:
 -1ئُو قْحاةی /خْێَدکارەی ٍاوی هُ ُِر کۆهێژێک یان پُیًاٍگُیُک دەردەچێج پێْیصخُ هُ ياوەی ( )10ەۆژ
پتتتتاش ەاگُیاٍتتتتدٍی ئٍُێايُکتتتتاٍی وەرگتتتترحٌ پُیْەٍتتتتدی ةُ طتتتتْێَُکُی ختتتتۆی ةکتتتتات  ،ةُ پتتتتێچُواٍُوە
ُِڵْەطاٍدٍُوەی پااڵوحَی ةۆ دەکرێج و حاکْ شاڵی خْێَدٍی دواحر ٍاحْاٍێج پُیْەٍدی ةکات و ُِروەِا شاڵی

یُکُيی وەرگیراٍی ةُ کُوحْو ةۆ ئُژيار دەکرێج.

ُِ -2ر قْحتتتاةی /خْێَتتتدکارێک ةُ پێتتتی ەێزةٍُتتتدی ُِڵتژاردٍُکتتتاٍی ختتتۆی هُ کۆهێژێتتتک یتتتان پُیًتتتاٍگُیُک
وەردەگیرێج ئُوا ةُ ِی طێْەیُک يافی ٍاەەزایی ٍاةێج و خۆیان ةُرپرشیارن هُ ُِڵُی پڕلردٍُوه.
 -3ئُو قْحاةی /خْێَدکارەی ُِر ٍُگٍْێتان یتان ُِڵُیُک هُ ئٍُێتايی وەرگرحَیتدا ُِةتْو پێْیصتخُ شتُرەحا
وەک ُِر قْحاةی /خْێَدکارێمی حر پُیْەٍدی ةُو خْێَدٍُ ةکات کُ ٍاوی حێیتدا دەرچتْوە و پاطتان هُ يتاوەی

( )10ەۆژ هُ ەاگُیاٍتدٍی ئٍُێايُکتتاٍی وەرگتترحٌ فتتۆريی ٍتاەەزایی هُ يُڵتٍُتتدی ەاوێژکتتاری پارێزگتتاکُی ختتۆی

پڕةکتاحُوە و دوا وەاڵيییتتان هتتێ وەرةگرێتتج شتتُةارەت ةُ ةُردەوام ةتتْوٍی هُشتتُر خْێَتتدٍُکُی حتتاوەکْ ةُرەو

ەووى ِی جۆرە هێپرشیَُوەیُکی یاشتایی ٍُةێتخُوە کُ ةتێتخُ ِتۆی داةڕاٍتی هُ خْێَتدن و ُِڵْەطتاٍدٍُوەی
وەرگرحَُکُی.
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تڕگەِ وۆزدەیەم :
گەڕاوەَەی پااڵَته:
ئتتُو قْحتتاةی /خْێَتتدکارەی کُ هُ شتتاڵی خْێَتتدٍی ( )2019-2018پتتاڵێْراو ةتتْو ةتتۆ وهرگتترحٌ هتتُ زاٍمتتۆ و

پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ئُگُر پُیْهٍدی ٍُلردةێج ةُ طْێَی وهرگرحَی هُ ةُر ُِر ِۆیتُک ةێتج ئتُوا ةتۆ شتاڵی

خْێَتتتدٍی ( )2020-2019يتتتافی گُەاٍتتتُوهی ُِیتتتُ ةتتتۆ ُِيتتتان طتتتْێَی پێظتتتْوی و شتتتاڵی خْێَتتتدٍی

( )2019-2018ی ةُ کُوحْو ةۆ ئُژيار ةکرێج  ،ةُ يُرجێک داٍُيُزرا ةێج یا هُ زاٍمۆیُلی حایتُت (ئتُِوی)
وهرٍُگیرا ةێج.

تڕگەِ تیستەم :
خۆتەرخاوکردن تۆ خُێىدن:
ئُو قْحاةی /خْێَدکارەی هُ خْێَدٍی ةُیاٍیان وەردەگیرێج هُ دەرچتْوآٍ ئايتادەیٓ یتا پُیًتاٍگُ پێْیصتخُ
ةُ حُواوی خۆی ةۆ خْێَدٍُکُی حُرخان ةکات و ئُگُر پێض وەرگیرآٍ دايُزرا ةێتج ةُ ُِر ةڕواٍتايُیُک کُ

پێظخر ةُ دەشخی ِێَاوە  ،ئُویض پێْیصخُ ةُ حُواوی خۆی حُرخان ةکات ةتۆ خْێَتدٍُکُی و ختۆی ةُرپرشتُ

هُ چتتتۆٍیُحی وەرگرحَتتتی يتتتْڵُحٓ خْێَتتتدن هُ وەزارەحُکُی ختتتۆی ةُ پێتتتی یاشتتتای خزيُحتتتی طارشتتتخاٍی
(قاٍْن اهخديث اهًدٍیث)  ،وه ئُگُر وەزارەحُکُی يۆڵُحی پێْیصخی ةۆ حُواو لردٍی خْێَدٍُکُی پێ ٍُدا ئُوا
ٍاوی دەشڕێخُوە و خْێَدٍُکُی ُِڵدەوەطێخُوە و ئُم خاڵُ خْێَدٍی ئێْاران ٍاگرێخُوە.

تڕگەِ تیست َ یەک :
جێتُجێ کردٍی گظج ئُو ەێًَاییاٍُ هُ ئُشخۆی الیٍُُ پُیْەٍدیتدارەکاٍی زاٍکۆکتان و فُرياٍگتُی خْێَتدن و

پتتالن داٍتتان و ةتتُ دواداچتتْون /ةُەێتتْةُرایُحی ٍاوەٍتتدی وهرگتترحٌ دایُ ،ةتتۆ ُِر ختتاڵ و ةتتڕگُیُک ةُ پێتتی

حایتُحًٍُدی خۆی.
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ڕێىماییەكاوی گُاستىەَە َ داتەزیىّ قُتاتیان /خُێىدکاران:
تڕگەِ يەكەم  :گُاستىەَە
تڕگەِ يەكەم /خاڵّ یەكەم :گُاستىەَەی قُتاتیان /خُێىدكاران نە كۆنێژی كۆومرە وسمەکان تۆ
كۆنێژی كۆومرە تەرزەكان:
قْحاةیان /خْێَدلاران يافی گْاشخَُوە یتان ُِیُ هُ لتۆهێژی لتۆًٍرە ٍزيُکتان ةتۆ لتۆهێژی لتۆًٍرە ةُرزەلتان
ئُگُر ئُم يُرجاٍُی خْارەوەیان ُِةێج وەک هُ خظخُى ژيارە ( )1دا ِاحْوە  ،ةُ پێٓ فۆريی ژيارە (: )1

أ -دەةێج قْحاةی /خْێَدلار شاڵی یُلُيی ةێج هُ قۆٍاغٓ یُکُم هُ زاٍمتۆ  ،واحُ شتاڵی لُوحتٌ یتا دواخصتخَی
ٍُةێج.

ب -قْحاةی /خْێَدلار یُلُم ةێج هُ شُر ةُطُلُی هُ خْهٓ یُکُم و لۆًٍرەی هُ ( )%08لُيخر ٍُةێج.
ج -شاڵی پێظْو ةۆیان ٍاچێخُ شُر يیچی خْێَدن.

د -فُريتتآٍ گْاشتتخَُوەى ئُم قْحاةیتتاٍُ هُ وەزارەحُوە دەردەچێتتج و ئُگُر هێتتژٍُى چتتاوپێکُوحَٓ قْحتتاةٓ
هُ زاٍکۆکاٍتتدا الریتتان ُِةتتْو هُ ةُر ِتتۆى حٍُدروشتتخٓ ئُوا دووةتتارە دەٍێتتردرێخُوە ةتتۆ وەزارەت ةتتۆ چارەشتتُر
کردٍٓ ةاةُحُکُ.

خشتىی ژمارە ( )1ى گٌاستوىوەی قٌتابیان /خٌێودکاران لى کۆلێژی کۆهمرە هزمىکان بۆ کۆلێژی کۆهمرە
بىرزەکان بۆ بىشى ياوتاکاهیان بى پێٍ بڕگىی یىکىمی گٌاستوىوه و دابىزین

ژ

تەشی ٌاَتا نە کۆنێژەکاوی زاوکۆ

تەش نە کۆنێژەکاوی زاوکۆ

1

کۆهێژی پزیظمی ڤێخێرٍُری

کۆهێژی پزیظکی

2

کۆهێژی زاٍصج /ةُطی زیَدەوەرزاٍی

کۆهێژی پزیظکی

3

کۆهێژ  /فاکُڵخٓ زاٍصخُ حٍُدروشخییُکان /يایکرۆةایۆهۆجٓ

کۆهێژی پزیظکی

4

شکْڵی حٍُدروشخی /يیدیکُڵ يایکرۆةایۆهۆجی

کۆهێژی پزیظکی

5

کۆهێژی زاٍصخُ حٍُدروشخییُلان /زاٍصخی الةْرى پزیظمی

کۆهێژی پزیظکی

6

کۆهێژی زاٍصخُ حٍُدروشخییُلان /چارەشُرى شروطخٓ

کۆهێژی پزیظکی

7

کۆهێژى حُکَیکٓ حٍُدروشخٓ  /طیکارى ٍُخۆطییُکان

کۆهێژی پزیظکی

8

کۆهێژى پُرشخارى

کۆهێژی پزیظکی

9

کۆهێژ /فاکُڵخی زاٍصج /ةُطی کیًیا

کۆهێژی دەرياٍصازی

10

کۆهێژی زاٍصخُ حٍُدروشخییُکان /کیًیای ژیاٍی کویَکی

کۆهێژی دەرياٍصازی

11

کۆهێژی زاٍصخُ حٍُدروشخییُلان /زاٍصخی شڕلردن

کۆهێژی دەرياٍصازی

12

کۆهێژی کظخْکاڵ /ةُطٓ زاٍصخٓ ئاژەڵ

کۆهێژی پزیظمی ڤێخێرٍُری

13

کۆهێژى کظخْکاڵ /ةُطٓ ةُروةْيٓ کێڵگُیٓ ،ةاخدارى

کۆهێژى زاٍصج /ةایۆهۆجٓ

14

کتتتتتتتتتۆهێژى زاٍصتتتتتتتتتج/ژیتتتتتتتتتَگُ /ةُ يُرجێتتتتتتتتتک هُ ختتتتتتتتتْهٓ یُکُم
دەرچْوةێتتتتج و کتتتتۆًٍرەى هُ ( )%80کُيختتتتر ٍُةێتتتتج ،وە هُ واٍُکتتتتآٍ

کۆهێژى ئٍُدازیارى /شُرچاوەکآٍ ئاو

(فیزیا -ياحًاحیک) هُ پۆهٓ دواٍزە هُ ( )160کُيخر ٍُةێج.

15

کتتتۆهێژى کظتتتخْکاڵ /ةُطتتتٓ ختتتاک و ئتتتاو /ةُ يُرجێتتتک هُ ختتتْهٓ یُکُم

دەرچْوةێتتتتج و کتتتتۆًٍرەى هُ ( )%80کُيختتتتر ٍُةێتتتتج ،وە هُ واٍُکتتتتآٍ
(فیزیا -ياحًاحیک) هُ پۆهٓ دواٍزە هُ ( )160کُيخر ٍُةێج.
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کۆهێژى ئٍُدازیارى /شُرچاوەکآٍ ئاو

16
17

کۆهێژى کظخْکاڵ /ةُطٓ زاٍصخٓ خۆراک و خۆراکٓ يرۆڤ
کتتتۆهێژى کظتتتخْکاڵ /ةُطتتتٓ کتتتارگێرى کظتتتخْکاڵٓ وە پُرە پێتتتدآٍ
ٍاوچُى گٍْد ٍظیٌ

کۆهێژى زاٍصج /کیًیا
کۆهێژى کارگێرى و ئاةْورى /کارگێرى

18

کۆهێژی زاٍصج /ةُطی فیزیک

کۆهێژی ئٍُدازیاری /ةُطی کارەةا

19

کۆهێژی زاٍصج /ةُطی ياحًاحیک

کۆهێژی ئٍُدازیاری /ةُطی طارشخاٍی

20

کۆهێژی زاٍصج /ةُطی کۆيپیْحُر

کۆهێژی ئٍُدازیاری /ةُطی پرۆگرايصازی

21

کۆهێژی زاٍصج /ةُطی جیۆهۆجی

کۆهێژی ئٍُدازیاری /ةُطی جیۆحُکَیک

22
23

شتتتتتتکْڵی زاٍصتتتتتتج /پخرۆهیتتتتتتۆم جیۆشتتتتتتایَزی ٍتتتتتتُوت
()Petroleum Geo Science
کۆهێژی کارگێری و ئاةْوری /ةُطی ئايار

کۆهێژی ئٍُدازیاری /ةُطی ٍُوت
کۆهێژی زاٍصج /ةُطی ياحًاحیک

کۆهێژو /فاکُڵخییُکاٍی ئُدەةیتات ،زاٍصتخُ يرۆڤایُحییُکتان ،زاٍصتخُ
کۆيُاڵیُحییُکتتتتان ةُطتتتتُکاٍی (يێتتتتژوو ،جْگرافیتتتتا ،کۆيُڵَاشتتتتٓ،
طْێَُوار ،فُهصُفُ).
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(ئىم بڕڕڕگىیى تىهًڕڕا بڕڕۆ ئىمسڕڕانٍ خٌێوڕڕدن ( )9898-9800پىیڕڕڕەو

کۆهێژی یاشاو رايیاری /ةُطی یاشا

دەکرێت بڕۆ ئىو قٌتابیڕاهىى کى لى سڕانٍ خٌێوڕدهٍ ()9800-9800
لى قۆهاغٍ یىکىمدا پڕەىى یىکىمیڕان بىدەسڕت يێوڕاوە ،وە سڕانهٍ
دواتر کار بىم بڕگىیى هاکرێت).
ةُطتتتتی ەاگُیاٍتتتتدن هتتتتُ زاٍمۆلتتتتان و زاٍکتتتتۆ پۆهیخُکَیکییُکتتتتان
(ئىم بڕڕڕگىیى تىهًڕڕا بڕڕۆ ئىمسڕڕانٍ خٌێوڕڕدن ( )9898-9800پىیڕڕڕەو
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دەکرێت بڕۆ ئىو قٌتابیڕاهىى کى لى سڕانٍ خٌێوڕدهٍ ()9800-9800

کۆهێژی یاشاو رايیاری /ةُطی رايیاری

لى قۆهاغٍ یىکىمدا پڕەىى یىکىمیڕان بىدەسڕت يێوڕاوە ،وە سڕانهٍ
دواتر کار بىم بڕگىیى هاکرێت).
کتتۆهێژی کتتارگێری و ئتتاةْوری /ةُطتتٓ کتتارگێرى کتتار و ةُطتتٓ ئتتاةْرى
(جگُ هُ ةُطی ئايار).
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(ئىم بڕگىیىتىهًڕڕڕڕڕڕا بڕڕڕڕڕڕۆ ئىمسڕڕڕڕڕڕانٍ خٌێوڕڕڕڕڕڕدن()9898-9800
پىیڕەودەکرێڕڕڕڕت بڕڕڕڕۆ ئىو قٌتابیڕڕڕڕاهىى کى لى سڕڕڕڕانٍ خٌێوڕڕڕڕڕدهٍ
( )9800-9800لىقۆهڕڕڕاغٍ یىکىمڕڕڕدا پڕڕڕەىى یىکىمیڕڕڕان بىدەسڕڕڕت
يێواوە ،وە سانهٍ دواتر کار بىم بڕگىیى هاکرێت).
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کۆهێژی یاشاو رايیاری /ةُطی یاشا

تڕگەِ يەكەم /خاڵّ دََەم:
گُاستىەَەی قُتاتیان /خُێىدكاران نە وێُان زاوكۆ َ پەیماوگەكاوی ٌەرێم:
(ئەَ زاوکۆیاوەِ کە سیستەمّ (تۆڵۆوا) پەیڕەَ دەکەن تەوٍا نە وێُان خۆیاودا قُتاتّ /خُێىدکار
دەتُاوه گُاستىەَە تکەن تەاڵم مافّ داتەزیىیان ٌەیە نەگەڵ زاوکۆکاوّ تر).

قْحاةی /خْێَدلار يافی گْاشخَُوەی دەةێج هُ گظج قۆٍاغُلتان  ،جتگُ هُ قۆٍتاغٓ یُلُم  ،هُ ٍێتْان زاٍمتۆ و
پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ئُگُر یُلێک هُم يُرجاٍُی خْارەوەی ُِةێج:

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

ب -قْحاةی /خْێَدلار ئُگُر دایمی یان ةاولی لۆچی دوایتی لردةێتج هُ شتااڵٍٓ خْێَتدٍٓ زاٍکتۆ  ،ةُ ةُڵتگُی
فُريی ةیصُهًێَێج کُ وەفاحَايُ (ةیان اهْفاة) و (صْرة اهقید) وە داٍیظخْوی ُِيان پارێزگا یتا ٍزیتک ئُو

طارە ةێج لُ گْاشخَُوەی ةۆ دەلرێج.

ج -ئُگُر قْحتتاةی /خْێَتتدلار ِاوشتتُرگیری ةتُشتتخێج هُ شتتااڵٍٓ خْێَتتدٍٓ زاٍکتتۆ دەةێ تج ةُ ةُڵتتگُی فُريتتی
ةیصُهًێَێج هُ گرێتُشخی ِاوشُرگیری  ،وێَُى ەەشٍُٓ حۆيارى ةاری طارشخاٍی (صْرة اهقیتد) ی ەەشتُن
و ةُ فُريی حۆيارلردٍی هُ هیصخی ةاری طارشخاٍی و دڵَیایی دەرچتْون (صتحث اهدتدور) ةتۆ ةُڵگٍُايُلتان

ةمرێج  ،ةُ ُِيان طێْە ةۆ ئافرەت ەەچاوی جیاةْوٍُوەی خێزاٍتی (طتالق) ةمرێتج و هُ لتاحی دەرلُوحَتی

ُِر شاخخُلاریُک هُ ةُڵگٍُايُلان هێپرشیَُوەی یاشاییان هُگُڵ ةمرێج.

دُِ -ر قْحاةٓ /خْێَدلارێک (حٍُّا ةۆ ەەگُزی يێیتَُ) هُ شتااڵٍٓ خْێَتدٍٓ زاٍکتۆ يَتداڵی ةتێتج و ةُ ةُڵتگُی
فُريی ةیصُهًێَێج.

ِت -يَداڵی (لتْە و لچتی) طتُِید و ئٍُفتام لراوەلتان يتافی گْاشتخَُوەیان ُِیُ هُ ٍێتْان زاٍمتۆ ةتۆ ُِيتان
لۆهێژ  /پُیًاٍگُ و ةُطتی کُ هێتٓ وەرگیتراون و ةُ ٍْوشتراوی پظتخگیرى وەزارەحتی لاروةتاری طتُِیدان و
ئٍُفاهمراوەلان  ،وە ةُ واژووی ةُەێز وەزیری لاروةاری طُِیدان و ئٍُفاهمراوەلان دەةێج.

و -قْحتتتاةی /خْێَتتتدلاری (کتتتْە وکتتت ) ی يايۆشتتتخایآٍ زاٍمتتتۆ هُ ُِڵگراٍتتتی ةڕواٍتتتايُی ياشتتتخُرو دلختتتۆرا
هُ (يايۆشخای یاریدەدەر  ،يايۆشخا  ،پرۆفیصۆری یاریدەدەر  ،پرۆفیصۆر) يتافی گْاشتخَُوەیان ُِیُ ئُگُر

دەرچْوةٌ ُِ ،روەِا لتْە و لچتی فُريتاٍتُراٍی زاٍمۆکتان و دەزگاکتآٍ شتُر ةُ وەزارەحتٓ خْێَتدٍٓ ةتااڵ
ةُ يُرجێک شااڵٍٓ خزيُحٓ هُ ( )15شاڵ کُيخر ٍُةێج.

ز -قْحاةی /خْێَدلار هُ خْێَدٍی ةُیاٍیان يافی گْاشخَُوەی ُِیُ ةۆ خْێَدٍی ئێْاران ةُ يُرجێک هُ ُِيان
پصپۆری خۆیدا ةێج  ،دوای الری ٍُةْوٍی ُِر دوو ال ةُ ەەچاولردٍی حْاٍای ةُطُلُ هُگُڵ لتۆ ًٍترەلُی و
پێدآٍ کرێٓ خْێَدن.

ح( -قْحاةیان /خْێَدلاران) ى لۆهێژە ئُِوییُلان ةُ ِی طێْەیُک يافی گْاشخَُوە یان يیْاٍتداریان ٍتیُ ةتۆ
زاٍمۆ و لۆهێژە حمْيییُلان.

ط -گْاشخَُوەی قْحاةیان /خْێَدلاران هُ ةُطُلاٍی ئێْاران ةۆ ةُطُلاٍی ِاوطێْەی ةُیاٍیتان ٍالرێتج هُ ةُر
جیاوازى کۆًٍرەى پێظتڕکێ.

یُِ -يْو گْاشخَُوەیُلی قْحاةیان /خْێَدلاران هُ ٍێْان لۆهێژ و فاکُڵخٓ و پُیًاٍگُلتان ةُ ەێگتای لتۆهێژ و
فاکُڵخٓ و پُیًاٍگُلتان و شتُرۆلایُحی زاٍمۆلتان دەةێتج (ةُ پێتٓ ەێتز ةٍُتدی و پُیْەٍتدی) ةُ يُرجێتک
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دوای ئٍُێايتتداٍی وێتتَُیُک هُگُڵ ةُراییُلتتان ةتتدرێخُ وەزارەحتتی خْێَتتدٍی ةتتااڵو حتتْێژیَُوەی زاٍصتتخی/
فُرياٍگُى خْێَدن و پالٍداٍان و ةُدواداچْون /ةُەێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدى وەرگرحٌ ةۆ ووردةیَٓ.

ک -يتتايُڵُی گْاشتتخَُوەی قْحاةیتتان /خْێَتتدلاران دەشتتج پتتێ دەلتتات ةُ پڕلتتردٍُوەی فتتۆريی ژيتتارە (، )2
هُ حۆياری لۆهێژ  /پُیًاٍگُ ةُ ەەچاولردٍی ەەزايٍُدی ةُطی زاٍصخی  ،ئیَێا فۆريٓ ژيتارە ( )٢دەٍێردرێتج
ةتتۆ حۆيتتاری گظتتخی زاٍمتتۆ وە دوای ەەزايٍُتتدی حۆيتتاری گظتتخی زاٍمتتۆ دەٍێتتردرێخُ حۆيتتاری گظتتخی زاٍمتتۆى

داوالتتراو  ،حتتا الری ٍُةْوٍیتتان ةُ فُريتتی وەرةگیرێتتج هُگُڵ ەەچتتاولردٍی الری ٍُةتتْوٍی ةُطتتی (لتتۆهێژ /
پُیًتتاٍگُ) ی داوالتتراو هُگُڵ ةُراةُرلتتردن و يُقاشتتُلردٍی واٍُلتتان هُ الیُن ةُطتتی زاٍصتتخی داوالتتراو دا

هُگُڵ ٍاردٍی هیصخی ئُو واٍاٍُی لُ خْێَدویُحی هُگُڵ یُلُلتان هُ شتااڵٍُ و وەرزییُلاٍتدا ةُ طتێْەیُک

(ئُگُر واٍُی داوالتتتتراو زیتتتتاحر هُ دوو واٍُی شتتتتااڵٍُ یتتتتان چتتتتْار واٍُی وەرزی ةتتتتْو دەةتتتتێ قۆٍاغێتتتتک
داةتُزێَتتتدرێج)  ،وە هُ لتتتاحی پێظتتتتڕلێ هُ شتتتُر گْاشتتتخَُوەلان هُ یُک پرۆشتتتُدا ەەچتتتاوی لتتتۆًٍرەی

قۆٍاغُلُیان دەلرێج و ُِيْو فُرياٍی گْاشخَُوەی قْحاةیان /خْێَدلاران ةُ واژووی شُرۆلی زاٍمۆکان

دەةێج ةُ پێٓ پُیْەٍدی گْاشخَُوەلُ.

م -ةۆ زاٍکۆکان ُِیُ شُیری داوای گْاشخَُوەی ٍُِدێ هُ قْحاةیان /خْێَدکاران ةکات ةتۆ گظتج قۆٍاغُکتاٍی
خْێَدن (جگُ هُ قۆٍاغی یُکُم) ةۆ ُِيان ةُش ةۆ طْێَی ٍیظخُجێ ةْوٍیان ةُ ِتۆی ئُو ٍُخۆطتیاٍُى
کُ زۆر شُخج و قْرس و ةُردەوام و درێژخایُن و حرشَاک و چارەشُریان زەحًُحُ و ةُ فیدوٓ پێْیصج

دەکات هُ ژێر چاودێرى خاٍُوادەکاٍیاٍدا ةٌ ةُ پێی يیکاٍیزيی خْارەوە-:

میکاویسمی جێثەجێ کردوی تڕگەی دََەم (ل):
 -1قْحتتتاةی /خْێَتتتدکار داواکتتتاری گْاشتتتخَُوەی هُگُڵ ِتتتاوپێ کردٍتتتی گظتتتج ەاپتتتۆرت و دۆکتتتۆيێَخُ
پزیظتتکییُکاٍُوە کُ ةتتاری حٍُدروشتتخی قْحتتاةی /خْێَتتدکار دەشتتُهًێَێج ةُ ِتتۆی ئُو ٍُخۆطتتیاٍُى کُ زۆر

شُخج و قْرس و ةُردەوام و درێژخایُن و حرشَاک و چارەشُریان زەحًُحُ و ةُ فیدوٓ پێْیصج دەکتات هُ

ژێر چاودێرى خاٍُوادەکاٍیاٍدا ةٌ پێظکُش ةُ کۆهێژ و پُیًتاٍگُکُى دەکتات و هُ ەێتگُی کتۆهێژ و پُیًتاٍگُکُ

داواکتتاریُکُی ةتتۆ حۆيتتاری گظتتخی زاٍکتتۆکُی ةُرز دەکتترێخُوە و ِتتاوپێچٓ فتتۆريی گْاشتتخَُوەى ژيتتارە ()2

دەکرێج.

 -2حۆياری گظخی ئُو زاٍکتۆیُی کُ گْاشتخَُوەکُی هێتدەکرێج فتۆريٓ ژيتارە ( )٢هُ گُڵ دۆکۆيێَخُکتان ةُرز
دەکاحُوە ةۆ حۆياری گظتخی ئُو زاٍکتۆیُی کُ قْحتاةی /خْێَتدکار داواکتاری ةتۆ دەکتات هُ طتْێَی ٍیظتخُ جتێ

ةْوٍی ةُ ِاوپێ کردٍی گظج ةُراییُکان.

 -3حۆيتتتاری گظتتتخی ئُو زاٍکتتتۆیُی کُ داواکتتتاریُکُی ئاراشتتتخُ کتتتراوە ةُ ٍْوشتتتراوى فُريتتتٓ ٍْشتتتراوێک
ةُرزدەکاحُوە ةۆ (هێژٍُی پزیظکی حایتُت ةُ کاروةاری گْاشخَُوە هُ زاٍکۆکان هُ شَْورى پارێزگاکآٍ زاٍکتۆى

داواکراو) هُگُڵ ِاوپێ کردٍٓ ەاپۆرحُ پزیظکییُ ەەشٍُُکُ ةُ پێی طْێَی جْگرافی کُ ةریخیُ هُ شێ ةَکُ:
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ژيارە

پارێزگا

1

ُِوهێر

ةَکُی زاٍکۆی ُِوهێری پزیظکی

2

شوێًاٍی

ةَکُی کۆهێژی پزیظکی شوێًاٍی

3

دِۆک

زاٍکۆ

ةَکُ

ا -شُالحُدیٌ بُِ -وهێری پزیظکی ج-
پۆهیخُکَیکٓ ُِوهێر د -شۆران ِت -کۆیُ

ا -شوێًاٍی ب -پۆهیخُکَیکی شوێًاٍی ج -گُريیان

دُِ -ڵُةێُ ِت -ەاپُریٌ و -چُريْو

ا -دِۆک ب -زاخۆ ج -پۆهیخُکَیکٓ دِۆک

ةَکُی کۆهێژی پزیظکی دِۆک

ئُم هێ تژٍُ حایتُحتتاٍُ ُِڵدەشتتخٌ ةُ وەرگتترحٌ و جێتُجێکردٍتتی گظتتج يايُڵُکتتاٍی گْاشتتخَُوەی قْحتتاةی/
خْێَدکاران ةُ پێٓ ةڕگُی (دووەم /م).

 -4هێتژٍُی پزیظتتکی حتتایتُت ةُ کاروةتتاری گْاشتتخَُوە هُ زاٍکۆکتتان وەاڵيتتی ٍْوشتتراوەکُ دەداحُوە ةتتۆ ئُو
زاٍکۆیُى کُ ٍْوشراوى ةۆ ئاراشخُ کردووە ةُ ەاپۆرحێک کُ حێیدا ةاری قْرشی ٍُخۆطیُکُ و پێْیصخی
قْحاةی /خْێَدکار ةۆ درێژە پێداٍی خْێَدٍی هُ ٍزیک کُس و کاریُوە ٍ ،اةێج ةڕيتارى هێتژٍُى پزيظتمٓ

حایتُت ةُ گْاشخَُوه گۆراٍمارى حێدا ةمرێج واحا ةۆ ُِر حاڵُحێک يُلێار ةڕيارى هُ شُر دەدرێج.

 -5دواى وەرگرحَُوەى وەاڵيٓ هێژٍُى پزیظکٓ حایتُت  ،ئُو زاٍکتۆیُى داواى گْاشتخُوەى ةتۆ کتراوە دواى

وەرگرحَتتتٓ ەەزايٍُتتتدى کتتتۆهێژ و ةُش هُەووى يقاشتتتُ و شتتتُرةار کتتتردن وەاڵيتتتٓ ئُو زاٍکتتتۆیُى کُ

گْاشخَُوەى ةۆ دەکرێج ةُ ُِيان فۆرم دەداحُوە.

 -6ئُو زاٍکتتۆیُی کُ گْاشتتخَُوەی هێتتْە دەکرێتتج فُريتتاٍی زاٍکتتۆیی دەردەکتتات ةُ گْاشتتخَُوەی قْحتتاةی/
خْێَدکار وە زاٍکۆی داواکراو پظتج ةُشتج ةُ فُريتاٍی زاٍکتۆیی ئُو زاٍکتۆیُی کُ گْاشتخَُوەی هێتْە

دەکرێج فُرياٍی زاٍکۆیی دەردەکات و وێَُیُک هُگُڵ گظج ةُراییُکان ئاراشخُی وەزارەحی خْێَدٍی
ةااڵ و حتْێژیَُوەى زاٍصتخٓ  /فُريتاٍگُى خْێَتدن و پالٍتداٍان و ةُ دواداچتْون دەکتات هُ يتاوەی یُک
ُِفخُدا ةُ يُةُشخی ووردةیَی کردن.

م -ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُى کُ گْاشتخَُوەیان ةتۆ دەکرێتج دەةێتج ةُ پێتٓ پالٍتٓ وەرگترحٌ و هُ ەێگتاى
ٍاوەٍتتدى وەرگتترحَُوە وەرگیتتراةٌ  ،هُ يتتايُڵُى گْاشتتخَُوەکُدا ئايتتاژەى پتتێ دەکرێتتج و داواکتتارى

گْاشخَُوە پێظکُش دەکرێج هُ شُرەحاى ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حُيًْز حا کۆحایٓ ُِفخُى یُکُيٓ
يتاٍگٓ ئُیوتتْم ةُ يُرجتتێ دەرچتتْوٍٓ فُريتتآٍ زاٍکتۆیٓ گْاشتتخَُوەیان هُ ُِفتتخُى دووەيتتٓ يتتاٍگٓ

حظریَٓ یُکُم حێپُەٍُکات.

ن -هُ ةُر ئُوەی ُِيْو يايُڵُلاٍی گْاشخَُوە هُ ٍێْان زاٍمۆلتاٍی ُِرێتى و دەرەوەی ُِرێتى  ،پێْیصتخی
ةُ ەەزايٍُدی ُِر دوو الیٍُی پُیْەٍدیدار دەةێتج  ،ةتۆیُ دەةتێ ەەچتاوی حایتُحًٍُتدی ةُطتی زاٍصتخی

لۆهێژ و فالُڵخی و شمْڵی ئُو زاٍمۆیُ ةمرێج ئُگُر هُ ەواٍگُی زاٍصخییُوە الری ٍُةْوٍیان ٍیظان ٍُدا
هُ شُر يايُڵُی گْاشخَُوە و دەرفُحی لْاشخَُوەیان ٍُدا ةُ پێٓ دەشُالحی خۆیان.

سٍ -اةێ ەێژەی رۆیظخَی گْاشخَُوەلان هُ ُِر ةُطێمی زاٍصخی هُ ( )%20حێپُرێتج  ،ەێتژەی وەرگرحَتی
گْاشتتخَُوەلان هُ ُِر ةُطتتێمدا ٍتتاةێ هُ ( )%10حێپُرێتتج و هُ لتتاحی داوای زیتتاحر يايُڵُلاٍیتتان لتتۆ

دەلتترێَُوە و هُ یُک پرۆشتتُدا ةُ پێتتٓ پێظتتتڕلێ لتتۆًٍرەی دەرچتتْوان هُو قتتۆٍُغُدا ەێژەلُیتتان هتتێ
وەردەگیرێ.
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تڕگەِ يەكەم /خاڵّ سێ یەم:
گُاستىەَەی قُتاتیان /خُێىدكاران نە زاوكۆ َ پەیماوگەكاوی واَەڕاست َ تاشَُری عیراق تۆ
زاوكۆ َ پەیماوگەكاوی ٌەرێم (سىَُردار دەتێت  ،نە حاڵەتی زۆر پێُیستدا  ،جگە نە قۆواغی
یەكەم كە گُاستىەَەی تێدا واكرێت) تەم شێُەی خُارەَە:
أ -يايُڵُی گْاشخَُوەیان ةۆ دەلرێج ةُ ُِيان يُرجی گْاشخَُوەی قْحاةیان /خْێَدلاران هُ ٍێتْان زاٍمتۆ و
پُیًاٍگُلتتاٍی ُِرێتتى  ،وەلتتْ هُ خاڵُلتتاٍی ةتتڕگُی (دووەم) دا ِتتاحْوە  ،ةتتۆ ُِيتتان قۆٍتتاب و ةُطتتی ِاوحتتا

هُ لۆهێژ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى و ِاوشٍُگی واٍُلاٍیان ةۆ دەلرێج ةُ پێٓ رێًَاییُلان.

ب -ەەچاوی ەێًَایی ُلاٍی وەزارەحتی خْێَتدٍی ةتااڵی ُِرێتى ةمرێتج ةتۆ ُِيتْو قۆٍاغُلتاٍی خْێَتدن هُ واٍُ
پصپۆرییُلاٍی (اهًفاضوث) ةُ پێٓ پالٍی وەرگرحَی شاڵُلاٍی وەرگرحَیان.

ج -طایصتتخُ ةتتْوٍی ختتْدی ةڕواٍايُلاٍیتتان ةتتۆ وەرگتترحٌ هُ زاٍمتتۆ و پُیًاٍگُلتتاٍی ُِرێتتى  ،هُ لتتاحی طایصتتخُ

ٍُةْوٍی دا ةۆ ئُو ةُطُ  ،وەلْ (دواٍاوەٍتدی پیظتُیی و قْحاةختاٍُ ئتایَیُ ٍارەشتًییُلان و ِاوطتێْەیان)

گْاشخَُوەیان ةۆ ٍالرێج.

د -گْاشخَُوە هُ ٍێْان لۆهێژ و پُیًاٍگُلاٍی شُر ةُ وەزارەحی ئُوقافی پێظتْوی عیراقتی (اهْقت
(اهْق

اهصتَی) و

اهظیدی) ئێصخالُ ةۆ زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ٍالرێج  ،چٍْمُ ئُواٍُ حایتُحًٍُتدى ةُ پیظتُیٓ

ةُ وەزارەت و فُرياٍگُلاٍیان ُِیُ.

ِت -دەةێج خاٍُوادەی قْحاةی داٍیظخْوی ُِرێى ةێج و ةۆ ئُيُش پظتخگیری پارێزگتای طتارەلان و پظتخگیری
طْێَی لارو ٍیظخُجێ ةْوٍی ةاوک یان دایمی ُِةێج.

و -گْاشخَُوە ةُ پێٓ حْاٍا و ەەزايٍُدی ةُش و لۆهێژەلان دەةێج  ،هُ حاڵُحی زۆر پێْیصخدا ئٍُێتام دەدرێتج
ةُ پێٓ ەێژەی دیاری لراو هُ الیُن وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوەی زاٍصخی.

ز -يايُڵُی گْاشخَُوەی قْحاةی /خْێَدلار دەشج پێ دەلات هُ (ياوەی گْاشخَُوە هُ زاٍمتۆ و پُیًاٍگُلتاٍی
ُِرێى و عیراقی فیدەاڵ) هُو لتۆهێژ /پُیًتاٍگُیُى کُ قْحتاةی /خْێَتدلار داواى گْاشتخَُوەى هتێ دەکتات
يايُڵُکُ دەشج پتێ دەکرێتج  ،ةُ ِتاوپێ لردٍتی شتُرةردەی خْێَتدلار (شتیرة اهااهتب اهدراشتیث) هُگُڵ
هیصخی ئُو واٍاٍُی لُ خْێَدویُحی هُگُڵ یُلُلان هُ شااڵٍُ و وەرزیُلاٍدا ( :اهًْاد اهدراشتیث واهْحتدات

فی اهصَْات واهفدْم اهدراشیث) وە هُوێظُوە ەاشخُوخۆ ةُ ٍْوشراوی فُريی دەٍێتردرێخُ ئُو زاٍمتۆیُى
کُ داواى گْاشخَُوەى ةۆ دەکات هُ ُِرێًدا  ،هُ الیُن زاٍمۆیُکُ هُ ُِرێًدا دەٍێردرێخُ لۆهێژ  /پُیًتاٍگُی
داوالراو هُ حاڵُحی الری ٍُةْوٍدا ِاوحاو يُقاشتُلردٍی واٍُلتاٍی هُ ةُطتی زاٍصتخی داوالتراو ةتۆ دەلترێ

ةُ طێْەیُک (ئُگُر واٍُی داوالراو زیاحر هُ دوو واٍُی شااڵٍُ یان چْار واٍُی وەرزی ةْو دەةتێ قۆٍاغێتک

داةتُزێَتتدرێج)  ،دواى ئُوە دەٍێتتردرێخُوە حۆيتتاری زاٍمتتۆ و لتتاری پێْیصتتج ەاشتتخُوخۆ ةتتێ گُراٍُوە ةتتۆ
وەزارەت وەاڵيی خْدی ئُو زاٍمۆیُى کُ داواى گْاشخَُوەى هێ کردووە دەدەٍُوە و وێَُیُلیض دەدرێتخُ

وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ وحْێژیَُوەی زاٍصخی ُِرێى.

حُِ -يْو گْاشتخَُوە یتان يیْاٍتداریُلی ةُ لتۆيُڵ و ٍتیًچُ لتۆيُڵ هُ طتێْازی (قْحاةیتاٍی /خْێَتدلاراٍی

یُزیدی و طتُةُک ِ...ختد) هُ الیُن ئٍُێتْيٍُی وەزارەحُوە ةڕیتاری هتێ دەدرێ ةُ ەاوێتژ هُگُڵ زاٍمۆلتان ،
يیماٍیزيی جێ ةُجێ لردٍی ةۆ دادەٍرێ.
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ط -ئُو قْحاةٓ /خْێَدلاراٍُی دەرچْوی ئايادەییُکآٍ ُِرێًٌ و هُ لۆهێژ و پُیًاٍگُلاٍی ٍاوەٍتد و ةاطتْور
وەرگیراون یا وەردەگیرێٌ  ،يافی گْاشخَُوە و يیْاٍداریان ٍییُ ةۆ زاٍمۆلتاٍی ُِرێتى  ،ةُ پێتٓ ەێًَتایی و

ةُڵتتتێٌ ٍايُلاٍیتتتان  ،ةتتتێێگُ هُ واٍُی ةُ فُريتتتاٍی وەزاری ژيتتتارە (ن )167/هُ  2011/3/5ەەزايٍُتتتدیان
ةۆ دراوە.

ی -قْحاةی /خْێَدلار دەرچْوی دواٍزەى ئايادەیی دەرەوەی ُِرێى يافی پێظمُش لردٍیان ٍتیُ ةتۆ وەرگترحٌ
هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى ةُ ەێگای ةُەێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدی وەرگرحٌ و دەرچْآٍ خْێَدٍٓ کتْردى

هُ ٍاوچُ کْردشخاٍییُکآٍ دەرەوەى ُِرێى هُ الیُن هێژٍُیُکٓ حایتُت هُ وەزارەت ةُ پێٓ طایصتخُةْوٍٓ
ًٍرەکاٍیان شُیرى داواکارییُکاٍیان دەکرێج.

تڕگەِ يەكەم /خاڵّ چُارەم:
گُاستىەَەی خُێىدوی قُتاتیاوی /خُێىدكاراوی دەرەَەی ََاڵت تۆ زاوكۆ َ پەیماوگەكاوی
ٌەرێم:
أ -قْحاةی /خْێَدلاری قۆٍاغی یُلُم ئُگُر دواٍزەیٓ ئايادەیی هُ ٍاو ُِرێتى یتان هُ ئايادەییُکتآٍ دەرەوەى
ُِرێى یتان هُ ئايادەییُکتآٍ عیراقتٓ فیتدەاڵ حُواو لردةێتج و هُ یُلێتک هُ لۆهێژەلتاٍی دەرەوەی وواڵت

وەرگیتترا ةێتتج ئُوا ةُ پێتتٓ لتتۆًٍرەی پاراهێتتن هُ ُِرێًتتدا هُ شتتاڵٓ داواکتتردن دادەٍرێتتج ةُ حُواوى کرێتتٓ
خْێَدٍٓ شیصخُيٓ پاراهێن.

ب -قْحاةی /خْێَدلاری قۆٍاغُلاٍی حر واحُ الیٍُتٓ کُم شتاڵێکٓ ئُکتادیًٓ حُواو کردةێتج  ،ئُگُر دواٍزەیتٓ
ئايادەیی هُ ٍاو ُِرێى یتان هُ ئايادەییُکتآٍ عیراقتٓ فیتدەاڵ حُواو لترد ةێتج و هُ یُلێتک هُ لۆهێژەلتاٍی

دەرەوەی وواڵت وەرگیراةێتتج ةُ يُرجتتٓ زاٍمتتۆ  /لتتۆهێژی حمتتْيی یتتان حتتایتُت ةتتٌ و هُ زاٍمتتۆ ةتتڕوا پتتێ
لراوەلان ةٌ و هُ هیصخی یٍْصمۆ و ةیتوۆگرافیتای یُلێختی زاٍمۆلتاٍی جیّتان حۆيتار لتراةٌ  ،ئُوا هُ ُِيتان

پصتتپۆری و ةُش و کتتۆهێژ وەردەگیتترێخُوە هُ زاٍمتتۆو پُیًاٍگُلتتاٍی ُِرێتتى ةُ پێتتٓ شیصتتخُيٓ خْێَتتدٍٓ
ِاوحُریتتتتب (پاراهێتتتتن)  ،ةُ يُرجێتتتتک کتتتتۆًٍرەکُى ةُو شیصتتتتخُيُ وەرگیراةێتتتتج و ةُ پێتتتتٓ ةُراةُری و
يُقاشُلردٍی واٍُلان ةُ ەاوێژ هُگُڵ زاٍمۆکان يُقاشُ دەکرێج و قۆٍاغُلُی ةتۆ دیتاری دەلرێتج  ،ئُگُر

لۆًٍرەلُی وەرٍُگیرا ةْو هُم ةُطُ وەرٍاگیرێج  ،ةُڵمْ ةُ پێٓ لۆًٍرەلُی هُ شاڵی دەرچْوٍیتدا ەەچتاوی
وەرگرحَی ةۆ دەلرێج.

ج -ئُگُر قْحاةی /خْێَتدلار هُ قْحاةختاٍُیُلی ةتڕوا پتێ لتراو دواٍزەیتٓ ئايتادەیی هُ دەرەوەی وواڵت حُواو
لردةێج و هُ ِی لۆهێژێک یان پُیًاٍگُیُک وەرٍُگیرا ةێج یان هُ قۆٍاغی یُلُيدا ةێج ئُوا-:

 - 1ةڕواٍايُلُی یُلصان دەلرێج هُ وەزارەحی پُروەردە.

 -2هُالیُن هێژٍُیُلی پصپۆر هُ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵو حْێژیَُوی زاٍصتخی دوای ُِڵصتٍُگاٍدٍی ةتاةُحُلُی
ةُ پێٓ لۆًٍرەلُی طْێَی ةۆ دیاری دەلرێج.

د -ئُگُر قْحتتاةی /خْێَتتدلار دواٍتتزەى ئايتتادەیی هُ دەرەوەی وواڵت حُواولتترد ةێتتج و هُ یُلتتێ هُ زاٍمتتۆ /
پُیًاٍگُلاٍی ةڕوا پێ لراو و حۆيار لراو هُ هیصخی یٍْصمۆ و یُلێخٓ زاٍمۆلتاٍی جیّتان هُ قۆٍاغُلتاٍی حتر
ةێج (جگُ هُ قۆٍاغی یُلُم) ئُوا هُ ُِيان پصپۆری ةُش و لۆهێژ و زاٍمۆ یتان پُیًتاٍگُ وەردەگیرێتج لُ
ةتتۆی طتتیاوە جتتگُ هُ کتتۆيُڵُى پزیظتتکٓ کُ دەةێتتج کتتۆًٍرەى ( )%08کُيختتر ٍُةێتتج  ،ةتتۆ کۆهێژەکتتآٍ
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پُرشخارى و زاٍصخُ حٍُدروشخییُکان ( )%07کُيخر ٍُةێج  ،هُ الیُن هێژٍُی زاٍصخی ةُطُوە ِاوشتٍُگی
ةۆ دەلرێج و قۆٍاغی خْێَدٍُلُی ةۆ دیتاری دەلرێتج  ،کُ ةُ طتێْەیُک ئُگُر زیتاحر هُ دوو واٍُی شتااڵٍُ

یان زیاحر هُ چْار واٍُی وەرزی داوالراو ةْو ئُوا قۆٍاغێتک دادەةُزێَرێتج  ،ةُ ەەچتاولردٍی ەێًَاییُلتاٍی
ةُراةُرلردن و شُرةار (اهًقاصث واهخحًین) لُ ةُ ٍْوشراويان ژيتارە  22604/5هُ  2008/12/2گظتخاٍدن

لراوە( .گٌاستوىوەى ئىم قٌتابیاهى بىسیستىمٍ پارالێل دەبێت).

تڕگەِ يەكەم /خاڵّ پێىجەم:
گُاستىەَەی قُتاتیان /خُێىدكاران نە زاوكۆكاوی ٌەرێم تۆ زاوكۆكاوی تاشَُر َ واَەڕاستی
عیراق:
اُِ -ر قْحاةی /خْێَدلارێک ئُگُر داوای گْاشخَُوە ةمتات هُ زاٍمۆلتاٍی ُِرێتى (کتۆهێژ و پُیًاٍگُکتان) ةتۆ

زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی ٍاوەەاشج و ةاطْوری عیراق ةُ پێٓ فۆريی ژيارە ( )5دەةێ ەەزايٍُتدی ُِر دوو زاٍمتۆ

وەرةگیرێج و يايُڵُی گْاشخَُوە هُ زاٍمۆلآٍ ُِرێتى دەشتج پێتدەلات  ،دوای ەەزايٍُتدی ُِر دوو ال ةُ ةتێ

گُراٍُوە ةۆ وەزارەت فُرياٍی زاٍمۆیی ةۆ دەردەچێج  ،ئیَێا وێَُیُک (هُگُڵ ةُراییُلان) دەدرێخُ وەزارەحی
خْێَدٍی ةااڵو حتْێژیَُوەی زاٍصتخی  /فُريتاٍگُى خْێَتدن و پتالن داٍتان و ةُ دواداچتْون  /ةُەێتْەةُرایُحٓ
ٍاوەٍدی وەرگرحٌ.

ب -لار ئاشاٍی دەلرێج هُ ەواٍتگُی ەێًَاییُلتان ةتۆ گُەاٍُوەی ئُو قْحتاةی /خْێَتدلاراٍُی لُ هُ زاٍمۆلتآٍ

ٍاوەٍد و ةاطْور ةُ گْاشخَُوە ِاحْون ةۆ طْێَُلاٍی خۆیان.

تڕگەِ يەكەم /خاڵّ شەشەم:
گُاستىەَەی قُتاتیان /خُێىدكاراوی ٌەرێم تۆ دەرەَەی ََاڵت:
أ -گْاشخَُوەلُ ةۆ ةُش و لۆهێژ و پُیًاٍگُی ِاوطێْە دەةێج.
ب -دەةێج الری ٍُةْوٍی فُريی ةُش و لۆهێژ و پُیًاٍگُی خۆی ُِةێج.
ج -ەەزايٍُدی فُريی زاٍمۆ  /لۆهێژ و پُیًاٍگُی داوالراوی ُِةێج.

د -ەەزايٍُدی زاٍمتۆى ختۆی ُِةێتج ةُ ەەچتاولردٍی ەێًَتاییُ زاٍصتخی و لتارگێری و داراییُلتان  ،دوای ئُوە

يايُڵُلُ ةُرز دەلرێخُوە ةۆ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ و حْێژیَُوەی زاٍصخی ةۆ پُشٍُدلردن و دواحر دەرلردٍی
فُرياٍی زاٍمۆیی.
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تڕگەِ يەكەم /خاڵّ حەَتەم:
گُاستىەَە تە شێُەِ سیستەمّ ٌاَتەریة (پارانێم) تۆ ئەَ قُتاتّ /خُێىدكاراوەِ تە شێُەی
گشتّ َەرگیراَن:
أ -گْاشتتخَُوەی قْحتتتاةی /خْێَتتتدلاری وەرگیتتتراو هُ قۆٍتتاغی یُلُيتتتدا ةُدەر هُ ەێًَاییُلتتتاٍی گْاشتتتخَُوە

هُ ٍێْان ةُطُکآٍ لتۆهێژ و پُیًتاٍگُی ِاوطتێْەدا هُ زاٍمتۆ حمْيییُلاٍتدا ةُ پێتٓ ەێًَاییُلتاٍی وەرگرحَتی
شیصخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب (پاراهێن) دەةێج و حُواوی پارەی دیاری لراو هُ ەێًَاییُلاٍی پاراهێن دەدات.

ب -دەرفُحتتتی گْاشتتتخَُوە هُ شتتتُرووی قۆٍتتتاغی یُلُم هُ لتتتۆهێژ و ةُطتتتی پُیًتتتاٍگُی ِاوطتتتێْەدا ةُدەر

هُ ەێًَاییُلاٍی گْاشخَُوە ةُ طێْازی پاراهێن و ةُ ٍیْەی پارەی دیاریمراوی هُ ەێًَاییُلاٍی پاراهێودا.

تڕگەِ دََەم  /داتەزیه:
تڕگەِ دََەم  /خاڵّ یەكەم :
داتەزیىی ئاسایّ خُێىدوی قُتاتیان /خُێىدكاران:
ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ وەردەگیرێٌ هُ زاٍمۆ و پُیًاٍگُلاٍی ُِرێى يافٓ داةُزیَیان دەةێج ةُم
طێْەیُی خْارەوە:

أ -ئُگُر لُيخریٌ لۆًٍرەی ةُطی قْحاةی /خْێَتدلار ةُرزحتر ةتْو هُ لُيختریٌ لتۆًٍرەی ئُو ةُطتُی لُ داوای
داةُزیَی ةۆ دەلات هُ شاڵٓ وەرگرحٌ.

ب -هُ قۆٍاغی یُلُم دا شاڵی یُلُيی ةێتج و يتايُڵُی پتااڵوحَی حُواو لردةێتج ةُ پێتٓ فتۆريی ژيتارە ( )4و
ةُ پێٓ کُيخریٌ کۆًٍرەى ةُش.

ج -هُ قۆٍاغی یُلُيدا يتاةێخُوە یتان خْێَتدٍی حیتا دواخصتختێج  ،ةُ يُرجتێ هُ یُک شتاڵ زیتاحر ٍُيتاةێخُوە
ةُ پێٓ فۆريی ژيارە ( ، )3دەحْاٍرێ ةۆ طْێَی ٍیظتخُجێ ةْوٍیتان یتان ٍزیتک هُو داةُزیتٌ ةتمُن ةتۆ لتۆهێژ و

پُیًاٍگُ لُ ًٍرەلاٍیتان حیتادا وەرگیترا ةێتج ةُ پێتٓ لتۆًٍرەی شتاڵی وەرگرحَیتان هُگُڵ ە ُِژيتارلردٍی شتاڵی
لُوحٌ یان دواخصخَی هُ يیچی خْێَدن.

د -دەرچْو ةێج هُ قۆٍاغی یُلُم ةۆ قۆٍاغی دووەم  ،ةُ يُرجێ شاڵی لُوحٌ و دواخصخَی ٍُةێتج هُ قۆٍتاغٓ

یُکُم و دووەم ةُ پێٓ فۆريی ژيارە ( ، )3کۆًٍرەى وەرگیترا ةێتج هُ شتاڵٓ وەرگرحَیتدا هُگُڵ ُِژيتار لردٍتی
ئُو شاڵُ هُ يیچی خْێَدن.

ِت -هُ خْێَدٍی ئێْاران قْحاةی /خْێَدلار يافی داةُزیَی ُِیُ ةۆ ةُطێمی حری ئێْاران یان ُِر ةُطتێمی حتر

ةُ ەەچتتاولردٍی لتتۆًٍرەی وەرگیتتراو هُ شتتاڵی وەرگرحَتتٓ و شتتُرەەای خاڵُلتتاٍی حتتری ەێًَاییُلتتاٍی داةُزیتتٌ
ةُ يُرجێک دوو شاڵ ةُ شُر دەرچْوٍٓ هُ ئايادەیٓ حێپُر ٍُةْو ةێج.

و -داةُزیتتتٌ ةتتتۆ ئُو ةُطتتتاٍُ ٍالرێتتتج لُ يُرجتتتی چتتتاوپێمُوحٌ و حتتتاقیمردٍُوەی جُشتتتخُیی و ِتتتٍُْری و
طایصتتخُییان حێتتدا يُرجتتی وەرگتترحٌ ةتتْوە  ،وەلتتْ (پُروەردەی وەرزطتتی ِ ،تتٍُْرە جْاٍُلتتان  ،خْێَتتدٍٓ

ئیصاليِٓ...خد) وە ةُ پێٓ شاڵی وەرگرحَیان.

زٍ -تتتاةێ ەێتتتژەی رۆیظتتتخَی داةُزیتتتٌ هُ ُِر ةُطتتتێمی زاٍصتتتخی هُ ( )%20حێپُرێتتتج  ،ەێتتتژەی وەرگرحَتتتی
داةُزێَدراوەلان هُ ُِر ةُطێمدا ٍاةێ هُ ( )%10حێپُرێج و هُ لاحی داوای زیاحر يايُڵُلاٍیان لۆ دەلرێَُوە و

هُ یُک پرۆشُدا ةُ پێٓ پێظتڕلێٓ لۆًٍرەی دەرچْوٍیان ەێژەلُیان هێ وەردەگیرێ.
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ح -داوالاری داةُزیٌ پێظمُش دەلرێج ةۆ ئُواٍُی هُ شاڵی پێظخر وەرگیراون هُ شُرەحاى ُِفتخُى دووەيتٓ
ياٍگٓ حُيًْز حا کۆحایٓ ُِفخُى یُکُيٓ ياٍگٓ ئُیوْم ةُ يُرجێ دەرچتْوٍی فُريتاٍی زاٍمتۆیی هُ کۆحتایٓ

ُِفخُى دووەيٓ ياٍگٓ حظریَٓ یُکُم حێپُە ٍُلات.

تڕگەِ دََەم  /خاڵّ دََەم :
داتەزیىی خُێىدوی قُتاتیان /خُێىدكاران
هُکتتاحٓ داةُزیَتتدا ةتتۆ ةُطتتُکآٍ شیصتتخُيُ جیاوازەکتتان ًٍتترەى وەرگیتتراو هُو ةُطتتاٍُ ةُ پێتتٓ شیصتتخُيٓ

وەرگرحٌ ەەچاو دەکرێج.

تڕگەِ دََەم  /خاڵّ سێ یەم :
داتەزیىی خُێىدوی قُتاتیان /خُێىدكاران تە شێُەی سیستەمی خُێىدوی ٌاَتەریة (پارانێم):
أ -ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ دوو شاڵ یان زیاحر ةُ شتُر وەرگرحَیتان حێتپُر ةتْو ةێتج و هُ قۆٍتاغی یُلُم

یتتان دووەيتتدا ةتتٌ ةۆیتتان ُِیُ داوای داةُزیتتٌ ةتتمُن ةُ هُ ( )%50ى پتتارەی شیصتتخُيی خْێَتتدٍی ِاوحُریتتب
(پاراهێن) یان هێ وەردەگیرێتج ةتۆ ُِر شتاڵێمی خْێَتدن  ،ةُ يُرجێتک لتۆًٍرەی قْحتاةی /خْێَتدلار هُ شتاڵٓ
وەرگرحَٓ هُو ةُطُ وەرگیرا ةێج و ەەچاو کردٍٓ شااڵٍٓ خْێَدن هُ يیچٓ خْێَتدن (جڕەى لىپىیمڕاهەى) واحُ

هُ کاحٓ داةُزیٌ هُ کۆهێژەوە ةۆ پُیًاٍگُ يیچٓ خْێَدن ُِژيار ٍاکرێج.

ب -ئُو قْحاةیتتاٍُى کُ ُِڵْەطتتاٍدٍُوەى وەرگرحَیتتان ةتتۆ کتتراوە ( ئُواٍُى دوو شتتاڵ ةُ شتتُر وەرگرحَیتتان
حێپُریْە یان شڕیَُوەى ٍاویتان ةتۆ کتراوە يتافٓ داةُزیَیتان دەةێتج ةُ طتێْەى شیصتخُيٓ پاراهێتن  ،ةُ پێتٓ
ەێًَاییُکآٍ داةُزیٌ و طایصخُى وەرگرحَیان ةُ طێْازى پاراهێن).
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میکاویسمّ گُاستىەَە َ داتەزیه:
ةۆ ئاشاٍکاری و کُيکردٍُوەی ەۆحیَی يیکاٍیزيی گْاشتخَُوەو داةُزیتٌ ةُ پێتی فتۆريی ژيتارە (( )2فتۆريی

گْاشتخَُوە)  ،ژيتارە (( )3فتۆريی داةُزیتٌ ةتۆ قْحتاةی /خْێَتدکاری پێظتخری وەرگیتراو)  ،ژيتارە (( )4فتۆريی
داةُزیٌ ةۆ قْحاةی /خْێَدکاری حازە وەرگیراوە) ةُم طێْەیُی خْارەوە دەةێج :

أ -گْاشتتخَُوەو داةُزیتتٌ حٍُّتتا هُ ەێتتگُی فتتۆريی ژيتتارە ( )2و ( )3و ( )4دەةێتتج (واحتتا پێْیصتتج ةُ ٍْوشتتراو
ٍاکات).

ب -ئُو قْحاةی /خْێَدکارەى کُ داوای گْاشخَُوە و داةُزیٌ دەکات فۆرم وەردەگرێتج هُ حۆيتاری ئُو کتۆهێژە

یان فاکُڵخٓ یان پُیًاٍگُی کُ حێیدا دەخْێَێج و هُ شتُر ُِيتان فتۆرم ەەزايٍُتدی ةُش و کتۆهێژ و فتاکُڵخٓ
پُیًاٍگُ دەٍْوشرێج و دواحر ەەزايٍُدی حۆياری گظخی زاٍکۆ وەردەگیرێج و دواحتر قْحتاةی فتۆريُکُ دەةتات

ةۆ ئُو زاٍکۆیُی کُ داوای گْاشخَُوە یان داةُزیَی ةتۆ دەکتات و ةُ ُِيتان طتێْە ەەزايٍُتدی ةُش و کتۆهێژ و
حۆياری گظخی زاٍکۆ  /پُیًاٍگُ وەردەگرێتج هُ شتُر ُِيتان فتۆرم دواحتر قْحتاةی فتۆريُکُ دەگُەێَێتخُوە ةتۆ
حۆياری گظخی ئُو زاٍکۆیُی گْاشخَُوە یان داةُزیَی هێْە دەکات.

ج -دواحر فُرياٍی زاٍکۆیی گْاشخَُوەو داةُزیٌ دەردەچێج هُو زاٍکتۆیُی کُ قْحتاةی /خْێَتدکار گْاشتخَُوە

یان داةُزیَی هێْە دەکات  ،پێْیصخُ وێَُیُک هُ فۆريُکُو گظج ةُراییُکان ِاوپێچی ئُو وێَُیُ ةکرێتج ةتۆ
ئُو زاٍکتتۆیُی کُ ةتتۆی دەەوات و دواحتتر ئُو زاٍکتتۆیُی کُ ةتتۆی دەەوات فُريتتاٍی زاٍکتتۆیی گْاشتتخَُوە یتتان

داةُزیٌ دەرئُکات و وێَُیُک هُ فُرياٍی زاٍکۆیی دەدرێخُ وەزارەحتٓ خْێَتدٍٓ ةتااڵ و حتْێژیَُوەى زاٍصتخٓ/
فُرياٍگُى خْێَدن و پالن داٍان و ةُ دواداچْون  /ةُەێْەةُرایُحٓ ٍاوەٍدی وەرگرحٌ.

د -شُةارەت ةُ گْاشخَُوە پێْیصخُ هُگُڵ فۆريُکُ گظج دۆکۆيێَخُکان ِاوپێ ةکرێج وەک ٍاوی واٍُکان و
یُکُکتتان کُ قْحتتاةی خْێَتتدویُحی هُو زاٍکتتۆیُی کُ حێیتتدا داوای گْاشتتخَُوە دەکتتات و ئُو دۆکۆيێَختتاٍُ کُ

پُیْەشخٌ ةُ يُرجی گْاشخَُوە.

ِتتت -پێْیصتتخُ گظتتج کۆهێژەکتتان و ةُطتتُکان ِتتی يتتايُڵُیُکٓ گْاشتتخَُوە و داةُزیتتٌ ةُ پێتٓ فتتۆريٓ ژيتتارە

( )4،3،2ئٍُێام ٍُدەن حاکْ هُ ەێگاى حۆيارى گظخٓ زاٍکۆکان ةُ حێتیَٓ ئٍُْوشرێج هُ شُر فۆريُکان ةُ يۆر
و واژووى حۆيارى گظخٓ.

و -شتتُةارەت ةُ گْاشتتخَُوە هُ خْێَتتدٍی ٍزيختتر ةتتۆ خْێَتتدٍی ةُرزحتتر (ةُپێتتی ةتتڕگُی یُکُم هُ ەێًَاییُکتتاٍی

گْاشخَُوە و داةُزیٌ /گْاشخَُوە) ةُ پێی فۆەيی ژيارە ( )1و گْاشخَُوە هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێتى ةتۆ زاٍکۆکتاٍی
دەرەوەی ُِرێى ةُ پێی فۆريی ژيارە ( )5ةُ ُِيان طێْەی جاران دەةێج.
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تڕگەِ سێيەم:
میُاوداری كردوی قُتاتیان /خُێىدكاران:
أ -ةۆ شیصخُيی يیْاٍداری ەەچاوی ەێًَاییُلاٍی يیْاٍدارییُحی هُ زاٍمۆلاٍی ُِرێًتی لْردشتخان دەلرێتج ،

لُ ةُ ٍْوشراوی وەزارەحًان ژيارە  2601/5هُ  2008/2/11گظخاٍدن لتراوە و يیْاٍتداری ةُ ِتی طتێْەیُک
ٍالرێتتتج هُ زاٍمتتتۆ و لتتتۆهێژە ئُِوییُلتتتان هُ ٍتتتاوەوە و دەرەوەی ُِرێتتتى ةتتتۆ زاٍمتتتۆ حمْيییُلتتتاٍی ُِرێتتتى

(شااڵٍُ دەةێج يیْاٍدارى قْحاةٓ ٍْێ ةکرێخُوە).

ب -ئُو قْحاةی /خْێَدلاراٍُی لُ هُ زاٍمۆلاٍی ُِرێى يیْاٍداریان ةتۆ دەلرێتج ةُ ٍیتْەی حێچتْوى خْێَتدٍی
ِاوحُریب (پاراهێن) دەةێتج  ،واحُ هُ ( )%50ى پتارەلُ ةُ زاٍمتۆی يیْاٍتدار دەدات جتگُ هُ قْحاةیتاٍی ٍتاوچُ

لْردشخاٍییُلاٍی دەرەوەی ُِرێى و لْرداٍی ٍاوەەاشج و ةاطْوری عیراق.

تڕگەِ چُارەم:
ڕاكێشاوی دۆسیە نە زاوكۆ َ پەیماوگەكاوی ٌەرێمی كُردستان:
أ -ئُگُر قْحاةی /خْێَدلار حٍُّا شاڵێمی خْێَدن ةُ شُر ەالێظاٍی دۆشییُیان حێپُەیْە دەحْاٌٍ ةگُەێتَُوە

ةۆ ُِيان ةُش لُ هێٓ وەگیراوە و ئُم شاڵُ هُ يیچی خْێَدن ُِژيار دەلرێج.

ب -ئُگُر زیاحر هُ شاڵێمی خْێَدن هُ شُر ەالێظاٍی دۆشییُلُی حێپُە ةتْو ةێتج و هُ قۆٍتاغی یُلُيتدا ةێتج
ئُوە ةُ حێمتتڕای حێچتتْوى شیصتتخُيی خْێَتتدٍی ِاوحُریتتب (پاراهێ تن) دەگُەێتتخُوە  ،ةُاڵم ئُگُر هُ شتتُرووی
قۆٍاغی یُلُيدا ةێج ئُوە ةُ ٍیْەی ئُو ةڕە پارەیُ دەگُەێخُوە.

تڕگەِ پێىجەم:
گەڕاوەَەِ ئەَاوەِ سڕیىەَەِ واَ (ترقیه قید) کراَن:
ئُو قْحتتتاةی /خْێَتتتدلاراٍُی لُ ٍاویتتتان هُ زاٍمۆلاٍتتتدا شتتتڕاوەحُوە واحُ (حتتترقیٌ قیتتتد) لتتتراون هُ زاٍمتتتۆ و
پُیًاٍگُلاٍی حمْيی دەگُەێَُوە ةۆ خْێَدن ةُم طێْەیُی خْارەوە :

ا -پێداٍی دەرفُحی گُەاٍُوەی گظج ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُی کُ ٍاویتان هُ زاٍکتۆ و پُیًاٍگُکتاٍی حکتْيی

شڕاوەحُوە و حُرقیٌ قید کراون هُ شااڵٍٓ ەاةردوودا ةۆ شُر خْێَدٍی پێظْیان هُو قۆٍاغُی کُ هێتٓ حُرقتیٌ

قُید کراون ةُ شیصخُيی پاەاهێوی پُیڕەو کراو هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێًتی کْردشتخان ةتێ ەەچتاو کردٍتی يُرجتی
حُيُن( .قٌتابٍ /خٌێودکار تىهًا دوو جار سٌود مىهد دەبێت لىم خانى).

ب -ئُو قْحتتاةٓ /خْێَتتدکاراٍُى حُرقتتیٌ قیتتد کتتراون کُ دەگُەێتتَُوە ةُ شیصتتخُيٓ خْێَتتدٍٓ ِاوحُریتتب

(پاراهێن)  ،کرێٓ خْێَدٍیان هُو قۆٍاغُى کُ ةۆى دەگُەێََُوە ةُ پێٓ واٍُ داواکراوەکاٍیان ةُم طێْەیُى
خْارەوە دەةێج:
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ژيارەى واٍُى کُوحٌ هُ شیصخُيٓ

ژ

شااڵٍُ

ەێژەى وەرگرحَٓ کرێٓ خْێَدن

ژيارەى واٍُى کُوحٌ هُ
شیصخُيٓ کۆرشات

-1

یُک حا دوو واٍُ

یُک حا شێ واٍُ

%30

-2

شێ واٍُ

چْار واٍُ

%40

-3

چْار واٍُ و زیاحر

پێَج واٍُ و زیاحر

%75

 -وە هُ قۆٍاغُکآٍ حردا هُ ( )%100پارەى شیصخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب (پاراهێن) دەةێج.

 -وە ئُو ةڕگُیُ حێکڕاى وەرگیراوان ةُ پێٓ شیصخُيٓ خْێَدٍٓ ِاوحُریب (پاراهێن) هُ خْێَدٍٓ ةُرایتی

دەگرێخُوە.

ج -ئُو قْحاةٓ /خْێَدکاراٍُى حُرقیٌ قید کتراون هُ قۆٍتاغٓ یُکُم یتان دووەيتدان  ،دواى گُەاٍُوە یتان
داواى داةُزیٌ دەکُن ئُوا ةُ شیصتخُيٓ خْێَتدٍٓ ِاوحُریتب (پاراهێتن) ةُ حێچتْوى ( )%100ى پتارەى

پاراهێن دەةێج ةۆ ئُو ةُطُى کُ داواى داةُزیَٓ ةۆ دەکات  ،ةُ يُرجێک کۆًٍرەکاٍیان طایصخُى وەرگرحٌ
ةێج ةُ شیصخُيٓ پاراهێن.

د -ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُش دەگرێخُوە کُ ةُ ِۆی يیچتی خْێَتدن ٍاویتان شتڕاوەحُوە یتان
هُ يُو دوا يیچی خْێَدن حُواو دەکُن ةُ پێی ەێًَاییُکاٍی حاقیکردٍُوەکان.

ِتتتت -ئُو قْحاةیتتتاٍُی لُ ُِڵْەطتتتاٍدٍُوەى وەرگرحَیتتتان ةتتتۆ لتتتراوە ئُواٍُى دوو شتتتاڵ و زیتتتاحر ةُ شتتتُر
وەرگرحَیان حێپُریْە يافٓ گُەاٍُوە یان پێٓ دەدرێج ةُ پێٓ ەێًَاییُکآٍ پاراهێن دواى گُەاٍتدٍُوە یتان

ةُ پێٓ ەیًَاییُکان يافی گْاشخَُوە یان دەةێج ةُ طێْەی شیصخُيی خْێَدٍی ِاوحُریب (پاراهێن).

و -ئُواٍُی ئُو فُرياٍُ دەیاٍگرێخُوە يُقاشُ یان ةۆ دەکرێج  ،ئُگُر زیاحر هُ دوو ةاةُحیض شتُرةار کتران،

ةۆ قۆٍاغێکی دواحر ٍاگُەیَُوە و هُ قۆٍاغی خۆیاٍدا شُرةار دەکرێٌ.

ز -ئُم ةڕیارە قْحاةی /خْێَدکاری حُرقیٌ قُید کراو خْێَدٍی ةااڵ ٍاگرێخُوە.

ح -ئُم ةڕیارە ئُو قْحاةی /خْێَدکاراٍُ ٍاگرێخُوە کُ ٍاویان شڕاوەحُوە (حرقیٌ قید) کتراون ةُ ِتۆی گتزی

کردن (غض) یان شزا درا ةٌ ةُ پێٓ یُکێک هُ خاڵُکاٍی ياددەی طتُش هُ ەێًَاییُکتاٍی ژيتارە ( )٢ی شتاڵی
( )2009ی حایتُت ةُ ەێکاری قْحاةیان /خْێَدکاران.

ط -ئُو قْحاةیتتاٍُى کُ حُرقتتیٌ قیتتد کتتراون و دەگُەێ تَُوە ةُ شیصتتخُيٓ خْێَتتدٍٓ ِاوحُریتتب (پاراهێ تن)
ەەچاوى يیچٓ خْێَدٍیان ةۆ ٍاکرێج  ،ةُاڵم ةتۆ ُِر شتاڵێکٓ خْێَتدٍٓ يتاٍُوەى ةُ پێتٓ ەێتژە یتان شتاڵٓ
خْێَدٍٓ پارەى خْێَدٍٓ پاراهێویان هێ وەردەگیرێج.

(قٌتابٍ /خٌێودکار دواى گىڕاهىوە لىتىرقین قید لىم حانىتاهىدا دووبارە تىرقین قید دەکرێتىوە):
ا -ئىگىر لىيىمان قۆهاغ لى سانٍ گىڕاهىوەى دەرهىچٌو.

ب -ئىگىر لى قۆهاغىکاهٍ تر دا دوو ساڵ لى سىر یىکتر دەرهىچٌو.

ى -قْحتتاةٓ /خْێَتتدکار کُ ةُ شیصتتخُيٓ پاراهێتتن یتتاخْد ئێتتْاران وەرگیتتراوە هُ کتتاحٓ گُەاٍُوە ةتتۆ شتتُر
خْێَدٍُکُى دواى حُرقیٌ قید کردٍٓ ەێژەى ( )%25ى کرێٓ خْێَدٍیان ةۆ زیاد دەکرێج.
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تڕگەِ شەشەم:
پەڕیىەَە (عثُر):
حایتُت ةُ واٍُی پُەیَُوە ةۆ شاڵی خْێَدٍی (  ) 2020-2019ةُم طێْەیُی خْارەوە دەةێج:
أ -واٍُی پُەیَُوە یُک واٍُی شااڵٍُ و دوو واٍُی وەرزی دەةێج.

ب -دوو واٍُی وەرزی ئُگُر ُِر دوو واٍُکُ هُ یُک وەرز ةتتٌ و یتتان ُِر واٍُیُک هُ وەرزێتتک ةێتتج پُەیتتَُوە
دەیگرێخُوە.

ج -قْحتتاةٓ /خْێَتتدکار ةتتۆى ُِیُ حٍُّتتا یُک واٍُ پُەیتتَُوەى ُِةێتتج حتتا ةچێتتخُ قۆٍتتاغٓ شتتُرووحر  ،ئُگُر
پُەیَُوەکُى هُ دوو واٍُ ةْو ئُوا هُ ُِيان قۆٍاب دەيیَێخُوە حاکْ هُ یُکێک هُ واٍُکان دەردەچێج.

تڕگەِ حەَتەم:
دَاکەَتىّ دەرچَُوّ تڕیار َ فەرماوەکان:
ةُ يُةُشخی پاراشخَی ئاشخی زاٍصخی و ةُرجُشخُ لردٍی دەوايی پێْیصخی قْحاةیان /خْێَدلاران  ،هُ لتاحی
دەرچتتْوٍی ُِر فُرياٍێتک یتتان ةڕیتتارێمی وەرگتترحٌ یتتان گْاشتتخَُوە دوای حێتتپُر ةتتْوٍی زیتتاحر هُ یُک ياٍتتگ
هُ دەشج پێ لردٍتی دەوايتی فُريتی ُِر قۆٍاغێتک ةُ پێتٓ شتاڵَايُی زاٍمتۆیی دەةتێ ئُو شتاڵُی خْێَتدٍی

دواةخرێج.

ٌاَپێچ/
*فۆرمّ گُاستىەَەَ داتەزیه.
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