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ُِرێًی کْردستان – عێراق
ئٍُجْيٍُی وەزیران
وەزارەتی پُروەردە
ٍْوسیَگُی وەزیر

ڕێومایی ژمارە ( )٣ی ساڵی ()٠٢٠٢

ڕێومایی قٌتابخاهى و پىیماهگى هاحکٌمیىکان

پشتبىست بى حٌکمی ماددەی ( سی و سێیىم) لى یاسای قٌتابخاهى و
پىیماهگى هاحکٌمیىکاهی يىرێمی کٌردستان – عێراق ژمارە ( )١٤ی

ساڵی ( ،)٠٢١٠ئىم ڕێوماییىی خٌارەوەمان دەرکرد:
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(پێرس)
بىش
١

بابىت
پێواسىکان.

الپىڕە
٧

بوىما گشتییىکاهی دامىزراهدهی قٌتابخاهى و پىیماهگى هاحکٌمیىکان.
 -ئاياٍجُکان.

 -جۆرەکاٍی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان.

 يافی وەرگرتَی يۆڵُتی دروستکردٍی دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحکْيی. يُرجُکاٍی پێداٍی يۆڵُت.٠

 -کات و ڕێکاری داواکردٍی يۆڵُت.

 -پێداویستییُکان هُ لاتی پێضمُصمردٍی داواکاریی يۆڵُت.

١١

 ڕێکارەکاٍی وەزارەت ةۆ پێداٍی يۆڵُت.ٍْ -ێکردٍُوەی يۆڵُت.

 -يافی گۆڕیَی خاوەٍداریُتی يۆڵُت.

 -يافی گْاستَُوەی ةاڵُخاٍُی دايُزراوە.

 -پێضًُرجُکاٍی ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت.

 داخستَی دايُزراوە ةُ ِۆی ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت. ُِڵپُساردن و ُِڵْەصاٍدٍُوەی ئارەزوويٍُداٍ ُی يۆڵُتی دايُزراوە.سىرپىرشتیكردن و يىڵسىهگاهدن.

٣

٠٣

 -الیٍُی سُرپُصتیکار.

 -سُرپُرصتیکردٍی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُ خۆياڵییُکان.

 سُرپُرصتیکردٍی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُ ٍێْدەوڵُتی وةیاٍییُکان.

 ُِڵسٍُگاٍدٍی سااڵٍُی دايُزراوە پُروەردەییُکان.3

 ُِڵسٍُگاٍدٍی سااڵٍُی وەزارەت. -پۆڵێَکردٍی دايُزراوە پُروەردەییُکان.

تىالری قٌتابخاهى و پىیماهگى هاحکٌمیىکان و پاشکۆکاهیان.
٠٧

٤

مامۆستا و فىرماهبىراهی قٌتابخاهى و پىیماهگى هاحکٌمیىکان و پێکًاتى

کارگێڕییىکاهیان.
٥

 -يايۆستایان و فُرياٍتُراٍی دیکُی دايُزراوە پُروەردەییُکان.

 -يافی يايۆستایان و فُرياٍتُراٍی دیکُی دايُزراوە پُروەردەییُکان.

٠٩

 -يُرجُکاٍی دايُزراٍدن.

 -ئُرکُکاٍی يايۆستایان و فُرياٍتُراٍی دیکُی دايُزراوە پُروەردەییُکان.

 گرێتُستی ٍێْان دايُزراوە و يايۆستایان و فُرياٍتُراٍی دیکُی دايُزراوەپُروەردەییُ ٍاحکْيییُکان.

 ئٍُجْيٍُی دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحکْيی.پرۆگرامىکاهی خٌێودن و سیستىمی وەرگرتن و تاقیکردهىوەکان و بڕواهامىکان

و گٌاستوىوەی قٌتابیان و خٌێودکاران و ساڵوامى و کاتىکاهی خٌێودن.

٦

 -پرۆگرايُکاٍی خْێَدن.

٣٨

 ةاةُتُکاٍی خْێَدن. -زياٍی خْێَدن.

 -سیستُيی وەرگرتٌ.

 -تاقیمردٍُوە و ًٍرەکان.

 -ةڕواٍايُکان هُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ خۆياڵییُکان.

 ةڕواٍايُکان هُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ ٍێْدەوڵُتییُکان.4

 ةڕواٍايُکان هُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ ةیاٍییُکان. -ةڕواٍايُکان هُ پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان.

 ساڵَايُی خْێَدن و وەرزەلاٍی خْێَدن و لاتُلاٍی خْێَدن. ڕێمارەلاٍی گْاستَُوە ی قْتاةیان و خْێَدکاران. قْتاةیان و خْێَدکاراٍی گُڕاوە و ةٖاٍی. کاتُکاٍی خْێَدن. -ياددەی ِاوةُش.

سیستىمی کارگێڕی و دارایی.
 سیستُيی کارگێڕی. -هێژٍُکان.

 تۆيارەلاٍی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُکان.٧

 -ڕاپۆرتی سااڵٍُ.

٥٢

 کرێی خْێَدن و ٍرخُکان. -پضکُکاٍی کرێی خْێَدن.

 ڕێکارەکاٍی دايُزراوە پُروەردەییُکان هُ کاتی ٍُداٍی کرێی سااڵٍُ. -ةاجُکان.

 -ياددەی ِاوةُش.

سىرپێچی و سزاکان.
٨

٥٦

 جۆری سزاکان. -ڕێکاری هێکۆڵیَُوە و ةڕیاردان سُةارەت ةُ پێضێوکاری وسُرپێچییُکان.

٩

حٌکمی گشتی.

٥٩

 يافی قْتاةیان و خْێَدکاران.5

 ژيارەی يَداڵ و قْتاةی و خْێَدکار هُ پۆهدا. دايُزراوەی ِاوپُش و پضتیْاٍکراو. -ياددەی ِاوةُش.

ياوپێچی ژمارە :١

٦٠

خضتُی سزاکان.
ياوپێچی ژمارە ٠
يـــــُرج و پێکّـــاتُکــــآٍ تُالری ةــاخچُى يَدااڵن هُ ڕووی ةی َاسازی و ٍُِْری
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و پُروەردەییُوە /لى کاتی بىکرێ گرتوی تىالر.
ياوپێچی ژمارە :٣

يـــــُرج و پێکّـــاتُکــــآٍ تُالری ةــاخچُى يَدااڵن هُ ڕووی ةی َاسازی و ٍُِْری

و پُروەردەییُوە  /لى کاتی دروستکردهی تىالری هٌێ.

٦٨

ياوپێچی ژمارە :٤

يـــــُرج و پێکّـــاتُکــــآٍ تُالری قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُ و

پُیًاٍگُکان هُ ڕووی ةیَاسازی و ٍُِْری و پُروەردەییُوە.
ياوپێچی ژمارە :٥

٧٢
٧٤

ئايادەییُ پیضُییُکان.

6

بىشی یىکىم
پێواسىکان
ماددەی (:)١
پێواسىکان:
ئُم دەستُواژاٍُی خْارەوە ياٍاکاٍی ةُراٍتُریان دەگُیٌٍُ ةۆ يُةُستُکاٍی ئُم ڕێًَاییُ:
ُِرێى

ُِرێًی لْردستان  -عێراق.

حمْيُت

حمْيُتی ُِرێى.

ئٍُجْيٍُی وەزیران

ئٍُجْيٍُی وەزیراٍی ُِرێى.

وەزارەت

وەزارەتی پُروەردەی ُِرێى.

وەزیر

وەزیری پُروەردە.

ةاخچُ

ةاخچُی يَدااڵن ،قۆٍاغی صیاٍدن و ئايادەکردٍی يَدااڵٍی تُيُن ()٤

خْێَدٍی ةَُڕەتی

یُلُم قۆٍاغی خْێَدٍُ و ياوەلُی (ٍ )٩ۆ ساڵی خْێَدٍُ ،و هُ تُيٍُی

چْار ساڵ و ( )٥پێَج ساڵُ ةۆ ئاستی قۆٍاغی ةَُڕەتی.

صُش ساڵییُوە دەست دەکرێت ةُ خْێَدٍی ةَُڕەتی ،کُ خْێَدٍێکی

تُوزیًییُ.
خْێَدٍی ئايادەیی

ئُو قۆٍاغُی خْێَدٍُ لُ دوای خْێَدٍی ةَُڕەتی دەست پێ دەلات و

خْێَدٍی پُیًاٍگُ

ئُو قۆٍاغُی خْێَدٍی پیضُییُ لُ دوای خْێَدٍی ةَُڕەتی دەست پێ

ياوەلُی ( )٣سێ ساڵی خْێَدٍُ.

دەلات و ياوەلُی ( )٥پێَج ساڵی خْێَدٍُ ،و جیاوازە هُ ةُصی پیضُیی

ئايادەیی.
قْتاةخاٍُ

ٍاوەٍدی خْێَدن کُ پۆهی یُکُم تا ٍۆیُيی ةَُڕەتی هُ خۆ دەگرێت.

خْێَدٍگُ

ٍاوەٍدی خْێَدن کُ پۆهی دەیُم تا دوازدەیُيی ئايادەیی هُ خۆ دەگرێت،

ةُ ُِردوو ةُصی ئاکادیًی و پیضُیی.
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پُیًاٍگُ

ٍاوەٍدی خْێَدٍی پیضُیییُ و دوای خْێَدٍی ةَُڕەتی دەست پێ دەکات

لۆيُڵگُی پُروەردەیی

ةاخچُی يَدااڵن و خْێَدٍی ةَُڕەتی و ئايادەیی هُخۆ دەگرێت.

قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُی

ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ کُ يْڵکی

حکْيی

و ياوەکُی ( )٥پێَج ساڵی خْێَدٍُ.

حکْيُتٌ و هُالیُن حمْيُتُوە ةُڕێْە دەةرێٌ.

قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُی ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ کُ کارگْزارن هُ
ٍاحمْيی

پُروەردە و فێرکردن و ڕاِێَاٍی پێضُیی ةُر هُ قۆٍاغی خْێَدٍی ةااڵ ،کُ

يْڵکی خُڵمٌ یاخْد يْڵکی لۆيپاٍیا و رێمخراوە يُدەٍییُ پُروەردەیی

ٍاوخۆیی یان ٍێْدەوڵُتییُلاٌٍ ،هُالیُن خۆیاٍُو ە ةُڕێْەدەةرێٌ ،ةُاڵم
وەزارەت يۆڵُتیان دەدات و سُرپُرصتییان دەکات.

دايُزراوەی پُروەردەیی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگاٍُی کُ پرۆگرايی خْێَدن و سیستُيی

ٍاحکْيی خۆياڵی (هۆکاڵ).

ئُزيْوٍُکان و صێْازی ةڕواٍايُ و ُِڵسٍُگاٍدٍی وەزارەت پیادە دەکُن.

دايُزراوەی پُروەردەیی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگاٍُی کُ پرۆگرايێکی خْێَدٍی

ٍاحکْيی ٍێْدەوڵُتی.

ٍاوەٍدێکی ٍێْدەوڵُتی فێرکاری جیّاٍی (ةراٍد) پێضکُوتْو تێیدا پیادە
دەکرێت و یُك پرۆگرايی خْێَدٍی ِاوصێْە و یُك سیستُيی

ئُزيْوٍُکان و صێْازی ةڕواٍايُ و ُِڵسٍُگاٍدٍی ِاوصێْەیان ُِیُ.
دايُزراوەی پُروەردەیی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگاٍُی کُ پرۆگرايێکی خْێَدٍی واڵتێمی

ٍاحکْيی ةیاٍی.

دیکُ پیادە دەکُن ،و ئُم جۆرە دايُزراواٍُ ةۆ خْێَدٍی قْتاةیان و

قْتاةی و خْێَدکار

قْتاةی ُِيْو ئُواٍُن کُ هُ قْتاةخاٍُ ةَُڕەتییُکان ةۆ خْێَدن

خْێَدکاراٍی ڕەوەٍدێکی تایتُت دەکرێتُوە.

ٍاوٍْوس کراون.

خْێَدکار ُِيْو ئُواٍُن کُ هُ خْێَدٍگُ وپُیًاٍگُکان ةۆ خْێَدن
ٍاوٍْوس کراون.
پۆل

ِۆةُیُکی خْێَدن و ساڵێکی خْێَدٍُ .قۆٍاغی خْێَدٍی ةَُڕەتی هُ ٍۆ
پۆل ،و قۆٍاغی خْێَدٍی ئايادەیی هُ سێ پۆل ،و قۆٍاغی پُیًاٍگُ هُ
پێَج پۆل پێك دێت.

يايۆستا

ُِر لُسێمی ةڕواٍايُداری صیاو لُ هُ دايُزراوەلاٍی پُروەردە و

فێرلاری لاری واٍُوتَُوە دەکات.
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يايۆستای

تایتُت

پُروەردەی يايۆستایُکی پسپۆر هُ پُروەردە و فێرکردٍی يَدااڵٍی ةاخچُ و

قْتاةیان و خْێَدکاراٍی خاوەن پێداویستیی تایتُت هُ قْتاةخاٍُ و

خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ و ٍاوەٍدەکاٍی تری خْێَدن.
ةُڕێْەةُر

ئُو لُسُیُ لُ ئُرلی ةُڕێْەةردٍی ةاخچُی يَدااڵن یان قْتاةخاٍُ یان

یاریدەدەری ةُڕێْەةُر

ُِيْو ئُواٍُی لُ وەك یاریدەدەری ةُڕێْەةُر ڕادەسپێردرێٌ.

رێًَاییماری پُروەردەیی

فُرياٍتُرێمُ ڕاسپێردراوە ةُ ئُرلی ڕێًَایی پُروەردەیی قْتاةیان و

سُرپُرصتیاری

فُرياٍتُرێمی وەزارەتُ ڕاسپێردراوە ةُ ةُدواداچْون و ُِڵسٍُگاٍدٍی

ةُخێْکار

ئُو لُسُی ةُخێْکردن و چاودێریمردٍی قْتاةی و خْێَدکاری گرتۆتُ

ئٍُجْيٍُی دایك و ةاولان

ئٍُجْيٍُی دایك و ةاولاٍُ لُ ةُ صێْەی ئارەزوويٍُداٍُ هُ قْتاةخاٍُ و

پُروەردەی تایتُت

لۆيُڵێك ةُرٍايُی پُروەردەیی تایتُتُ ،کُ دەةێت ةۆ قْتاةیان و

پُروەردەیی

خْێَدٍگُ یان پُیًاٍگُی پێ دەسپێردرێت.

خْێَدکاران هُ سَْری قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ.

پرۆسُی پُروەردە و فێرلاری هُ دايُزراوە پُروەردەیی و فێرلارییُلان.

ئُستۆ.

خْێَدٍگُ پێك دەِێَرێت.

خْێَدکاراٍی خاوەن پێداویستیی تایتُت داةیٌ ةکرێت ةۆ گُصُکردن و
پُرەپێداٍی تْاٍاکاٍیان هُ ڕێگُی ِۆکارە فێرکارییُ گٍْجاوەکان کُ

هُگُڵ تْاٍاکاٍیان ةگٍْجێت ةُ يُةُستی گُیضتٌ ةُ ئٍُجايُ

پُروەردەیییُکان و ئايادەلردٍیان ةۆ ژیاٍی گضتی و تێمُاڵوةْوٍیان ةُ

لۆيُڵگُ.
لُساٍی خاوەن

پێداویستیی تایتُت

ُِيْو ئُو يَدااڵٍُی ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةیان و خْێَدکاران کُ ةُ

ِۆی تْصتْون ةُ ٍاتْاٍاییُکی جُستُی یان ٍاجُستُیی ،ةُ صێْەیُکی

ٍُگۆڕ هُ ُِر یُك هُ ُِستُکاٍیان یان تْاٍاکاٍی جُستُییان یان

دەرووٍیان یان عُقڵیان تا ڕادەیُك دەةێتُ يایُی ڕێگرتٌ هُ ةُصداری
کردٍیان ةُ صێْەیُکی یُکسان هُ پرۆسُی خْێَدن.

ةُصُواٍُ

پرۆسُیُلی پُروەردەیی و فێرلردٍُ کُ هُ دايُزراوەیُکی پُروەردەیی

و فێرلاری و هُژێر سُرپُرصتیی يايۆستا و هُ ياوەی ( )٤٤چن خْهُکدا
ةُڕێْە دەچێت.
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تاقیمردٍُوە وەزارییُلان

ئُو تاقیمردٍُواٍُن کُ پرسیار و يیکاٍیزيی ڕاستکردٍُوەیان یُك

صێْەیُ و هُالیُن وەزارەتُوە هُسُر ئاستی ُِرێى ةۆ پۆهی دوازدەیُم

ئٍُجام دەدرێت.
تاقیمردٍُوە

ئُو تاقیمردٍُواٍُن کُ پرسیار و يیکاٍیزيی ڕاستکردٍُوەیان یُك

ٍیضتیًاٍییُلان

صێْەیُ و هُالیُن وەزارەتُوە هُسُر ئاستی ُِرێى ةۆ پۆهی ٍۆیُم ئٍُجام

دايُزراوەی پُروەردەیی

ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُیُ.

دەدرێت.

دايُزراوەی پُروەردەیی ئُو دايُزراواٍُیُ کُ هُ فُرياٍگُی ڕێکخراوە ٍاحکْيیُکان تۆيار کراون

قازاٍجَُویست.

و خزيُتگْزاری پُروەردەیی پێضکُش دەکُن و هُ الیُن کُسان یاخْد
ڕێکخراوەوە خاوەٍداریُتییان دەکرێت ،و دەستکُوتی ياددەی سااڵٍُی
دايُزراوەکُ ةۆ ةُرەوپێضتردٍی ژیَگُی دايُزراوەکُ یاخْد ةۆ ةْاری

پُروەردە و فێرکاری یاخْد ةۆ کاروةاری دیکُی گضتی یاخْد خێرخْازی

خُرج دەکرێت.

.
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ةُصی دووەم
ةَُيا گضتییُکاٍی دايُزراٍدٍی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُی ٍاحکْيی

ماددەی (:)٠
ئاماهجىکان- :
ةۆ دايُزراٍدٍی ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُی ٍاحکْيی ،دەةێت ئُو دايُزراواٍُ ئُو
ئاياٍجاٍُیان ُِةێت کُ هُ یاسای قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان ِاتْوە ،کُ ةریتییُ هُ:
یىکىم  :ڕەخساٍدٍی ةْاری ٍْێی زیاتر ةۆ پُروەردە و فێرکردن ،وێرای تْاٍاکاٍی حکْيُت ةُ يُةُستی پُرەپێدان و
یاريُتیدان و گُیضتٌ ةُ ئاياٍجُکاٍی پرۆسُی پُروەردە و فێرکردٍی ٍیضتیًاٍی.
دووەم :داةیَکردن و ئايادەکردٍی پێداو یستییُ جۆراو جۆرەکاٍی يۆدێرٍکردٍی پرۆسُی پُروەردە و فێرکردن هُ ڕێگُی
پرۆگرام و ڕێکاری يۆدێڕن.
سێیىم  :گرٍگیدان ةُ فێرکردٍی زياٍُ ةییاٍییُ زیَدووەکان هُ پاڵ پرۆگرايُ فێرکارییُ ةڕیار هُسُر دراوەکان.
چٌارەم :ڕەخساٍدٍی زەيیَُی گٍْجاو ةۆ کێتڕکێ هُ ةْاری پُروەرەردە و فێرکردن ةُ يُةُستی پُرپێداٍی ئاڕاستُی
گُصُپێداٍی يرۆیی و داِێَاٍی زیاتر هُ پُروەردە و فێرکردن ةُ ةُرجُستُکردٍی ًٍْوٍُی يۆدێرن و سُردەيییاٍُ هُ
سیستُم و پرۆگرايُ پُروەردەییُکاٍدا.
پێوجىمِ :اٍداٍی پرۆ سُی وەةُرِێَاٍی ٍیضتیًاٍی و ةیاٍی هُ ُِرێًدا هُ ةْارەکاٍی پُروەردە و فێرکردن هُ چْارچێْەی
ةُرٍايُ و سیستُيێکی ٍْێدا (يۆدێرن).
شىشىم :ڕەخساٍدٍی دەرفُت هُ ةُردەم ڕەوەٍد و ةیاٍی و گُڕاوەکاٍی ُِرێًی کْردستان هُ دەرەوەی ُِرێى ،تاوەکْ
داٍُةڕێٌ و ةُ يُةُستی ةُردە وام ةْوٍیان هُ پُروەردە و فێرکردٍی ٍیضتیًاٍی و داةیَکردٍی پێداویستی و
خزيُتگْزارییُکاٍی پُروەردە و فێرکردن ةُ جۆرێك کُ هُگُڵ پرۆگرايُکاٍی فێرکردٍی ُِرێى و ئُو واڵتاٍُی هێْەی
ِاتْون ةگٍْجێت.
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ماددەی (:)٣
جۆرەکاهی دامىزراوە پىروەردەییى هاحكٌمیىکان- :
دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُکان هُم سێ جۆرە دايُزراوەیُ پێك دێٌ:
یىكىم :دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُ خۆياڵییُکان (هْکاڵ).
دووەم :دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُ ٍێْدەوڵُتییُکان.
سێیىم :دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُ ةیاٍییُکان.

ماددەی (: )٤
مافی وەرگرتوی مۆڵىتی دروستکردهی دامىزراوەی پىروەردەیی هاحکٌمی- :
یىکىمُِ :ر لُسێمی سروصتی کُ ( )٥٥ةیست و پێَج ساڵی تُواو کردةێت ،یان کُسایُتی يُعَُوی وەك ڕێکخراو و
دايُزراوە و کۆيپاٍیا ،ةُ تٍُیا ةێت یان ةُلۆيُڵ ،يافی دايُزراٍدٍی دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحمْيییان ُِیُ.
دەکرێت کُسُ سروصتییُکُ یان کۆيپاٍیاکُ یان ڕێکخراوەکُ عێراقی ةێت یان ةیاٍی.

دووەمٍ :اةێت داواکاری يۆهُت فُرياٍتُر ةێت هُ کُرتی گضتی.
سێیىم :ڕێگا ةُ ِیچ حزب و ڕێمخ ستَێکی سیاسی یان ئایَیی ٍادرێت ،دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحمْيی داةًُزرێَێت.

ُِروەِا ڕێگا ٍادرێت ةُ لردٍُوەی ِیچ دايُزراوەیُلی پُروەردەیی ٍاحمْيی ،کُ يُةُستی پُروەردەیی و فێرلاری

ٍُةێت.

ماددەی (:)٥
مىرجىکاهی پێداهی مۆڵىت- :
پێٌیستى لىسىر داواکاری مۆڵىت:
یىکىم  :گضت ئُو ةُڵگُ و ٍْسراواٍُی هُ یاسای قْتاةخاٍُ ٍاحکْيیُکان و ئُم ڕێًَاییُ داواکراون پێضکُش ةُ وەزارەت

ةکات.

دووەم :پرۆژەکُ هُگُڵ ةُِا ٍیضتیًاٍی و پرٍسیپُ گضتی و تایتُتییُلاٍی پُیڕەوکراو هُ سیاسُتی فێرکاریی ٍاکۆك

ٍُةێت.

12

سێیىم :پرۆژەکُ خزيُتێك پێضکُش ةُ ئاياٍجُ پُروەردەییُکان ةکات ةُ جۆرێك تْاٍای یاريُتیداٍی ُِةێت هُ
ةاصترکردٍی ڕۆڵی پُروەرد ە و فێرکردن یان ٍْێکردٍُوە هُ ةْاری ةُڕێْەةردٍی قْتاةخاٍُکان و ةُِێزکردن و
گُصُپێکردٍی کُسایُتی و کٍُاڵُ پُروەردەییُکان.

چٌارەم :دەةێت ةاخچُکاٍی يَدااڵن ،قْتاةخاٍُکان و خْێَدٍگُکان و پُیًاٍگُکان ٍاوێکی تایتُت و جیاکُرەوەیان
ُِةێت ،کُ هُگُڵ تایتُتًٍُدییُ کْ هتْری و پُروەردەیی و ٍیضتیًاٍییُکاٍی ُِرێًدا ةگٍْجێت .ئُگُر ةاخچُیُکی
يَدااڵن یاخْد قْتاةخاٍُ یاخْد خْێَدٍگُ یاخْد پُیًاٍگُ هقی ٍْێی کۆيپاٍیا یاخْد ڕێکخراوێکی پُروەردەیی ةێت،
دەکرێت ُِيان ٍاو ُِڵگرێت ةُاڵم ةُ ٍاوێکی زیادکراو یاخْد ژيارەیُکی زیادکراو.

پێوجىم  :پێْیستُ داوالاری يۆڵُت ،ةُ تۆيُتی ةُدڕەوصتی ،حْلًی زیَداٍی ةُسُردا ٍُدراةێت.
شىشىم :پێْیستُ داوالاری يۆڵُت ،ةاڵُخاٍُی تایتُت ةُ خۆی ُِةێت ،یاخْد گرێتُستی سُرەتایی ةۆ ةُلرێگرتَی
ةاڵُخاٍُی گٍْجاوی ُِةێت ،یاخْد زەوییُکی دەستَیضاکراوی ُِةێت ةۆ دروستکردٍی دايُزراوەیُکی پُروەردەیی

ٍاحکْيی ،لُ ةُ پێی ڕێًَاییُکُی وەزارەت ةێت.

ماددەی (:)٦
کات و ڕێکاری داواکردهی مۆڵىت- :
یىکىم :پێْیستُ هُسُر داوالاری يۆڵُت ،هُ ٍێْان ڕۆژی یُلُيی ياٍگی ( )٠٤دە تا ڕۆژی یُلُيی ياٍگی ( )٣سێ،
داواکُی هُ ڕێگُی پڕکردٍُوەی فۆڕيی داواکردٍی يۆڵُت و داةیَکردٍی گضت پێداویستییُ داواکراوەکان پێضمُش ةُ

"ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" ةکات .ةۆ ساڵی خْێَدٍی  ٥٤٥٠/٥٤٥٤دەکرێت داواکاری هُ ڕۆژی
 ٥٤٥٤/٧/٥٦تاکْو  ٥٤٥٤/٨/٣٤پێضکُش ةکرێت.
دووەمُِ :ر داواکارییُك کُ پاش ئُو ياوەیُی هُ خاڵی یُکُيی ئُم ياددەیُ ةاسکراوە پێضکُش ةُ وەزارەت ةکرێت،
کاری هُ الیُن وەزارەتُوە هُسُر ٍاکرێت تاکْو وەرزی داِاتْوی پێضکُصکردٍی داواکاری کُ هُ خاڵی یُکُيی ئُم

ياددەیُ ةاسکراوە.

ماددەی (:)٧
پێداویستییىکاهی وەرگرتوی مۆڵىت- :
پێْیستُ داواکاری يۆڵُت ئُم پێداویستییاٍُی خْارەوە دیاری ةکات:
 - ٠ئاياٍجُ گضتی و تایتُتییُلاٍی دايُزراوەکُ.
 - ٠سْود ی ئاةْری و کۆيُاڵیُتی و پُرورەدەیی پرۆژەکُ.
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 - ٣سُرچاوە دارایییُلان و الیٍُی پضتیْاٍمُر.
 - ٤ةڕی لرێی خْێَدٍی سااڵٍُ ةۆ يَدااڵن/قْتاةیان/خْێَدکاران و ژيارە و کاتی ةڕەلان.
 - ٥يُرجُلاٍی وەرگرتَی يَدااڵن/قْتاةیان/خْێَدکاران و خُياڵٍدٍی ژيارەی ئُو يَدااڵٍُ/قْتاةیاٍُ/خْێَدکاراٍُی کُ
دايُزراوەکُ دەیُوێت وەریان ةگرێت ةۆ ُِر ساڵێك.

 - ٦ةَُيالاٍی دەرچْون و کُوتٌ و سیستُيی گضتی تاقیکردٍُوەکان و ُِڵسٍُگاٍدن.
 - ٧زياٍی خْێَدن هُ دايُزراوەکُ.
 - ٨پالٍی خْێَدن و ياوەی پێضَیارکراو ةۆ ةُدەستّێَاٍی ةڕواٍايُی دەرچْون.
 - ٩دیاریکردٍی ژيارەی ڕۆژەکان و کاژێرەکاٍی خْێَدن هُ ُِر ساڵ و ُِر ڕۆژێکی دەوام دا.
 - ١٢پرۆگرام و ةاةُتُکاٍی خْێَدن و پُڕتْوکُکاٍی خْێَدن و سُرچاوەکاٍیان هُگُڵ ڕەچاوکردٍی يافی خاوەٍدارییُتی

ِزری.

 - ١١پێضکُصکردٍی هیستێك ةُ ٍاوی ئُو کُرەستُ و پێداویستیاٍُی کُ داواکاری يۆڵُت پاش وەرگرتَی يۆڵُت ةُ ٍیازە
ئايادەیان ةکات ( کْرسی ،رحوُ ،سُةْرە و ِتد) ،ةۆ ئُوەی پێش دەستپێکی ساڵی خْێَدن هُ دايُزراوەکُ ُِةٌ.
 - ١٠ڕێگُ و صێْازەکاٍی واٍُگْتَُوە.
 - ١٠هێّاتْوی و ةڕواٍايُی ةُڕێْەةُر ،و یاریدەدەری ةُڕێْەةُر و يايۆستایان و ڕێًَاییکاری پُروەردەیی دايُزراوەلُ ،و
ڕەگُزٍايُکاٍیان.

ِ - ١٣ۆڵُکاٍی خْێَدن و تاقیگُ و کت ێتخاٍُ و ةُصُ کارگێرییُکاٍی دايُزراوەکُ ةُ پێی ٍُخضُ.
 - ١٤چۆٍیُتی داةیَکردٍی چاودێری و سُاليُتی و تٍُدروستی و چاالکی جیاواز ةۆ يَدااڵن و قْتاةیان و خْێَدکاران.
 - ١٥سیستُيی پێضَیارکراو ةۆ ةُڕێْەةُردٍی دايُزراوەکُ.
 ١٦پُیڕەوێکی ٍاوخۆی ةۆ دايُزراوەکُ ُِةێت کُ ئُم خااڵٍُ هُ خۆ ةگرێت:
ا  -ساڵَايُی جێگیری خْێَدن و پضْوە فُريییُکان.

ب  -کات و ةَُيا وصێْازەکاٍی ئٍُجايداٍی تاقیکردٍُوەکان.
پ  -صێْازی وەرگرتَی قْتاةیان و خْێَدکاران.

ت  -ةَُيای گْاستَُوەی قْتاةیان و خْێَدکاران.
ج  -چۆٍیُتی ٍْێکردٍُوەی تۆياری سااڵٍُ.

چ  -چۆٍیُتی سُرپُرصتیکردن و ُِڵسٍُگاٍدن.

ح  -پالٍی خْهی راِێَان ةۆ يايۆستایان و فُرياٍتُران.
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 - ١٧صْێَی دايُزراوەلُ و ِاوپێچمردٍی گرێتُستی ةُلرێگرتٌ یاخْد تاپۆی يْڵمداریُتیی ةاڵُخاٍُلُ یان ئُو زەوییُی
لُ دايُزراوە کُی هُسُر دروست کراوە یان دروست دەکرێت .دەةێت ةاڵُخاٍُلُ گٍْجاو ةێت و ةُگْێرەی ڕێًَاییُلُی

وەزارەت ةێتُِ .روەِا ِاوپێچکردٍی ٍُخضُی ةاڵُخاٍُکُ کُ گضت پۆهُکان ،تاقیگُکان ،و کتێتخاٍُ ،و ِتد هُ خۆ

ةگرێت.

 - ١٨ئُگُر ِاتْو داوالُ تایتُت ةُ دايُزراٍدٍی دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحمْيی ٍێْدەوڵُتی یان ةیاٍی ةْو،

ئُوکات پێْیستُ ٍْسراوێکی فُريی سُةارەت ةُ پاڵپضتی ئُکادیًی هُ ٍاوەٍدی سُرەلیی دايُزراوە ٍێْدەوڵُتییُکُ

یان دەوڵُتُ پُیٍْدیدارەکُِ ،اوپێچ لراةێتٍ .اةێت ٍْسراوەکُ هُ ( )٣سێ ياٍگ کۆٍتر ةێت.

 - ١٩پێضکُش کردٍی ةُڵێََايُى یاسایی داواکاری يۆڵُت سُةارەت ةُ پاةٍُ دةْون ةُ ٕاسا و ڕێًَإُٖلان.
 - ٠٢پێْیستُ داوالاری يۆڵُتٍْ ،سرواێمی ئُستۆ پالٓ ةاجٓ دەرايُت و ةاجی خاٍْةُرە پێضکُش ةُ وەزارەت ةکات.
 - ٠١پێضکُش کردٍی دوو وێَُى ڕەٍگاو ڕەٍگٓ يايُڵُ ةۆ داواکاری يۆڵُت یان يۆڵُتٓ کۆيپاٍیا یان ڕێکخراو.
 - ٠٠پێضکُش کردٍی لۆپٓ ڕەٍگاو ڕەٍگٓ لارتٓ ٍیضتیًآٍ (یان ٍاسَايُى ةارى صارستآٍ) ةۆ ِاواڵتٓ عێراقٓ ،و
کۆپی پاسپۆرت ةۆ ِاواڵتی ةیاٍی.

ِ - ٠٣اوپێچکردٍی پسْڵُی داٍی ڕسْياتی داواکردٍی يۆڵُت ،ةُ ةڕی ( )٠٤٤٤٤٤٤یُك يویۆن دیَار ،جگُ هُ ةاخچُی يَدااڵن
کُ ڕسْياتُکُی ( )٥٤٤٤٤٤پێَج سُد ُِزار دیَاری عێراقی دەةێت.

ماددەی (:)٨

ڕێکارەکاهی وەزارەت بۆ پێداهی مۆڵىت- :
یىكىم" :ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" ،فۆڕيُکاٍی داوالردٍی يۆڵُت هُ "داواکار" وەردەگرێت.
دووەم" :ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" ،خْێَدٍُوە ةۆ ُِر داوالارییُك دەکات.
سێیىم:

 - ٠پێْیستُ "ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" هُ ياوەیُك لُ هُ ( )٣٤سی ڕۆژ زیاتر ٍُةێت ،هُ
ڕێمُوتی پێضمُصمردٍ ی گضت پێداویستی و يُرجُکان ةُ صێْەیُکی تُواو ،خْێَدٍُوە ةۆ داوالُ ةکات (خْێَدٍُوە

ةُ واتای ةڕیار ٍایُت).
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 - ٠ئُگُر "ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" هُ ياوەی ( )٣٤سی ڕۆژدا سُیری داواکُی ٍُکرد،
داواکارییُکُ ةُ پُسٍُدکراو دادەٍرێت  ،ةُ يُرجێك گضت يُرەجُکاٍی پێداٍی يۆڵُت و گضت پێداویستییُکان ةُ پێی

یاسا و ئُم ڕێ ًَاییُ وەك هُ وەی هُ فۆڕيی داواکردٍی يۆڵُت ِاتْوە هُ "داواکار"دا ُِةێت.

چٌارەم :ئُگُر داوالُ ُِيْو يُرج و پێداویستُ ئاياژە پێکراوەکاٍی سُرەوەی هُخۆ ٍُگرتتْو" ،ةُڕێْەةُرایُتی
قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" هُ ياوەیُك کُ هُ ( )٠٥پازدە رۆژ زیاتر ٍُةێت داو ا هُ داوالاری يۆڵُت دەلات کُ هُ

ياوەیُك لُ هُ ( )٠٥پازدە ڕۆژ زیاتر ٍُةێت ،داواکارییُکُ تُواو ةکات یان ُِيْاری ةکاتُوە .پاصان وەزارەت سُرداٍی
صْێَی دايُزراوەکُ دەکات ةۆ دڵَیاةْون هُ دروستی زاٍیارییُکان سُةارەت ةُ پرسی تُالرکُ و پێمّاتُکاٍی ،ئُيُ هُ

حاڵُتێکد ا تُالرەکُ ُِةێت و دروستکراو ةێت .ئُگُر تُالرەکُ ِێضتا دروست ٍُکراوە ٍُخضُی تُالرەکُ دەةێتُ ةَُيا ةۆ
ةڕیاردان.
پێوجىم:

 - ٠ئُگُر ِاتْو ُِيْو ياف و يُرجُلان و پێداویستییُلاٍی پێداٍی يۆڵُت لُ هُسُرەوە ةاس لراون ،هُ داوالُدا ُِةێت،
ئُوکات "ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" هُ ياوەیُك کُ هُ ( )٠٥پازدە ڕۆژ زیاتر ٍُةێت پێضَیار ةۆ

"وەزارەت" دەکات ةُ پێداٍی يۆڵُت.

 - ٥ئُگُر داواکُ گضت ياف و يُرجُلان و پێداویستییُلاٍی تێدا ٍُةْو" ،ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ
ٍاحمْيیُکان" هُ ياوەیُك کُ هُ ( )٠٥پازدە ڕۆژ زیاتر ٍُةێت پێضَیاری پێَُداٍی يۆڵُت ةۆ "وەزارەت" دەٍێرێت.
شىشىم" :وەزارەت" ،خْێَدٍُوە ةۆ پێضَیارەلاٍی "ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" دەلات و هُ
ياوەیُك کُ هُ ( )٠٥پازدە ڕۆژ زیاتر ٍُةێت ةڕیار هُسُر پێدان یان پێَُداٍی يۆڵُت دەدات .ئُگُر ةڕیاری "وەزارەت" وەك

پێضَیاری "ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" ٍُةْو ،ئُوکات ِۆیُلاٍی ةڕیارەکُی "وەزارەت" هُ
دۆسیُلُ دەٍْوسرێت.

حىوتىم :دوای ةڕیاری "وەزارەت" ،پُروەٍدەکُ هُ ياوەی ( )٧حُوت رۆژدا ةۆ "ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ وپُیًاٍگُ

ٍاحمْيیُکان" دەٍێردرێت ةۆ ڕێمارە لارگێڕی و یاسایییُلان و ةۆ ئاگادارکردٍُوەی "داواکار" ةُ صێْەیُکی فُريی هُ
ةڕیارەکُ

هُ

ياوەی

()٧

حُوت

ڕۆژدا

هُ

گُیضتَی

ةڕیاری

"وەزارەت"

ةُ

ةُڕێْةُرایُتییُکُ.

يىشتىم :ئُگُر داواکُ پُسٍُد کراةْو" ،ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ وپُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان" داوا هُ داواکار دەکات ةُ:
- ١داٍی

ڕسْياتی

يۆڵُت

پێش

دەرکردٍی

ةڕیاری

ا  -ةاخچُی يَدااڵن )٥٤٤٤٤٤( :پێَج سُد ُِزار دیَاری عێراقی.

ب  -قۆٍاغی ةَُڕەتیُِ )٨٤٤٤٤٤٤( :صت يویۆن دیَاری عێراقی.
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يۆڵُتدان.

ڕسْياتی

يۆڵُتدان

ةُم

ةڕاٍُ

دەةێت:

پ  -قۆٍاغی ئايادەیی ئُکادیًی و وێژەیی )٠٥٤٤٤٤٤٤( :دوازدە يویۆن دیَاری عێراقی.
ت  -قۆٍاغی ئايادەیی پیضُیی )٠٤٤٤٤٤٤( :یُك يویۆن دیَار عێراقی.
ج  -قۆٍاغی پُیًاٍگُ )٥٥٤٤٤٤٤٤( :ةیست و پێَج يویۆن دیَاری عێراقی ةۆ ُِر ةُصێك.
چ  -لۆيُڵگُی پُروەردەیی (ةاخچُی يَدااڵن و قۆٍاغی ةَُڕەتی و قۆٍاغی ئايادەیی ئاکادیًی) )٥٥٤٤٤٤٤٤( :ةیست و پێَج
يویۆن دیَاری عێراقی.

ِ - ٥اوپێچکردٍی ٍْسراوێك سُةارەت ةُ دڵَیایی ةاٍکی (خطاب ضًان) پُسَد کراو کُ ٍیضاٍی ةدات کُ داواکار ئُم ةڕە
پاراٍُی هُ ةاٍك ُِیُ و يافی ِێَاٍُدەری تا دايُزراوەکُی ياوە ٍییُ:

ا  -دڵَیایی ةۆ ةاخچُی يَدااڵن )٠٥٤٤٤٤٤٤( :پازدە يویۆن دیَاری عێراقی.
ب  -دڵَیایی ةۆ قْتاةخاٍُی ةَُڕەتٓ )٧٥٤٤٤٤٤٤( :حُفتا و پێَج يویۆن دیَاری عێراقی.
پ  -دڵَیایی ةۆ خْێَدٍگُی ئايادەیی ئُکادیًی )٧٥٤٤٤٤٤٤( :حُفتا و پێَج يویۆن دیَاری عێراقی.
ت  -دڵَیایی ةۆ خْێَدٍگُی ئايادەیی پیضُیی )٧٥٤٤٤٤٤٤( :حُفتا و پێَج يویۆن دیَاری عێراقی.
ج  -دڵَیایی ةۆ کۆيُڵگُی پُروەردەیی )٧٥٤٤٤٤٤٤( :حُفتا و پێَج يویۆن دیَاری عێراقی.
چ  -دڵَیایی ةۆ پُیًاٍگُ )٧٥٤٤٤٤٤٤( :حُفتا و پێَج يویۆن دیَاری عێراقی.

هۆیىم :پێْیستُ وەزارەت هُ ياوەیُك لُ هُ ( )٦٤صُست ڕۆژ زیاتر ٍُةێت ،هُ ڕێمُوتی پێضمُصمردٍی گضت پێداویستی و

يُرجُکان

ةُ

صێْەیُکی

دروست،

ةڕیاری

کۆتایی

هُسُر

داوالُ

ةدات.

ئُگُر ةڕیاری وەزارەت هُسُر داواکُ ٍُرێَی ةْو ،پێْیستُ وەزارەت ئاياژە ةُو پاساوە یاساییاٍُ/ڕێًَاییاٍُ ةدات کُ
ةٍُْتُ ِۆی ٍُداٍی يۆڵُتُکُ.

دەیىم :ئُگُر "وەزارەت" هُ ياوەی ( )٦٤صُست ڕۆژدا ،هُ ڕێمُوتی پێضمُصمردٍی گضت پێداویستی و يُرجُکان ةُ
صێْەیُکی دروست و ةُ پێی فۆڕيی داواکردٍی يۆڵُت ،ةڕیاری کۆتایی هُسُر داوالُ ٍُدا ،داواکارییُکُ ةُ پُسٍُدکراو

دادەٍرێت.
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ماددەی (:)٩

هٌێکردهىوەی مۆڵىت- :
یىکىمٍْ :ێکردٍُوەی يۆڵُت ُِر دوو ( )٥ساڵ جارێك دەةێت و ةُم صێْەیُ:

 - ١خاوەن يۆڵُت داوالارییُك هُ رێگُی پڕکردٍُوەی فۆڕيی ٍْێکردٍُوەی يۆڵُت پێضمُش ةُ (ةُڕێْەةُرایُتی
قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان) دەکات.
 - ٠پێضکُصکردٍی داواکُ دەةێت پێش کۆتایی ياٍگی ( )٣سێ ةێت و پێش کۆتاییّاتَی يۆڵُتی کۆن ةُ الیٍُی کُم ةُ

( )٦صُش ياٍگ ةێت.

 - ٣دەةێت داواکار ةُڵگُی داٍی ڕسْياتی ٍْێکردٍُوە پێضکُش ةکات .ةڕی ڕسْياتی ٍْێکردٍُوە ِێَدەی ٍیْەی ةڕی
ڕسْياتی ةُخضیَی يۆڵُت دەةێت.

 - ٤پێْیستُ داوالاری يۆڵُتٍْ ،سرواێمی ئُستۆ پالٓ ةاجٓ دەرايُت و ةاجی خاٍْةُرە پێضکُش ةُ وەزارەت ةکات.
 - ٥دەةێت داواکار ةُڵگُ ی ياٍُوەی دايُزراوەکُی وەك ئٍُدايێکی کارا هُ دايُزراوە ٍێْدەوڵُتییُکُ یان ئُو دەوڵُتُی
پُیْەٍدیدارە پێضکُش ةکات .ةُڵگٍُايُکُ دەةێت هُ الیُن ٍاوەٍدی سُرەکی دايُزراوە ٍێْدەوڵُتییُکُ یان دەوڵُتُکُ

ٍْسراةێت و پُسٍُد کراةێت ،و ٍاةێت هُ ( )٣سێ ياٍگ کۆٍتر ةێت.

دووەم :ئُگُر داواکار گضت يُرجُکاٍی کُ هُ خاڵُکاٍی ( )٠تا ()٥ی سُرەوەی ةڕگُی (یُکُم)ی ئُم ياددەیُ ِاتْوە،
تێداةێت ،وەزارەت هُ ياوەی ( )٦٤صُست ڕۆژدا هُ ڕۆژی داواکُوە ةڕیار هُسُر ٍْێکردٍُوەی يۆڵُت دەدات.

سێیىم :ئُگُر خاوەن يۆڵُت ةُ الیٍُی کُم ( )٦صُش ياٍگ پێش تُواةْوٍی يۆڵُتی کارپێکراو و هُ کاتی دیاریکراو ةُ
پێی ئُم ڕێًَاییُ داواکاری ٍْێکردٍُوەی يۆڵُتی پێضکُش ةُ وەزارەت ٍُکرد ،سزا دەدرێت ةُ پێی خضتُی سزاکان کُ

هُ پاصکۆی ئُم ڕێًَاییُ ِاتْوە.

چٌارەم  :ئُگُر خاوەن يۆڵُت پێش تُواةْوٍی يۆڵُتی کارپێکراو داواکاری ٍْێکردٍُوەی يۆڵُتی پێضکُش ةُ وەزارەت
ٍُکرد ،سزا دەدرێت ةُ پێی خضتُی سزاکان .جگُ هُوە يۆڵُتُکُی هُ ياوەی ( )٦٤صُست ڕۆژدا ُِڵدەوەصێَرێتُوە.
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ماددەی (: )١٢
مافی گۆڕیوی خاوەهداریىتی مۆڵىت:
یىکىم :خاوەٍی يۆڵُتی ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُ و پُیًاٍگُی ٍاحکْيی ،تٍُّا پاش

تێپُڕةْوٍی ( )٤چْار ساڵ ةُسُر وەرگرتَی يۆڵُت ،يافی گۆڕیَی يۆڵُتیان ةۆ سُر ٍاوی کُسێکی دیکُی سروصتی یان
يُعَُوی ُِیُ .خاوەٍی ٍْێی يۆڵُت تٍُّا پاش تُواوةْوٍی تاقیکردٍُوەکاٍی خْهی دووەم ،کار ةُ يۆڵُتُکُی
دەکرێت.

دووەم :ة ۆ گۆڕیَی خاوەٍداریُتی يۆڵُت ةۆ خاوەٍێکی ٍْێ ،داوایُك هُالیُن خاوەٍی ٍْێْە پێضکُش ةُ

(ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان) دەکرێت هُ ڕێگُی پڕکردٍُوەی فۆڕيی گۆڕیَی خاوەٍداریُتی
يۆڵُت.

سێیىم :ةۆ پُسٍُدکردٍی داواکُ پێْیستُ ئُو کُسُی کُ دەیُوێت ةتێت ةُ خاوەٍی ٍْێ ،گضت ئُو يُرجاٍُی تێدا ةێت
کُ هُم ڕێًَاییُدا ِاتْوە.

چْارەم :ةڕی ڕسْياتی داواکردٍی گۆڕیَی خاوەٍداریُتی ( )٥دوو يویۆن دیَار دەةێت.
پێوجىم :ئُگُر ئُو کُسُی کُ دەیُوێت ةتێت ةُ خاوەٍی ٍْێی دايُزراوەکُ ،گضت يُرجاکاٍی تێدا ةێت( ،وەزارەت) هُ
ياوەیُك کُ هُ ( )٦٤صُست ڕۆژ زیاتر ٍُةێت هُ ڕۆژی پێضکُصکردٍی داواکُ ،ةڕیار هُسُر پُسٍُد کردٍی داواکُ دەدات.

ماددەی (: )١١
یىکىم :هُ حاڵُتی يردٍی خاوەٍی يۆڵُت ،يیراتگری خاوەن يۆڵُت يافی ُِیُ يۆڵُتُکُی ةۆ ةگْازرێتُوە ،ةُو يُرجُی

يیراتگرەکُ گضت ئُو يُرجاٍُی تێدا ةێت ،کُ هُم ڕێًَاییُدا ِاتْوە.

دووەم :هُ حاڵُتی يردٍی خاوەٍی يۆڵُت ،يیراتگری خاوەن يۆڵُت يافی ُِیُ داوای گۆڕیَی خاوەٍداریُتی يۆڵُت ةۆ
سُر ٍاوی کُسێمی سروص تی یان يُعَُوی ةکات ،ةُو يُرجُی کُسُ ٍْێیُکُ یان کُسُ يُعَُوییُکُ گضت ئُو

يُرجاٍُی تێدا ةێت ،کُ هُم ڕێًَاییُدا ِاتْوە.

ماددەی (: )١٠

مافی گٌاستوىوەی باڵىخاهىی دامىزراوەی پىروەردەیی- :

یىکىمُِ :ر دايُزراوەیُکی پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان يافی گْاستُوەیان هُ ةاڵُخاٍُیُك ةۆ ةاڵُخاٍُیُکی دیکُ ُِیُ،
ةُاڵم تٍُّا پاش ڕەزايٍُدی فُريی "وەزارەت".
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دووەم :ةۆ گْاستَُوەی دايُزراوەکُ پێْیستُ داواکارییُك ةُ الیٍُی کُم ةُ ( )٥دوو ياٍگ پێش گْاستَُوە پێضکُش

ةُ "ةُرێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ ٍاحکْيیُکان" ةکرێت ،هُ ڕێگُی پڕکردٍُوەی فۆڕيی گْاستَُوەی ةاڵُخاٍُی دايُزراوە و
ئاياژەکردن ةُ ِۆیُ ئُرێَییُکاٍی گْاستَُوەکُ ةکرێت.

سێیىم  :ةۆ ئُوەی گْاستَُوەکُ پُسٍُد ةکرێت ،دەةێت ةاڵُخاٍُ ٍْێیکُ گضت يُرج و پێکّاتُکاٍی تُالری
دايُزراوەکاٍی تێداةێت ،کُ هُم ڕێًَاییُ و ِاوپێچُکاٍی ِاتْوە.

چٌارەم" :وەزارەت" هُ ياوەیُك کُ هُ ( )٦٤صُست ڕۆژ زیاتر ٍُةێت ةڕیار هُسُر پُسٍُدکردٍی داواکُ دەدات.
گْاستَُوەکُ تٍُّا هُ پضْوی ِاویٌ هُ ٍێْان  ٦/٠تاکْو  ٩/٠ڕێگُپێدراوە .هُ ُِل و يُرجی تایتُتدا ،وەزارەت يافی

ُِیُ ڕێگُ ةُ گْاستَُوە ةدات هُ پضْوی ٍێْان وەرزی یُکُم و و ەرزی دووەيدا.

شىشىمُِ :ر دايُزراوەیُك ةُةێ ڕەزايٍُدی پێضْەختُی "وەزارەت" ةگْێزرێتُوە ةۆ تُالرێکی تر وەك هُوەی يۆڵُتی
هُسُر وەرگیراوە ،يۆڵُتُکُی ُِڵدەوەصێَرێتُوە هُ ياوەیُك کُ هُ ( )٦٤صُست ڕۆژ زیاتر ٍُةێت.

ماددەی (:)١٣

پێشمىرجىکاهی يىڵٌەشاهدهىوەی مۆڵىت- :

یىکىم :لاتێك سُهًێَرا کُ خاوەٍی يۆڵُت ،ةُةێ ڕەزايٍُدیی وەزارەت ،دايُزراوەلُی ةُ الیٍُێمی دیمُ فرۆصتْوە یان

تٍُازهی ةۆ کردووە.

دووەم :کاتێك سُهًێَرا کُ تُالری دايُزراوەکُ گْازراوەتُوە ةێ وەرگرتَی يۆڵُتی فُريی هُ وەزارەت.
سێیىم :کاتێك سُهێًَرا کُ دايُزراوەکُ يۆڵُتی کارپێکراوی ةُسُر چْوە وەك هُوەی هُ فُرياٍی يۆڵُت ِاتْوە ،ةێ
ئُوەی داوای ٍْێکردٍُوەی يۆڵُتی پێضکُش ةُ وەزارەت کراةێت پێش تُواو ةْوٍی يۆڵُتُکُ.

چٌارەم :کاتێك سُهًێَرا کُ یُکێك هُ ةُڵگُ و ٍْوسراو ەکان کُ هُ کاتی داواکردٍی يۆڵُت پێضکُش کراون ،ساختُ
دەرچْون یاخْد ةَُيایان ٍییُ ،یا دەرکُوت جێ ةُ جێ ٍُکراون.

پێوجىم :کاتێك سُهًێَرا کُ ئُو يۆڵُتُی پُسٍُد کراوە ،ةێ ةْوٍی يُرج و پێداویستییُکاٍی پێداٍی يۆڵُت ةْوە.
شىشىم :لاتێك خاوەن يۆڵُت ،پاش ( )٥دوو جار ئاگادارکردٍُوەی فُريی هُالیُن وەزارەتُوە ةُڵگٍُايُکاٍی

ئُستۆپالی ةاج ٍُِێَاةێت.
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حىوتىم :کاتێك سُهًێَرا کُ دايُزراوەکُ پێضێوماری و سُرپێچی دیار و دووةارەی کردووە و پاش ( )٥دوو جار
ئاگادارکردٍُوەی فُريی هُالیُن وەزارەتُوە ،پێضێوکاریی و کُيْکْرێیُکاٍی چاك ٍُکردووە.
يىشتىم :کاتێك سُهًێَرا کُ دايُزراوەیُکی ٍێْدەوڵُتی پاڵپضتی ئاکادیًی هُالیُن ٍاوەٍدی سُرەکی جیّاٍی هُدەست
داوە.

ٍۆیُم :ئُگُر سُهًێَرا کُ دايُزراوەیُك ( )٣سێ ساڵ هُسُر یُك ئاستی زاٍستی و پُروەردەیی ٍزم ةْو (هُ خْار ئاستی

ٍاوەٍد).

دەیىم :کاتێك دايُزراوەکُ دەست ٍاک ات ةُ کار و ةُڕێْةردٍی خْێَدن هُو کاتُی هُ يۆڵُتُکُدا ةۆی تُرخاٍکراوە و
داوای ُِڵپُساردٍی ٍُکردووە.

یازدەیىم :کاتێك خاوەن يۆڵُت ،ئارەزوويٍُداٍُ دايُزراوەکُ ةُ ُِيیضُیی دادەخات ،ئُویش پاش داةیَکردٍی
يُرجُکاٍی داخستٌ.

ماددەی (:)١٤
داخستوی دامىزراوە بى يۆی يىڵٌەشاهدهىوەی مۆڵىت- :
یىکىم :هُ حاڵُتی داخستَی دايُزراوەکُ ةُ ِۆی ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت ،دايُزراوەلُ تا لۆتایی ساڵی خْێَدن و

تاقیکردٍُوەکاٍی خْهی دووەم ةُردەوام دەةێت و دايُزراوەلُ هُ ڕێگُی لارگێڕییُلی ِاوةُش هٍُێْان خاوەٍی
دايُزراوەلُ و وەزارەت ةُڕێْە دەچێت وُِ ،يْو خُرجییُلاٍی ةُڕێْەةردٍُ ِاوةُصُکُ دەلُوێتُ ئُستۆی خاوەن

دايُزراوەلُ ةُ سْد وەرگرتٌ هُ دڵَیایی ةاٍکی (خطاب ضًان) و داِاتی تر.
دووەم:

 - ٠هُ حاڵُتی داخستَی دايُزراوەکُ ةُ ِۆی ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت ،وەزارەت ُِڵدەستێت ةُ گْاستَُوەی قْتاةیان و

خْ ێَدکاران ةۆ قْتاةخاٍُ یان خْێَدٍگُیُکی حکْيی ،یاخْد ٍاحکْيی ئُگُر ةُخێْکار خۆی کرێی سااڵٍُ ةدات.

 - ٥ئُگُر ةُخێْکار گضت کرێی سااڵٍُی داةْو ،دەةێت خاوەن دايُزراوەکُ ةُصُپارەی پاش گْاستَُوەی قْتاةی یان

خْێَدکار ةداتُوە ةُ ةُخێْکار.
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ماددەی (:)١٥
يىڵپىساردن ويىڵٌەشاهدهىوەی ئارەزوومىهداهىی مۆڵىتی دامىزراوەی پىروەردەیی- :
یىکىم :خاوەن يۆڵُت يافی ُِیُ ةۆ ياوەی یُك تا دوو ساڵ دايُزراٍدٍی دايُزراوەکُ دوا ةخات ،هُ ڕێگُی
پێضکُصکردٍی داوایُك ةۆ وەزارەت و داٍی ڕسْيات.

دووەم :ئُگُر خاوەن دايُزراوەکُ ئارەزويٍُ داٍُ ویستی دايُزراوەکُی ةُ ُِيیضُیی داةخات ،دەةێت ةُ ٍْسراو و ةُ

الیٍُی کُم پێش کۆتایی ياٍگی ( )٤چْار وەزارەت هُ ةُردەوايَُةْوٍی خْێَدن هُ دايُزراوەکُ ةۆ ساڵی خْێَدٍی ٍْێ

ئاگادار ةکاتُوە.

سێیىم  :خاوەن دايُزراوە پاةٍُدە ةُ ةُردەوايتْوٍی خْێَدن هُ دايُزراوەکُ تا کۆتایی خْهی دووەيی تاقیکردٍُوەکان.
چٌارەم:

 - ٠پێْستُ هُسُر خاوەن دايُزراوەکُ ةُ ُِياٍُِگٓ هُگُڵ وەزارەت رێگایُکٓ گٍْجاو ةۆ ِاوکاریکردٍٓ گْاستَُوەى
ئارەزويٍُداٍُی قْتاةیان و خْێَدکاران ،ةۆ دايُزراوەیُکی حکْيی یان ٍاحکْيی کُ ةُخێْکار کرێکُی دەدات،

ةدۆزێتُوە.

 - ٠ئُگُر ةُخێْکار گضت کرێی سااڵٍُی داةْو ،دەةێت خاوەن دايُزراوەکُ ةُصُ پارەی پاش گْاستَُوەی قْتاةی یان
خْێَدکار ةداتُوە ةُ ةُخێْکار.

ماددەی (:)١٦
یىکىم :هُلاتٓ داخستَٓ دايُزراوەکُ ُِيْو ةُڵگٍُايُلآٍ قْتاةیان و خْێَدکاران و تۆيارەکاٍی دايُزراوەکُ
ڕادەستٓ ةُڕێْەةُرإُتٓ پُروەردەی قُزا دەلرێت.

دووەم  :هُ کاتی داخستَی دايُزراوەکُ تُالر و کُل وپُهی دايُزراوەکُ يافٓ خاوەن دايُزراوەکُیُ.

ماددەی (:)١٧
هُ حاڵُتی ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت هُ الیُن وەزارەتُوە ،خاوەن يۆڵُت يافی داواکردٍی يۆڵُتی ٍْێی تاکْو ( )٣سێ
ساڵ ٍییُ.
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بىشٍ سێیىم
سىرپىرشتيكردن و يىڵسىهگاهدن
ماددەی (:)١٨
الیىهی سىرپىشتیکار- :
یىکىم :ةُڕێْەةُرایُتی سُرپُرصتیکردٍی پُروەردەیی پارێزگا ،سُرپُصتی پُروەردەیی و کارگێڕی دايُزراوە
پُروەردەییُ ٍاحکْيُیُکان دەکات.

دووەم :هُ کاتی پێْیست وەزارەت هیژٍُی تایتُت دروست دەکات ةُ يُةُستی دڵَیاةْون هُ جێ ةُجێکردٍی یاسا و
ڕێًَاییُکان.

سێیىم :ئُرکُ هُسُر دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان ،کارئاساٍی ةۆ سُرپُرصتیاران و هیژٍُکاٍی سُرپُرصتیاری

ةکُن.

ماددەی (:)١٩
سىرپىرشتیکردهی دامىزراوە پىروەردەییى هاحکٌمیى خۆماڵییىکان- :
ُِيْو دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحمْيی خۆياڵی ،دەةێت ةُ سیستُيی سُرپُرصتیمردن و ُِڵسٍُگاٍدٍی وەزارەت
پاةٍُد ةێت.

ماددەی (:)٠٢
سىرپىرشتیکردهی دامىزراوە پىروەردەییى هاحکٌمیى هێٌدەوڵىتی و بییاهییىکان- :
یىکىمُِ :يْو دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحمْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ،دەةێت ةُو سیستُيی سُرپُرصتیکردن و
ُِڵسٍُگاٍدٍُی کُ پێضتر يۆڵُتی هُسُر وەرگیراوە پاةٍُد ةێت.

دووەم :وەزارەت ُِر کات ةُ پێْستی زاٍی ،يافی پضکَیٌ و ةُدواداچْون و سُرپُرصتیمردن و ُِڵسٍُگاٍدٍی
دايُزراوە ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍیُکاٍی ُِیُ.
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ماددەی (:)٠١
يىڵسىهگاهدهی سااڵهىی دامىزراوەکى- :
یىکىم :پێْیستُ ُِيْو دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی خۆياڵی ،ةُر هُ لۆتاییی ياٍگی ( )٧حُوت و هُ ڕێگُی

ڕێکارەکاٍی دايُزراوەلُ و پڕلردٍُوەی فۆڕيێکی وەزارەتُوەُِ ،ڵسٍُگاٍدٍی سااڵٍُ ةۆ ئاستی فێرةْوٍی قْتاةیان و

خْێَدکاران و ئُدای لادیراٍی واٍُوتَُوە و کادیراٍی لارگێڕی و ةُڕێْەچْوٍی پرۆسُی پُروەردە و فێرکاریی ةُ
صێْەیُکی گضتی ةمُن؛ ئُویش ةُ يُةُستی دڵَیاةْون هُ ةُدیّێَاٍی ئاياٍجُ پُروەردەیی و فێرکارییُکان و

سْودوەرگرتٌ ةۆ گُصُپێداٍی صێْەی لاری دايُزراوەکُ.
دووەم :پێْیستُ ُِيْو دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍییُکان ،ةُر هُ ڕۆژی یُکُيی ياٍگی

( )٧حُوت و هُ ڕێگُی ڕێکارەکاٍی دايُزراوەلُ ُِڵسٍُگاٍدٍی سااڵٍُ ةۆ ئاستی فێرةْوٍی قْتاةیان و خْێَدکاران و
ئُدای لادیراٍی واٍُوتَُوە و کادیراٍی لارگێڕی و ةُڕێْەچْوٍی پرۆسُی پُروەردە و فێرکاریی ةُ صێْەیُکی گضتی

ةمُن؛ ئُویش ةُ يُةُستی دڵَیاةْون هُ ةُدیّێَاٍی ئاياٍجُ پُروەردەیی و فێرکارییُکان و سْودوەرگرتٌ ةۆ
گُصُپێداٍی صێْەی لاری دايُزراوەکُ.

سێیىم :پێْیستُ پْختُیُکی فۆڕيُلاٍی ُِڵسٍُگاٍدن و ڕاپۆرتی ُِڵسٍُگاٍدن وةُڵگُلان و پێداویستُکان ،ةۆ (الیٍُی
سُرپُرصتیاری پُیْەٍدیدار) و (ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان) ةَێردرێت ،ئُویش ةُر هُ ڕۆژی

یُکُيی

()٧

ياٍگی

حُوت.

هُ کاتی ُِڵسٍُگاٍدن ئٍُجايی تاقیکردٍُوەی ٍیضتیًاٍی و وەزاری ساڵی خْێَدٍی پێضتر ةُ کار دێت.

ماددەی (:)٠٠
يىڵسىهگاهدهی سااڵهىی وەزارەت- :
یىکىم :الیٍُی سُرپُرصتیاری پُیْەٍدیدار هُ وەزارەتُِ ،ڵسٍُگاٍدٍی سااڵٍُ ةۆ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان
دەکات.

دووەم :الیٍُی کُم پێش ( )٧حُوت ڕۆژ ،دايُزراوەکُ هُ ڕۆژی ُِڵسٍُگاٍدن و ِاتَی سُرپُرصتیاران ئاگادار
دەکرێتُوە.
سێیىم  :پێْیستُ هُسُر ةُڕێْەةُر لارئاسآٍ ةۆ سُرپُرصتیاران و هیژٍُکاٍی وەزارەت ةکات هُ کاتی سُرپُرصتیاری و

ةُدواداچْوٍدا.

چٌارەمُِ :ڵسٍُگاٍدن زۆر ةْار هُ خۆ دەگرێت ،ةۆ ًٍٍُْ:
 - ١ئاستی فێرةْوٍی يَدااڵن و قْتاةیان و خْێَدکاران.
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 - ٠ئاستی گُیضتَی دايُزراوەکُ ةُ ئاياٍجُ پُروەردەیی و فێرکاریییُکان.
 - ٣ئاستی سُاليُتی قْتاةیان و خْێَدکاران و کاريٍُدان.
 - ٤کْاهیتی خْێَدن.
 - ٥ئُدای کادیراٍی دايُزراوەکُ.
 - ٦پاةٍُد ةْون ةُ یاسا و ڕێًَاییُکان.
 - ٧پێضکُصکردٍی پضتیْاٍی و ڕاوێژ هُ الیُن سُرپُرصتیاراٍُوە ةُ دايُزراوەکُ سُةارەت ةُ چۆٍیُتی ةاصترکردٍی
کارەکاٍی دايُزراوەکُ.
پێوجىم :پْختُیُکی ڕاپۆرتی سُرپُرصتیاران دەٍێردرێت ةۆ (ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان) ،و
کۆپییُکی ڕاپۆرتُکُش دەدرێت ةُ دايُزراوەکُ.

شىشىم :هُ ياوەی ( )٠٥پازدە ڕۆژدا هُ ڕۆژی گُی ضتَی ڕاپۆرتُکُ ةُ دەستی دايُزراوەکُ ،دايُزراوەکُ يافی تاٍُهێداٍی
هُ ڕاپۆرتی سُرپُرصتیاران ،الی وەزارەت ُِیُ.

ماددەی (:)٠٣
پۆلێوکردهی دامىزراوە پىروەردەییى هاحکٌمیىکان- :
یىکىم :ئُدای ُِر دايُزراوەیُلی پُروەردەیی ةُ گْێرەی زاٍیارییُکان و ةُڵگُلاٍی ڕاپۆرتی سااڵٍُ دەةێت و ةُم جۆرە

پۆڵێٌ دەلرێت:

 - ١ئاستی یُلُم ( پێْیستی ةُ پضتیْاٍیی زۆرە).
 - ٠ئاستی دووەم ( پێْیستی ةُ پضتیْاٍییُ).
 - ٣ئاستی سێیُم (ٍاوەٍد).
 - ٤ئاستی چْارەم (زۆر ةاصُ).

دووەمُِ :ر لادیرێك هُ ُِر دايُزراوەیُك ةُ گْێرەی ُِڵسٍُگاٍدن و ةُم جۆرە پۆڵێٌ دەلرێت:
ٍ - ١ایاب.
 - ٠زۆر ةاصُ.
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 - ٣ةاصُ.
ٍ - ٤اوەٍد.
 - ٥پُسٍُد.
 - ٦الواز.

سێیىم:
ُِ - ٠ر دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی کُ ئاستی یُکُم و ئاستی دووەيی ةڕگُی یُکُيی ئُم ياددەیُی
ةُدەست ِێَا ،دەةێت ةۆ ساڵی خْێَدٍی پاصتر ئاستی ةُرز ةکاتُوە.

 - ٠ئُگُر دايُزراوەکُ چاکسازی پێْیستی ٍُکرد ةۆ ةُرزکردٍُوەی ئاستُکُی ،ئُوکات وەزارەت ةُ پێی خضتُی سزاکان
هێپرسیَُوەی هُگُڵ دەکا.
چٌارەم:
ُِ - ٠ر کاريٍُدێکی پُروەردەیی ئاستی (الواز) یاخْد (پُسٍُد) ی ةُدەست ِێَا ،دەةێت ئاستُکُی ةُرز ةکاتُوە.

 - ٥ئُگُر کاريٍُدەکُ هُسُر ئاستی (الواز) و (پُسٍُد) ةُردەوام ةْو ،دايُزراوەکُ دەتْاٍێت ڕێکاری پێْیست ةگرێتُ ةُر

و گرێتُستُکُی ُِڵْەصێَێتُوە.
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بىشی چٌارەم
تىالری قٌتابخاهى و پىیماهگى هاحکٌمیىکان و پاشکۆکاهیان.

ماددەی (:)٠٤
یىکىم :دەةێت تُالری گضت ةاخچُیُکی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُیُکی ٍاحکْيی ،هُ سُر ةَُيای
يُرج و سُاليُتی و ستاٍدەردەکاٍی دايْدەزگا فُريی پُیْەٍدیدارەکان ةێت ،ئُویش هُ رێگای ِێَاٍی ٍُخضُی

پُسٍُد کراو.

دووەم :پێْیستُ تُالری ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُی ٍاحکْيی کُ هُ ڕووی تُالرسازییُوە هُ
ئایَدەدا ةَیاد دەٍرێت ،گضت يُرجُکاٍی تُالرسازی و ٍُِْری و پُروەردەیی هُ خۆ ةگرێت کُ هُم ةُصُ و ِاوپێچُکاٍی

تُالرسازی پاصکۆی ئُم ڕێًَاییُ ِاتْوە.

سێیىم :ئُگُر داواکاری يۆڵُتی ةاخچُ ،ةیُوێت ةاخچُی ي َدااڵن هُ تُالرێك کُ دروست کراوە داةًُزرێَێت ،دەةێت
تُالری ةاخچُکُ ئُو يُرجُ تُالرسازی و ٍُِْری و پُروەردەییاٍُ هُ خۆ ةگرێت کُ هُم ةُصُ و ِاوپێچی ژيارە ()٥

دووی ئُم ڕێًَاییُ ِاتْوە.

چٌارەم  :ئُگُر داواکاری يۆڵُتی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ ،ةیُوێت هُ تُالرێك کُ دروست کراوە داةُيزرێَێت،
دەةێت تُالرەکُ ةُ الیٍُی کُم ئُو يُرجُ تُالرسازی و ٍُِْری و پُروەردەیی هُ خۆ ةگرێت کُ هُم ةُصُ و ِاوپێچی

ژيارە ( )٤چْاری ئُم ڕێًَاییُ ِاتْوە.

ماددەی (:)٠٥
دەةێت خاوەٍی يۆڵُتی ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُی ًاٍگُی ٍاحکْيی ،کُ پێضتر يۆڵُتیان

وەرگرتْوە و دايُزراوەکاٍیان دەستتُکارن ،هُ ياوەی ( )٣سێ ساڵدا هُگُڵ حْکًُکاٍی تُالرسازی ئُم ڕێًَاییُ خۆیان
ةگٍْجێٌَ ،ئُگُر ٍا سزادەدرێٌ.

ماددەی (:)٠٦
دەلرێت ةاڵُخاٍُی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلان يْڵك ةٌ یان لرێ.
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ماددەی (:)٠٧
یىکىم :تُالری ةاخچُی يَدااڵن.
 - ١ةاخچُی يَدااڵن ٍاةێت هُ ٍّۆيی عُرزی (ٍّۆيی یُکُم) و ٍّۆيی دووەيی تُالرێك زیاتر ةُکار ةێَێت.
 - ٠کاتێك ةاخچُکُ هُ ( )٥دوو ٍّۆم پێك دێت ،دەکرێت ُِر دوو ٍّۆيُکُ ةۆ کاری پُروەردەیی ةُکار ةێت.
ٍ - ٣اةێت ِیچ چاالکییُ کی پُروەردەیی ةاخچُی يَدااڵن هُ ژێرزەيیٌ ةێت.

دووەم :ئُگُر ةاڵُخاٍُی قْتاةخاٍُ هُ ( )٣سێ ٍّْم زیاتر ةْو ،جگُ هُ ژێرزەيیٌ ،ئُو کات پێْیستی ةُ ڕەزايٍُدیی
تایتُت ُِیُ هُ الیُن وەزارەتُوە ةُ يُرجێك سیستُيی ٍّۆيتڕ (يصعد) هُ تُالرەکُ ُِةێت.
سێیىم :دەکرێت خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ هُ تُالرێکی ةُرزتر هُ ( )٣سێ ٍّۆيی ةێت ،و دەکرێت پُیًاٍگُ چٍُد ٍّۆيێکی
جیاوازی هُ تُالرەکُدا ُِةێت ،ةُ يُرجێك سیستُيی ٍّۆيتڕ هُ تُالرەکُ ُِةێت.
چٌارەم  :دەکرێت دوو پُیًاٍگُى پسپۆرى جیاواز هُ یُك ةاڵُخاٍُدا ةٌ ،ةُاڵم هُ ٍّۆيی جیاو ازدا ،و هُو کاتُدا ُِر
پُیًاٍگُیُك

ةتْاٍێت

گضت

ڕووةُر

و

پێداویستیُکاٍی

کُ

پێْیستیُتی

ةُ

کاری

ةّێَێت.

پێوجىم :لارگێڕى قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيُٖلان ةۆٕان ُُِٕ سْود هُ تُالرەکُی خۆٕان وەرةگرن هُ
دواى تُواوةْوٍٓ دەوام و هُ لاتٓ پضْوەلان ةۆ لارى کارگێڕی و پُروەردەٕٓ و فێرلاری.

شىشىم :ةۆ پضتگیریمردٍی دايُزراوەلُ و ةُڕێْەةُر ةُ صێْەیُلی گضتی ،خاوەٍی دايُزراوەکُ يافی ةْوٍی ژوورێکی
خۆی هُ تُالری دايُزراوەکُ ُِیُ.
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بىشی پێوجىم
مامۆستا و فىرماهبىراهی قٌتابخاهى و پىیماهگى هاحکٌمیىکان و پێکًاتى کارگێڕییىکان

ماددەی (:)٠٨
مامۆستایان و فىرماهبىراهی تری باخچىی مودااڵن و قٌتابخاهى و خٌێودهگى و پىیماهگىی هاحکٌمی- :
یُکُم :پێْیستُ ُِيْو ةاخچُیُکی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی ةُڕێْەةُرێکی
ُِيیضُیی (يیالك) ُِةێت.

دووەم :پێْیستُ ُِيْو قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُی پُروەردەیی و پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی کُ ژيارەی
قْتاةییُکاٍی/خْێَدکارەکاٍی هُ ( )٠٥٤سُد و پٍُجا تێپُڕ ةْو ،یاریدەدەرێکی ةُڕێْەةُری ُِيیضُیی (يیالك) ُِةێت ةۆ

ُِر ( )٠٥٤سُد و پٍُجا قْتاةی و خْێَدکارێك .داوا هُ ِیچ دايُزراوەیُك ٍاکرێت هُ ( )٤چْار یاریدەدەری ةُڕێْەةُری
زیاتری ُِةێت.
سێیىم  :پێْیستُ ُِيْو ةاخچُیُکی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُی پُروەردەیی و پُیًاٍگُیُکی
ٍاحکْيی ژيارەیُك يايۆستای ُِةێت کُ هُگُڵ ژيارەی قْتاةی و خْێَدکارەکاٍی ةگٍْجێت.
چٌارەم :پێْیستُ ُِيْو قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُی پُروەردەیی و پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی ڕێًَاییکارێکی
پُروەردەیی ُِةێت ،ةۆ ُِر ( )٠٥٤سُد و پٍُجا قْتاةی و خْێَدکارێك.

پێوجىم :پێْیستُ ُِيْو قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُی پُروەردەیی و پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی کُ هُ ( )٠٥٤سُد و
پٍُجا قْتاةی و خْێَدکاری زیاتر ُِةێت ،فُرياٍتُرێمی تٍُدروستیی داةًُزرێَێت .ئُگُر ژيارەی قْتاةیان و

خْێَدکاران هُ ( )٠٥٤سُد و پٍُجا کُي تر ةْو دەةێت قْتاةخاٍُ/خْێَدٍگُ /پُیًاٍگُ ةُ صێْەیُکُی دیکُ خزيُتگْزاری
تٍُدروستی داةیٌ ةکات.
شىشىم :پێْیستُ ُِيْو قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُی پُروەردەیی و پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی کُ هُ ( )٠٥٤سُد و
پٍُجا قْتاةی و خْێَدکاری زیاتر ُِةێت ،ڕاستگرێکی کتێتخاٍُی ُِةێت.

حىوەتىمُِ :يْو ةاخچُیُکی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُی پُروەردەیی و پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی،
ژيارەیُك فُرياٍتُری لارگێڕی و خزيُتگْزاری دەةێت ،ةُ گْێرەی پێداویستی دايُزراوەکُ و ةُو ٍاوٍیضاٍاٍُی کُ
دايُزراوەکُ ةڕیاری هُسُر دەدات.
يىشتىم :دايُزراٍدٍی يايۆستایان و فُرياٍتُراٍی دیکُی ةاخچُکاٍی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و کۆيُڵگُی
پُروەردەیی و پُیًاٍگُکان ةُ گْێرەی يُرجُ خْاستراوەکاٍی ُِر پیضُیُك دەةێت و ،ةُ گْێرەی ڕێکاری دايُزراوەکُ

و گرێتُست هٍُێْان کاريٍُد و دايُزراوەلُ دەةێت.
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هۆیىم :پێْیستُ ُِيْو لۆيُڵگُیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی ،ةُڕێْەةُرێکی خاوەن ةڕواٍايُی زاٍکۆی ُِةێت .جگُ
هُوە ةۆ ُِر قۆٍاغێکی خْێَدن هُ کۆيُڵگُکُ یاریدەدەرێکی ةُڕێْةُر دەةێت ةۆ کاروةاری قْتاةییان و یُك

یاریدەدەریش ةۆ کاروةاری کارگێڕی.

دەیىم :يايۆستای ُِيیضُیی و کاريٍُ دی ُِيیضُیی هُ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان ةریتیٌ هُ:
 - ٠گضت ئُواٍُی هُ دايُزراوەکُ دايُزراون ةێ ئُوەی يْچُخۆری کُرتی گضتی ةٌ.
 - ٠گضت ئُواٍُی هُ دايُزراوەکُ دايُزراون ةێ ئُوەی

تُيٍُیان هُ ( )٦٣صُست و سێ ساڵ زیاتر ةێت.

 - ٣گضت ئُواٍُی هُ دايُزراوەکُ دايُزراون ةێ ئُوەی گرێتُستی ُِيیضُییان هُ ِیچ صْێَێکی تر ُِةێت.

ماددەی (:)٠٩
یىكىم :دەةێت ڕێژەی ئٍُدايُ ُِيیضُیییُکاٍی دەستُی يايۆستایان هُ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان ،هُ ()٪٨٤

ُِصتا هُ سُدی لۆی گضتی کاريٍُدە واٍُةێژەکان کُيتر ٍُةێت.

دووەم :دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان ،يافیان ُِیُ تا ( )٪٥٤ةیست هُ سُدی دەستُی يايۆستایاٍیان ،يايۆستای

واٍُةێژ ةێت.

سێیُم :تٍُّا پاش تُواوةْوٍی دەوايی فُريی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ حکْيیُکُ و پاش ئاگادارکردٍُوەی صْێَی

کارەکُی و ةێ ئُوەی کاریگُری هُسُر ئُرکُکاٍی هُ دايُزراوە حکْيیُکُ ُِةێت ،يايۆستایان و فُرياٍتُراٍی تری
حکْيی يافیان ُِیُ هُ قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان وەك واٍُةێژ کار ةکُن ،ئُوەیش ةُ پێی ياددەی ( )٦هُ یاسای

ةُرزەفتی فُرياٍتُراٍی دەوڵُت و کُرتی گضتی ژيارە ()٠٤ی ساڵی (. )٠٩٩٠

چٌارەمٍ :اةێت لُسێك هُ دوو دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحکْيی ةُڕێْەةُر ةێت.
پێوجىم :دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکانٍ ،اةێت يايۆستایُك کُ ةُِۆی ٍُخۆصی و ٍُتْاٍیَی کارکردن خاٍٍُضیٌ
کراوە ،داةًُزرێٌَ یاخْد ةُکاری ةێٌَ وەك واٍُةێژ.
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ماددەی (:)٣٢
مافی مامۆستایان و فىرماهبىراهی تری دامىزراوەکى- :
یىكىم :خاوەٍی دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحمْيی ،ةُرپرسُ هُ پاراستَی ياف و ئیًتیازاتُ ياددی و يُعَُوییُلاٍی
لاريٍُدەلان هُ ياوەی خزيُتمردٍیان هُ دايُزراوەلُدا.

دووەم :پێْیستُ ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحمْيیُکان ،ئُو تۆياراٍُ ةگرٍُ دەست لُ یاسای دەستُةُری
لۆيُاڵیُتی ةُرکار ةُ يُرجی داٍاون ةۆ جێگیرلردٍی يافی کاريٍُدەکاٍی هُ يايۆستا و فُرياٍتُرو لار گْزارەکان.

سێیىم :لاريٍُداٍی دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحمْيی ،يافی ( )٥٤ةیست ڕۆژ پضْویان ةُ تُواوی يْوچُوە هُ ساڵێکدا
ُِیُ ،ئُویش هُ لاتی ِاویَدا ،و دەةێت هُ گرێتُستی دايُزراٍدٍیش ئُو يافُ ِاتتێتُِ .روەِا يافی ( )٧حُوت ڕۆژ
پضْویان

هُ

کاتی

یُك

دەوايی

ساڵی

خْیَدٍدا

ُِیُ.

چٌارەم :يايۆستایاٍی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُکان ،يافی ةُصداریکردٍیان هُ خْهی ةُِێزکردٍی تْاٍاکان و
فێرةْوٍی ةُردەوام ُِیُ ،کُ هُ ساڵێکدا ٍاةێت هُ ( )٣٤سی کاژێر کُيتر ةێت هُسُر خُرجی دايُزراوەکُ.
پێوجىمٍ :اةێت لاژێرەلاٍی لارلردٍی يايۆستایان و فُرياٍتُراٍی دايُزراوەلُ هُ (ُِ )٨صت لاژێر هُ ڕۆژێمدا و ،هُ ()٤٤

چن لاژێر هُ حُفتُیُلدا زیاتر ةێت .ژيارەی ةُصُواٍُلاٍی لادیراٍی واٍُوتَُوەش ةُ گْێرەی ئُو گرێتُستُ دەةێت ،لُ
هٍُێْان دايُزراوەلُ و لادیرەکُ ةُستراوە ،ةُ ڕەچاوکردٍی کاژێرەکاٍی کار هُ ُِفتُیُکدا کُ هُم خاڵُدا ةاس کراوە .هُ
حاڵُتی لارلردٍی زیاتریش ،پێْیستُ دايُزراوەلُ يافی ُِر لاژێرێمی کارکردٍی زیادە ةُ يايۆستا و فُرياٍتُرە
پُیْەٍدیدارەکُ ةدات.

شىشىم  :لُيترٌٕ ةڕى يْوچُى ياٍگاٍُی يايۆستای ُِيیضُیی ٍاةێت لُيتر ةێت هُ لُيترٌٕ يْوچُى ةَُڕەتی
يايۆستإآٍ لُرتٓ گضتٓ ةُگْێرەى ةڕواٍايُ و ساڵی خزيُت.

حىوتىم  :هُ پضْوى ِاوَٕدا ،يْوچُى يايۆستای ُِيیضُیی دايُزراوە پُروەردەی یُ ٍاحمْيُٖلان ٍاةێت ةتڕدرێت و
دەلرێت دايُزراوەکُ هُ ِاویَدا سْود هُ يايۆستایان وەرةگرێت ةُ يُةُستٓ ئٍُجايدآٍ چااللٓ و خْهی ةُِێزلردٍٓ

قْتاةٖان و خْێَدکاران و کاری تر.

يىشتىم :يْچُی يايۆستایاٍی واٍُةێژ ،واتُ ئُواٍُی ُِيیضُیی ٍیٌ ،ةُ پێی گرێتُستێمی ٍێْان دايُزراوەکُ و
يايۆستا دەةێت.

هۆیىم :هُ کاتی ٍُخۆصی يايۆستایان ،يافی پضْوی ٍُخْصییان ُِیُ ةُ پێی گرێتُستُکاٍیان.
دەیىم  :ئُگُر ژيارەی ڕۆژاٍی ٍُِاتَی ةێ ِۆی يايۆستا و کاريٍُداٍی تر هُ ساڵێکی خْێَدٍدا هُ ( )٣سێ ڕۆژ تێپُر ةْو،
دايُزراوەکُ يافی ُِڵْەصاٍدٍُوەی گرێتُستُکُی ُِیُ.
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ماددەی(:)٣١
ئُو الیُن و لُساٍُی لُ خاوەٍی يۆڵُتی دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحمْيیٌ ،ةُرپرسی ڕاستُوخۆن هُ دايُزراوەلُ و

ةُرجُستُکردٍی يافی فُرياٍتُرەکاٍی هُةُردەم ُِيْو الیٍُُ فُريییُکان.

ماددەی (:)٣٠
مىرجىکاهی دامىزراهدهی بىڕێٌەبىر- :
یىکىم :ةُ پێی ياددەی ( صازدەیُم) ی یاسای قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان ئُم يُرجاٍُ پێْیستٌ:

 - ٠ةُالی کُم ُِڵگری ةڕواٍايُی زاٍکۆیی ةُرایی ةێت و سُاليُتی تٍُدروستی صیاو ةێت ةۆ کارکردن هُو پیضُیُدا.

 - ٠ةُ ةُڵگٍُايُی پزیضکی پُسٍُدکراو هُ الیُن هیژٍُیُکی پزیضک ی پسپۆرەوە ةسُهًێَرێت کُ هُ ڕووی تٍُدروستییُوە
گٍْجاوە هُم پیضُیُدا کار ةکات.

 - ٣پێْیستُ هُ ڕووی پُروەردەییُوە هێّاتْو ةێت و ياوەی خزيُتکردٍی هُ ةْاری پُروەردەییدا هُ ( )٥پێَج ساڵ کُيتر

ٍُةێت.

 - ٤پێْیستُ ةُ تاواٍی ئاةڕووةُر حْکى ٍُدراةێتُِ .روەِا ةُ سزایُک ی پُروەردەیی ةُرچاو سزا ٍُدراةێت.

دووەم :ئُگُر خاوەٍی دايُزراوە گضت يُرجُکاٍی خاڵی یُکُيی سُرەوەی تێدا ةْو ،يافی ُِیُ ةتێت ةُ ةُڕێْەةُری
دايُزراوەکُ.

ماددەی (:)٣٣

مىرجىكاهی دامىزراهدهی یاریدەدەری بىڕێٌەبىر- :
یىکىم :یاریدەدەری ةُڕێْەةُری ةاخچُی يَدااڵن ،دەةێت ةڕواٍايُی ةُلاهۆریۆسی هُ ةْاری پُروەردەدا ُِةێت.

دووەم :یاریدەدەری ةُڕێْەةُری قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ دەةێت ةڕواٍايُی ةُلاهۆریۆسی هُ ةْاری پُروەردەدا

ُِةێت و ،ئُزيْوٍیضی هُ ةْاری پُروەردە هُ ( )٣سێ ساڵ لُيتر ٍُةێت.
سێیىم :دەةێت ةُ تاواٍی ةُدڕەوصتی حْلى ٍُدراةێت.
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ماددەی (:)٣٤

مىرجىكاهی دامىزراهدهی مامۆستا- :
یىکىم :پێْیستُ دەرچْوی زاٍکۆ یان پُیًاٍگُ یان خْهی پێگُیاٍدٍی ةْاری پُروەردە و فێرکردن ةێت.

دووەم :هُ ڕووی تٍُدروستی و پُروەردەییُوە هێّاتْو ةێت.

ماددەی (:)٣٥

مىرجىکاهی دامىزراهدهی ڕێوماییكاری پىروەردەیی- :
یىکىم :دەةێت دەرچْوی زاٍکۆ ةێت هُ یُکێك هُ پسپۆرییُکاٍی کۆيُڵَاسی یان دەروٍَاسی.

دووەم :دەةێت ةُ تاواٍی ةُدڕەوصتی حْلى ٍُدرا ةێت.

ماددەی (:)٣٦
ئىركىكاهی بىڕێٌەبىر لى دامىزراوە پىروەردەییى هاحکٌمیىکان- :
یىكىم ُِ :وڵدان ةۆ ِێَاٍُئارای لُصێکی پُروەردە و خْێَدٍٓ گٍْجاو لُ ةتێتُ يایُی ةُدیّێَاٍی ئاياٍجُ

خْازراوەلاٍی پُروەردە و فێرکاریی.

دووەم :ةُدواداچْون و داةیَکردٍی ةُڕێْەچْوٍی پرۆسُی پُروەردە و فێرکاری هُ دايُزراوەلُ ةُ صێْەیُلی گٍْجاو.
سێیىم :لارلردن ةۆ دەستُةُرلردٍی ژیَگُیُکی تٍُدروست ةۆ دايُزراوەلُ و سُاليُتیی قْتاةیان و خْێَدکاران و
سُرجُم فُرياٍتُران و لاريٍُداٍی دیمُ.

چٌارەم :لارلردن ةۆ ةُرزلردٍی ئاستی زاٍستیی و کارايُیی و گیاٍی ِاوپضتیْاٍیی قْتاةیان و خْێَدکاراٍی
دايُزراوەلُ.
پێوجىم :داةُصمردٍی ةُصُواٍُلان ةُسُر يايۆستایان و دڵَیاةْون هُ پیادەکردٍی پالٍی سااڵٍُی خْێَدٍی ةاةُتُلان.
شىشىم :داةُصمردٍی ئُرلُلان ةُسُر ئٍُداياٍی ةُصی لارگێڕی و يايۆستایان و فُرياٍتُرەلاٍی دیمُ.
حىوتىم  :دەستپێضخُری ةۆ داڕصتَی پالٍی سااڵٍُ و ُِڵسٍُگاٍدٍی سااڵٍُ و پالٍی ئٍُجايداٍی تاقیمردٍُوەکان و
ةُدواداچْون ةۆ ةُڕێْەچْوٍیان.
يىشتىم :دیدەٍیمردٍی يايۆستایان هٍُاو پۆهُلاٍی خْێَدن.
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هۆیىم :پضتیْاٍیمردٍی يايۆستایان و فُرياٍتُراٍی تر هُ ئٍُجايداٍی ئُرلُلاٍیان و ةُرزلردٍُوەی تْاٍاکاٍیان.
دەیىم :داةیَکردٍی دڵَیایی جۆری و کْاهیتی خْێَدن و دروستیی ُِيْو ئُو تۆياراٍُی لُ پێْیستُ هُ دايُزراوەلُدا

ُِةٌ.

یازدەیىم :ةُرپرسی یُلُيی لارگێڕییُ.
دوازدەیىمُِ :ر ئُرکێکی تر کُ پێ ڕادەسپێردرێت هُ الیُن خاوەن دايُزراوەکُوە.

ماددەی (:)٣٧
ئىركىكاهی یاریدەدەری بىڕێٌەبىر- :
یىكىم :ئُرلی یاریدەدەری ةُڕێْەةُر ةۆ لاروةاری لارگێڕی ،یاريُتیداٍی ةُڕێْەةُرە هُ ئُرلُ لارگێڕییُلان.
دووەم :ئُرلی یاریدەدەری ةُڕێْەةُر ةۆ لاروةاری قْتاةیان و خْێَدکاران ،یاريُتیداٍی ةُڕێْەةُرە هُ لاروةاری قْتاةیان
و خْێَدکاران و یاريُتیدان و ڕێًَاییمردٍی قْتاةیان و خْێَدکاراٍُ هُو پرساٍُی لُ پُیْەستٌ ةُ خْێَدن هُ گضت
قۆٍاغُکاٍی خْێَدن و ِاٍداٍیان هُ ةُردەوايتْون هُ خْێَدن.

سێیىمُِ :ر ئُرلێمی دیمُ لُ هُالیُن ةُڕێْەةُر پێی دەسپێردرێت یاخْد هُالیُن وەزارەتُوە ،ةُ ڕێًَایی دەردەکرێت.

ماددەی (:)٣٨
ئىرکىکاهی مامۆستا- :
یىكىم :پێضمُصمردٍی ئُوەی هُ تْاٍایدایُ ةۆ فێرلردن و پُروەردەلردٍی قْتاةی و خْێَدکار ةُ چالتریٌ صێْە.
دووەم :ةُصداریمردن هُ ةَیاتَاٍی ةُِاکان الی قْتاةیان و خْێَدکاران.
سێیىم :گُصُپێدان و ِاٍداٍی گیاٍی داِێَان و خْێَدٍُوەی ڕەخَُگراٍُی دەقُلان.
چٌارەم :پضتیْاٍیمردٍی قْتاةی و خْێَدکار هُ ةَیاتَاٍی لُسایُتی و يتًاٍُةْون ةُ خۆی.
پێوجىم :گٍْجاٍدٍی خْێَدن ةُپێی تْاٍالاٍی ُِر قْتاةی و خْێَدکارێك.
شىشىم :داڕصتَی پالٍی سااڵٍُی خْێَدٍی ئُو ةاةُتاٍُی لُ يايۆستا دەیاٍڵێتُوە و داةُصمردٍی ةُسُر قْتاةیان و
خْێَدکاراٍدا.

حىفتىم :ڕاِێَاٍی قْتاةیان و خْێَدکاران و ئايادەکردٍیان ةۆ تاقیمردٍُوەلان.
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يىشتىم :داٍاٍی پرسیاری تاقیکردٍُوە و ةُصداریمردن هُ ئٍُجايداٍی تاقیمردٍُوەلان و ڕاستمردٍُوەی پرسیارەلاٍی
تاقیمردٍُوەلان و داٍاٍی ًٍرەلان.
هۆیىمُِ :وڵدان ةۆ گُصُپێداٍی زاٍیاری و ئُدای خۆی هُ ڕێگُی ةُصداریمردن هُ خْهُ پُوروەردەیی و زاٍستییُ
جۆراوجۆرەلان و ةُدواداچْوٍٓ ةۆ ةُرەوپێضچْوٍُ ِاوچُرخُلان هُ ةْارەلُی.
دەیىمِ :اولاریمردٍی لارگێڕیی دايُزراوەلُ ةۆ ةُدیّێَاٍی ژیَگُیُکی پُروەردەیی و زاٍستی گٍْجاو و ةُصداریمردٍی

هُ چااللییُلان.

یازدەیىم :پێداٍی ئُو زاٍیارییاٍُی کُ لُسْلاری قْتاةیان و خْێَدکاران داوای دەلُن سُةارەت ةُ قْتاةی و

خْێَدکاراٍیان و ةُرەوپێضچْوٍی خْێَدٍیان.

دوازدەیىم :سُاليُتیی قْتاةی و خْێَدکار هُ لاتی واٍُوتَُوە و هُو لاتُی هُژێر سُرپُرصتی يايۆستان.
سێزدەیىم :هُ کاتی پێْیست پێضمُصکردٍی پێضَیار ةُ لارگێڕیی دايُزراوەکُ سُةارەت ةُ چۆٍیُتیی ةُرەوپێضتردٍی
ةاصتری دايُزراوەکُ و داةیَکردٍی سُاليُتی ةاصتر.
چٌاردەیىم  :ةُصداریمردن هُ فێرلردٍی ةُردەوام و فێرلردٍی لُساٍی دیمُ.
پازدەیىمُِ :ر ئُرلێمی دیمُ لُ هُالیُن ةُڕێْەةُرەوە یاخْد یاساو و ڕێًَایی پێی دەسپێردرێت.

ماددەی (:)٣٩
ئىرکىکاهی ڕێوماییکاری پىروەردەیی- :
ئُرلی سُرەلیی ڕێًَاییماری پُروەردەٕی ،ةُدواداچْوٍُ سُةارەت ةُ پرسی قْتاةیان و خْێَدکاران و پضتگیریکردٍیان
ةۆ چارەسُرکردٍی گرفتُ دەرووٍی و لۆيُاڵیُت ییُکاٍیان هُ چْارچێْەی دايُزراوەکُ.
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ماددەی (:)٤٢
گرێبىستی هێٌان دامىزراوەی پىروەردەیی هاحکٌمی و مامۆستایان و فىرماهبىرەکاهی- :
یىکىم :پێْیستُ گرێتُست هُ ٍیْان دايُزراوەکُ و ُِر کاريٍُدێکی دايُزراوەکُ ُِةێت.
دووەم :دەةێت گرێتُستُکُ ياوەی کارکردن و ةڕی يْچُ و کات و صێْازی پضْوەکان و ويافُکاٍی تری کاريٍُداٍی
تێدا ِاتتێت.
سێیىم :دەةێت ُِردوو الیُن پاةٍُد ةٌ ةُ گرێتُستُکُوە.
چٌارەم  :ئُگُر يايۆستا یاخْد کاريٍُدێکی دیکُی دايُزراوەکُ ویستی دايُزراوەکُ ةُ جێ ةّێڵێت و گرێتُستُکُ
ُِڵْەصێَێتُوە ،دەةێت پێش ( )٣سێ ياٍگ ةُ ٍْسراوێك دايُزراوەکُ ئاگادار ةکاتُوە ،و ةُيُرجێك دەستوُکار
ُِڵگرتَُکُی دوای کۆتایی ُِر وەرزێمی خْێَدن ةێت .ئُگُر ٍا دايُزراوەکُ يافی ةُرزکردٍُوەی سکااڵی یاسای ُِیُ.

پێوجىم :پێْٕستُ دايُ زراوەکُ وێَُیُکٓ ڕەسٍُٓ گرێتُستٓ تُواوى يايۆستایان و فُرياٍتُران ةپارێزێت.
شىشىم :پێْیستُ دايُزراوەکان هُ ياٍگی یُکُيی ساڵی خْێَدنٍ ،اوی ئٍُداياٍی ةُڕێْەةُرایُتی و کاريٍُداٍی
واٍُوتَُوەی دايُزراوکُ ةۆ ةُڕێْەةُرایُتی گضتی پُروەردەی پارێزگا ،وەك ئاگاداری ةَێرن.
حىوتىم:

ئُگُر يايۆستایُك یاخْد کاريٍُدێك کُم و کْڕی ُِةْو ،هُ الیُن دايُزراوەکُوە ئاگادار دەکرێتُوە.
ئُگُر کُم و کْرێیُکُ ةُردەوام ةْو دايُزراوەکُ يافی ُِڵْەصاٍدٍُوەی گرێتُستُکُی ُِیُ ،و دەةێت کاريٍُدەکُ

هُوە ئاگادار ةکرێتُوە.

يىشتىم:

 - ٠خاوەٍٓ دايُزراوە واژوو هُسُر گرێتُستٓ دايُزراٍدن و دەست هُلارلێضاٍُوە و لۆتإٓ ِێَان ةُلارى ةُڕێْەةُر و
کاريٍُدی ژيێرٕارى دايُزراوەکُ دەلات.

 - ٠خاوەٍی دايُزراوەی پُروەردەیی و فێرلاریی ٍاحمْويی يافی ُِڵْەصاٍدٍُوەی گرێتُستی ةُڕێْەةُر و کاريٍُدی
ژيێریاری ٍییُ ةُةێ ةاسمردٍی ِۆیُلاٍی ئُو ُِڵْەصاٍدٍُوەیُ ةۆیان.

هۆیىم:

 - ٠ةُڕێْەةُرى دايُزراوەکُ واژوو هُسُر گرێتُستٓ دايُزراٍدن و دەست هُلارلێضاٍُوە و لۆتإی ِێَان ةُ کارى
يايۆستا و کاريٍُداٍی دیکُ و خزيُتگْزارەکان دەلات.

 - ٥ةُڕێْەةُری دايُزراوەکُ ،يافی ُِڵْەصاٍدٍُوەی گرێتُستی يايۆستایان و کاريٍُداٍی دیکُی ٍییُ ،ةُةێ ةاسمردٍی

ِۆیُلاٍی ئُو دەرکردٍُ ةۆیان.
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ماددەی (:)٤١
ئىهجٌمىهی دامىزراوەی پىروەردەیی هاحکٌمی.
هُ ُِر قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُیُك ،ئٍُجْيٍُێک پێك دەِێَرێت و ةُ ئٍُدايیُتی ُِر یُك هُ:
یىکىم :خاوەن دايُزراوەکُ یان ٍْێَُرێکی ،کُ سُرۆکی ئٍُجْيٍُُکُ دەةێت.
دووەم :ةُڕێْەةُری دايُزراوەکُ.
سێیىم :دوو ٍْێَُر هُ دەستُی يايۆستایان.
چٌارەم :ڕێًَاییکاری پُروەردەیی.

ماددەی (:)٤٠
ئىرك و شێٌەی كاری ئىهجٌمىهی دامىزراوەی پىروەردەیی هاحکٌمی.
یىكىم :ةُدواداچْون ةۆ ةُڕێْەچْوٍی پرۆسُی پُروەردە و فێرکاریی هُ دايُزراوەلُ و ُِڵسٍُگاٍدٍی وەرزاٍُ ةۆیان.
دووەم :ةُدواداچْون ةۆ وردەلارییُلاٍی پالٍی سااڵٍُی دايُزراوەلُ.
سێیىم :تاوتْێکردن و چارەسُرلردٍی ئُو دۆزە گرٍگاٍُی پُیْەست ةُ دايُزراوەلُن ،لُ ةُڕێْەةُر داوا هُ ئٍُجْيُن
دەلات کُ هُو ةْارەدا یاريُتی ةدەن.
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بىشی شىشىم
پرۆگرامىکاهی خٌێودن و سیستىمی وەرگرتن و تاقیکردهىوەکان و بڕواهامىکان و
گٌاستوىوەی قٌتابیان و ساڵوامى و کاتىکاهی خٌێودن

ماددەی (:)٤٣
پرۆگرامىکاهی خٌێودن- :
یىکىمُِ :ر دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحمْيی ،دەةێت پاةٍُد ةێت ةُ یُك هُم سێ جۆرە پرۆگراياٍُی خْێَدن:
 - ١پرۆگرايی خْێَدٍی وەزارەت ةۆ دايُزراوه پُروەردەییُ خۆياڵییُکان.
 - ٠پرۆگرايی دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍێْدەوڵُتی داٍپێداٍراو کُ هُالیُن ةَکُی سُرەکی دايُزراوە ٍێْدەوڵُتییُکُ
پُسٍُد کراوە.

 - ٣پرۆگرايی خْێَدٍی واڵتێکی دیکُ ةۆ دايُزراوە پُروەردەییُ ةیاٍییُلان.
دووەم :دەةێت پرۆگرايُکاٍی خْێَدن هُگُڵ ة َُيالاٍی پێکُوەژیاٍی ئاصتییاٍُ و ئاییَی وٍُتُوەیی گُهی لْردستان
ة گٍْجێٌ.

ماددەی (:)٤٤
پێْیستُ ُِيْو دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی پاةٍُد ةێت ةُو پرۆگرام و پُڕتْوکاٍُی فێرکردن کُ پێضتر

پێضکُش ةُ وەزارەت کراوە و يۆڵُتی هُسُر وەرگیراوە .هُ کاتی ُِيْارکردٍُوە یان گۆڕیَی پُڕتْك ،دەةێت پێضتر

وەزارەت ڕەزايٍُدی ةدات.

ماددەی (:)٤٥
بابىتىکاهی خٌێودن- :
یىکىم  :ةاةُتُکاٍی خْێَدن هُ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان ،ةُ پێی ئُو پرۆگرايُی خْێَدن دەةێت کُ پێضتر
پێضکُش ةُ وەزارەت کراوە و ڕەزايٍُدی هُسُر وەرگیراوە.
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دووەمُِ :ر دايُزراوەیُلی پُروەردەیی ٍاحمْيی ،دوای ڕەزايٍُدی وەزارەت ،يافی زیادلردٍی کات و ةاةُتی خْێَدٍی
ُِیُ ةۆ پرۆگرايُکاٍی حکْيی وەك واٍُیُکی زێدەکی ،ةُو يُرجُی کاریگُری هُسُر ژيارەی واٍُکاٍی ةاةُتُ
سُرەلییُلاٍی

خْێَدن

ٍُةێت

و،

هُگُڵ

ةَُيا

گضتییُلان

ٍالۆك

ٍُةێت.

ماددەی (:)٤٦
زماهی خٌێودن- :
یىکىم :دايُزراوەی پُروەردەیی ٍاحکْيی يافی ُِیُ ةُو زياٍُی خۆی دەیُوێت خْێَدن ةُڕێْە ةتات ،ةُ يُرجێك
خْێَدٍی زياٍی کْردی تێدا ةێت و يۆڵُتی پێضْەختُ هُوەزارەت وەرگیراةێت.

دووەم  :ڕەوەٍدی ةیاٍی و پٍُاٍُِدەکان يافی خۆیان ةُزياٍی خۆیان ةخْێٌَ هُ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان ،ةُ
يُرجێك خۆیان کرێی سااڵٍُی خْێَدن ةدەن ،و ةُ يُرجێك ةاةُتی زياٍی کْردی تێدا ةخْێَرێت و ،ةُ پێی پرۆگرايی

وەزارەت ةێت.

ماددەی (: )٤٧
سیستىمی وەرگرتن- :
یىکىم :وەرگرتَی قْتاةیان و خْێَدکاران هُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان ،ةُ پێی ياددەی (ةیست و

یُکُم) هُ یاسای قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان ،ةُدەر دەةێت هُ يُرجی تُيُن و تێکڕای يتًاٍُپێکراو هُ سیستُيی
وەرگرتٌ هُ قْتاةخاٍُ حکْيیُکاٍدا .واتُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان دەتْاٌٍ قْتاةیان و
خْێَدکاراٍێك وەرةگرن کُ هُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُی حکْيی هُ ةُر گُورەیی تُيُن وەرٍاگیرێٌ .ةۆ وەرگرتٌ

هُ پۆهی یُکُيی ةَُڕەتی پێْیستُ يَداڵ پێش کۆتاییّاتَی ساڵ ،تُيٍُی ةتێتُ ( )٦صُش ساڵ.

دووەم :وەرگرتَی يَدااڵن و قْتاةیان و خْێَدکاران هُ ةاخچُ و قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان ،ةُ گْێرەی ةٍُدی
یُکُيی ئُم ياددەیُ و يُرجُلاٍی وەرگرتَی قْتاةی و خْێَدکار دەةێت ،لُ پێضتر هُ الیُن دايُزراوەلُ هُ لاتی
داوالردٍی يۆڵُت پێضمُش ةُ وەزارەت لر اوە و ڕەزايٍُدی هُسُر وەرگیراوە ،هُگُڵ هُةُرچاوگرتَی ئُم ةٍُداٍُی

خْارەوەی ئُم ياددەیُ.

سێیىم  :جیاوازی تُيُن هُ ٍێْان گُورەتریٌ و ةچْکتریٌ قْتاةی و خْێَدکار هُ پۆهێکدا ٍاةێت هُ ( )٥پێَج ساڵ زیاتر ةێت.
چٌارەمٍ :اةێت دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلان ڕێگُ هُ وەرگرتَی قْتاةیان و خْێَدکاراٍی خاوەن پێداویستیی
تایتُت ة گرن ،و ٍاةێت ڕێگُ هُ وەرگرتَی قْتاةیان و خْێَدکاران هُسُر ةَُيای ٍُژاد و ئاییٌ ةگیرێت.
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پێوجىم :هُسُر ُِيْو دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلاٍُ )٥( ،پێَج لْرسی ةُ خۆڕایی ةۆ يَدااڵٍی صُِیدان و
ِاوسُرەکاٍیان تُرخان ةکُن ،ةُو يُرجُی ئُو ژيارە داواکارییُ ُِةێت .ةۆ داةیَکردٍی دادپُروەری هُ ٍێْان
دايُزراوەکان ،وەزارەت يافی ُِیُ ڕێژەی سُدی ةُکار ةێَێت ،ةێ ئُوە ی کۆی گضتی کْرسییُکان ةگۆڕدرێت.

شىشىم :دوا کاتی وەرگرتَی قْتاةی و خْێَدکار هُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان ،پاش ( )٣٤سی ڕۆژ
دەةێت هُ دەستپێکی ساڵی خْێَدٍُوە .ةُ پێچُواٍُصُوە دەةێت ڕەزايٍُدی وەزارەت وەرگیرێت .وەرگرتَی يَدااڵن هُ

ةاخچُ واةُست ٍییُ ةُ ِیچ ڕێکُوتێك و هُو يُرجُ ةُدەرە.

حىوتىم :پێْیستُ دايُزراوە ٍاحمْيُٖلان سااڵٍُ و پێش ڕۆژی ( )٠٤/٣٠هٖستێك ةُ ٍاو و تُيُن و پۆهُکاٍی قْتاةٖان و
خْێَدکاران ةۆ ةُرێْەةُرإُتٓ پُروەردەى پُیْەٍدیدار ةَێرن ،ةۆ ئاگاداری.

يىشتىم :ةُڵگٍُايُلآٍ پێْٕست ةۆ وەرگرتَٓ قْتاةٓ و خْێَدکار هُ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيُٖلانُِ ،يان ئُو
ةُڵگٍُاياٍُن لُ هُ دايُزراوە حمْيُٖلان داوا دەکرێٌ ،ةُڕەچاولردٍٓ ئُم خااڵٍُى خْارەوە ةۆ ئُو قْتاةی و
خْێَدکاراٍُی هُ دەرەوەى ُِرێى دێٌ (ٕان ٍاسَايُٕان سُر ةُ ُِرێى ٍٖیُ):

ٍ - ١اسَايُ یاخْد ةُڵگٍُايُی ٍیضتُجێتْون یان لۆپٓ پاسپۆرت.
 - ٠ةڕواٍايُى خْێَدن هُ دەرەوەى ُِرێى کُ هُ الیُن وەزارەتُوە ةُراةُر لراةێت ،ةۆ قْتاةیاٍی پۆهی ( )٤چْار و سُروتر.
ةۆ پۆهُکاٍی یُکُم تا سێیُيی ةَُڕەتی پێْیستی ةُ ةُراٍتُرکردن ٍاةێت ،تٍُّا ةُڵگٍُايُی قْتاةخاٍُکُی دەرەوەی واڵت

پێْیستُ.

ماددەی (: )٤٨
تاقیكردهىوە و همرەکان- :
یىكىم :کات و صێْەی ةُڕێْەچْوٍی تاقیمردٍُوە کان و داٍاٍی ًٍرە هُ دايُزراوە پُروەردەییُ حمْويییُلان ،ةُسُر

ُِيْو ئُو دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیاٍُدا پیادە دەلرێت لُ پرۆگرايی حمْويی ةُلار دەِێٌَ.

دووەم :پێْیستُ هُسُر ُِر دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحمْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ،کات و صێْەی تاقیمردٍُوە و
ًٍرەداٍاٍی تایتُت ةُخۆی ُِةێتًٍ .رە و ةُڵگُکاٍی قْتاةیان و خْێَدکاران هُ الیُن وەزارەتُوە ةُراةُر دەکرێت ،ةۆ

ئُو ەی خْێَدکاراٍی دايُزراوە ٍاحکْيیُکاٍیش ةتْاٌٍ هُ خْێَدٍی ةااڵ وەرةگیرێٌ.

سێیىم :هُدواى وردةیَیکردٍٓ ئٍُجايٓ تاقیکردٍُوەکآٍ کۆتایٓ ساڵ ،پێْیستُ هیژٍُى تا قیکردٍُوەکاٍی دايُزراوەکُ ()٣
سێ کۆپی هُ ةۆردى ًٍرەکاٍی ُِر یُك هُ خْهی یُکُم و دووەم و ًٍرەی کۆتایی ساڵی خْێَدن ةۆ یُکُى

سُرپُرصتیکردٍٓ پُروەردەیٓ پُیْەٍدیدار و ةُڕێْەةُرایُتی پُروەردەی قُزا و ئُرصیڤی قْتاةخاٍُ و خْێَدگُ ةَێرێت.
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ماددەی (: )٤٩
بڕواهامىکان لى قٌتابخاهى و خٌێودهگى هاحکٌمیى خۆماڵییىکان- :
یىکىم :قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحمْيیُ خۆياڵییُکان دەلُوٍُ ژێر ُِيان يُرج و ڕێماری پێداٍی ةڕواٍايُلان ،لُ هُ

قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ حمْويییُلاٍدا پُیڕەو دەلرێت.

دووەم :ئٍُجايی ُِڵسٍُگاٍدن و ةڕواٍايُلاٍی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ خۆياڵییُکان ِاوتای ئٍُجايی ُِڵسٍُگاٍدن و
ةڕواٍايُلاٍی قْتاةخاٍُ حمْويییُلاٍُ ،هُ ُِر قۆٍاغێمدا.

سێیىم :قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ خۆياڵییُکان ُِيان کڵێضُی ةڕواٍايُ فُريُٖٖلآٍ وەزارەت ةۆ ةُدەستّێَاٍی
ةڕواٍايُ و گْاستَُوە ةُکار دێٌَ.

ماددەی (:)٥٢
بڕواهامىکان لى قٌتابخاهى و خٌێودهگى هاحکٌمیى هێٌدەوڵىتييىكان- :
یىکىم :قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ ٍێْدەوڵُتییُکان دەلُوٍُ ژێر ُِيان يُرج و ڕێماری تایتُت ةُ ةڕواٍايُلان ،لُ

هُ کاتی داواکردٍی يۆڵُت پێضکُش ةُ وەزارەت کراوە و ڕەزايٍُدی هُسُر وەرگیراوە ،و ةڕواٍايُکاٍیان ُِيان ةڕواٍايُیُ
کُ دەزگا ٍێْدەوڵُتییُکُ ةڕوای پێ کردووە.

دووەم:

قْتاةخاٍُ

و

خْێَدٍگُ

ٍاحکْيیُ

ٍێْدەوڵُتییُکان

ةُصداری

تاقیکردٍُوە

جیّاٍییُکان

وەك:

(.)DPIB( ،)ALEVEL ،AS_LEVEL ،IGCSE( ،)SAT 2 ،SAT 1
سێیىم :ةڕواٍايُکاٍی دەرچْواٍی پۆهی یُلُم تا پۆهی یازدەیُيی دايُزراوە ٍێْدەوڵُتییُکان ،دەکرێت دوای
ةُراٍتُرکردٍی ةڕواٍايُکاٍیان هُ الیُن ةُڕێْەةُرایُتی گضتی ئُزيْوٍُکان ،ةُراٍتُر ةکرێٌ هُگُڵ ةڕواٍايُکاٍی قْتاةخاٍُ

و خْێَدٍگُ حکْيیُکان.

چٌارەم :ةڕواٍايُکاٍی دەرچْواٍی پۆهی دوزاد ەیُيی خْێَدٍگُ ٍێْدەوڵُتییُکان ،دوای دەرچْوٍیان ةُسُرکُوتْویی هُ
تاقیکردٍُوە ٍێْدەوڵُتییُکان کُ هُ ةڕگُی (دووم) ی سُرەوە ِاتْوە ،دەکرێت ةُراٍتُر ةکرێٌ هُ الیُن ةُڕێْةُرایُتی
گضتی ئُزيْوٍُکان .پاش ئُوە خْێَدکارەکان دەتْاٌٍ ةۆ وەرگرتٌ هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێى داوا پێضکُش ةکُن.
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ماددەی (:)٥١
بڕواهامىکان لى قٌتابخاهى و خٌێودهگى بیاهییىکان- :
یىکىم :ةڕواٍايُی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُی ةیاٍی ُِيان ةڕواٍايُى ئُو واڵتاٍُ دەةێت کُ دايُزراوەکُ پُٕڕەوی

خْێَدٍُکُی پیادە دەلات.

دووەم :ةڕواٍايُکاٍی دەرچْواٍی پۆهی یُلُم تا پۆهی یازدەیُيی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ةیاٍییُکان ،دەکرێت دوای
ةُراٍتُرکردٍی ةڕواٍايُکاٍیان هُ الیُن ةُڕێْەةُرایُتی گضتی ئُزيْوٍُکان ،ةُراٍتُر ةکرێٌ هُگُڵ ةڕواٍايُکاٍی قْتاةخاٍُ

و خْێَدٍگُ حکْيیُکان.

سێیىم :ةڕواٍايُکاٍی دەرچْواٍی پۆهی دوزادەیُيی خْێَدٍگُ ةیاٍییُکان ،دوای دەرچْوٍیان ةُسُرکُوتْویی هُ
تاقیکردٍُوەکان ةُ پێی سیستُيی خْێَدگُکُیان ،دەکرێت ةُراٍتُر ةکرێٌ هُ الیُن ةُڕێْةُرایُتی گضتی ئُزيْوٍُکان.
پاش ئُوە خْێَدکارەکان دەتْاٌٍ ةۆ وەرگرتٌ هُ زاٍکۆکاٍی ُِرێى داوا پێضکُش ةکُن.

ماددەی (:)٥٠
بڕواهامىکان لى پىیماهگى هاحکٌمیىکان- :
یىکىم  :ةڕواٍايُی خْێَدکاراٍی پۆهی یُلُم تا پۆهی پێَجُيی پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُ خۆياڵییُکانِ ،اوتایُ هُگُڵ ةڕواٍايُی
پۆهی یُلُم تا پۆهی پێَجُيی پُیًاٍگُ حکْيییُکان ،پاش ةُراةُرکردٍی ةڕواٍايُکاٍیان هُ ةُڕێْةُرایُتی گضتی

ئُزيْوٍُکان.
دووەم :ةڕواٍايُی خْێَدکاراٍی پۆهی یُلُم تا پۆهی پێَجُيی پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُ ٍێْدەوڵُتییُکان ،ةُ پێی ةڕواٍايُی
دەزگا ٍێْدەوڵُتییُکُ دەةێت.

ماددەی (:)٥٣
وەزارەت تالُ الیٍُُ ةۆ پُسٍُدکردن و ةُراةُرکردن و ڕاستاٍدٍی ةُڵگٍُايُکاٍی دەرچْون.

ماددەی (:)٥٤
ساڵوامىی خٌێودن و وەرزەكاهی خٌێودن و كاتىكاهی خٌێودن لى دامىزراوە پىروەردەییى هاحكٌمیىكان- :
یىكىمُِ :ر دايُزراوەیُلی پُروەردەیی ٍاحمْيی خۆياڵی ،يافی ساڵَايُی خْێَدٍی تایتُت ةُ خۆی ُِیُ ،ةُ يُرجێك

هُ ساڵَايُی خْێَدٍی دايُزراوە پُروەردەییُ حمْيیُلان کُيتر ٍُةێت و ،ساڵَايُکُ هُگُڵ لاتی تاقیمردٍُوەلاٍی
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دايُزراوە پُروەردەییُ حمْويییُلان ٍالۆك ٍُةێت ،و دەةێت ساڵَايُکُ پێش کۆتاییّاتَی ياٍگی (ُِ )٨صت ئاصکرا
ةکرێت.
دووەمُِ :ر دايُزراوەیُلی پُروەردەیی ٍاحمْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ،يافی ساڵَايُی خْێَدٍی تایتُت ةُ دەزگا
ٍێْدەوڵُتی خۆی یان وەاڵتُ ةیاٍییُکُ ُِیُ  ،ةُ يُرجێك لُيتر ٍُةێت هُ ساڵَايُی خْێَدٍی دايُزراوەی پُروەردەیی و
فێرلاریی حمْويی ،و دەةێت ساڵَايُکُ پێش کۆتاییّاتَی ياٍگی (ُِ )٨صت ئاصکرا ةکرێت.

سێیىم ُِ :ر ساڵێمی خْێَدن ،هُ وەرزەلاٍی خْێَدٍی یُلُم و دووەم پێك دێت و ،وەرزی یُلُم هُ پێش لۆتاییّاتَی
ياٍگی (ٍ )٩ۆ و وەرزی دووەيیش ةُر هُ لۆتاییّاتَی ياٍگی ( )٠یُك دەست پێ دەکات.
چٌارەمُِ :ر ساڵێمی خْێَدن دەةێت هُ ( )٠٧٤سُد و حُفتا ڕۆژی خْێَدن لُيتر ٍُةێت وِ ،یچ حُفتُیُك هُ ( )٥پێَج
ڕۆژی خْێَدن کُيتر ٍُةێت ،وُِر ڕۆژێمی خْێَدٍیش هُ ( )٥پێَج لاژێری ( )٦٤صُست خْهُکی لُيتر ٍُةێت.

پێوجىمُِ :يْو قْتاةیان و خْێَدکاراٍی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُلان ،يافی ئُم پضْواٍُیان ُِیُ:
 - ١پضْوی سُری ساڵ ،لُ ٍاةێت هُ رۆژی ( )٣٤سی لاٍٍْی یُلُم تا ڕۆژی ( )٥دووی لاٍٍْی دووەم کُيتر ةێت.
 - ٠پضْوی ٍیْەی ساڵ ،ةُ گْێرەی ساڵَايُی دايُزراوەلُیُ.
 - ٣پضْوی ةُِاره ،کُ ٍاةێت هُ ڕۆژی (ٍ )٠٩ۆزدەی ئازار تا ڕۆژی ( )٥٤ةیست و چْاری ئازار کُيتر ةێت.
 - ٤پضْوی ِاویَُ ،کُ ٍاةێت هُ ( )٥دوو ياٍگ لُيتر ةێت.
 - ٥ئُو پضْواٍُی لُ دايُزراوەلُ ةۆ خۆی دیارییان دەلات.
 - ٦ئُو پضْواٍُی کُ وەزارەت یاخْد ئٍُجْيٍُی وەزیران هُ ةُر ةارودۆخی ٍائاسایی ةڕیاریان هُسُر دەدات.

ماددەی (:)٥٥
ڕێكارەكاهی گٌاستوىوە ی قٌتابیان و خٌێودکاران لى دامىزراوەی پىروەردەیی حکٌمی بۆ هاحکٌمی- :
یىکىم :قْتاةی پۆهی یُلُيی ةَُڕەتی تا خْێَدکاری پۆهی یازدەیُيی ئايادەیی يافی گْاستَُوەی هُ قْتاةخاٍُ و
خْێَدٍگُیُکی حکْيی ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی خۆياڵی ُِیُ ،ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی

یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُکُ جگُ هُ يُرجی ةْوٍی جێگا و
يُرجی زاٍیَی زيان .جگُ هُوە قْتاةی و خْێَدکار هُ ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی
گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.

دووەم :قْتاةی پۆهی یُلُيی ةَُڕەتی تا خْێَدکاری پۆهی یازدەیُيی ئايادەیی يافی گْاستَُوەی هُ قْتاةخاٍُ و
خْێَدٍگُیُکی حکْيی ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ُِیُ ،ةُ يُرجێك پێش

لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُکُ جگُ هُ
يُرجی ةْوٍی جێگا و يُرجی زاٍیَی زيان و ةُ يُرجێك هُ گُڵ سیستُيی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ
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ٍێْدەوڵُتییُکُ یان ةیاٍییُکُ ةگٍْجێت .جگُ هُوە قْتاةی و خْێَدکار هُ ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت
دیاریی کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.
سێیىم :خْێَدکاری پۆهی دوازدەیُيی ئايادەیی دەتْاٍیت هُ خْێَدٍگُیُکی حمْيی ةۆ خْێَدٍگُیُکی ٍاحمْيی
خۆياڵی ةگْازێتُوە ،ةُ يُرجێك وەزارەت ڕازی ةێت و ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت،
و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ خۆياڵییُکُ جگُ هُ يُرجی ةْوٍی جێگا و يُرجی زاٍیَی زيان.

چٌارەم :خْێَدکاری پۆهی دوازدەیُيی ئايادەیی دەتْاٍیت هُ خْێَدٍگُیُکی حمْيی ةۆ خْێَدٍگُیُکی ٍاحمْيی
ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ةگْازێتُوە ،ةُ يُرجێك وەزارەت ڕازی ةێت و ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی

خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ ٍێْدەوڵُتییُکُ/ةیاٍییُکُ جگُ هُ يُرجی ةْوٍی
جێگا و يُرجی زاٍیَی زيان و ةُ يُرجێك هُ گُڵ سیستُيی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ ٍێْدەوڵُتییُکُ یان

ةیاٍییُکُ ةگٍْجێت.

پێوجىم :خْێَدکاری پۆهی یُکُيی پُیًاٍگُ تا پۆهی پێَجُيی پُیًاٍگُ ،دەتْاٍیت هُ پُیًاٍگُیُکی حمْيی ةۆ
پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی ةگْێزێتُوە ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ
يُرجێك هُ الیُن پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکُ جگُ هُ يُرجی ةْوٍی جێگا و يُرجی زاٍیَی زيان و يُرجی پسپۆری .جگُ هُوە

خْێَدکار هُ ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك
زیاتر ةُسُر ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.

ماددەی (:)٥٦
ڕێكارەكاهی گٌاستوىوە ی قٌتابیان و خٌێودکاران لى دامىزراوەی پىروەردەیی هاحکٌمی بۆ حکٌمی.
یُکُم :ڕ ێكارەكاهی گٌاستوىوە ی قٌتابیان و خٌێودکاران لى دامىزراوەی پىروەردەیی هاحکٌمی خۆماڵی بۆ
دامىزراوەیىکی حکٌمی:

 - ١قْتاةی پۆهی یُلُيی ةَُڕەتی تا خْێَدکاری پۆهی یازدەیُيی ئايادەیی يافی گْاستَُوەی هُ قْتاةخاٍُ و
خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی خۆياڵی ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُیُکی حکْيی ُِیُ ،ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی

یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ حکْيییُکُ جگُ هُ يُرجی جێگا
و يُرجُکاٍی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ تایتُتًٍُدەکان .جگُ هُوە قْتاةی و خْێَدکار هُ ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت
پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.

 - ٠خْێَدکاری پۆهی دوازدەیُيی ئايادەیی دەتْاٍیت هُ خْێَدٍگُیُکی ٍاحمْيی خۆياڵی ةۆ خْێَدٍگُیُکی حمْيی

ةگْازێتُوە ،ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن
خْێَدٍگُ حکْيیُکُ جگُ هُ يُرجی جێگا و يُرجُکاٍی خْێَدٍگُ تایتُتًٍُدەکان.
 - ٣خْێَدکاری پۆهی یُکُيی پُیًاٍگُ تا پۆهی پێَجُم ،دەتْاٍیت هُ پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی خۆياڵی ةۆ پُیًاٍگُیکی

حمْيی ةگْێزێتُوە ةُ يُرجێك وەزارەت ڕازی ةێت و ةُ پێی سیستُيی وەرگرتَی وەزارەت ةێت و ةُ يُرجێك پێش
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لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن پُیًاٍگُ حکْيیُکُ جگُ هُ يُرجی
ةٍْی جێگا و يُرجی زاٍیَی زيان و يُرجی پسپۆری و يُرجی تُيُن و سااڵٍی کُوتٌ .جگُ هُوە خْێَدکار هُ ةارودۆخی

تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاری کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر ساڵی
خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.

دووەم :ڕ ێكارەكاهی گٌاستوىوە ی قٌتابیان و خٌێودکاران لى دامىزراوەی پىروەردەیی هاحکٌمی هێٌدەوڵىتی و بیاهی بۆ

دامىزراوەیىکی حکٌمی:

 - ١قْتاةی پۆهی یُلُيی ةَُڕەتی تا خْێَدکاری پۆهی دەیُيی ئايادەیی يافی گْاستَُوەی هُ قْتاةخاٍُیُك و
خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ةۆ قْتاةخاٍُیُك و خْێَدگُیُکی حکْيی ُِیُ ،ةُ يُرجێك پێش

لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ حکْيییُکُ
جگُ هُ يُرجی جێگا و يُرجُکاٍی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ تایتُتًٍُدەکان .جگُ هُوە ئُو قْتاةی و خْێَدکاراٍُ هُ

ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاری کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر
ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.

 - ٠خْێَدکاری پۆهی یازدەیُم و دوازدەیُيی ئايادەیی دەتْاٍیت هُ خْێَدٍگُیُکی ٍاحمْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ةۆ
خْێَدٍگُیُکی حمْيی ةگْازێتُوە ،ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ
يُرجێك هُ الیُن خْێَدٍگُ حکْيیُکُ جگُ هُ يُرجی جێگا و يُرجُکاٍی خْێَدٍگُ تایتُتًٍُدەکان .ةُاڵم هُ ساڵی

خْێَدٍی  ، ٥٤٥٥/٥٤٥٠تٍُّا هُ کاتی گْاستَُوەی خاٍُوادەی خْێَدکار ةۆ قُزایُکی دیکُ يافی گْاستَُوەی خْێَدکاری
پۆهی یازدەیُم و دوازدەیُم ةۆ خْێَدٍگُیُکی حمْيی ُِیُ ،ئُویش ةُ يُرجێك هُو قُزایُ خْێَدٍگُی ٍاحکْيی

ٍێْدەوڵُتی یاخْد ةیاٍی ٍُةێت و ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ
يُرجێك هُ الیُن ئايادەییُ حکْيیُکُ جگُ هُ يُرجی جێگا و يُرجُکاٍی خْێَدٍگُ تایتُتًٍُدەکان.

 - ٣خْێَدکاری پۆهی یُکُيی پُیًاٍگُ تا پۆهی پێَجُم ،دەتْاٍیت هُ پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ةۆ
پُیًاٍگُیکی حمْيی ةگْێزێتُوە ةُ يُرجێك وەزارەت ڕازی ةێت و ةُ پێی سیستُيی وەرگرتَی وەزارەت ةێت و ةُ

يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن پُیًاٍگُ حکْيیُکُ
جگُ هُ يُرجی ةٍْی جێگا و يُرجی زاٍیَی زيان و يُرجی پسپۆری و يُرجی تُيُن و سااڵٍی کُوتٌ .جگُ هُوە

خْێَدکار هُ ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك
زیاتر ةُسُر ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.
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ماددەی (:)٥٧
ڕێكارەكاهی گٌاستوىوە ی قٌتابیان و خٌێودکاران لى دامىزراوەی پىروەردەیی هاحکٌمی بۆ هاحکٌمی.
یُکُم :قْتاةی پۆهی یُلُيی ةَُڕەتی تا خْێَدکاری پۆهی دوازدەیُيی ئايادەیی يافی گْاستَُوەی هُ قْتاةخاٍُیُك و

خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی خۆياڵی ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی خۆياڵی دیکُ ُِیُ ،ةُ يُرجێك پێش

لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُکُ ٍْێکُ جگُ هُ

يُرجی ةٍْی جێگا و زاٍیَی زيان .جگُ هُوە قْتاةی و خْێَدکاراٍی پۆهی یُکُيی ةَُڕەتی تاکْو یازدەیُيی ئايادیی هُ
ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر
ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.

دووەم :قْتاةی پۆهی یُلُيی ةَُڕەتی تا خْێَدکاری پۆهی دوازدەیُيی ئايادەیی يافی گْاستَُوەی هُ قْتاةخاٍُیُك و
خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی خۆياڵی ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ُِیُ ،ةُ يُرجێك پێش

لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُکُ ٍێْدەوڵُتییُ
و ةیاٍییُکُ جگُ هُ يُرجی ةٍْی جێگا و زاٍیَی زيان و ةُ يُرجێك هُ گُڵ سیستُيی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ

ٍێْدەوڵُتییُکُ یان ةیاٍییُکُ ةگٍْجێت .جگُ هُوە قْتاةی و خْێَدکاراٍی پۆهی یُکُيی ةَُڕەتی تاکْو یازدەیُيی
ئايادیی هُ ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك
زیاتر ةُسُر ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.

سێیُم :قْتاةی پۆهی یُلُيی ةَُڕەتی تا خْێ َدکاری پۆهی دوازدەیُيی ئايادەیی يافی گْاستَُوەی هُ قْتاةخاٍُیُك و

خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی خۆياڵی ُِیُ ،ةُ يُرجێك پێش

لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُکُ ٍێْدەوڵُتییُ

و ةیاٍییُکُ جگُ هُ يُرجی ةٍْی جێگا و زاٍیَی زيان .جگُ هُوە قْتاةی و خْێَدکاراٍی پۆهی یُکُيی ةَُڕەتی تاکْو

یازدەیُيی ئايادیی هُ ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە
هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت .ةُاڵم هُ ساڵی خْێَدٍی  ، ٥٤٥٥/٥٤٥٠تٍُّا هُ کاتی گْاستَُوەی
خاٍُوادەی خْێَدکار ةۆ قُزایُکی دیکُ يافی گْاستَُوەی خْێَدکاری پۆهی یازدەیُم و دوازدەیُم ةۆ خْێَدٍگُیُکی

ٍاحکْيی خۆياڵی ُِیُ ،ئُویش ةُ يُرجێك هُو قُزایُ ئايادەیی ٍاحکْيی ٍێْد ەوڵُتی یاخْد ةیاٍی ٍُةێت و ةُ يُرجێك
پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن ئايادەییُ ٍاحکْيیُ خۆياڵییُکُ

جگُ هُ يُرجی جێگا و يُرجی زيان.
چْارەم :قْتاةی پۆهی یُلُيی ةَُڕەتی تا خْێَدکاری پۆهی دوازدەیُيی ئايادەیی يافی گْاستَُوەی هُ قْتاةخاٍُیُك و
خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُیُکی ٍاحکْيی ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍی دیکُ ُِیُ،

ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی ِیچ يُرجێك هُ الیُن قْتاةخاٍُ و
خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُکُ ٍێْدەوڵُتییُ و ةیاٍییُ ٍْێکُ جگُ هُ يُرجی ةٍْی جێگا و زاٍیَی زيان و ةُ يُرجێك هُ گُڵ
سیستُيی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحکْيیُ ٍێْدەوڵُتییُ یان ةیاٍییُ ٍْێکُ ةگٍْجێت .جگُ هُوە قْتاةی و خْێَدکاراٍی
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پۆهی یُکُيی ةَُڕەتی تاکْو یازدەیُيی ئايادیی هُ ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی
گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.
پێوجىم :خْێَدکاری پۆهی یُکُيی پُیًاٍگُ تا پۆهی پێَجُيی پُیًاٍگُ ،دەتْاٍیت هُ پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی ةۆ
پُیًاٍگُیُکی ٍاحمْيی دیکُ ةگْازێتُوە ،ةُ يُرجێك پێش لۆتاییّاتَی ياٍگی یُلُيی ساڵی خْێَدن ةێت ،و ةێ داٍاٍی
ِیچ يُرجێك هُ الیُن پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُ ٍْێکُ جگُ هُ يُرجی جێگا و يُرجی پسپۆری .جگُ هُوە خْێَدکار هُ

ةارودۆخی تایتُتدا کُ وەزارەت پێضْەخت دیاریی کردوون ،يافی گْاستَُوەیان ُِیُُِ ،رچٍُدە هُ ياٍگێك زیاتر ةُسُر
ساڵی خْێَدن تێپُڕ ةْوةێت.

ماددەی (:)٥٨
ئُرکُ هُسُر ُِر دايُزراوەیُلی پُروەردەیی ٍاحکْيی ،ةُڵگُی گْاستَُوە هُ ياوەی ( )٧حُوت ڕۆژی دەوايدا ةدات ةُ

قْتاةی و خْێَدکار کُ د ايُزراوەکُ ڕازیتْوە هُسُر گْاستَُوەی ،ةُاڵم ةُ ڕەچاوکردٍی ياددەکاٍی پێضْو.

ماددەی (:)٥٩
قٌتابیان و خٌێودکاراهی گىڕاوە و بياهی- :
یىکىم :ئُو قْتاةٓ و خْێَدکاراٍُی لُ زٕاتر هُ ( )٣سێ ساڵ ةێت ُِرێًیان ةُجێ ِێضتتێت و هُ والتێکی دەرەوە پۆهێمٓ
خْێَدٍیان ةڕیتێت و ئێستا ِاتتێتَُوە ُِرێى ،و ئُو قْتاةٓ و خْێَدکاراٍُی هُدەرەوەى ُِرێى هُدإمتْون و ةٖاٍُوێت هُ
ُِرێى درێژە ةُ خْێَدٍٓ ةدەن ئُم ئاساٍکارایاٍُی خْارەوەیان ةۆ دەکرێت:

 - ١لُيترٌٕ ًٍرەى دەرچْوٍی قْتاةیان و خْێَدکاراٍی گُڕاوە و ةیاٍی هُ ساڵی یُکُم و دووەم ةُڕێژەى ( )٪٥٤ةیست
هُسُد دەةێت هُ واٍُی زياٍی لْردى.
 - ٥لُيترٌٕ ًٍرەى دەرچْوٍی قْتاةیان و خْێَدکاراٍی گُڕاوە و ةیاٍی هُ ساڵی یُکُم و دووەم ةُڕێژەى ( )٪٥٤ةیست
هُسُد دەةێت هُ واٍُی زياٍی عُرەةی ةُ يُرجێك قْتاةییُکُ یاخْد خْێَدکارەکُ هُ واڵتێمی عُرەةییُوە ٍُ ِاتتێتُو ە.

 - ٣کُيتریٌ ًٍرەی دەرچْوٍی قْتاةیان و خْێَدکاراٍی گُڕاوە و ةیاٍی هُ ساڵٓ سێُٖم ةُ ڕێژەی ( )٪٣٤سی هُ سُد دەةێت،
هُ واٍُکاٍی زياٍی کْردی ،و زياٍی عُرەةی ةُ يُرجێك قْتاةییُکُ یاخْد خْێَدکارەکُ هُ واڵتێمی عُرەةییُوە ٍُ

ِاتتێتُوە.

 - ٤کُيتریٌ ًٍرەی دەرچْوٍی قْتاةیان و خْێَدکاراٍی گُڕاوە و ةیاٍی هُ ساڵٓ چْارەم ةُ ڕێژەی ( )٪٤٤چن هُ سُد دەةێت
هُ واٍُکاٍی زياٍی کْردی و زياٍی عُرەةی ةُ يُرجێك قْتاةییُکُ یاخْد خْێَدکارەکُ هُ واڵتێمی عُرەةییُوە ٍُ

ِاتتێتُوە.
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 - ٥هُ ساڵی پێَجُيُوە ئُو قْتاةٔ و خْێَدکاراٍُ ُِيان يايُڵُی ًٍریان هُگُڵ دەکرێت هُو دوو واٍُیُدا وەك ُِر
قْتاةی و خْێَدکارێکی تری ُِرێى.
 - ٦ئُگُر ئُو قْتاةی و خْێَدکاراٍُ هُ ياوەی ( )٤چْار ساڵ هُ گُڕاٍُوەیان ةۆ ُِرێى گُٕضتَُ پۆهٓ دوازدەیُم ،ئُوکات
دەةُخضرێٌ هُ تاقٓ لردٍُوەى ُِردوو زيآٍ لْردى و عُرەةٓ.
 - ٧ئُگُر ئُو قْتاةی و خْێَدکاراٍُ پاش ( )٥پێَج ساڵ هُ گُڕاٍُوەیان ةۆ ُِرێى گُٕضتَُ پۆهٓ دوازدەیُم ،ئُوکات
پێْٕستُ هُ تاقیمردٍُوەى وەزاری هُو دوو وإٍُُدا لُيترٌٕ ًٍرەى دەرچْون ةُ رێژەى (  )٪ ٥٤پٍُجا هُ سُد ةُدەست

ةّێٌَ ،ةُالم ئُو ًٍراٍُ ةۆ لێتڕلێٓ چْوٍُ زاٍمۆ و پًُٕاٍگالاٍی خْێَدٍدی ةااڵ ئارەزوويٍُداٍُ ُِژيار دەلرێت.
 - ٨قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ ٍاحمْيُٖلان ةُرپرسٌ هُةُِێزلردٍٓ تْاٍای ئُو قْتاةی و خْێَدکاراٍُی هُو واٍاٍُدا الوازن ةۆ
ئُم يُةُستُش دەةێت دايُزراوەکان تۆيارى تایتُتیان ُِةێت سُةارەت ةُو کاراٍُى ةۆ ئُو قْتاةی و خْێَدکاراٍُی

دەکُن.
 - ٩دەلرێت ،ئُگُر دايُزراوەکُ تْاٍای ُِةْو ،وەاڵيداٍُوەى پرسٖارەلآٍ تاقٓ لردٍُوەلآٍ ڕۆژاٍُ و ياٍگاٍُ و لۆتإٓ
ساڵی ٍاو قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ هُواٍُلآٍ پُروەردەى ئإَی و لۆيُالُٕتٓ ،ةُو زياٍُ ةێت لُ قْتاةٖیُلُ ةاصتر

دەٕزاٍێت.
دووەم :تٍُّا ئُو قْتاةٖاٍُ ةۆٕان ُُِٕ هُخْێَدٍٓ عُرەةٓ ةخْێٌَ لُ هُوالتێمٓ عُرەةٓ ٕان هُ قْتاةخإٍُُلٓ زيآٍ
عُرەةٓ ِاتتٌ ٕاخْد دإك ٕان ةاولٖان ةُ ڕەگُز عُرەب ةٌ.

ماددەی (:)٦٢
ماوەکاهی خٌێودن- :
یىکىم :کاژێرەکاٍی کارکردٍی ِیچ ةاخچُیُکی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُیُکی ٍاحکْيیٍ ،اةێت هُ
ڕۆژێکدا هُ ( )٥پێَج کاژێر کُيتر ةێت.و ٍاةێت هُ حُفتُیُك هُ ( )٥پێَج ڕۆژ کُيتر ةێت ،و هُ ساڵێکدا هُ ( )٠٧٤سُد و

حُفتا ڕۆژ کُيتر ةێت.

دووەم :دەکرێت ةاڵُخاٍُی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُی ٍاحکْيی ،ةۆ دوو دەوايی هُدوا یُك ةُکار ةێت.

ماددەى (:)٦١
یىکىم  :زۆرترٌٕ ژيارەی ڕۆژی خْێَدٍی ڕێگُپێدراو ةۆ ٍُِاتَٓ قْتاةٖان و خْێَدکاران هُ دايُزراوە ٍاحمْيُٖ
خۆياڵییُکان ُِيان ڕێژەى ٍُِاتٌ دەةێت کُ هُ دايُزراوە حمْيُٖلان پیادە دەکرێت.
دووەم :زۆرترٌٕ ژيارەی ڕۆژی خْێَدٍی ڕێگُپێدراو ةۆ ٍُِاتَٓ قْتاةٖان و خْێَدکاران هُ دايُزراوە ٍاحمْيُٖ
ٍێْدەوڵُتی و ةیاٍییُکان ةُپێٓ سٖستُيٓ تإتُتٓ خۆٕان دەةێت لُ پێضتر هُ وەزارەت پُسٍُدلراوە.
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ماددەی (:)٦٠
یىکىم :ةاخچُکاٍی يَدااڵن يَدااڵٍی تُيُن ( )٤چْار ساڵ و ( )٥پێَج ساڵ وەردەگرنُِ .ر يَداڵێك پێش کۆتاییّاتَی
ساڵ ( ، )٠٥/٣٠تُيٍُی ةتێتُ چْار ساڵ دەتْاٍێت هُ ةاخچُی يَدااڵن دەست پێ ةکات.

دووەم :دەةێت قْتاةخاٍُی ةَُڕەتی ٍاحکْيی هُ ساڵی یُکُيی دايُزراٍدٍی ،ةُ الیٍُی کُم پۆهُکاٍی یُلُم تا سێیُم
ةکاتُوە.
سێیىم :خْێَدٍگُ ی ئايادەیی ٍاحکْيی هُ ساڵی یُکُيی دايُزراٍدٍی ،دەتْاٍێت تٍُّا پۆهُکاٍی دەیُم و یازدەیُم
ةکاتُوە ،ةۆ ئُوەی هُ ساڵی پاصتر پۆهی دوازدەیُيیش ةکاتُوە.

چٌارەم :دەةێت پُیًاٍگُی ٍاحکْيی هُ ساڵی یُکُيی دايُزراٍدٍی ،ةُ الیٍُی کُم پۆهُکاٍی یُکُم و دووەم ةکاتُوە ،ةۆ

ئُوەی هُ ياوەی ( )٣سێ ساڵدا پاش دايُزراٍدن ةتێتُ خاوەٍی خْێَدکاراٍی گضت پۆهُکاٍی یُکُم تا پێَجُم.

پێوجىم :دەلرێت ةاڵُخاٍُی دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی هُ پۆهُلاٍی یُلُيی خْێَدٍی ةَُڕەتی تا پۆهی
دوازدەیُيی ئايادەیی ةگرێتُ خۆ ،ةُو يُرجُی پُرژیَێك قْتاةیاٍی ةَُڕەتی هُ خْێَدکاراٍی ئايادەیی جیا ةماتُوە.

شىشىم :دەلرێت ةاڵُخاٍُی دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی ،يَداڵی ةاخچُی يَدااڵن تا خْێَدکاراٍی پۆهی
دوازدەیُيی ئايادەیی هُخۆ ةگرێت ،ةُو يُرجُی پُرژیَێك يَدااڵٍی ةاخچُ و قْتاةیاٍی قْتاةخاٍُ و خْێَدکاراٍی

ئايادەیی هُ یُك جیا ةماتُوە و ،ةُو دايُزراوەیُ دەگْترێت لۆيُڵگُی پُروەردەیی.

حىوتىم :ةۆ درێژەدان ةُ خْێَدنُِ ،يْو دايُزراوەیُکی ٍاحمْيی يافی کردٍُوەی پۆهی ةُرزتری ُِیُ ،ةُو يُرجُی
يۆڵُتی ةۆ ئُوە وەرگرتتێت یان وەرگرێت.

ماددەی (:)٦٣
ةۆ ِاوکاریکردٍی ئُو قْتاةی و خْێَدکاراٍُی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيییاٍُی کُ پێْیستیان ةُ ِاوکاریی زیاتر
ُِیُ ،دايُزراوەکان يافی کردٍُوەی خْهی ةُِێزترلردٍیان ةۆ گضت قْتاةیان و خْێَدکاراٍی خۆیان و هُ ةاڵُخاٍُکاٍی
خۆیان هُ کاتی ِاویٌ و ةُ ٍرخێکی گٍْجاو ُِیُ .جگُ هُوە دايُزر اوەکان يافی کردٍُوەی خْهی تریان ٍییُ.
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بىشی حىوتىم
سیستىمی کارگێڕی و دارایی

ماددەی (:)٦٤
سیستىمی کارگێڕی- :
یىکىمُِ :ر دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی ةُ پێی ئُو سیستُيُ کارگێڕییُ کار دەکات کُ يۆڵُتی هُسُر

وەرگرتْوە.

دووەم :پێْیستُ ُِر دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی لُسێك دەستَیضان ةکات وەك رێمخُر و ٍْێَُری
خۆی ةۆ پُیْەٍدیکردن هُگُڵ وەزارەت و دايْدەزگاکاٍی.

سێیىم :دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيُٖلان ٍْسراوەکاٍیان ئاراستُی (ةُڕێْةُرایُتیی پُروەردەی قُزا) دەکُن،
و ئُگُر پێْیستی کرد ٍْسراوەکان پاصان ةُرز دەلرێَُوە ةۆ سُروتر.

ماددەی (:)٦٥
لی ژهىكان- :

یىكىم :ئُرکُ هُسُر ُِيْو قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُیُلی ٍاحکْيی ةُ الیٍُی کُم ئُم هیژٍاٍُی ُِةێت:

 - ٠هیژٍُی تاقیمردٍُوەلان.
 - ٥هیژٍُی وردةیَی.
 - ٣هیژٍُی تۆياری گضتی.
 - ٤هیژٍُی چااللییُلان.
 - ٥هیژٍُی ٍُِْری ةۆ لاروةاری وەرزصیٍُِْ ،ری و ئُدەةی.
 - ٦هیژٍُی ژیَگُ و پالْخاوێَی و ةُدواداچْوٍی تٍُدروستی.
دووەم :وەزارەت يافی داٍاٍی هیژٍُی دیکُی ُِیُ .هُ کاتی داٍاٍی هیژٍُی دیکُ دەةێت دايُزراوەکُ پێش
دەستپێمی ساڵی خْێَدن هُو زیادکردٍُ ئاگادار ةکرێتُوە.
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ماددەی (:)٦٦
تۆمارەكاهی دامىزراوە پىروەردەییى هاحكٌمیىکان- :
یىکىم :پێْیستُ ُِيْو ةاخچُیُکی يَدااڵٍی ٍاحکْيی ئُم تۆياراٍُی ُِةێت:
 - ١تۆياری گضتی کُ ژيارە و ٍاو و تُيٍُی گضت يَداڵُکاٍی تێدا دەةێت.
 - ٥تۆياری يیالکی گضت کاريٍُداٍی ةاخچُکُ ،و ٍاوٍیضان و ةڕواٍايُکاٍیان.
 - ٣تۆياری کُهْپُل ،کُ گضت لُهْپُهُلاٍی ةاخچُکُ هُ خۆ دەگرێت.
 - ٤تۆياری سُرداٍی سُرپُرصتیاران ،لُ تێیدا ڕۆژی سُرداٍی سُرپُرصتیار و تێتیَییُکاٍی تێیدا تۆيار دەکرێت.
 - ٥تۆياری تُالری دايُزراوەکُ ،کُ زاٍیاریی وردی هُةارەی ژيارە و ڕووةُری ژوور و ِۆڵُکان و ژوورەلاٍی لارگێڕی

و ڕووةُرەلاٍی دیمُی ةاخچُکُی تێدا تۆيار دەلرێت.
-٦

تۆياری

لۆةْوٍُوەلان،

لُ

هٍُاویاٍدا

پْختُی

لۆةْوٍُوەلاٍی

ٍاو ةاخچُکُ تۆيار

دەلرێت.

دووەم :پێْیستُ ُِيْو قْتاةخاٍُ و خْێَدگُ و پُیًاٍگُیُکی ٍاحکْيی ئُم تۆياراٍُیان ُِةێت:

 - ١تۆياری گضتی لُ ژيار وٍ ،او و تُيٍُی قْتاةیان و خْێَدکاران و پۆهُلاٍیان و ًٍرەی لۆتاییان هُ ةاةُتُ
جۆراوجۆرەلان و زاٍیاریی دیمُی پێْیست ةگرێتُ خۆ.
 - ٥تۆياری يیاللاتی پُروەردە و فێرلاری ،لُ ٍاوی سیاٍی فُرياٍتُر و لاريٍُداٍی تری ٍاو دايُزراوەلُ و ڕۆژ و
ياٍگ و ساڵی هُدایمتْوٍیان و ةڕواٍايُکاٍیان و ٍاوٍیضاٍی وەزیفی و پسپۆڕییان و يێژووی دايُزراٍدن و
دەستتُلارةْوٍیان هُ دايُزراوەلُ و ٍاوی ئُو دايُزراوەی لُ هێْەی ِاتْوە ،ةگرێتُ خۆ.

 - ٣تۆياری ًٍرەلان ،لُ تێیدا ًٍرەلاٍی ُِر قْتاةی و خْێَدکارێك هُ ُِر ةاةُتێك و ُِيْو تاقیمردٍُوە و ُِيْو
وەرزەلان ةگرێتُ خۆ.
 - ٤تۆياری قْتاةیان و خْێَدکاراٍی ئايادەٍُةْو.
 - ٥تۆياری ةڕواٍايُی ِاتْو و ةڕواٍايُی دەرچْو هُ دايُزراوەلُ.
 - ٦تۆياری لُهْپُل ،کُ گضت لُهْپُهُلاٍی دايُزراوەکُی تێدا تۆيار کراوە.
 - ٧تۆياری ةُدواداچْون ،کُ ئاستی ئُلادیًی قْتاةیان و خْێَدکاران دەگرێتُ خۆ ،هُ ٍاویضیاٍدا ًٍرە و

ئاستُلاٍیان.

 - ٨تۆياری سُرداٍیمردٍی سُرپُرصتیار ،لُ تێیدا ڕۆژی سُرداٍی سُرپُرصتیار و تێتیَی و ُِڵسٍُگاٍدٍُلاٍی ةۆ
لادیراٍی پُروەردە و فێرلاری ،تێیدا تۆيار کراةێت.
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 - ٩تۆياری سُرداٍیمردٍی ةُڕێْەةُر ةۆ پۆهُلان ،لُ تێیدا دیدەٍیمردٍی ةُڕێْەةُر هُ پۆل و ُِڵسٍُگاٍدٍی ئُدای
يايۆستا هُ کاتی واٍُوتَُوە و چۆٍیُتیی ةُصداریمردٍی قْتاةی و خْێَدکار هُ واٍُلُ و ئاستی سُرلُوتَی
يايۆستا هُ ةُلارِێَاٍی ِۆلارەلاٍی فێرلردن ،تێیدا تۆيار کراةێت.

 - ٠٤تۆياری قْتاةیان و خْێَدکاراٍی دەرٍُچْو کُ تێیدا ٍاوی ئُو قْتاةی و خْێَدکاراٍُ تۆيار دەلرێت لُ
دەرٍُچْون ،هُگُڵ ساڵی هُدایمتْون و ًٍرەلاٍیان هُ ةاةُتُ جۆراوجۆرەلان.

 - ٠٠تۆياری لۆةْوٍُوەلان ،لُ هٍُاویاٍدا پۆختُی لۆةْوٍُوەلاٍی ٍاو دايُزراوەلُ تۆيار دەلرێت.
 - ٠٥تۆياری تُالری دايُزراوەلُ ،کُ زاٍیاریی وردی هُةارەی ژيارە و ڕووةُری پۆل و تاقیگُ و ژوورەلاٍی لارگێڕی و

ڕووةُرەلاٍی دیمُی تُالری دايُزراوەلُی تێدا تۆيار دەلرێت.

سێیىم :وەزارەت يافی زیادکردٍی تۆياری ُِیُ ،ةُ يُرجێك ةُر هُ دەستپێمی ساڵی خْێَدٍی ٍْێ ،دايُزراوە
پُروەردەییُ ٍاحکْيییُکاٍی هێ ئاگادار ةکرێتُوە.

ماددەى (:)٦٧

ڕاپۆرتی سااڵهى- :
پێْٕستُ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُکان پێش ڕۆژی یُکی ياٍگی ( )٧حُوت ڕاپۆرتی سااڵٍُی خۆیان ةُ
زياٍی کْردی ،دەرةارەى چۆٍُٖتٓ ةُڕێْەچْوٍٓ پرۆسُى خْێَدن و چااللُٖلان ،پێضمُش ةُ (ةُڕێْةُرایُتی

پُروەردەی قُزا) ةکُن.

ماددەى (:)٦٨

یىکىم :ةُصی لارگێڕى دايُزراوە ٍاحمْيُٖلان کارئاساٍی ةۆ پێکّێَاٍی ئٍُجْيٍُٓ ةُخێْکاران دەکات.
ئٍُجْيٍُُکُ ُِيان ئُو لاراٍُ دەلات لُ هُڕێًَإُٖلآٍ ئٍُجْيٍُٓ ةُخێْکاران هُ دايُزراوە حمْيُٖکان

ِاتْوە.

دووەم :ئُگُر قْتاةیان و خْێَدکاران ویستیان ٍْێَُرایُتی پیضُیی خۆیان هُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ
دروست ةکُن ،دەةێت ةُصی کارگێڕی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان کارئاساٍیان ةۆ ةکُن.
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ماددەی (:)٦٩
کرێی خٌێودن و هرخىکان- :
یىکىمُِ :يْو دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلان ،يافی وەرگرتَی لرێی سااڵٍُی خْێَدٍیان ُِیُ .کرێی
سااڵٍُی خْێَدن پُڕتْوکُکاٍی خْێَدن و جوی یُلپۆصی هُ خۆ دەگرێت.

دووەم :ةۆ ئُو دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیاٍُی پێش دەرچْوٍی ئُم ڕێًَاییُ دايُزراون ،کرێی سااڵٍُی
خْێَدن ةُ پێی ئُو يۆڵُتُ دەةێت کُ دايُزراوەکُ پێضتر وەری گرتْوە ،ةُاڵم هُ کاتی ٍْێکردٍُوەی يۆڵُت

وەزارەت يافی ُِیُ کرێی سااڵٍُ کُم ةکاتُوە گُر ةارودۆخی دارایی ُِرێى ئُوە ةخْازێت.

سێیىم :ةۆ ئُو دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیاٍُی پاش دەرچْوٍی ئُم ڕێًَاییُ دادەيُزرێٌ ،کرێی سااڵٍُی
خْێَدن ةُ پێی ةڕیاری وەزارەت دەةێت و ةُ ڕەچاوکردٍی دۆخی دارایی خُڵکی ُِرێى.

چٌارەمٍ :اةێت قْتاةیان و خْێَدکاران و کُسْکاریان ةُ ئُرکی دارایی یان پێتُخضیٌ هُ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ
پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکاٍدا پاةٍُد ةکرێٌ جگُ هُ کرێی خْێَدن ٍُةێت کُ پُڕتْوکُکاٍی خْێَدن و جوی یُکپۆصیش

هُ خۆ دەگرێت .ئُو خزيُتگْزاریا ٍُی هُ دەرەوەی پرۆسُی خْێَدٌٍ ،وەك خزيُتگْزاری ِاتْوچۆ و ٍاٍخْاردن ةُ
ٍرخێك دەةێت کُ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکُ خۆی هُ کاتی وەرگرتَی قْتاةی و خْێَدکار ةُخێْکاری هێ

ئاگادار دەکاتُوە.
پێوجىم:

ٍرخ ی

صتْيُکی

فرۆصگا،

هُ

الیُن

دايُزراوە

پُروەردییُ

ٍاحکْيیُکُ

دادەٍرێت.

شىشىم  :پێْیستُ گرێتُستێك هُ ٍێْان دايُزراوە و ةُخێْکار ُِةێت پێش دەستپێکردن ةُ خْێَدن.
حىوەتىم :وەرگرتَی کرێی سااڵٍُی خْێَدن هُالیُن دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلان هُ ڕێگُی ژيارەیُکی

ةاٍمییُوە

دەةێت

لُ

دايُزراوەلُ

دەیماتُوە

هُ

ةاٍکێکی

حکْيی

یان

ٍاحکْيی.

يىشتىم :دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلان ،يافی خۆیاٍُ کرێی سااڵٍُی خْێَدن ُِر دوو ساڵ جارێك ةُ
ڕێژەی ( )٪٥دوو هُ سُد ةُرز ةکٍُُوە ،ئُویش پاش ئاگادارکردٍُوەی ٍْسیَُکی ةُخێْکاران پێش دەسپێکی ساڵی

خْێَدن ةُ ( )٤چْار ياٍگ و ڕەزايٍُدی وەزارەت.

53

ماددەی (:)٧٢
پشکىکاهی (قیستىکاهی) کرێی خٌێودن- :
یىکىم :لرێی سااڵٍُی خْێَدن ،هُ دوو پضك کُيتر ٍاةێت.
دووەم :پضکی یُکُم هُ کاتی تۆيارکردن یان پێش دەستپێکردٍی ساڵی خْێَدن دەدرێت.
سێیىم :پضمی دووەم پێش دەستپێکی وەرزی دووەيی خْێَدن دەدرێت.
چٌارەم :دايُزراوەکُ ،يافی زیادکردٍی پضکی خْێَدٍی ةۆ زیاتر هُ ( )٥دوو پضك ُِیُ.
پێوجىم :ةُخێْکار يافی پێداٍی پضکُکاٍی ةُ جیا یان پێکُوە ُِیُ.
شىشىم  :ئُگُر ةُخێْکار پُصیًان ةْو هُ داٍاٍی یان ةُردەوايتْوٍی يَداڵُکُی یان قْتاةی/خْێَدکار هُو
دايُزراوەیُ هُ ياوەی ( )٠٥پ ازدە ڕۆژدا هُ ڕۆژی پێداٍی پضکی یُکُيی خْێَدن ،ئُرکُ هُسُر دايُزراوەکُ ()٪٩٤

ٍُوەد هُ سُدی پارەکُ ةۆ ةُخێْکار ةگُڕێَێتُوە .ئُگُر قْتاةی و خْێَدکار وەرزی دووەيی هُ دايُزراوەکُ دەست
پێ ٍُکردٍ ،یْەی کرێی سااڵٍی خْێَدٍی ةۆ دەگُرێَدرێتُوە.

ماددەی (:)٧١
ڕێکارەکاهی دامىزراوە پىرورەدەییى هاحکٌمیىکان لى کاتی هىداهی کرێی سااڵهى- :
یىکىمُِ :يْو دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلان ،يافی ئُوەیان ُِیُ داوا هُ وەزارەت ةمُن کُ ئُو قْتاةی و
خْێَدکاراٍُی ةُخێْکاراٍیان پاش ئاگادارکردٍُوەش ،پضکُکاٍی کرێی سااڵٍُ هُ کاتی خۆی ٍادەن ،هُ دايُزراوەکُ

ةگْێزرێَُوە ةۆ دايُزراوەیُلی پُروەردەیی حمْيی یان ٍاحکْيی دیکُ.

دووەم :هُ کاتی داواکردٍی دايُزراوەکُ هُسُر گْاستَُوەی ئُو قْتاةی و خْێَدکاراٍُ ،وەزارەت هُ ياوەی ()٠٥
پازدە ڕۆژدا داواکُ پُسٍُد دەکات و هُو ياوەیُدا قْتاةییُکُ یان خْێَدکارەکُ دەگْێزرێتُوە ةۆ دايُزراوەیُلی

پُروەردەیی حمْيی جگُ هُ پُیًاٍگُکان ،یان ٍاحکْيی ئُگُر ةُخێْکار و خْێَدکار خۆی ویستی کرێی خْێَدن

ةدات.

سێیىم :هُکاتی دەستُةُرٍُکردٍی کرێی سااڵٍُی خْێَدن هُ کاتی خۆی دايُزراوەکُ يافی ُِیُ ڕێکاری یاسایش

ةگرێتُ ةُر.

چْارەم :هُکاتی دەستُةُرٍُکردٍی کرێی سااڵٍُی خْێَدن هُ کاتی خۆی دايُزراوە يافی ُِیُ ةڕواٍايُ و

ةڕواٍايُی گْاستَُوە ٍُدات ةُ قْتاةی و خْێَدکار تاکْو پضکُکان تُواو دەدرێت.
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ماددەی (: )٧٠
باجىكان- :

پێْیستُ دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلان ئُو ةاجاٍُ ةدەن ،کُ ةُ پێی یاسا ةُرکارەکان دەکُوێتُ سُر صاٍیان،

جگُ هُ ةاجی خاٍْوةُرە کُ دەکُوێتُ ئُستۆی خاوەٍی تُالرەکُ.

ماددەی (:)٧٣
کاروةاری دارایی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان يوکُچی یاسا داراییُ کارپێکر اوەکان و دیْاٍی چاودێری

دارایی ُِرێى دەةٌ.

ماددەی (:)٧٤
يْوچُی يايۆستا و فُرياٍتُران هُ ڕێگُی ژيارەی ةاٍکییُوە دەدرێت.
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بىشی يىشتىم
سىرپێچی و سزاکان

ماددەی (:)٧٥

جۆری سزاکان- :
یىکىمُِ :ر دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی سُرپێچی حْکًُکاٍی یاسای قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکاٍی

ُِرێى ژيارە ()٠٤ی ساڵی ( )٥٤٠٥ةکات سزا دەدرێت ةُ یُکێك هُم دوو سزایُ:

 - ١دەستگرتٌ ةُسُر قْتاةخاٍُ یان پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکُدا ةُ صێْەیُکی کاتی و ةُڕێْەةردٍی هُ الیُن وەزارەتُوە
تاکْو کێضُکان ةُ پێی حْکًُکاٍی یاسای قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکاٍی ُِرێى چارەسُر دەکرێٌ.

 - ٠ئُگُر کێضُکان ةُردەوام ةْون ،ئُوا يۆڵُتُکُی ُِڵدەوەصێَدرێتُوە و قْتاةخاٍُ/خْێَدٍگُ /پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکُ
دادەخرێت.

دووەمُِ :ر دايُزراوەیُکی پُ روەردەیی ٍاحکْيی سُرپێچی ڕێًَاییُکان ةکات ،سزا دەدرێت ةُ یُکێك هُم سزایاٍُ:

ِ - ١ۆصداری دايُزراوەکُ و سُپاٍدٍی گرتَُةُری چاکسازی.

ِ - ٠ۆصداری دايُزراوەکُ و سُپاٍدٍی گرتَُةُری چاکسازی و سُپاٍدٍی سزای دارایی.
ِ - ٣ۆصداری دايُزراوەکُ و سُپاٍدٍی گرتَُةُری چاکساز ی و سزای دارایی و يُعَُوی.

ُِ - ٤ڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت.

ُِ - ٥ر سزایُکی دیکُ کُ وەزارەت ةُ پُسٍُدی دەزاٍێت.

ماددەی (:)٧٦
یىکىم :صێْاز و ةڕی سزاکان ةُ پێی خضتُیُك دەةێت کُ وەزارەت سااڵٍُ پێش ڕۆژی یُکی ياٍگی (ُِ )٨صتی ُِر
ساڵێك دەستَیضاٍی دەکات.
دووەم :ةُ پێی یاسای قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکاٍی ُِرێى سزای دارایی هُ ( )٠٤٤٤٤٤٤٤دە يویۆن دیَاری عێراقی
کُيتر ٍاةێت و هُ ( )٠٥٤٤٤٤٤٤٤سُد و پٍُجا يویۆن دیَاری عێراقی زیاتر ٍاةێت.
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ماددەی (:)٧٧
ڕێکاری لێکۆڵیوىوە و بریاردان سىبارەت بى پێشێلکاری وسىرپێچییىکان- :
یىكىم :کاتێك "ةُڕێْەةُرایُتی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان" سکااڵیُك یان زاٍیارییُکی پێ دەگات کُ
دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحمْيی پێضێوماریی یاسایی یاخْد سُرپێچی ڕێًَایییُلاٍی کردووە ،هیژٍُیُکی
هێمۆڵیَُوە هُ وەزارەت دەست ةُ ةُدواداچْون و هێمۆڵیَُوە هُو ةْارە دەکات.
دووەم:
 - ١دەةێت "هیژٍُی هێکۆڵیَُوە" ،هُ ياوەی ( )٠٥پازدە ڕۆژ هُ گُیضتَی سکااڵکُ یان زاٍیارییُکان پُیْەٍدی ةُ
ةُڕێْەةُرایُتی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکُ ةمات و داوای ڕووٍمردٍُوەی هێ ةمات سُةارەت ةُ ُِيْو ئُو
تۆيُتاٍُی ئاڕاستُی دايُزراوەلُ لراوە.
 - ٠دەةێت وەاڵيی ةُڕێْەةُرایُتی دايُزراوە پُروەردەییُکُ هُ ياوەی ( )٠٥پازدە ڕۆژدا ةگات ةُ "هیژٍُی هێکۆڵیَُوە".
سێیىم :دوای وەرگرتَی واڵيی دايُزراوە پُروەردەییُکُ" ،هیژٍُی هێکۆڵیَُوە" دەست ةُ پرۆسُی تاوتْێکردٍی
ةاةُتُکُ دەکات و هُ ياوەیُك کُ هُ ( )٠٥پازدە ڕۆژ زیاتر ٍُةێت ةڕیار هُسُر پُروەٍدەکُ دەدات.
چٌارەم :هُ لاتی ٍُسُهًاٍدٍی تۆيُتُکان“ ،هیژٍُی هێکۆڵێَُوە" ةڕیار هُسُر داخستَی پُروەٍدەکُ دەدات و دايُزراوە
پُروەردەییُکُی هێ ئاگادار دەکاتُوە.
پێوجىم :ئُ گُر پێضێوماریی یاسایی یان سُرپێچی ڕێًَایییُلان یان ئاستَزيی دايُزراوەکُ سُهًێَرا" ،هیژٍُی
هێکۆڵیَُوە" پێضَیاری جۆر و ةڕی سزاکان ةۆ وەزارەت دەکات.
شىشىم :وەزارت ةڕیار هُسُر سزادان یان سزاٍُدان و صێْاز و ةڕی سزاکان دەدات.
حىوتىم :ئُگُر دايُزراوە پُروەردەییُکُ پاش ِۆصداریکردٍی فُريی هُ الیُن وەزارەتُوە ڕێکار و چالسازیی
پێْیستی ٍُگرتُ ةُر هُ ياوەی ( )٣سێ ياٍگدا ،یاخْد پاةٍُد ٍُةْو ةُ ةڕیار و ڕێًَایییُلان ،ئُوکات "وەزارەت" يافی
سُپاٍدٍی سزای دارایی و ِۆصداری زیاتری ُِیُ.
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يىشتىم :ئُگُر دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکُ پاش ِۆصداری دووەم ةُ ( )٣سێ ياٍگ ڕێمارە پێْیستُکاٍی
ٍُگرتُ ةُر و چاکسازی ٍُکرد ،ئُوکات پێْیستُ وەزارەت ةڕیار هُسُر ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت ةدات.
هۆیىم :هُ حاڵُتی سُپاٍدٍی سزای ُِڵْەصاٍدٍُوە هُالیُن وەزارەتُوە ،خاوەٍی يۆڵُت يافی تاٍُهێداٍی هُ ةڕیارەکُ الی

"ئٍُجْيٍُی وەزیران" ُِیُ ،هُ ياوەیُك لُ هُ ( )٧حُوت رۆژی دەوام زیاتر ٍُةێت هُ ڕۆژی گُیضتَی ةڕیاری وەزارەت

ةُ خاوەٍی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکُ و ئٍُجْيٍُی وەزیراٍیش هُ ياوەی ( )٠٥پازدە ڕۆژ هُ ڕێکُوتی
پێضکُصکردٍی داواکارییُکُ ةڕیاری کۆتایی خۆی دەر دەکات و و ةڕیارەکُش صیاوی تاٍُهێدان دەةێت هُةُردەم دادگای

کارگێڕیدا.

دەیىم :هُ حاڵُتی سُپاٍدٍی سزا هُالیُن وەزارەتُوە ،خاوەٍی يۆڵُت يافی تاٍُهێداٍی هُ ةڕیارەکُ الی (وەزیر) ُِیُ ،هُ

ياوەیُك لُ هُ ( )٧حُوت رۆژی دەوام زیاتر ٍُةێت هُ ڕۆژی گُیضتَی ةڕیاری وەزارەت ةُ خاوەٍی دايُزراوە
پُروەردەییُکُ.
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بىشٍ هۆیىم
حٌكمٍ گشتی
ماددەی (:)٧٨

مافی قٌتابیان و خٌێودکاران- :

يافُلاٍی قْتاةیان و خْێَدکاراٍی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيیُلان ،دەةێت پارێزراو ةٌ.

ماددەی (:)٧٩

ژمارەی موداڵ و قٌتابی لى پۆلدا- :
یىکىمٍ :اةێت ِیچ پۆهێمی ةاخچُی يَدااڵن هُ ( )٥٥ةیست و پێَج يَداڵ زیاتر ةێت و ٍاةێت ڕووةُر ةۆ ُِر يَداڵێك هُ

پۆهُکُ هُ ( )٠،٥یُك يُتر و ٍیْ يُتردووجا کُيتر ةێت.

دووەمٍ :اةێت ِیچ پۆهێمی قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ هُ ( )٣٤سی قْتاةی زیاتر ةێت ،و ٍاةێت ڕووةُر ةۆ ُِر
قْتاةی و خْێَدکارێك هُ پۆهُکُ هُ ( )٠،٥یُك يُتر و ٍیْ يُتر دووجا کُيتر ةێت.

ماددەی (:)٨٢
دامىزراوەی ياوبىش و پشتیٌاهکراو- :
دەکرێت ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگاٍُ و ٍاوەٍدەکاٍی تری خْێَدن لُ حمْيُت خاوەٍیاٍُ و

خُرجییان دەدات ،هُ الیُن لۆيپاٍیالان یاخْد ڕێمخراوە ٍێْدەوڵُتییُلان یان يُدەٍییُلان ،ةُ ِاریماری هُگُڵ
حمْيُت ةُڕێْە ةتردرێٌ .ةُم جۆرە دايُزراوەیُ دەوترێت دايُزراوەی پُروەردەیی ِاوةُش و پضتیْاٍکراو.

ماددەی (:)٨١
دەکرێت دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی قازاٍجَُویست ةێت یاخْد قازاٍجْیست.

ماددەی (:)٨٠
یىکىمُِ :ر دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحمْيی ،يافی دیزایَی جن و ةُرگی یُلپۆصی تایتُت ةُ خۆیی ُِیُ و هُ

حُفتُی یُکُيی خْێَدن ةُسُر قْتاةیان و خْێَدکاران داةُش دەکرێت ةُ خۆڕایی.

دووەمُِ :ر دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحمْيی ،يافی رێکخستَی گْاستَُوەی قْتاةیان و خْێَدکاراٍی هُ ياڵُوە
ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و ةُ پێچُواٍُوە ُِیُ ،ةُ ٍرخێك کُ دايُزراوەکُ ةڕیاری هُسُر دەدات.

ماددەى (:)٨٣
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دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکان يافی خۆیاٍُ ڕاگُیاٍدٍی خۆیان ُِةێت ،ئُویش پاش وەرگرتَی يْڵُت هُ
وەزارەت و دايْ دەزگا پُیْەٍدیدارەکاٍی تر.

ماددەى (:)٨٤
یىکىم :دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيُٖلان يافی خۆیاٍُ چاالکی جیاواز و فٖستٖڤاڵ و ئاٍُِگٓ رۆصَتٖرى و خۆصٓ
خۆیان ساز ةمُن هُ دەرەوی کاتُکاٍی خْێَدن و ةُ يُرجێك کاریگُری هُسُر ڕەوصی خْێَدن هُ دايُزراوەکُ ٍُةێت.

دووەم :ئُگُر ئٍُجايداٍی ئُو چاالکی و فٖستٖڤاڵ و ئاٍُِگٓ رۆصَتٖرى و خۆصی کاری گُری هُسُر کات و ڕەوصی
خْێَدن ةێت ،دەةێت پێضْەختُ ڕەزايٍُدی ةُڕێْەةُرایُتی گضتی پارێزگا وەرگیرێت.

ماددەى (:)٨٥
دەةێت ئااڵی کْردستان و ئااڵی دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحمْيُٖکُ هُسُر یان هُةُردەم تُالری دايُزراوەکُ داةَرێت.

ماددەی (:)٨٦

یىکىم :هُ ُِيْو دايُزراوە پُروەردەییُ ٍاحکْيیُکاٍدا گضت ئُو کاراٍُی هُگُڵ پُیايی پُروەردە و فێرلاری

ٍاگٍْجێٌ ڕێپێَُدراون ،ةُتایتُتیش ئُياٍُی خْارەوە:

ُِ - ١ڵگرتَی چُك ،تٍُاٍُت ئُو چُکاٍُش کُ هُ ڕووی یاسایییُوە يۆڵُتپێدراون وِ ،ێَاٍی ئايێری ةریَدارلُر و
يُترسیدار.

 - ٠جگُرەلێضان و فرۆصتَی ياددەی ِۆصتُر و سُرخۆصمُر و ُِر ياددەیُلی دیمُی قُدەغُلراو.
 - ٣ڕێکاليی ةازرگاٍی و چاالکی حزةی.

 - ٤ةُلارِێَاٍی تٍْدوتیژیی جُستُیی و دەرووٍی و يُعَُوی؛ ُِروەِا ڕێگُ ةُ ةُلارِێَاٍی ڕەفتاری یُکترصکاٍدن

ٍادرێت.

 - ٥ةُکارِێَان و ٍیضاٍداٍی ئُو دروصًاٍُی هُگُڵ ةَُيالاٍی پێکُوەژیاٍی ئاصتییاٍُ و ئاییَی وٍُتُوەیی گُهی
لْردستان ٍاگٍْجێٌ.
دووەمُِ :ر کُسێك سُرپێچییُك ةُراٍتُر ةُ ةڕگُ کاٍی سُرەوەی ئُم ياددەیُ ةکات ،سزای لارگێڕی دەدرێت ،ةێ ئُوەی
ڕێگا هُ سزایُکی تر ةگرێت ةُراٍتُر ةُو کُسُ کُ هُ یاساکاٍدا ِاتْوە.
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ماددەى (:)٨٧
پێْٕستُ ُِيْو دايُزراوەیُکی پُروەردەیی ٍاحکْيی تاةوۆیُکی خۆی ةُ تُالرەکُوە یان هُةُردەم تُالرەکُ ُِةێت ،و

ةُم جۆرەی خْارەوە:

یىکىم :تاةوۆیُکُ هُ ( )٣سێ يُتر ةُ ( )٠،٥یُك يُتر و ٍیْ يُتر ةچْکتر ٍُةێت.
دووەمٍ :اوی دايُزراوەکُ ،وەك هُ يۆڵُتُکُدا ِاتْوە ،هُسُر تاةوۆکُ ةَْسرێت.
سێیىم :ساڵی دروستتْوٍی دايُزراوەکُ هُسُر تاةوۆکُ ةَْسرێت.
چٌارەم :هۆگۆی دايُزراوەکُ هُسُر تاةوۆکُ وێَا ةکرێت.
پێوجىم :تاةوۆکُ ةُ زياٍی کْردی ةَْسرێت ،و دەکرێت جگُ هُوە ةُ زياٍی تریش ةَْسرێت.

ماددەی (:)٨٨
ِاوپێچُکاٍی تُالرسازی و ِاوپێچی خضتُی سزاکان و ِاوپێچی ةُصُکاٍی ئايادەیی پیضُیی ةُ ةُصێکی ئُم ڕێًَاییُ

ُِژيار ئُکرێٌ.

ماددەی (:)٨٩
پێْیستُ ئُو کُس و الیٍُاٍُی يۆڵُتی ةاخچُی يَدااڵن و قْتاةخاٍُ و خْێَدگُ و کۆيُڵگُی پُروەردەیی و
پُیًاٍگُیان ُِیُ و پێضتر دەستتُکار ةْون ،هُ ياوەی ( )٣سێ ياٍگدا هُ دەرچْوٍی ئُم ڕێًَاییُ ،هُ گضت ڕووەکاٍُوە
جگُ هُ ڕووی تُالرسازی کُ ةُ چٍُد ياددەیُك هُم ڕێًَاییُ ڕێکخراوە ،خۆیان هُگُڵ حْکًُکاٍی ئُم ڕێًَاییُ

ةگٍْجێٌَ.

ماددەی (:)٩٢
ةُ درەچْوٍی ئُم ڕێًَاییُ ،ڕێًَایی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکاٍی ژيارە ()٠ی ساڵی (ُِ )٥٤٠٦ڵدەوەصێتُوە.

ماددەی (:)٩١
ئُم ڕێًَاییُ هُ ڕۆژی ةاڵوکردٍُوەی هُ ڕۆژٍايُی فُريی (وقائع کردستان) جێ ةُ جێ دەکرێت.
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ياوپێچی ژمارە ١
خشتىی سزاکان
لى کاتی سىلماهدهی پێشێلکاری و

سزای دارایی

سزاکاهی دیکى

سىرپێچی
ٍُةْوٍی يۆڵُتی فُريی.

( )٠٥٤سُد و پٍُجا يویۆن دیَار

گۆڕیَی يۆڵمداریُتی دايُزراوە ةێ

( )٠٤٤سُد يویۆن دیَار

 داخستَی ڕاستُوخۆی دايُزراوە. تۆيارکردٍی سکااڵی یاسایی.ُِ -ڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت.

يۆڵُتی فُريی وەزارەت.
گْاستَُوەی ةاڵُخاٍُی دايُزراوە ةێ

( )٠٤٤سُد يویۆن دیَار

ُِ -ڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت.

يۆڵُتی فُريی وەزارەت.
یُکێك هُ ةُڵگُ و ٍْوسراو ەکان کُ هُ

( )٠٤٤سُد يویۆن دیَار

کاتی داواکردٍی يۆڵُت پێضکُش

 ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت. -تۆيارکردٍی سکااڵی یاسایی.

کراون ،ساختُ دەرچْون یاخْد
ةَُيایان ٍییُ.
يۆڵُت ةێ ةْوٍی يُرجی پێْیست و

( )٠٤٤سُد يویۆن دیَار

ُِ -ڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت.

ةُڵگُ و پێداویستی پێْیست دراوە.
ئاستی ٍزيی ئُکادیًی ( )٣سێ ساڵ

(ُِ )٨٤صتا يویۆن دیَار

ُِ -ڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت.

هُسُر یُك (هُ خْار ئاستی يايَاوەٍد).
کاتێك دايُزراوەیُکی ٍێْدەوڵُتی

( )٥٤پٍُجا يویۆن دیَار

ُِ -ڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت.

پاڵپضتی ئاکادیًی هُالیُن ٍاوەٍدی
سُرەکی جیّاٍی هُدەست داوە.
ةُسُرچْوٍی يۆڵُت ،ةێ پێضکُش

( )٦٤صُست يویۆن دیَار

کردٍی داوا ةۆ ٍْێکردٍُوەی يۆڵُت.

 ِۆصدارکردٍُوە. -تۆيارکردٍی سکااڵی یاسایی.
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داوای ٍْێکردٍُوەی يۆڵُت کراوە ،ةُاڵم

( )٥٤پٍُجا يویۆن دیَار

داواکُ درەٍگتر پێضکُش کراوە وەك
هُو کاتُی وەزارەت ةۆی دیاری کردووە.
ٍُِێَاٍی ةُڵگُی ئُستۆپاکی ةاجی

( )٥٤پٍُجا يویۆن دیَار

ِ -ۆصداری فُريی.

دەرايُت ُِرچٍُدە وەزارەت ةُ فُريی

 -دەةێت ةاجُکان هُ ياوەی ( )٣سێ ياٍگ

داوای کردووە.

ةدرێٌ ،ئُگُر ٍُدران پرۆسُی
ُِڵدەوەصاٍدٍُوەی يۆڵُت دەست پێ
دەکات.

سُرپێچی )٥٤پٍُجا يویۆن دیَار
(
کاتێك دايُزراوەکُ پێضێوماری و

دیار و دووةارە کردووە

 پرۆسُی ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت دەستپێ دەکات.

و ،پاش ئاگادارکردٍُوەی چٍُد

جارەی فُريی هُالیُن وەزارەتُوە،
پێضێوکاریی و کُيْکْرتیُکاٍی چاك

ٍُکردووە.

وەرگرتَی قْتاةی/خْێَدکاری زیاتر وەك ةُ پێی ةڕێك کُ وەزارەت
هُوەی هُ کاتی پێضکُصکردٍی يۆڵُت

ةڕیاری هُسُر دەدات.

 ِۆصداری فُريی. -گرتَُةُری چاکسازی.

ِاتْوە ،ةێ ڕەزايٍُدی وەزارەت.
کاتێك ڕێژەی کادیری ُِيیضُیی هُژیر

( )٧٤حُفتا يویۆن دیَار

( )٪٥٤پٍُجا هُ سُدە.

 ِۆصداری فُريی. پرۆسُی ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت دەستپێ دەکات.
 -گرتَُةُری چاکسازی.

کاتێك ڕێژەی کادیری ُِيیضُیی ( ٥٤تا

( )٥٤پٍُجا يویۆن دیَار

 )٪ ٧٤پٍُجا تا حُفتا هُ سُدە.
کاتێك ڕێژەی کادیری ُِيیضُیی سُرو

 ِۆصداری فُريی. -گرتَُةُری چاکسازی.

( )٣٤سی يویۆن دیَار

حُفتا ةُاڵم ژێر ُِصتا هُ سُدە.

 ِۆصداری فُريی. -گرتَُةُری چاکسازی.
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داٍُيُزراٍدٍی يیالك ةُ پێی ڕێًَایی.

( )٥٤ةیست يویۆن دیَار

ٍُداٍی يْوچُ هُ ڕێی ةاٍکُوە.

( )٠٤دە يویۆن دیَار

وەرٍُگُرتَی کرێی قْتاةی هُ ڕێی

( )٠٤دە يویۆن دیَار

 ِۆصداری فُريی. گرتَُةُری چاکسازی. ِۆصداری فُريی. گرتَُةُری چاکسازی. سزاکان زیاد دەکرێٌ هُ ئُگُری ٍُکردٍیچاکسازی.
ِ -ۆصداری فُريی.

ةاٍکُوە.
وەرگرتَی پارەی زیادە هُ قْتاةی و

 گرتَُةُری چاکسازی.( )٥٤ةیست يویۆن دیَار

خْێَدکار ،وەك هُوەی هُ ياددەی کرێی

 ِۆصداری فُريی. -گرتَُةُری چاکسازی.

سااڵٍُی خْێَدن ِاتْوە.
ژيارەی يَداڵ/قْتاةی/خْێَدکار هُ

( )٠٤دە يویۆن دیَار،

ِ -ۆصداری فُريی.

پۆهدا هُوە زیاترە کُ هُ ڕێًَاییُکُ

ئُگُر یُك تا پێَج قْتاةی

 -گرتَُةُری چاکسازی.

ِاتْوە.

زیاتر وەرگیراةْون وەك هُوەی
هُ ڕێًَاییُکان ِاتْوە.
( )٥٤ةیست يویۆن دیَار ،ئُگُر
صُش قْتاةی یان زیاتر
وەرگیراةْون وەك هُوەی هُ
ڕێًَاییُکان ِاتْوە.

ڕووةُر و پێداویستیُکان و يْاصُفاتی

( )٣٤سی يویۆن دیَار

تُالری دايُزراوەکُ ِاوتا ٍییُ هُگُڵ

 ِۆصداری فُريی. -گرتَُةُری چاکسازی.

ئُوەی ةُ وەزارەت ڕاگُێَراوە.
ڕووةُری ژووری ةاخچُی يَدااڵن ةۆ

( )٥٤ةیست يویۆن دیَار

ُِر يَداڵێك هُوە کُيترە وەك هُوەی هُ

ِۆصداری فُريی.
گرتَُةُری چاکسازی.

ڕێًَاییُکُ ِاتْوە.
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ڕووةُری پۆل ةۆ ُِر

( )٥٤ةیست يویۆن دیَار

قْتاةییُك/خْێَدکاراێك هُوە کُيترە

ِۆصداری فُريی.
گرتَُةُری چاکسازی.

وەك هُوەی هُ ڕێًَاییُکُ ِاتْوە.
دايُزراوە کارە کارگێڕییُکاٍی (وەك

ِۆصداری فُريی.

( )٠٤دە يویۆن دیَار

گرتَُةُری چاکسازی.

تۆيارەکان و هیژٍُکان و ِتد) ةُ پێی
ڕێًَاییُکان ٍییُ.
سیستُيی ئاگرکْژێَُوە کۆٍتڕۆڵی

ِۆصداری فُريی.

( )٠٤دە يویۆن دیَار

سااڵٍُی ةۆ ٍُکراوە.

گرتَُةُری چاکسازی.

کاتێك دايُزراوەکُ دەست ٍاکات ةُ کار

ُِڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت.

و ةُڕێْةردٍی خْێَدن هُو کاتُی هُ
يۆڵُتُکُدا ةۆی تُرخاٍکراوە.
ئُو سُرپێچییاٍُی هُم خضتُیُدا

ةژاردەکان:

ٍاویان ٍُِاتْوە،

ِ -ۆصداری

ةُ پێی ُِڵسٍُگاٍدٍی وەزارەت سزایان

 -سزای دارایی

ةۆ دادەٍرێت.

 سزای فُريیُِ -ڵْەصاٍدٍُوەی يۆڵُت
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ياوپێچی ژمارە ٠
ياوپێچی تىالرسازی
مـــــىرج و پێکًـــاتىکــــاهٍ تىالری بــاخچىى مودااڵن
لى ڕووی بیواسازی و يٌهىری و پىروەردەییىوە ،لى کاتی بىکرێ گرتوی تىالر.
هُ کاتی ةُکرێگرتَی تُالر ةۆ ةاخچُی يَدااڵن پێْیستُ يُرج و پێکّاتُی ةاخچُی يَدااڵن هُگُڵ يُرجُکاٍی ةُصی

تُالری ئُم ڕێًَاییُ ةگٍْجێت و ةُ پێی ئُم خااڵٍُی خْارەوە ةێت:

یىکىم :پێْیستُ داواکاری يۆڵُت ٍُخضُى زەوییُکُ و ٍُخضُی تُالرەکُ پێضکُش ةُ وەزارەت ةکات و ،دەةێت

ٍُخضُکُ گضت پێکّاتُکاٍی ٍاو تُالرەکُ و زەوییُکُی تێدا دیاری کراةێت.

دووەم :پێْیستُ ڕووةُری گضت پێکّاتُکاٍی تُالرەکُ ةُ پێی خضتُی ةاخچُی يَدااڵٍی ِاوپێچ ةێت ،و هُگُڵ
يُرجُکاٍی ةُصی (تُالری قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان و پاصکۆکاٍیان) ئُم ڕێًَاییُ ةگٍْجێت.
سێیىم :پێْیستُ تُالرەکُ ةُ الیٍُی کُم ( )٠٤٤سُد يُتر هُ صْێَُ يُترسیدارەکاٍی وەك (ِێڵی کارەةای پاڵُپُستۆی
ةُرز ،تاوەری گُیاٍدن ،ةٍُزیَخاٍُ) دوور ةێت.

چٌارەم :پێْیستُ ڕووةُری زەوی ةاخچُی يَدااڵن هُ ( )٤٤٤چْار سُد يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت ،و تُالری ةاخچُ هُ

( )٣٤٤سێ سُد يُتُر دووجا کُيتر ٍُةێت.

پێوجىم :پێْیستُ پێکّاتُ و ڕووةُرەکاٍی ةاخچُی يَدااڵن ةُ پێی ئُم خضتُیُی خْارەوە ةێت:

 - ٠پۆهُکان (ژوورەکان) هُ ( )٥٤ة یست يُتر دووجا کُيتر ٍُةٌ.

ُِ - ٥ر يَداڵێك ( )٠،٥یُك يُتر و ٍیْ دووجای هُ ٍاو پۆل ةُرکُوێت.

 - ٣دەکرێت ةاخچُی يَدااڵن یُك پۆهی ُِةێت یان زیاتر.

 - ٤دەةێت ُِر پۆهێك پٍُجُرەی ُِةێت ةُ ڕووةُری ةُ الیٍُی کُم ( )٣سێ يُتر دووجا.

 - ٥دەةێت ةُرزی ٍاو پۆل هُ دوو سُد و ُِصتا ( )٥٨٤سى کُيتر ٍُةێت.

 - ٦ژووری ٍاٍخْاردٍی يَدااڵن /کافێتێریا هُ ( )٥٤ةیست يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت.

 - ٧ةۆ ُِر ( )٥٤ةیست يَداڵێك تْاهێتێك ُِةێت و دەةێت پٍُجُرە یاخْد ُِواکێش ( ساحیتُ) هُ ةُصی تْاهێتُکان

ُِةێت.

 - ٨سُوزایی /گۆڕەپاٍی یاری هُ ( )٣٤سی يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت.
 - ٩کايیرای چاودێری ُِةێت.

 - ٠٤ئاگرکْژێَُرەوە ُِةێت.
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 - ٠٠دەرگاکان سُاليُت کراةٌ ةۆ ئُوەی يُترسی هُسُر دەست و پٍُجُی يَداڵ دروست ٍُکات.
 - ٠٥ئیَتُرٍێتی هُ دوو يێگاةات کُيتر ٍُةێت.

 - ٠٣ةُڕێْەةُر و يايۆستاکان و کاريٍُداٍی دیکُ ژووریان ُِةێتُِ .روەِا تُواهێت.

 - ٠٤دەةێت يحُجُرەی قادريُکان هُ ( )٠٤٤سُد سى ٍزيتر ٍُةٌ.

 - ٠٥دەةێت ةاخچُی يَدااڵن چارسُری گضت صت و صْێَێکی تُالرەکُی کردةێت کُ ئُگُری دروستکردٍی يُترسی
هُسُر يَداڵ ُِةێت.
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ياوپێچی ژمارە ٣
ياوپێچی تىالرسازی

مـــــىرج و پێکًـــاتىکــــاهٍ تىالری بــاخچىى مودااڵن

لى ڕووی بیواسازی و يٌهىری و پىروەردەییىوە لى کاتی دروستکردهی تىالری هٌێ.

هُ کاتی دروستکردٍی تُالری تازە ةۆ ةاخچُی يَدااڵن پێْیستُ يُرج و پێکّاتُی ةاخچُی يَدااڵن هُگُڵ يُرجُکاٍی

ةُصی تُالری ئُم ڕێًَاییُ ةگٍْجێت و ةُ پێی ئُم خااڵٍُی خْارەوە ةێت:

یىکىم :پێْیستُ داواکاری يۆڵُت ٍُخضُى زەوییُکُ و ٍُخضُی تُالرەکُ پێضکُش ةُ وەزارەت ةکات و ،دەةێت

ٍُخضُکُ پێکّاتُکاٍی ٍاو تُالرەکُ و زەوییُکُی تێدا دیاری کراةێت.

دووەم :پێْیستُ ڕووةُری گضت پێکّاتُکاٍی تُالرەک ُ ةُ پێی خضتُی ةاخچُی يَدااڵٍی ِاوپێچ ةێت ،و هُگُڵ

يُرجُکاٍی ةُصی (تُالری قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان و پاصکۆکاٍیان) ئُم ڕێًَاییُ ةگٍْجێت.

سێیىم :پێْیستُ ڕەچاوى يَداڵی خاون پێداویستٓ تایتُتُکان ةکرێت ( ةۆ ًٍٍُْ داةیَکردٍی ڕەيپــُ ،تْاهێتی گٍْجاو ،و
ِتد).
چٌارەم:

 - ٠پێْیستُ تُالرەکُ ةُ الیٍُی کُم ( )٠٤٤سُد يُتر هُ صْێَُ يُترسیدارەکاٍی وەك (ِێڵی کارەةای پاڵُپُستۆی ةُرز،
تاوەری گُیاٍدن ،ةٍُزیَخاٍُ) دوور ةێت.

 - ٥هُ کاتی دروستکردٍی تُالری تازە ،پێْیستُ دیْارەکاٍی ٍاوەوە و سُقفی ٍاوەوەی تُالر ةُ سٍُدەویچ پاٍێن ٍُةێت،

هُةُر يُترسی زووئاگرگرتٌ.

پێوجىم :پێْیستُ ڕووةُری زەوی ةاخچُی يَدااڵن هُ ( )٤٤٤چْار سُد يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت ،و تُالری ةاخچُ هُ

( )٣٤٤سێ سُد يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت.
شىشىم:

 - １دەةێت يحُجُرەی قادريُکان هُ ( )٠٤٤سُد سى ٍزيتر ٍُةٌ.
 - ٥دەةێت ةاخچُی يَدااڵن چارسُری گضت صت و صْێَێکی تُالرەکُی کردةێت کُ ئُگُری دروستکردٍی يُترسی

هُسُر يَداڵ ُِةێت.
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حىوتىم :پێْیستُ پێکّاتُکان و ڕووةُرەکاٍی تُالرەکُ ةُ پێی ئُم خضتُیُی خْارەوە ةێت:
پێکًاتىکان

ز

کىمترین ڕووبىرى پێٌیست

کۆی گشتی
٠

ژوورى ةــُرێْەةُر.

( )٠٥م٥

٥

ژوورى يايۆستایان.

( )٠٥م٥

٣

ژووری کۆةٍُْوە.

( )٥٤م٥

٤

پۆل (ژووری يَدااڵن):

( )٥٤م٥

 -دەةێت ُِر يَداهێك ( )٠،٥یُك يُتر و ٍیْ دووجای ةُرکُوێت.

 دەةێت پۆهُکُ پٍُجُرەی ُِةێت ،ةُ الیٍُی کُم ( )٣سێ يُتر دووجا. ةُرزی ٍاو پۆل هُ ( )٥٨٤سى کُيتر ٍُةێت. -ةْوٍی سُقفی (ثاٍْي) يُرج ٍییُ.

 دەکرێت ةاخچُی يَدااڵن یُك پۆهی ُِةێت یان زیاتر.٥

ِۆڵٓ یاریگاى ٍاوەوە.

( )٥٤م٥

٦

کافتریا  +صْێَٓ ٍان خْاردن  +دروستکردٍی خْاردن

( )٣٤م٥

٧

ژوورى خُوتَٓ يَدااڵن.

( )٥٤م٥

٨

ژوورى تٍُدروستٓ.

( )٩م٥

٩

گۆڕەپاٍی یاری دەرەوە و ةاخچُ ( سُوزایی )

( )٠٤٤م٥

٠٤

یُك تْاهێت ةۆ ُِر ( )٥٤ةیست يَداڵێك ،و دەةێت پٍُجُرە یاخْد ُِواکێش

٠٠

تْاهێت ةۆ يايۆستایآٍ ( پیاوان و ئافرەتان).

(ساحیتُ) هُ ةُصی تْاهێتُکان ُِةێت.

یُك تْاهێت ةۆ ُِر ( )٠٤دە يايۆستا و کاريٍُدێك.

دەةێت پٍُجُرە یاخْد ُِواکێش ( ساحیتُ) هُو ةُش ُِةێت کُ تْاهێتُکاٍی

هێیُ (ٍُک گضت تْاهێتُکان).
٠٥

ئاگرکۆژێَُوەی ُِةێت.

٠٣

کايیراى چاودێری ُِةێت.

٠٤

سُرچاوەی ئاوی یُدەکی ُِةێت ،و ئاوخْاردٍُوەی پاك ُِةێت.

٠٥

ئايێری سارد وگُرم کُرەوەى ژوورەکآٍ ُِةێت.

٠٦

ئیَترٍێتی ةُ الیٍُی کُم دوو يێگاةایتی ُِةێت.

٠٧

زیاتر هُ یُك دەرگاى فریاکُوتَٓ ُِةێت.

٠٨

ٍاو دەرگاکان سُاليُت ةکرێٌ ةۆ ئُوەی يُترسی هُسُر دەست و پٍُجُی

٠٩

دەةێت تُالری ةاخچُ صْرای (سیاجی) ُِةێت ،ةۆ ًٍٍُْ دەکرێت صْرا ةُ ةُرد/ةوۆك

يَداڵ ٍُةێت.

یاخْد ةُ يُحُجُرە یاخْد ةُ پُرژیٌ یاخْد ةُ صێْازێمی دیکُی گٍْجاو ةکرێت.
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ياوپێچی ژمارە ٤

ياوپێچی تىالرسازی

مـــــىرج و پێکًـــاتىکــــاهٍ تىالری قٌتابخاهى و خٌێودهگى و کۆمىڵگى و پىیماهگى

لى ڕووی بیواسازی و يٌهىری و پىروەردەییىوە.
هُ کاتی ةُکرێ گرتَی تُالر یان دروستکردٍی تُالری تازە ةۆ قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ پێْیستُ يُرج و
پێکّاتُی تُالرەکُ هُگُڵ يُرجُکاٍی ةُصی تُالری ئُم ڕێًَاییُ ةگٍْجێت و ةُ پێی ئُم خااڵٍُی خْارەوە ةێت.
یىکىم :پێْیستُ داواکاری يۆڵُت ٍُخضُى تُالرەکُ یان زەویُکُ پێضکُش ةُ وەزارەت ةکات و ،دەةێت ٍُخضُکُ
پێکّاتُکاٍی ٍاو تُالرەکُ و زەوییُکُی تێدا دیاری کراةێت.

دووەم:

 - ٠پێْیستُ تُالری قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ گضت يُرجُ فُريیُکاٍی ةیَاسازی تێدا ةێت و هُگُڵ يُرجُکاٍی

ةُصی (تُالر ی قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ ٍاحکْيیُکان و پاصکۆکاٍیان) ئُم ڕێًَاییُ ةگٍْجێت.

 - ٥ئُگُر گْياٍی يُترسی سُاليُتی هُ تُالرەکُ کرا ،دەةێت داواکاری يۆڵُت ٍْسراوێکی پُسٍُدکراو هُ الیٍُێکی
پُیْەٍدیداری حکْيی ةێَێت کُ يُترسی هُ سُاليُتی تُالرەکُ ٍییُ.

سێیىم :پێْیستُ ڕ ەچاوى قْتاةٓ و خْێَدکاری خاوەن پێداویستییُ تایتُتُکان ةکرێت ( ةۆ ًٍٍُْ داةیَکردٍی ڕەيپــُ،
تْاهێتی گٍْجاو ،و ِتد).

چٌارەم:
 - ٠پێْیستُ تُالرەکُ ةُ الیٍُی کُم ( )٠٤٤سُد يُتر هُ صْێَُ يُترسیدارەکاٍی وەك (ِێڵی کارەةای پاڵُپُستۆی ةُرز ،تاوەری
گُیاٍدن) دوور ةێت.

 - ٥هُ کاتی دروستکردٍی تُالری ٍْێ ،پێْیستُ دیْارەکاٍی ٍاوەوە و سُقفی ٍاوەوەی تُالر ةُ سٍُدەویچ پاٍێن ٍُةێت ،هُةُر
يُترسی زووئاگرگرتٌ.
پێوجىم:

 - ٠پێْیستُ ڕووةُری زەوی ُِر یُك هُ قْتاةخاٍُی ةَُڕەتی و ئايادەیی ئُکادیًی و پیضُیی و پُیًاٍگُ هُ ( )٥٤٤٤دوو ُِزار
يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت ،و ڕووةُری ةیَا هُ کۆی ٍّۆيُکان هُ (ُِ )٠٥٤٤زار و پێَج سُد يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت ،ةُ
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ڕەچاوکردٍی خاڵی چْارەيی ئُم ةٍُدە.
 - ٥پێْیستُ ڕووةُری زەوی قْتاةخاٍُی ةَُڕەتی و خْێَدٍگُ پێکُوە هُ ( )٣٤٤٤سێ ُِزار يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت ،و
ڕووةُری ةیَا هُ کۆی ٍّۆيُکان هُ ( )٥٥٤٤دوو ُِزار و دوو سُد يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت.

 - ٣پێْیستُ ڕووةُری زەوی کۆيُڵگُ هُ ( )٤٤٤٤چْار ُِزار يُتر دووج ا کُيتر ٍُةێت ،و ڕووةُری ةیَا هُ کۆی ٍّۆيُکان هُ

( )٥٥٤٤دوو ُِزار و پێَج سُد يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت.

 - ٤دەکرێت پُیًاٍگُ هُ تُالرێمی چٍُد ٍّۆيی ةێت و ڕووةُری ٍّۆيُکان پێکُوە هُ (ُِ )٠٥٤٤زار و پێَج سُد يُتر دووجا
کُيتر ٍُةێت.
صُصُم:

 - ٠دەةێت يحُجُرەی قادريُکان هُ ( )٠٤٤سُد سى ٍزيتر ٍُةٌ.
 - ٥دەةێت قْتاةخاٍُ و خْێَدٍگُ و پُیًاٍگُ چارسُری ئُو صت و صْێَاٍُی تُالرەکُی کردةێت کُ يُترسی هُسُر قْتاةی

و خْێَدکار دروست دەکات.

 - ٣ئُگُر تُالری قْتاةخاٍُ/خْێَدٍگُ /پُیًاٍگُ هُ دوو ٍّۆم زیاتر ةْو ،دەةێت ٍّۆيتڕ (يصعد) ُِةێت و کار ةکات.

 - ٤ئُگُر تُالرەکُ ژێرزەيیَی ُِةێتٍ ،اةێت ةۆ پۆل ةُ کار ةێت .ةُڵکْ دەکرێت ةۆ تاقیگُ و ِۆڵی تاقییکردٍُوە و ژووری
ٍُِْر و صتی دیکُ ةُکار ةێت ةُ يُرجێك صْێَُکان پٍُجُرەیان تێدا ةێت.

 - ٥ئُگُر گضت ةُصُکاٍی تُالرێمی ٍْێ ِێضتا تُواو ٍُةْةێت ،ةُاڵ م هُ الیُن دام و دەزگا پُیْەٍدیدارەکان ڕێپێدراوە ةۆ ةُ
کارِێَاٍی ةُصێکی تُالرەکُ ،دەکرێت ئُو ةُصاٍُی تُالرەکُ ةُکار ةێت ةۆ کاری پُروەردە و خْێَدن.

حىوتىم  :پێْیستُ پێکّاتُکان و ڕووةُرەکاٍی تُالرەکُ ةُ پێی ئُم خضتُیُی خْارەوە ةێت:
پێکًاتىکان

ز

کىمترین ڕووبىرى
پێٌیست

٠

پۆل:

 -درێژی پۆل هُ ( )٧حُوت يُتر کُيتر ٍُةێت ،و پاٍی پۆل هُ ( )٥پێَج يُتر کُيتر

ٍُةێت.

( )٣٥م،٥

ةُ ڕەچاوکردٍی

پاٍی و درێژی پۆل و
گضت يُرجُکاٍی

ُِ -ر قْتاةییُك هُ پۆهُکُ ( )٠.٥یُك يُتر و ٍیْ دووجای ةُرکُوێت.

دیکُی ئُو

 -گضت پۆهێك پٍُجُرەی ُِةێت کُ هُ ( )٣سێ يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت.

دەستُ ڕاستی ئُم

 ةُرزی سُقفی پۆل هُ زەوی پۆهُکُوە ،هُ ( )٥٨٤سى کُيتر ٍُةێت. -ةْوٍی سُقفی (ثاٍْي) يُرج ٍییُ.
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ڕووٍکردٍُواٍُی هُ
خضتُیُ ِاتْوە.

٥

ِۆڵی فێرکردٍی پیضُیی هُ ( )٥٤پٍُجا يُتر دووجا کُيتر ٍُةێت.

٣

ژيارەی ژووری پۆل:

( )٥٤م٥

ةُُِيان
يُرجُکاٍی تری
پۆل.

 تُالری قْتاةخاٍُی ةَُڕەتی هُ ( )٦صُش ژووری خْێَدٍی کُيتر ٍُةێت. تُالری ئايادەیی ئُکادیًی هُ ( )٣سێ ژووری خْێَدٍی کُيتر ٍُةێت. تُالری ئايادەیی پیضُیی هُ ( )٣سێ ژووری خْێَدٍی کُيتر ٍُةێت. -تُالری پُیًاٍگُ هُ ( )٥پێَج ژووری خْێَدٍی کُيتر ٍُةێت.

٤

تاقیگُی زاٍست.

( )٣٥م٥

٥

تاقیگُی کۆيپیْتُر.

( )٣٥م٥

٦

تاقیگُی کیًیا ةۆ خْێَدٍگُ.

( )٣٥م٥

٧

تاقیگُی فیزیا ةۆ خْێَدٍگُ.

( )٣٥م٥

٨

تاقیگُی زیَدەزاٍی ةۆ خْێَدٍگُ.

( )٣٥م٥

٠٤

کتێتخاٍُ.

( )٣٥م٥

٠٠

ِۆڵی ةۆٍُکان.

( )٠٤٤م٥

٠٥

کافتریا و فرۆصگا.

( )٦٤م٥

٠٣

دوو کۆيُڵ تْاهێت ةۆ کْڕان و کچان ةُ جیا ةُ پێْاٍُى  ٠تْاهێت ةۆ ُِر ( )٥٥ةیست و ( )٠م٥

٩

( )٣٥م٥

ژووری ٍُِْری.

پێَج قْتاةییُك/خْێَدکارێك ،ةُ ڕەچاوکردٍی قْتاةی/خْێَدکاری خاوەن پێداویستُ
تایتُت.

دەةێت پٍُجُرە یاخْد ُِواکێش ( ساحیتُ) هُو ةُصُ ُِةێت کُ تْاهێتُکاٍی هێیُ

(ٍُك هُ گضت تْاهێتُکان).
پێکًاتـــــى کارگێریىکان
ز

پێکّاتُکان

رووةُرى پێْیست

٠

ژوورى ةــُرێْەةُر.

( )٠٥م٥

٥

ژوورى یاریدەدەرى ةُرێْەةُر.

( )٠٥م٥

٣

ژوورى يــايۆستإان.

( )٥٤م٥

٤

ژوورى ڕێًَایکارى پُروەردەیی.

( )٠٥م٥

٥

ژووری کۆةٍُْوە.

( )٥٤م٥

٦

ژوورى فریاگْزارى تٍُدروستٓ.

( )٦م٥
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٧

ژوورى ٍْوسُر.

( )٩م٥

٨

ژوورى ژيێریاری.

( )٩م٥

٩

ژوورى خزيُتگْزار.

( )٩م٥

٠٤

تْاهێت ةۆ يايۆستایآٍ ( پیاوان ئافرەتان ) ةُ جیا .یُك تْاهێت ةۆ ُِر ( )٠٤دە ( )٠م٥

يايۆستایُك.

شٌێوــــــى گشتییىکان
ز

پێکًاتىکان

کىمترین رووبىرى پێٌیست

٠

گۆڕەپاٍی وەرزصی.

( )٥٤٤م٥

٥

ســـُوزایی.

( )٥٤٤م٥

٣

گۆڕەپاٍێك کُ خۆڵ و چێًُن ٍُةێت.

( )٥٤٤م٥

٤

 .٠کايیراى چاودێری.

٥

ئاگرکْژێَُوە.

٦

ةڵَگۆ/جُرەسی ُِةێت.

٧

سُرچاوەی ئاوی یُدەکی ُِةێت ،و ئاوخْاردٍُوەی پاك ُِةێت.

٩

ئیَترٍێتی ةُالیٍُی کُم دوو يێگاةایتی ُِةێت.

٠٤

زیاتر هُ یُك دەرگارى فریاکُوتَٓ ُِةێت.

٠٠

ٍاو دەرگاکان سُاليُت ةکرێٌ ةۆ ئُوەی يُترسی هُسُر دەست و پٍُجُی

٠٥

دەةێت تُالری قْتاةخاٍُ و پُیًاٍگُ صْرای ( سیاجی) ُِةێت ،ةۆ ًٍٍُْ

٨

ساردکُرەوە و گُريکُرەوە ةۆ ُِيْو پۆهُکان.

قْتاةی و خْێَدکار ٍُةێت.

دەکرێت صْرا ةُ ةُرد/ةوۆك یاخْد ةُ يُحُجُرە یاخْد ةُ پُرژیٌ یاخْد

ةُ صێْازێمی دیکُی گٍْجاو ةکرێت.
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ياوپێچی ژمارە ٥
بىشىکاهی ئامادەیی پیشىیی
ئامادەیی پیشىسازی

چاکردٍُوەی ئايێرە ئُهکترۆٍییُکان ،گُیاٍدن ،کۆيپیْتُر،

 - ٠ةُصی ئُهکترۆن.

يْةاین ،کايیرای چاودێری ،و ِتد
 - ٥ةُصی کاٍزاکان.

ُِيْو جۆرەکاٍی هکاٍدن و ِتد.

 - ٣ةُصی ئۆتۆيتین.

چاککردٍی ئۆتۆيتێن ،دیزڵ ،ةٍُزیٌ ،و ِتد.

 - ٤ةُصی يیکاٍیك

ئايێرەکان ،دروستکردٍی قاڵب و پێکّێَاٍی کاٍزاکان ،و ِتد.
دیزایٌ و دیکۆر ،کُل و پُهی ٍاوياڵ و
ٍْسیَگُ ،و ِتد.

 - ٥ةُصی دارتاصی

ةیَاسازی،
ِێڵکاری کارەةایی،

 - ٦ةُصی ةیَاسازی

وزەی جێگرەوە،
وزەی خۆر،
ُِواسازی،
ةُرزکُرەوە ،دەرگای ئُهکترۆٍی،
ئاوەڕۆ،

ئامادەیی

 - ٠ةُصی ةُرُِيی

کشتٌکاڵ

رووەك.
 - ٥ةُصی ةُرُِيی
ئاژەڵ.
 - ٣ةُصی ئايێرە کضتْکاڵییُکان.
 - ٤ةُصی ئاژەڵ دروستی
( ڤیترٍُری)
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 - ٥ةُصی دروست کردٍی خۆراك و
قْتْةٍُدی.

ئامادەیی بازرگاهی

 - ٠ةُصی ژيێریاری.
 - ٥ةُصی کارگێڕی.
 - ٣ةُصی زاٍستی ةاٍك و
ئٍُتُرٍێت.
 - ٤ةُصی سکرتاریُت.
 - ٥ةُصی گُصت و گْزار.
 - ٦ةُصی ةُ ةازاڕکردن.

ئامادەیی ڕاگىیاهدن

 - ٠ةُصی پُیايَێری و
پێضکُصکاری.

 - ٥ةُصی فۆتۆگرافی.

 - ٣ةُصی ڕێکالم.

 - ٤ةُصی چاپکردن.

 - ٥ةُصی ةُرُِيّێَان.
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ئامادەیی کۆمپیٌتىر

 - ٠ةُصی دیزایَی ياڵپُڕ.
 - ٥ةُصی پرۆگرايسازی.
ةُصی ٍێت وۆرك.

ئامادەیی جٌاهکاری

 - ٠ةُصی ئارایضگا و
قژةڕیٌ.
 - ٥ةُصی يکیاژ.
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