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 نٕ پێظّ

ّی خۆی ةۆ پّرىٌّان دەشخّی دەشپاکی  ڕاپۆرحی شااڵُ یاشایٕوەك ئّرکێکی 
ُیظخیٍاُی ْێظخا ّْوڵّکاُی ڕووةّڕووةٔوُّوەی گُّدەڵی ُّةۆحّ پرشێکی دەُێرێج 

شّرحاشّری ةّ طێٔەیّك ٌّْٔو حٔاُاکاُی ةۆ حّرخان ةکرێج  و ٌّْاُّْگی ىّ 
ُێٔان شّرجّم دەشّاڵت و دام و دەزگاکان پخّوحر ةکرێج ةۆ ئُّجام داُی ئّم 

 ..                                                                        ئّرکّ
گّیاُدووە کّ گُّدەڵی ىّ حیرۆر ٌّحرشیدارحرە دەشخّی دەشپاکی ةّردەوام ڕای

شاٌاُی گظخی ةّ ّْدەردەدات و دام و دەزگاکان ةِکۆڵ دەکات و ٌخٍاُّی ُێٔان 
ڕێگا ةۆ زۆر حاواُی دیکّ خۆش دەکات و  ،حی ىّ ُاو دەةات الودەشّاڵت و ْا

ّْڕەطّیّکی گّورەیّ  ىّشّر ئاشخی کۆٌّاڵیّحی و شّكاٌگیری ىّ ّْرێٍی 
 چاوەرێٕ، ىّ کاحێکدا کٔردشخان خٔىی پێِجٌّی پّرىٌّاُی ّْڵتژاردووە  کٔردشخان

ٌّحی ّْرێٍی کٔردشخان دەکرێج جارێکیخر داواکاریَ پێکٓێِاُی کاةیِّی حازەی خکٔ
گُّدەڵی ةّطێک ةێج ىّ ئّرکّ ىّ ئُّجاٌداُی چاکصازی ڕیظّیی و دژایّحی 

ٌّحێکی خزٌّحگٔزار ةۆ کٔزە ىّ پێِاو کاراکردُی زیاحر خظیِّکاُی خکٌّٔحی حاێپ
ْاواڵحیان ّْروەْا چّشپاُدُی ةٌِّاکاُی ةّ داٌّزراوەیی کردن خاڵێکی  گرُگی حر 
کّ ْیٔاداریَ خکٌّٔحی حازە کاری ىّشّر ةکات و شّرجّم داٌّزراُدُّکان ىّ پيّ 

 ىێٓاحٔیی ةێج ةّ وەرگرحِی  و ةااڵکان و خٔارحریض ىّشّر ةٌِّای طارەزایی
(CV)کاةیِّی ئێصخاش  ئێٍّ ، شج ةٔوُی ةۆ ئّو پۆشخاُّ پێض درو ٔراوەکانپاڵێ

ٌّْان داواٌان ئاراشخّی شّرۆکایّحی پّرىٌّان و شّرۆکی فراکصیۆُّکاُی کرد ىّ 
 . خٔىی ڕاةردووی پّرىٌّان

 ىّم راپۆرحّدا کار و چالکییّکاٍُان دەخّیِّ ڕوو.                           
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 شتراتیژی رووبّرووبٔوُّوەی  گُّدەڵی ىّ ّْرێٍی کٔردشتان
وەک  (شڕڕخراحیژی رووةّرووةڕڕٔوُّوەی  گُّڕڕدەڵی ىّ ّْرێٍڕڕی کٔردشڕڕخان)پڕڕژۆژەی  

شڕڕڕخراحیژییّحێکی ُیظڕڕڕخیٍاُی حڕڕڕایتّت ةّ ةّرەُگڕڕڕارةٔوُّوەی گُّڕڕڕدەڵی ىّ ّْرێٍڕڕڕی 
ڵپظڕڕڕج ةّ پێڕڕڕٔەر و ڕێکّوحِِڕڕڕاٌّ ُێٔدەوڵّحیّکڕڕڕان ىّژێڕڕڕر رۆطڕڕڕِایی کٔردشڕڕڕخان، پا

کّ  (UNCAC) رێککّوحِِاٌّی ُّحّوە یّکگرحٔوەکان ةۆ ةّرەُگارةٔوُّوەی گُّدەڵی
ةّدەشج پێظخّری دەشخّی دەشپاکی و ةّْاوةّطی داٌّزراوە پّیٔەُدیدارەکاُی ىّ 

ةٌّّْاْڕاُگی ىّگّڵ  دەشّاڵحّ شڕّرەکیّکاُی یاشڕاداُان و جێتّجێکڕردن و دادوەری،
وێصخٍیِصڕخری ةّریخڕاُی ةڕۆ )کۆٌّڵگّی ٌّدەُی، ةّ پاڵپظخی رێکخراوەکاُی شڕّرەحا 

ئیِصڕڕخخیٔحی )، دواحڕڕریض درێژەپێڕڕدان و حّواوکردُڕڕی ىّالیّن (WFD) دیٍٔکراشڕڕی
 کراوە. ( ئامادەRID )ریفۆرم ةۆ گّطّپێدان

ىّ شڕڕاڵی  (01٨)ژٌڕڕارە ٌُّی وەزیڕڕران ةّ ةژیڕڕاری پڕڕرۆژەی شڕڕخراحیژەکّ ىّالیّن ئُّجڕڕٔ 
ىّ  (800)پّشُّد کراوە، ىّ ڕۆژُڕاٌّی فّرٌڕی وەكڕایکی کٔردشڕخاُیض ةّ ژٌڕارە  (810٧)
 ةاڵوکراوەحّوە. 810٧ئایاری ١0

ئّو شخراحیژە ّْوڵێکّ ةڕۆ داڕطڕخِی رواُیِێکڕی ُیظڕخیٍاُی ةڕۆ دژە گُّڕدەڵی، حڕاوەکٔ 
ْڕاوةّش کۆةکڕاحّوە و  ٌّْٔو الیُّّ پّیٔەُدیدارەکان ىّژێر چُّد ئاٌڕاُ  و ةٌِّڕایی

وەک ُّخظّ رێگایّکیض ةڕ  ةڕۆ ةّرەُگڕارةٔوُّوەی دیڕاردەو کيخڕٔوری گُّڕدەڵی، ىّم 
شخراحیژیّحّدا ٌیکاُیزٌی ةّرەُگارةٔوُّوەی گُّدەڵی ىّشّر چڕٔار ئاشڕخی شڕّرەکی 

رێگریکڕڕڕڕردن ىّ گُّڕڕڕڕدەڵی، ن ئّواُڕڕڕڕیض ةڕڕڕڕریخیَ ىّ خۆپاراشڕڕڕڕخَ یڕڕڕڕا دارێڕڕڕڕژراوە ،
و راْێِڕڕان، ّْروەْڕڕا ٌّْڕڕاُّْگی و ْاوکڕڕاری ُێڕڕٔان  جێتّجێکردُڕڕی یاشڕڕا، ْۆطڕڕیاری
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الیُّّ پّیٔەُدیدارەکان و ٌّْاُّْگی ٌیدیاو دەزگاکاُی راگّیاُدن و رێکخراوەکڕاُی 
 کۆٌّڵگای ٌّدەُی ىّخۆدەگرێج. 

ةٌِّای شّرەنی ئّوە ةٔوە نّ شخراحیژەکّ خۆٌاڵی ةڕ  ، واحّ ىّ گڕرفخّ ُاوخۆییّکڕان 
ّ ىّپڕاڵ شڕٔود وەرگڕرحَ ىّ ئّزٌڕٔون وشڕخاُداردە  شّرچاوەی گرحتێڕج، ةێگٌٔڕان ئٌّ

ُێٔدەوڵّحیّکڕڕڕڕڕان، ةٌِّڕڕڕڕڕاوّنی حڕڕڕڕڕر ئّوە ةڕڕڕڕڕٔوە نّ ٌّْڕڕڕڕڕٔو الیّن و دأٌدەزگڕڕڕڕڕا 
پّؤەُدودارەناُی ةّرەُگارةٔوُّوەی گُّدەڵی ةّطێٔەیّک ىّطڕێٔەکان ةّطڕدارةَ ىّ 

 داڕطخِی شخراحیژەکّ ، ةّ واحاوّنی حر شخراحیژەکّ حّواو ُيظخيٍاُی ة .

ی دارطڕڕڕڕخِی شڕڕڕڕخراحیژەکّ کڕڕڕڕۆٌّڵ  طڕڕڕڕێٔازو كۆُڕڕڕڕا ی جیڕڕڕڕاوازی ىّخڕڕڕڕۆ پرۆشڕڕڕڕّ
 -گرحتٔو،ئّواُیض ةریخی ةٔون ىّ :

 شّردان و کۆةٔوُّوە ىّگّڵ الیُّّ پّیٔەُدیدارەکان. -0

 ئاٌادەکردُی حٔێژیِّوەیّک ةٔو ةۆْێڵّ گظخییّکاُی شخراحیژەکّ. -8

 ژُّی ئاٌادەکردُی شخراحیژەکّ.یدروشخکردُی ى -١

 دُی فۆرٌی پرشیار.داةّطکر -٤

 فۆکس گرووپ. -٥

 پۆىیصی پّیپّر. -٦

 ةّراورد کردُی رەطِٔوشّکّ ةّئّزٌٔوُّ ُێٔدەوىّحیّکان. -٧

 راوێژکردن ىّگّڵ کۆٌّڵی ٌّدەُی. -٨
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دەشڕڕڕخّی دەشڕڕڕپاکی ىّ ّْرێٍڕڕڕی کٔردشڕڕڕخان ٌیکڕڕڕاُیزم و پالُڕڕڕی جێتّجێکڕڕڕردن و 
ئّو دەشڕڕّاڵحّی کّ  چڕڕاودێریکردن و ّْڵصڕڕُّگاُدُی شڕڕخراحیژیّکّی ىّ چٔارچێڕڕٔەی

یاشڕڕای دەشڕڕخّی دەشڕڕپاکی ةڕڕۆی دیڕڕاریکراوە داڕطڕڕخٔوە، ىّ چٔارچێڕڕٔەی كۆُڕڕا ی 
و ئّکظڕڕَ پالُڕڕی دا، ىّ ٌڕڕاوەی ڕاةڕڕردوو  پێڕڕداچٔوُّوەی رەطِٔوشڕڕی پڕڕژۆژە یاشڕڕاکّ

طڕۆپ وکۆةڕٔوُّوەی ىّگّڵ الیُّڕی حایتّحٍُّڕد ىّ  کی چُّڕدیَ وۆردەشخّی دەشپاک
ّ ئیڕڕڕداریّکان و دەزگڕڕڕا ئٌِّیڕڕڕی و دەزگاکڕڕڕاُی وەزارەت و دەشڕڕڕخّ و فّرٌڕڕڕاُگّ و یّک

راگّیاُدن و رێکخراوەکاُی کۆٌّڵگای ٌّدەُڕی ةّ گڕٔێرەی شڕێکخّرە حایتّحٍُّڕدەکان 
شێکخّر گرحتڕۆوە کّ ىّ ُڕاوەڕۆکی  (٨)ةّ ةٔارەکاُیان ئُّجام داوە، ئّواُیض خۆیان ىّ 

کڕراوە، ىێڕرەش ةّ  کۆةٔوُّوەکانی شااڵُّ  ئاٌاژە ةّ کات و  ةّروار و ُاوەڕۆکی حڕاپۆر
 طۆپّکان دەدەیَ: ککٔرحی ئاٌاژە ةّ ۆور

ىّ ْۆحێڕو طڕیراحۆُی  810٧ىّ ٌڕاُگی حٌّڕٔوزی  /شێکخّری کۆٌّڵی ٌّدەُی و ٌیدیا -0
طڕڕاری ّْوىێڕڕر، ةّ ئاٌڕڕادەةٔوُی شڕڕّرۆکی دەشڕڕخّ و ةّڕێٔەةّرەگظڕڕخیّکاُی دەشڕڕخّی 

رێکخراوەکڕڕاُی  دەشڕپاکی  ۆور  طڕڕۆپێکی فڕڕراوان ىّگّڵ ژٌڕارەیّکی زۆر ىّ ٌیڕڕدیا و
 کۆٌّڵی ةّرێٔە چٔو. 

ىّ ْۆحێڕو چڕٔارچرای  810٨ىّ ٌڕاُگی حٌّڕٔوزی  /شێکخّری خکٌّٔحّ خۆجێیّکڕان  -8
طڕڕاری ّْوىێڕڕر  ةّ ئاٌڕڕادەةٔوُی شڕڕّرۆکی دەشڕڕخّ و ةّڕێٔەةّرەگظڕڕخیّکاُی دەشڕڕخّی 

دارەی گّرٌیڕان و ّْریّک ىّ ُٔێِّراُی پارێزگاکان و ئی (RID) دەشپاکی و  شّرۆکی 
 ُی پارێزگاکان ئاٌادەی ةٔون  .ّّریَ و ئُّجٌٔو ڕاپ

دادوەرى, داواکڕڕارى گظڕڕخٕ, دەشڕڕخّى )دەزگڕڕا حایتّحّکڕڕإُ جێتّجێکردُڕڕٕ یاشڕڕا  -١
ىّ ْۆحێڕڕڕو چڕڕڕٔارچرای طڕڕڕاری  0٨/٧/810٨ىّ ةّرواری  (/دەشڕڕڕپاکٕ, پڕڕڕۆىیس, ئاشڕڕڕایض

ّْوىێڕڕر ةّ ئاٌڕڕادەةٔوُی شڕڕّرۆکی دەشڕڕخّی دەشڕڕپاکی و ةّڕێٔەةّرەگظڕڕخیّکاُی و 
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داواکڕاری گظڕخی ، ئُّجڕٔوٌُّی دادوەری ، ةّڕێڕٔەةّری )و ُٔێِّری ( RID) یشّرۆک
گظخی پۆىیصی ّْرێً ، ةّڕێٔەةّری  گظخی پۆىیصی پارێزگاکاُی ّْوىێر و شڕيێٍاُی و 

 ئاٌادەةٔون  .  (دْۆک و ّْڵّةجّ و ئیدارەی گّرٌیان و ڕاپّڕیَ

ەشڕڕڕڕڕپاکی، ةّ ىّ دەشڕڕڕڕڕخّی د 8٥/٧/810٨ىّةّرواری  /شڕڕڕڕێکخّری دارایڕڕڕڕڕی گظڕڕڕڕخی -٤
، (RID)ی شّرۆکی دەشخّی دەشپاکی و ةّڕێٔەةّرەگظخیّکان و شڕّرۆکی ُئاٌادەةٔو

دیڕڕٔاُی چڕڕاودێری دارایڕڕی ، وەزارەحڕڕی دارایڕڕی و )طڕڕۆپێک ىّگّڵ ُڕڕٔێِّراُی  کۆور
ژُّی دارایڕڕی ىّ یڕڕُگّی کڕڕارگێری ودارایڕڕی ىّئُّجڕڕٌُّٔی وەزیڕڕران و ىئڕڕاةٔوری ،فّرٌڕڕا

 .       ئُّجام درا (پّرىٌّاُی کٔردشخان

ىّ  810٨ىّ ٌڕاُگی ئڕاةی /شێکخّری پّیٔەُدی و ْاوکاری ُێٔدەوڵّحی و ّْرێٍڕایّحی -٥
دەشڕڕڕڕڕڕخّی دەشڕڕڕڕڕڕپاکی ، ةّ ئاٌڕڕڕڕڕڕادەةٔوُی شڕڕڕڕڕڕّرۆکی دەشڕڕڕڕڕڕخّی دەشڕڕڕڕڕڕپاکی و 

طڕڕڕڕڕۆپێک ىّگّڵ ُڕڕڕڕڕٔێِّراُی  ک، ۆور (RID)ةّڕێٔەةّرەگظڕڕڕڕڕخیّکان و شڕڕڕڕڕّرۆکی 
ن و فّرٌڕڕڕڕاُگّی فّرٌڕڕڕڕاُگّی پّیٔەُڕڕڕڕدیّکاُی دەرەوە و وەزارەحڕڕڕڕی پڕڕڕڕالن داُڕڕڕڕا)

 ةّشخرا .(ڕێکخراوەکاُی ُاخکٌٔی و ڕێکخّری ڕاشپاردە ُێٔدەوڵّحیّکان

ىّ دەشخّی دەشپاکی،ةّ  ١0/01/810٨ىّ ةّرواری  /شێکخّری حایتّت و ةٔاری ةازرگاُی -٦
، (RID)ئاٌادەةٔوُی شّرۆکی دەشخّی دەشپاکی و ةّڕێٔەةّرەگظخیّکان و شڕّرۆکی 

ُڕڕٔێِّراُی دیڕڕٔاُی چڕڕاودێری دارایڕڕی ، وەزارەحڕڕی )طڕڕۆپێک ىّگّڵ ُڕڕٔێِّراُی  کۆور
پیظّشڕازی ، دارایی و ئاةٔری ، وەزارەحڕی ةازرگڕاُی و پیظّشڕازی ، ژووری ةازرگڕاُی و 

ژُّی ةازرگڕڕاُی و پاراشڕڕخِی ٌڕڕافی ةّکڕڕارةّر ىّ پّرىٌّڕڕاُی یڕڕدەشڕڕخّی وەةّرْێڕڕان ، ى
ێِڕڕاُی کٔردشڕڕخان ، یّکێخڕڕی خڕڕاوەن پیظڕڕّگّراُی کڕڕار و ةّڕێڕڕٔەةّری گظڕڕخی وەةّرْ

 ةّرێٔە چٔو . (ّْوىێر 
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،ةّ ئاٌڕڕادەةٔوُی  دەسپپکا  ىّ دەشڕڕخّی  ١0/01/810٨ىّ ةّرواری  /شڕڕێکخّری شیاشڕڕی  -٧
،  ۆور  (RID)شڕڕڕّرۆکی دەشڕڕڕخّی دەشڕڕڕپاکی و ةّڕێٔەةّرەگظڕڕڕخیّکان و شڕڕڕّرۆکی 

ةزووحِّوەی گۆڕان، کۆٌّڵی ئیصڕالٌی، )طۆپێک ىّگّڵ ُٔێِّراُی الیُّّ شیاشیّکاُی 
ظڕڕان، ةڕڕزووحِّوەی ئیصڕڕالٌی، خزةڕڕی ةێڕڕج ُّْرێِڕڕی دیٍٔکراشڕڕی، خزةڕڕی زەخٍّحکێ

ٌُّی کيڕڕڕداُی شڕڕڕریاُی ئاطڕڕڕٔوری ، ةڕڕڕزووحِّوەی دیٍٔکراشڕڕڕی ئاطڕڕڕٔوری  ، ئُّجڕڕڕٔ
 ةّرێٔە چٔو   .(گّطّپێداُی حٔرکٍان

ىّ دەشڕخّی  810٨ىّ ٌڕاُگی کڕأُوُی یّکٌّڕی  /شێکخّری دأٌدەزگڕا ُاوەُڕدییّکان -٨
ی دەشڕڕخّی دەشڕڕپاکی و ةّڕێٔەةّرەگظڕڕخیّکان و ی شڕڕّرۆکُدەشڕڕپاکی، ةّ ئاٌڕڕادەةٔو

شڕکرحێری ئُّجڕٌُّٔی وەزیڕران ، )، ۆور  طۆپێک ىّگّڵ ُڕٔێِّراُی (RID)شّرۆکی 
فّرٌاُگّی ٌّْاُّْگی وةّدواداچڕٔون ، ةّرێڕٔەةّرایّحی گظڕخی دیڕٔاُی پّرىٌّڕاُی 
کٔردشڕڕخان ، ُڕڕٔێِّری شڕڕّرۆکایّحی ّْرێٍڕڕی کٔردشڕڕخان ، فّرٌڕڕاُگّی ٌّْڕڕاُّْگی و 

 ةّرێٔە چٔو   .  (اداچٔوُی ىّ ئُّجٌُّٔی وەزیرانةّدو

شخراحیژەکّ دووةارە داڕطخِّوەی ةۆ دەکڕر  و جڕارێکی پالُی کاری ئیصخا رەطِٔوشی 
حڕڕڕر وێڕڕڕِّی رەطِٔوشڕڕڕّ گّاڵڵّکڕڕڕراوەکّ ةڕڕڕۆ ئّو الیُّڕڕڕاُّ دەُێردرێڕڕڕج کّ ةّطڕڕڕداری 

وکردُی ّوە ةّ رەچڕڕاکڕڕردووە ، دواجڕڕار ةّ کّم دەشڕڕکاری کۆةڕڕٔوُّوەی شڕڕێکخّرەکاُیان
 حێتیِڕڕڕڕڕی و پێظڕڕڕڕڕِیازەکان رەطِٔوشڕڕڕڕڕّکّ دەةێڕڕڕڕڕخّ پرۆژەیّکڕڕڕڕڕی ئاٌڕڕڕڕڕڕادەکراو.
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 ژُّى ةااڵى ج  ةّج  کردن :دُٕ ىیئٌّّش وێِّى فّرٌإُ داٌّزراُ
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ژُّ ةااڵیّ کۆةتێخّوە ةۆ ئّوەى ةّ فّرٌٕ دەشج اڵٕ راةردوو زۆرٌان ّْوىدا ئّو ىیىّش
ئّوە ُّکڕڕڕرا ىّةّر ئّوەش جڕڕڕ  ةّجڕڕڕ  کردُڕڕڕٕ  ةّ کارەکڕڕڕإُ ةکڕڕڕات ةّاڵم ةّداخّوە
ْیڕڕٔاداریَ ىّ خکڕڕٌّٔحٕ حڕڕازە کڕڕارى ىّشڕڕّر  (810٩)شڕڕخراحیژیّکّ دواکّوت ةڕڕۆ شڕڕاڵٕ 

 ةکرێج.
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                              ڕێٍِایٕ ڕەفتارى پیظّیٕ بۆ فّرٌاُبّرإُ کّرتٕ گظتٕ ىّ ّْرێٍٕ کٔردشتان
 
ی یاشای دەشخّی دەشڕپاکی ّْرێٍڕی کٔردشڕخان  ( ٥ )ٌاددە ىّ  ( ٧ )پاڵپظج ةّ ةژگّ  

دەرکردُڕڕڕی  )ی ٌّْڕڕڕٔارکراو کّ ىّ دەكّکّیڕڕڕدا ْڕڕڕاحٔوە   (8100)ی شڕڕڕاڵی  ( ١ )ژٌڕڕڕارە 
ڕێٍِایی ڕێصاکاُی ڕەفخاری ئّرێِڕی وەزیفڕی ةڕۆ ڕووُکڕردُّوەی شڕخاُدەرەکاُی ڕاژەی 

پاةُّڕڕد ةڕڕَ وەک گظڕڕخی و ڕەوطڕڕخّکاُی کڕڕار کّ پێٔیصڕڕخّ فّرٌڕڕاُتّری ّْرێڕڕً پێڕڕیّوە 
ٌّرجێکڕڕی داٌّزراُڕڕدن و ةّردەوام ةڕڕٔون ىّ ڕاژە و چڕڕاودێری کردُڕڕی ٌّودای پاةُّڕڕد 
،  (ةٔون پێیّوە و، ةّ گٔێرەی پێٔیصج ىّ ٌاوەیّک ةۆ ٌاوەیّکی حر ٌّْڕٔار دەکرێڕج 

ڕێٍِڕایی  ) ( 810٦ )شڕاڵی  ( 0 )دەشخّی دەشپاکی ّْشخا ةّ دەرکردُڕی ڕێٍِڕایی ژٌڕارە 
و ىّ ژٌڕارە  (ۆ فّرٌاُتّراُی کّرحڕی گظڕخی ىّ ّْرێٍڕی کٔردشڕخان ڕەفخاری پیظّیی ة

ی وەكڕڕایکی کٔردشڕڕخان ةاڵوکڕڕرایّوە ، کّ ىّ ُڕڕاوەڕۆکی دا پێٔەرەکڕڕاُی ڕاژەی  ( 81٤)
گظڕڕخی و ڕەوطڕڕخّکاُی کڕڕارکردن ڕوُکڕڕراوەحّوە کّ پێٔەیصڕڕخّ فّرٌڕڕاُتّراُی کّرحڕڕی 

داٌّزراُڕڕدن و  گظڕڕخی ىّ ّْرێٍڕڕی کٔردشڕڕخان پێڕڕیّوە پاةُّڕڕد ةڕڕَ وەکڕڕٔ ٌّرجێکڕڕی
ىّ ڕێٍِڕاییّکّ   (١٦)ةّردەواٌتٔوُیان ىّ ڕاژە ، وە ةٌّّةّشخی جێتّجێکردُڕی ٌڕاددەی 

فّرٌاُگّ گظخیّکاُی ّْرێً واژوو ةّ فّرٌڕاُتّری گظڕخی دەنّن  ىّشڕّر ةّڵڕێَ دان )
ّ پێڕڕڕی ئّو ٍُڕڕڕُّٔیّ نّ دەشڕڕڕخّی ةّ پاةُّڕڕڕدةٔوُی ةّ خٔکٍّکڕڕڕاُی ئّم ڕێٍِڕڕڕاییّ ة

ردشڕڕخان ئاٌڕڕادەی دەنڕڕات وە ّْڵڕڕدەگیرێج ىُّڕڕاو دۆشڕڕیّی پانی ىّ ّْرێٍڕڕی نٔدەشڕڕ
ةڕڕۆیّ دەشڕڕخّی دەشڕڕپاکی ّْشڕڕخا ةّ ئاٌڕڕادەکردُی ئّو ةّڵڕڕێَ  (نّشڕڕی فّرٌڕڕاُتّرەنّ 

ُاٌّیّ کّ فّرٌاُتّراُی کّرحی گظخی ةّڵێَ دەدات نّ پاةُّد ةێج ةّ شّرجّم خڕٔکً 
ىّ ڕێٍِڕایی و ةٌِّا ڕەوطخیّکاُی ڕەفخاری پیظڕّیی فّرٌڕاُتّرێخی کّرحڕی گظڕخی کّ 

ئاٌاژە پێکراوی شّرەوە دا ْاحٔوە ، ةّ پێچّواُّوە ئاٌادە دەةێج  نّ ڕێهڕاری یاشڕایی  
ىّ ڕێڕڕڕگّی  (8٦/00/810٨)ىّ  (١/٧١)ةّراٌڕڕڕتّری ةگیڕڕڕرێخّةّر ، و ةّ ُٔشڕڕڕراوی ژٌڕڕڕارە 



810٨شاڵی  ةۆ ّْرێٍی کٔردشخان دەشپاکٕ ڕاپۆرحی شااڵُّی دەشخّی  
 

 

11 
 

گظڕڕخاُدُێکّوە ةّڵڕڕێَ ُڕڕاٌّکّ ئاراشڕڕخّی شڕڕّرجّم داٌّزراوە گظڕڕخیّکاُی ّْرێٍڕڕی 
ی ئیٍزاکردُڕی شڕّرجّم فّرٌڕاُتّراُی ّْرێٍڕی کٔردشڕخان کٔردشخان کرا ةّ ٌّةّشخ

ىّشڕڕّر کڕڕۆپی ةّڵێِِڕڕاٌّکّ و ّْڵگرحِڕڕی ىّ دۆشڕڕیّی کّشڕڕی فّرٌاُتّرەکڕڕان ّْروەْڕڕا 
ٌاوەی طّش ٌاُگ دیاریکراوە ةۆ ج  ةّج  کردُی ئّم پرۆشڕّیّ واحڕا ىّم ٌڕاوەیّدا 

ایّو پێٔیصڕڕخّ شڕڕّرجّم فّرٌڕڕاُتّراُی ّْرێٍڕڕی کٔردشڕڕخان ةّةڕڕ  جیڕڕاوازی پڕڕيّو پڕڕ
پۆشخیان واژوویان ىّشڕّر ةّڵێِِڕاٌّکّ کردةڕ  و ىّ دۆشڕیّی کّشڕیان پارێزراوةێڕج ، 

ژُّی حایتّت ىّ دەشخّی دەشڕپاکی ّْڵدەشڕخێج یاش حێپّڕةٔوُی ٌاوەی دیاریکراو ىپ
ةّ شڕڕڕّرداُی کردُڕڕڕی داٌّزراوەکڕڕڕاُی ّْرێٍڕڕڕی کٔردشڕڕڕخان ةڕڕڕۆ دڵِیڕڕڕاةٔون ىّشڕڕڕّر 

 وەیّی کّ ةۆی دیاریکراوە ، جێتّجێکردُی پرۆشّکّ ةّو طێٔەیّو ىّو ٌا

یاشڕای ةاڵوکڕردُّوە ىّ (0٩٩٩)ی شڕاڵی  (٤)پاڵپظج ةّ ٌاددەی شێیّم ىّ یاشای ژٌڕارە 
 ئّوەی ىّ  ) کّ ىّ دەكّکّیڕڕڕدا ْڕڕڕاحٔوە (یکی کٔردشڕڕڕخاناوەكڕڕڕ )اٌّی ڕەشڕڕڕٍیداڕۆژُڕڕڕ

دا ةاڵودەکرێخّوە ةّ دەكی ڕەشٍی ةاوەڕپێکراوە دەژٌێردرێج و  (وەكایکی کٔردشخان 
یڕا ُّْڕاحت  کّ پڕێچّواُّی ی ةاڵوةٔوُّوەیّوە کاری پێدەکر  ئّگّر دەكێکڕی حىّ ڕۆژ

، فّرٌڕڕاُتّران پاةُّڕڕد دەکڕڕات ةّ دەكّکّاُڕڕی ڕێٍِڕڕاییّکّ ةّاڵم داڕطڕڕخِی  ئّوە ةڕڕ 
ٌاددەیّک ىّ ڕێٍِاییّکّ فّرٌاُتّران ُاچارةکات ئیٍزا ىّشّر ةّڵێِِڕاٌّی پاةُّڕدةٔون 

کردُی فّرٌڕڕاُتّراُّ ةّ ئّرک و ٌافّکاُیڕڕان و ةّ ڕێٍِڕڕاییّکّ ةڕڕکّن ئاٌڕڕاُ  ىێڕڕی ئاطڕڕِا
ٌّْٔو ئّو ةّْا ةااڵیاُّی کّ پێٔیصخّ فّرٌاُتّران پێٔەی پاةُّد ةێڕج ّْرچُّڕدە  ىّ 
ٌاوەی ڕاةردوودا چُّدیَ کۆةٔوُّوەو شٍیِارٌان ئُّجاٌڕدا ةڕۆ ةّرپرشڕاُی شڕّرجّم 

ڕووُکڕردُّوە و داٌّزراوەکان و حیایدا ڕیٍِایی ڕەفخڕاری پیظڕّیی فّرٌاُتّراٍُڕان ةڕۆ 
داواٌان ىێکردن ّْروەکٔ ىّ دەكّکاُی ڕێٍِاییّکّ دیاریکراوە ّْشڕخَ ةّ ئُّجاٌڕداُی 
کۆڕ و کۆةُّٔوەی حایتّت ةّ فّرٌاُتّراُیان ةّ ٌّةّشخی ئاطڕِاکردُی فّرٌاُتّرەکڕان 
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کڕرد  ةّ ئّرک و ٌافّکاُیان و ّْزاران ُاٌیيکٌّان ىّ ڕێٍِڕاییّکّ چڕاپکرد و داةّطڕٍان
زراوەکان ةّاڵم دیڕارةٔو ئّو کڕاراُّ ئُّجڕاٌی پێٔیصڕخی ُّپێکڕا ةّاڵم ّْر ةّشّر داٌّ

پاش ةاڵوکردُّوەی ةّڵێِِاٌّکّ ةّشّر داٌّزراوەکاُدا ئُّجاٌی ئّرێِیٍڕان ةّدیکڕرد ، 
وە ڕۆژاُّ پّیٔەُڕڕدیٍان پێڕڕٔە دەکرێڕڕج و شڕڕّرداٍُان دەکرێڕڕج کّ داوای ڕێٍِڕڕاییّکّ 

دیارە ئاطِاةٔوُی فّرٌاُتّران ةّ ُڕاوەڕۆکی دەکرێج حاکٔو ئاطِاةَ ةّ ُاوەڕۆکّکّی ، 
ڕێٍِڕڕایی ڕەفخڕڕاری پیظڕڕّیی فّرٌڕڕاُتّران و پاةُّڕڕد ةڕڕٔون ةّو ةّْڕڕا ڕەوطڕڕخیاُّوە 
ىّڕێزگرحِڕڕی یاشڕڕاو دەشڕڕپاکی و دادپّروەری و یّکصڕڕاُی و ڕاشڕڕخگۆیی و ئٌّڕڕاُّت 

ئاشڕخی ٌخٍڕاُّی خّڵکڕی ةّرزدەکڕاحّوە ةّ و دىصۆزی و کڕارکردُی ةڕ  الیُّڕی پارێزی 
ّزراوە گظڕڕخیّکاُی ّْرێٍڕڕی کٔردشڕڕخان و ئاشڕڕخی گُّڕڕدەڵیض زۆر الواز دەةێڕڕج داٌ

 ئّوەش گرُگخریَ ئاٌاُجی ڕێٍِاییّکّ و دەشخّی دەشپاکیّ .
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                                  گرُگتریَ گرفتّکاُی بّردەم دەشتّی دەشپاکی
 

  الیُّی یاشایی 

کاری دەشخّ کێظّی ىێکڕۆىّری دەشڕپاکی یّ  یّکێم ىّ گّورەحریَ گرفخّکاُی ةّردەم
ی ٌّْٔارکراو ئّو ةڕاةّحّ (8100)شاڵی  (١)کّ ةّ ْۆی ئّوەی کّ ىّ یاشای دەشخّ ژٌارە

گرُگّی شپاردةٔو ةّ دەشّاڵحی دادوەری ئێٍّ حڕا دوو شڕاڵی یّکٌّڕی ئڕیض کردٍُڕان  
 یٌڕڕىّ ّْردوو پارێزگڕڕای دْڕڕۆك و شڕڕيێٍاُی ةّ ژٌڕڕارەیّکی زۆر کّ (2015و  2014)

ىێکڕۆڵیِّوەیّ  دەشخّکٌّان ىێکۆىّر دەشخٍان ةّ کار کرد  ىّگّڵ ئّوەی کاری ةِّڕەحی
ٌّْٔارێکٍڕڕان پێظڕڕکّش ةّ خڕڕٔىی  (810٤)ىّ کّیصڕڕّکاُی گُّڕڕدەڵی ئڕڕێٍّ ىّ شڕڕاڵی 

داُی دەشڕّاڵت  ةڕٔو ةّ دەشڕخّ ةڕۆ ێڕپێظٔوی پّرىٌّڕان کڕرد یّکێڕم ىّ ةرگّکاٍُڕان پ
ىّ ُێڕڕڕٔان ُڕڕڕاکۆکی کڕڕڕٔحيّ شیاشڕڕڕیّکان ئّم  داٌّزراُڕڕڕدُی ىێکڕڕڕۆىّر ةّ اڵم ةّ داخّوە

 ، ةژگّیّ  ٌّْڕٔار ُّکڕراو پّرىٌّڕان ىّ جیڕاحی پظڕخگیری ىّ ٌڕافی دەشڕخّ ىّو ةڕاةّحّ
ٔوُی دژایّحڕی گُّڕدەڵی چڕةّڕەوحی ةّرەو پێض  ىةٔوە رێگر ةّوەش زیاُێکی گّورە

                                                                                   .                                         ..                                              کّوت
  ّْطج شڕّد ّْزار (٨11111)ێکۆىّر زیاحری ُی یّ ةۆ ُزیکّی ى (0١)ئێصخاش دەشخّ ىّ  

 ڕاپّریڕَ  _ فّرٌاُتّری کّرحی گظخی و ىّ پارێزگای ّْڵّةجّو ئیدارەکاُی گّرٌیڕان
ىّ  ێکی شڕّر ةّ دەشڕخّ ةڕٔوُی ُڕی یّرىێکڕۆىّچ زۆر ُڕاوچّی حڕر ْڕی و کۆیّشۆران _

اٌڕڕان کڕڕرد ىّ ىیڕڕژُّی یاشڕڕایی پّرىٌّڕڕان شڕڕّةارەت ةّو ةڕڕاةّحّ ڕداوای (  810٧)شڕڕاڵی 
ٌُّی دادوەری ةّ ةیڕڕڕأُی ُّةڕڕڕٔوُی پظڕڕڕخگیریان ىێکڕڕڕردیَ ةّاڵم ئُّجڕڕڕٔ ەّْرچُّڕڕڕد
راُڕڕدُی ىێکڕڕۆىّری دەشڕڕخّ ڕێگریڕڕان وون ىّ یاشڕڕاکٌّان شڕڕّةارەت ةّ داٌّزڕدەكێکڕڕی 

حێڕدا ُڕیّ ْیچ دەكێکی  یض (یاشای دەشخّی دەشپاکی عێراق)ىێکردیَ ّْرچُّدە ىّ 
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ةّاڵم ئّوان خۆیان داٌّزراُڕدن دەکّن ةڕۆ دەرةارەى داٌّزراُدُٕ ىێکۆىّرى دەشپاکٕ 
        و ْڕڕیچ رێگریڕڕان ىڕڕ  ُاکرێڕڕج ىّاڵیّن دەشڕڕّاڵحٕ دادوەرى عێڕڕراكّوە.         ىێکۆڵّرەکڕڕان

پێٔیصڕڕج ىّ ةڕڕٔاری ىێکڕڕۆڵیِّوە وەك زاُکڕڕۆی ةڕڕ   ىةّڕێڕڕزان دەشڕڕخّ ةّ ةڕڕ  کڕڕادیر .
چُّڕدیَ شڕاڵّ گّورەحڕریَ ةّرةّشڕخی گّطڕّکردُی  یٌّاٌۆشخا وایّ ةڕۆیّ ئّو کێظڕّ

کراویظڕڕَ ةّ کٌّخڕڕریَ حاشڕڕّری کٔردشڕڕخان ئّو کڕڕاراُّ ی کّکڕڕاری دەشڕڕخّیّ ىّ شّر
                                       .                                                                          .               کڕادیری ىێکڕڕۆىیِّوە کڕڕراون

ى دەشڕخّدا ىّ چٔارچێٔەى ٌّْٔارى یاشڕا یٌّان.ئّوکێظّ.حازە.پّرىٌّاُی.ْیٔاداریَ
                                                .        کّ ىّ داْڕڕڕڕاحٔو ئاٌڕڕڕڕادەی دەکّیڕڕڕڕَ ةڕڕڕڕۆ ئّم ٌّةّشڕڕڕڕخّ چارەشڕڕڕڕّر ةکڕڕڕڕات ةڕڕڕڕۆ
.                     .    

 :خاڵێکی تری الیُّی یاشایی

ە ىّ یاشڕڕاکان کّ رێگڕڕری دەکّن ىّ  (ٌرجڕڕ )زۆری پارێزةُّڕڕدی و ڕەزاٌُّڕڕدی شڕڕّروو  
ئّو کّشاُّی شکااڵیان ىّشّر حُّاُّت ةّطڕێکی زۆری  ڵئُّجاٌداُی ىێکۆىیِّوە ىّگّ

کان پارێزةُّدیان ّْیّ دەة  ئّوان ڕەزاٌُّڕد ةڕَ ئیِجڕا ئُّڕداٌّکاُیان ةێڕِّ شُّدیکا
                                                                                       . .                                                  . .                                      ةّردەم دادگڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕا

ُّةڕڕٔوُی دادگڕڕایّکی حّرخڕڕاُکراو ةڕڕۆ کّیصڕڕّکاُی گُّڕڕدەڵی یّکڕڕێکّ ىّ کێظڕڕّکاُی  
ةّردەم خێرا یّکالیکردُّوەی کّیصّکاُی گُّدەڵی ىّ کاحێکدا دەشخّ ژٌارەیّکی زۆر 

ەواُّی دادگاکان دەکات ةّاڵم زۆر ىّ دادگاکان دەٌێِِّوە کّیڕس ّْیّ زیڕاحر ڕکّیس 
گڕایی کردُڕی ةڕۆ دیڕارُّکراوە ، جڕگّ ىّوەی ژٌڕارەیّك دشاڵّ حُّڕاُّت کڕاحی دا (8)ىّ 

رىٌّڕان حاواُّکڕاُی کّیصی گرُگ ةّر ىێتٔردُی گظخی شاڵی پڕار کّوحڕَ ّْرچُّڕد پّ
.                                                            ..، ُٔوشڕڕراوى ڕەشڕڕٍٕ دەشڕڕخّ ْڕڕاوپێچّکردةڕڕٔو ىّ ىێتڕڕٔردُّکّ وێرگُّڕڕدەڵی ْڕڕا

.                                                  
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ةّڕێزان ئّگّر ةٍاُّو  دژایّحڕی گُّڕدەڵی ةّرەو پڕێض ةچێڕج پێٔیصڕخّ ْاوطڕێٔەی 
ێِّوە ةّ ڕڕدا دادگڕڕایّك حّرخڕڕان ةکرێڕڕج ةڕڕۆ ئّوەی کّیصڕڕّکان ةّ زوویڕڕی یّکالةکڕڕر

ىّ پّچڕڕداُّوەیّکی ةڕڕاش ةڕڕۆ ڕێگڕڕری کڕڕردن  رِّ ةّتڕڕگُّڕڕدەڵکاران شڕڕزا ةڕڕدرێَ و ة
، ةٔوُٕ دادگاکّ رێگرى ىّ زۆر فظار و دەشڕج وەردان  واُی گُّدەڵی ىّ داْاحٔحاواُّک

دەکات ىّ كۆُا ٕ دادگایٕ کردُٕ حٌّٔت ةاران چُٔکّ دەشخّ دەحٔاُ  ةاطخر چاودێر 
        .و ْاوکارى ئّو دادگایّ ةێج
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                                           کڕڕڕڕڕارگێری                                                -:و کیییییارگێری ىّ الیُّیییییی داراییییییی
یّنێم ىّ کێظّکاُی دەشڕخّ الیُّڕی دارایڕی یّ چڕُٔکّ داٌّزراُڕدُی دەشڕخّ کّوحّ  .

زۆر ىّ پێداویصڕڕخیّکاُی (2014)خپێکردُی كّیراُڕڕی دارایڕڕی ىّ شڕڕاڵیشڕڕّرەحای دەشڕڕ
کّ   و ُٔجاو و طیاو ةۆ دەشڕخّّج  ةکرێج ىّ ڕووی ُّةٔوُی ةیِای گُّحٔاُراوە ج  ة

ىّ دام  ّن شّیارە الی فّرٌاُتّراُی ئاشڕایحر ىّ کاحێکدا شّدا یصخیێداوپ شّیارەو ىّ 
ّْروەْڕا  ، دەشخّی دەشپاکی ژٌارەیّك شّیارەی ةّ کر  گرحڕٔوەْێظخا و دەزگاکان  

. کٌّی فّرٌڕاُتّری پصڕپۆر ىّ  ُّةٔوُی ةٔودجّی پێٔیصج ةۆ کاروچاالکیّ گرُگّکان
ةّ ْۆی ڕاگرحِڕی گٔاشڕخِّوەی فّرٌڕاُتّر  ىّ دوو شڕاڵی  (یاشایی ،  ووردةیِی)ةٔاری 

                         راةڕڕڕردوودا حُّٓڕڕڕا ژٌڕڕڕارەیّکی کّم فّرٌاُتّرٌڕڕڕان گٔاشڕڕڕخۆحّوە ةڕڕڕۆ دەشڕڕڕخّکٌّان.                                                         
.                                                                            
الیُّڕڕی حڕڕریض پّیٔەشڕڕخّ ةّ ةِیاحِڕڕاُی  حٔاُاکڕڕاُی فّرٌڕڕاُتّراُی دەشڕڕخّ ىّةڕڕٔاری ال

یاشایی ، ىێکۆىّر ، ووردةیَ و پصپۆریّکاُی حر ، کّ ئّو پرشڕّیّ پێٔیصڕخی ةّ حٔاُڕای 
ای دارایڕی ةڕاش ّْیّ ةّ دارایی یّ  چُٔکّ ڕاْیِاُی ىّو  ةٔاراُّ دا پێٔیصڕخی ةّ حٔاُڕ

 .حایتّت ْێِاُی پصپۆڕاُی ةیاُی یان ُاردُی فّرٌاُتّران ةۆ دەرەوەی وواڵت
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 نإُ ُٔوشیِگّى شّرۆکٕ دەشتّ کاروچاالنی یّ
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 ّڵٕ  (١)  پ  ى واشاى ژٌاره ة ا رۆنٕ  ى شّ ٌٔارنراو ُٔوشيِگّ ّْی  (8100)ش
ٌێِج نردن و   و ةّ رنٕ ڕێهخصخَ ئّ  نّ ةێج حٕ ده ى شهرحاروّ ْۆةّ  شخّ ده دۆنيۆ
پێهّ ةّ  گرێج. شخۆ ده ئّ  نان ىّ وحِّ دواداچُٕٔ ناحٕ چاو
ى  پيّ  رێم ةّ رٌاُتّ ن فّ الوّ نرێج ىّ حٕ ده رۆناوّ شّ  شخّ رۆنٕ ده ى شّ ُٔوشيِگّ  
ٌێِج نردن و ةّ ةردن و ةّ ڕێٔه رنٕ ةّ ئّ  ، نّ ر ةّ رێٔه ةّ و دواداچٔون  دۆنيۆ

و گظج ةّطّکاُی ُٔوشیِگّی شّرۆکی   شخّ رۆنٕ ده نإُ شّ رنّ ڕێهخصخِٕ نارو ئّ
 گرێڕج. شخۆ ده ئّ  دەشخّ ىّ

 

 دێج: پێم  وه ى خٔاره طاُّ م ةّ ىّ  شخّ رۆنٕ ده ى شّ ُٔوشيِگّ
  
ْڕۆةّی راگّیاُڕدن و ْڕۆةّی ٌڕاڵپّر و ْڕۆةّی   -نان: گظڕخٕ وڕّ  ُدويّ ؤه طٕ پّ ةّ /م نّ وّ  

 ێراُی زٌان ىّ خۆ دەگرێج کّ حایتّحّ ةّ دەشخّکٌّان ةّ گظخی.وەرگ
 

  -طٕ چاودێرى ووردةيِٕ ُاوخۆ ئّم ئّرکاُّ ىّ خۆ دەگرێج: ةّ /م  دووه
 گظج فّرٌاُتّراُی دەشخّ. ی و ىيصخٕ ٌٔوچّ  ووردةيِٕ نردُٕ حۆٌارى ٌٔوچّ -0
نان  رجييّ خّ  وورده نان ، رخاُهراوه ى گظخٕ ، حّ ڕۆژاُّ )نإُ ووردةيِٕ نردُٕ حۆٌاره -8

 .(ناُی دەشخّ ، پێظيِّ
 .( ودەکاُی دەشخّ رج نردن و كّ خّ)نإُ  ُاٌّ ڵگّ ووردةيِٕ نردُٕ ةّ -١
 ٌان. نّ شخّ ةۆ ده  نإُ داُان و ڕانێظإُ پاره نّ ووردةيِٕ نردُٕ گظج چّ -٤
 ٌان. نّ شخّ ى ده ى جۆراو جۆرى ٌاُگاُّ نإُ پێظيِّ ووردةيِٕ نردُٕ گظج پصٔوىّ -٥
 . شخّ رۆنٕ ده شخٕ شّ رده ى ةّ ووردةيِٕ نردُٕ پێظيِّ -٦
شخٕ  ةّ نرێج ةۆ ٌّ رخان ده ٌان حّ نّ شخّ ةۆ ده  نان نّ حّ حاوتّ  ووردةيِٕ نردُٕ پێظيِّ -٧

 جۆراوجۆر.
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گظڕڕج ئڕڕیض و کارەکڕڕاُی کڕڕارگێری و دارایڕڕی ُٔوشڕڕیِگّ ىّ  -ى نڕڕارگێرى: ْۆةڕڕّ /م  شڕڕێيّ
                                                     ئّشڕڕخۆ دەگرێڕڕج.

ڵی  ێکّوحِّکاُی ةّڕێز شّرۆکی دەشخّ ىّ شا  810٨کۆةٔوُّوەو چاوپ
ى ةّیڕإُ کۆةڕٔوُّوەى ةڕااڵى دەشڕخّى دەشڕپاکٕ 01ىّ کڕاژێر  ١1/0/810٨ىّ رێکّوحٕ  -

و شڕڕڕّرۆکایّحٕ داواکڕڕڕارى گظڕڕڕخٕ ىّ ْڕڕڕۆڵٕ کۆةٔوُّوەکڕڕڕان ىّ دیڕڕڕٔإُ شڕڕڕّرۆکایّحٕ 
ّْوىێڕڕڕر ئُّجڕڕڕام درا ةّشڕڕڕّرۆکایّحی ّْردوو ةّڕێڕڕڕزان  داواکڕڕڕارى گظڕڕڕخٕ ىّ طڕڕڕارى

شڕّرۆکٕ  (جڕٔاد فخڕاأ ا ڕا)شڕّرۆکٕ دەشڕخّى دەشڕپاکٕ و دادوەر (د.اخٍد أُر ٌدٍد)
داواکڕڕڕارى گظڕڕڕخٕ ّْرێڕڕڕً ةّ وەکڕڕڕاىّت، ىّ چٔارچێڕڕڕٔەى ئّو کۆةڕڕڕٔوُّواُّى ّْردووال 

ئاشڕڕخٕ  ةژیاریڕڕان داوە ئُّجڕڕإٌ ةڕڕدەن ةّ ٌّةّشڕڕخٕ ٌّْڕڕاُّْگٕ کردُڕڕٕ یّکخڕڕر ىّ شڕڕّر
شڕڕّرۆکایّحٕ ّْردووال وەک دوو دەزگڕڕاى چڕڕاودێرى ةڕڕۆ رووةّرووةڕڕٔوُّوەى دیڕڕاردەى 
گُّڕڕدەڵٕ دارایڕڕٕ و کڕڕارگێرى ىّ ّْرێڕڕً وە خصڕڕخِّرووى ئاىیّحّکڕڕإُ ئاشڕڕان کردُڕڕٕ ئّم 
ٌّْڕڕاُّْگی یّ و رەُڕڕگ داُّوەى ىّشڕڕّر ئّرک و کارەکڕڕإُ پێکٓڕڕاحّ و فّرٌاُگّکڕڕإُ 

 روچکّکإُ ّْرێً.ّْردووال ىّ پارێزگا و طار و طا
ةّطڕڕڕدار ةڕڕڕٔوإُ کۆةڕڕڕٔوُّوەکّ ىّ شڕڕڕّرۆکایّحٕ داواکڕڕڕارى گظڕڕڕخٕ پێکٓڕڕڕاحتٔون ىّ 

ئُّڕڕڕدإٌ ّْردوو دەشڕڕڕخّى  (جڕڕڕٔدت شڕڕڕکید ٌیڕڕڕر غڕڕڕادق)ّْریّک ىّ ةّڕێڕڕڕزان دادوەر
حڕڕڕاوإُ ُّوجّواُڕڕڕان و راوێژکڕڕڕارى ىّ دیڕڕڕٔإُ شڕڕڕّرۆکایّحٕ و ةّڕێڕڕڕزان ةّرپرشڕڕڕإُ 

شڕيێٍإُ و دْڕۆک و ّْىّةڕجّ و  ەکإُ ّْوىێڕر وفّرٌاُگّکإُ داواکارى گظڕخٕ ىّ طڕار
ّْروەْا ىّالیّن دەشخّى دەشپاکٕ ّْرێً کۆةٔوُّوەکّ ةّ ئاٌادەیٕ  .ئیدارەى گّرٌیان 

ّْریّکّ ىّ ةّڕیڕڕزان ةّرێڕڕٔەةّرى گظڕڕخٕ فّرٌڕڕاُگّى کاروةڕڕارى یاشڕڕایٕ و ةّرێڕڕٔەةّرى 
کڕڕڕاىّت و  ُٔوشڕڕڕیِگّى شڕڕڕّرۆکٕ دەشڕڕڕخّ  و ةّرێڕڕڕٔەةّرى ىێکڕڕڕۆڵیِّوەی ّْوىێڕڕڕر ةّ وە

 ةّرێٔەةّرى ةّطٕ داواکان ىّ فّرٌاُگّى یاشایٕ.
دواى ّْڵٔەشڕڕخّ کڕڕردن وگُّگّطڕڕّکردُٕ گریِگخڕڕریَ ئّو خڕڕاالُّى کّىّ داُیظڕڕخِّکإُ 

 پێظٔوحر ةاشٕ ىێٔە کراةٔو ئٌّاُّ ةٔون: 
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ةّردەوام ةٔون ىّشّر ٌّْاُّْگٕ زیاحر ىّ ُێٔان پێکٓڕاحّ و فّرٌاُگّکڕإُ ّْردووال   -0
 ّرى ّْرێً.ىّ شّراُص

ىّ ئُّجإٌ کّم ئّزٌڕٔوُٕ ةڕٔارى کڕارگێرى ىّ وەزارەت و دام و دەزگاکڕإُ ّْرێڕً و  -8
پظڕڕج گڕڕٔ  خصڕڕخَ و ئاطڕڕِا ُّةڕڕٔوُٕ زۆرةّى فّرٌڕڕاُتّرإُ ّْرێڕڕً ةّ یاشڕڕا و رێصڕڕا و 
رێٍِاییّکڕڕڕان پێظڕڕڕێو کڕڕڕاریّکٕ زۆر ّْیّ ىّ دام و دەزگاکڕڕڕان کّ دەةێڕڕڕج ّْردووال ةّ 

ةتیڕَِ ةڕۆ شڕّروەرکردُٕ یاشڕا حیایڕدا وە رووةّروو ةڕُّٔوەى  ٌّْاُّْگٕ روىێکٕ گرُڕگ
 گُّدەڵیّکان.

دەشڕڕڕخّ ُٔێِّرەکڕڕڕإُ ةڕڕڕۆ ةّدواداچڕڕڕٔوُٕ دۆشڕڕڕیّکان و ٌّْڕڕڕاُّْگٕ کڕڕڕردن ىّگّڵ -١
دادوەرإُ داواکڕارى گظڕخٕ ىّ دادگاکڕإُ ىێکڕۆڵیِّوە وە دادگڕا شڕزاییّ حایتّحٍُّڕدەکان 

ئّگّر چٕ ىّ ُّْد  پارێزگا کراوە ةّاڵم ةّ طێٔەى فّرٌٕ دیارى دەکات  (حاوان و کّحَ)
 پێٔیصج دەکات ىّ پارێزگاکإُ حریض ئُّجام ةدرێج.

شّةارەت ةّ دواکّوحِٕ ىێکڕۆڵیِّوە ىّ دۆشڕیّکإُ گُّڕدەڵٕ ىّ ّْردوو كُٔا ّکڕإُ  -٤
ىێکۆڵیِّوە وە دادگایٕ کردن ىّالى دادگاکڕان ّْردووال رێکّوحڕَ کّوا ةّ فّرٌڕٕ داوا ىّ 

وەرى ةّڕێڕڕڕز ةڕڕڕکّن کّوا ئُّجڕڕڕٌّٔن گظڕڕڕخاُدُێک ئاراشڕڕڕخّى دادوەرە ئُّجڕڕڕٌُّٕٔ داد
ةّڕیزەکان ةکات ىّ شّراُصّرى ّْرێً کّوا دەشڕج و ةڕرد ةڕکّن ىّ زوو یّکالکڕردُّوەى 
دۆشیّکإُ حایتّت ةّم ةٔارە وە پێدإُ ئّوىّویّت ةّم جٔرە دۆشیاُّکّ پّیٔەشخَ ةّ 

واکڕارى گظڕخٕ ىّکڕاحٕ داُیظڕخِٕ گُّدەڵٕ و شاٌإُ گظخٕ ّْروەْا ةّڕێڕز شڕّرۆکٕ دا
 ةکات.ئُّجٌّٔن ئّو پرشّ ةجۆىێِ  و داکٔکٕ ىّشّر 

پێکڕڕردن و دەشڕڕج ُیظڕڕان کردُڕڕٕ یّکێڕڕک ىّ دادوەراُڕڕٕ داواکڕڕارى گظڕڕخٕ ةڕڕۆ  (حفڕڕر ) -٥
دادگاکإُ ىێکۆڵیِّوە ىّ دۆشیّکإُ گُّدەڵٕ  ىّ پارێزگاکإُ ّْرێً کّ حُّٓا حایتّحٍُّد 

پڕ  ُّشڕپێردرێج ئّگّر چڕٕ رەُڕگّ ُّحٔاُرێڕج ىّةّر کٌّڕٕ ةێج ةّو ئّرکّ و ئّرکٕ حر 
 ژٌارەى ةّڕیزان دادوەرإُ داواکارى گظخٕ ىّو پارێزگایاُّ.
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گرُگڕڕٕ دان ةّ دۆشڕڕیّکإُ گُّڕڕدەڵٕ گّورە ىّ شّراُصڕڕّرى ّْرێڕڕً و ةّدواداچڕڕٔوُٕ  -٦
 جددى ةۆ ةکّن ةٌّّةّشخٕ کۆکردُّوەى ةّڵگّ ىّشّرى و جٔالُدُیان.

ن کّشڕڕإُ ٕ راْێِڕڕان ةڕڕۆ ىێکڕڕۆىّران ىّ دۆشڕڕیّکإُ گُّڕڕدەڵٕ ىّالیّکڕڕردُّوەى خڕڕٔى -٧
 و ةٔارە.ىّ خاوەن ئّزٌٔون و پصپۆر

ٌّْڕڕاُّْگٕ کڕڕردن ىّةڕڕٔارى چڕڕاودێرى کردُڕڕٕ ڕەوایڕڕٕ ىّ ٌاٌّىّکڕڕإُ وەةّرْێِڕڕان و  -٨
رێکارەکڕڕڕان ّْر ىّ ةّشڕڕڕخِٕ گرێتّشڕڕڕخّکان و حڕڕڕاکٔ رێکارەکڕڕڕإُ زیادکردُّکڕڕڕان و کّم 

 .(ات و اىٍِاكػاتاىٍاید)کردُّوەکان
چاودێرى کردُٕ ىێکۆڵیِّوە ىّ دۆشیّکإُ گُّدەڵٕ و کارەکإُ ىێکڕۆىّرإُ دەشڕخّى  -٩

دەشپاکٕ ىّالیّن دادوەرإُ داواکڕارى گظڕخٕ ىّ گظڕج پارێزگڕا و طڕار و طڕاروچکّکإُ 
ّْرێً وە پێض کّش کردُٕ ڕاپۆرت ىّشڕّر گرفڕج و کٌّڕٔو کٔریّکڕان وە چارەشڕّر و 

ّْردوو شّرۆکایّحٕ داواکارى گظخٕ و دەشخّى دەشپاکٕ ىّ ّْرێً ةڕۆ پێظتیِیّکان ةۆ 
 ئُّجام دإُ رێکارى پێٔیصج ىّ ةارەیان.

کٕ کڕڕڕرایّوە ىّشڕڕڕّر پاةُّڕڕڕد ةڕڕڕٔوُٕ الیُّّ پّیٔەُڕڕڕد دارەکڕڕڕان ىّ وەزارەت و ۆداکڕڕڕ -01
فّرٌاُگّکإُ ّْرێً ةّ ْاوکارى کردُٕ کارەکإُ ّْردووال ةۆ ةّشّروەر کردُڕٕ یاشڕا و 

 ّروو ةٔوُّوەى گُّدەڵٕ.رووة
گڕڕڕڕرحِّةّرى رێکڕڕڕڕارى پێٔیصڕڕڕڕج ةّ ٌّْڕڕڕڕاُّْگٕ ئُّجڕڕڕڕٌُّٕٔ دادوەرى و الیُّّ  -00

پّیٔەُددارەکان ةۆ دەشج و ةرد کڕردن ىّ رێکارەکڕإُ ىێکڕۆڵیِّوە و دادگڕایٕ کڕردن و ىّ 
 دۆشیّکإُ گُّدەڵٕ.

و ُڕٔێِّرإُ ٌّْاُّْگٕ کردُٕ زیاحر ىّ ُێٔان ةّڕێڕزان دادوەراُڕٕ داواکڕارى گظڕخٕ  -08
دەشڕڕخّ ىّ ةّردەم دادگاکڕڕإُ ىێکڕڕۆڵیِّوە و کّحڕڕَ و حاواُّکڕڕان ىّ کڕڕاحٕ ةّ دواداچڕڕٔون 
کردُیان ةۆ دۆشیّکإُ گُّدەڵٕ حا كُٔا ّکڕإُ کٔحڕایٕ داواکڕان وە دەرچڕٔوُٕ ةژیڕارى 

 .(كطکٕ)ةِتژ 
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ریِّوەى زاُیڕارى ىّةڕارەى ۆّْڵصإُ ّْردووال ةّ کردُّوەى ئیٍێيێکڕٕ فّرٌڕٕ ةڕۆ گڕ -0١
دۆشڕڕیّکإُ گُّڕڕدەڵٕ و کڕڕار و چاالکیّکڕڕان وە دەشڕڕج ُیظڕڕان کردُڕڕٕ فّرٌڕڕاُتّرێکٕ 

 حایتّحٍُّد ةۆ شّرپّرطخٕ کردن و وە ةّدواداچٔوُٕ زاُیاریّکان.
کڕڕردُّوەى  داکڕڕۆکٕ کڕڕردن ىّشڕڕّر ئُّجڕڕٌُّٕٔ وەزیڕڕران و وەزارەحّکڕڕإُ ةڕڕۆ ئاگڕڕادار -0٤

کردُّوەکڕڕڕڕان و ٕ کّم ُڕڕڕڕٔێِّرى ّْردووال ةڕڕڕڕۆ ئاٌادەةٔوُیڕڕڕڕان ىّکڕڕڕڕاحٕ ئُّجڕڕڕڕام داُڕڕڕڕ
ىّ پڕرۆژە گرُگّکڕان ةڕۆ چڕاودێرى کردُڕٕ الیُّڕٕ  (اىٍزیدات و اىٍِاكػڕات)زیادکردُّکان

 یاشایٕ وە پاراشخِٕ شاٌإُ گظخٕ.
کٕ کردُّوە ىّشّر خاىّکإُ شّرەوە و گفخٔگۆ کردن ىّشّر پڕرس و گّىێڕک ۆوێراى داک

دُڕٕ ئاشڕخُّگّکإُ ةّردەم ىّ ةٔارە جیا جیاکان و ةّ حێر و حّشڕّڵٕ و دەشڕج ُیظڕان کر
کارەکإُ ّْردووال ّْر ىّ ةٔوُٕ ةّرةّشج و ئاشخُّگ ىّةّردەم داٌّزراُدُٕ ىێکۆىّر ةۆ 
دەشخّ و گرفخٕ شٔێِد ُّدإُ ئّو ىێکۆىّراُّى شّرۆکٕ دەشخّ ةّ دەشّالحّکإُ خڕۆى 
دایٍّزراُڕڕدوون ىّالیّن شڕڕّرۆکٕ دادگاکڕڕإُ حێّٓڵچڕڕٔوُّوە شڕڕّرەراى ئّوەى دەشڕڕخّ 

ەُٕ شّرةّخۆى دارایٕ و کارگێریّ ّْروەْا پێٔیصخٕ کردُّوەى ةّرێڕٔەةّرایّحٕ و خاو
 کإُ.ّرەکإُ پارێزگاکإُ حر و ئاشخُّگُٔوشیِگّى حر ىّ پارێزگاى ّْىّةجّ و كّزا گّو

ّْروەْا شّرەراى داکۆکٕ کردُّوە ىّشّر ةٔوُٕ خڕاىٕ ئیجڕاةٕ ىّ ٌّْڕاُّْگٕ کردُڕٕ 
دەڵٕ و ةّدواداچٔون کردن ةڕۆ دۆشڕیّکان وە ةّردەوام ّْردووال ىّشّر دۆشیّکإُ گُّ

ةٔون ىّشّر  ٌّْاُّْگٕ زیاحر وە حیظک خرایّ شّر گرفخٕ ةّطدارى پێِّکردُٕ دەشخّ 
وە ّْوڵ دإُ زیاحر ةۆ گرُگٕ دان ةّ (اىٍِاكػات)ن ىّ کاحٕ ئُّجام دإُ کّم کردُّوەکا

خّر خٌّٕ ُّکردن ىّ جڕ  دۆشیّکإُ گُّدەڵٕ ىّالیّن دەشخّى ج  ةّج  کردن و کٌّ
ةّجڕڕ  کڕڕردن ىّ ةژیارەکڕڕإُ دادگاکڕڕان و ةڕڕاس ىّ گرفخڕڕٕ دواکّوحِڕڕٕ یّکالکڕڕردُّوەى 

دەگّرێڕڕڕخّوە ةڕڕڕۆ زۆرى داواییّکڕڕڕان و  ّیرةۆىّالیّن دادگاکڕڕڕان کڕڕڕرا کّ ز دۆشڕڕڕیّکان
دوەری کڕردن ىّ دادگای حایتّحٍُّد ةۆ دا گٔاشخِّوەى دادوەران و دەشج ُیظان ُّکردُٕ
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پێکردُیڕان شڕّرەرای ةڕٔوُی گرفڕج  ُدەڵی وە یّکالکردُّوەیان یان حفڕر دۆشیّکاُی گّ
 .ىّو ةارەیّوە وە ةّ ٌّةّشخی گّیظخَ ةّ چارەشّری گُٔجاو 

خکڕڕڕٌّٔحی ّْرێٍڕڕڕی کٔردشڕڕڕخان پڕڕڕژۆژە یاشڕڕڕای چاکصڕڕڕازی ىّ   ١/0/810٨ىّ رێکّوحڕڕڕی    -
پّرىٌّڕڕاُی خاُُّظڕڕیِی و ٌڕڕٔچّو دەرٌڕڕاڵّو ةّخظڕڕیَ و ئیٍخیازاحّکڕڕاُی دیڕڕکّ، ئاراشڕڕخّی 

کٔردشخان کڕردو دوای ئّوەی ىّالیّن پّرىٌّڕان خٔێِڕدُّوەی یّکٌّڕی ةڕۆ کڕرا ئاراشڕخّی 
طڕڕّش ىیڕڕژُّی پّرىٌّڕڕاُی پّیٔەُدیڕڕدار کڕڕراو ىّ ٌڕڕاوەی کڕڕارکردُی ُڕڕزیکّی دوو ٌڕڕاُگی 
ىیژُّکان راپۆرحی ْاوةّش ئاٌادەکراو خرایّ ةّردەم پّرىٌّان ةۆ گفخٔ گۆ کردن و پّشُّد 

 (د.اخٍڕد اُڕٔر)ش  رۆژی داُیظخِّکاُی پّرىٌّڕان  ةّ ئاٌڕادەةٔوُی ةّڕێڕز کردن. ىّ ٌاوەی 
کڕۆی یاشڕاکّ  8٨/8/810٨دوای گفخٔگۆی چژوپژ ىّ رێکّوحڕی  شّرۆکی دەشخّ ةّڕێٔە چٔو ،

  ..               پّشڕڕڕڕڕڕڕُّد کڕڕڕڕڕڕڕرا
ىّ  ئڕڕڕێٍّ پێٍڕڕڕان وایّ پّشڕڕڕُّدکردُی ئّم یاشڕڕڕایّ دەشڕڕڕکّوحێکی گّورەی گّىّکٌّڕڕڕاُّ

شّی چاکصازی و جێگای خۆیّحی دەشخخۆطی ىّ ئُّڕداٌاُی پّرىٌّڕان ىّ چٔارچێٔەی پرۆ
ُی چڕڕاودێریی دارایڕڕی و شڕڕّرجّم فراکصڕڕیۆُّ جیاوازەکڕڕان و خکڕڕٌّٔحی ّْرێڕڕً و دیڕڕٔا

پاکی و ٌّْٔو الیّک ةکّیَ کّ ةّطڕدارو پاڵپظڕج ةڕٔون ةڕۆ پّشڕُّدکردن و دەشخّی دەش
کڕڕڕردُّوەی راشڕڕڕخییّکان و دەرچڕڕٔوُی ئّم یاشڕڕڕایّ. ىّ رواُڕڕڕگّی پّرۆطیظڕڕٍان ةڕڕڕۆ رووُ

دەشکّوحّکاُی ئّم یاشایّو چّواطُّّکردُی رای گظخیی کٔردشخان ىّالیّن ْیچ کّس و 
 الیُّێک ئّم خااڵُّی خٔارەوە دەخّیِّڕوو:

یاشای چاکصڕازی ىّ خاُُّظڕیِی و ٌڕٔچّو دەرٌڕاڵّو ةّخظڕیَ و ئیٍخیازاحّکڕاُی  یّکّم:
کراوەو پرۆژەی ْیچ فراکصڕیۆُێکی دیکّ ىّالیّن خکٌّٔحی ّْرێٍی کٔردشخان پێظکّط

پّرىٌّان ُّةٔوە، ةّاڵم دوای ئّوەی ْڕاحۆحّ پّرىٌّڕان شڕّرجّم فراکصڕیۆُّکان و ىیڕژُّ 
پّیٔەُدیڕڕدارەکاُی پّرىٌّڕڕان ةّیّکّوە ّْوڵڕڕی پّشڕڕُّدکردُی ئّم یاشڕڕایّیان داوەو ىّ 
کاحێکیظڕڕڕدا کّ کڕڕڕۆی یاشڕڕڕاکّ خڕڕڕرایّ دەُگڕڕڕدان ْڕڕڕیچ ئُّڕڕڕداٌێکی پّرىٌّڕڕڕان و ْڕڕڕیچ 
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یۆُێکی پّرىٌّڕڕڕاُیض دژی پّشڕڕڕُّدکردُی یاشڕڕڕاکّ دەُگڕڕڕی ُّداوەو شڕڕڕّرجّم فراکصڕڕڕ
 فراکصیۆُّکاُی پّرىٌّان ىّگّڵ یاشاکّ ةٔون.

ُاوەڕۆکی یاشاکّ کۆٌّڵێک دەشکّوت و خاڵی ئێجگار گرُگی حێدایّ کّ شااڵُیکّ  دووەم:
 کّرحی وەزیفّی گظخی و خاُُّظیِی گّىی کٔردشخان چاوەڕواُی دەکات ةۆ چاکصازی ىّ

 ێرێک ىّم دەشکّوحاُّ دەخّیِّڕوو:ىّ خٔارەوە وەک ٍُٔوُّ دەشختژ

یّکخصڕڕخِّوەی یّکّکڕڕاُی ژٌێریڕڕاریی شڕڕّرةّیّکّی خّفخڕڕاو ّْطڕڕخا ىُّڕڕاو وەزارەحڕڕی  - 0
پێظڕڕڕٍّرگّ، کّئٌّّ ُّْگڕڕڕڕاوێکی گرُڕڕڕڕگ و پیڕڕڕڕرۆزە ةّرەو یّکخصڕڕڕڕخِی حّواوی ْێڕڕڕڕزی 

ێظٍّرگّی کٔردشخان.  پ

راو ةڕڕۆ پڕڕاککردُّوەی ىیصڕڕخی طڕڕّْیدان و زیِڕڕداُیاُی داُڕڕاُی ٌیکڕڕاُیزم و کڕڕاحی دیڕڕاریک - 8
شیاشی و کٌّئُّداٌاُی شُّگّر، ىّ رێگای پێکٓێِاُی ىیژُّی حایتّحٍُّد کّ ئٌّّ خٔاشخی 

 خّڵکی کٔردشخاُّ.

رێکخصخِّوەی دەرٌاڵّکڕان و زیڕاحر ىّ یّکجڕار شڕٔودٌُّدةٔون ىّ ةڕٔدجّی گظڕخی ةّ  - ١
 ن پێداویصخیی حایتّت.کّشٔکاری طّْیدان و خاوە (ِاکردنثئصخ)

داُاُی ٌّرج و رێصای یاشایی گُٔجاو ةۆ داٌّزراُدُی ةّڕێٔەةّری گظڕخی و راوێژکڕارو  - ٤
 پيّةااڵکان کّ دەشخّةّری پصپۆڕی و دادپّروەری ةکات.

راگرحِی درێژکردُّوەی ٌاوەی خزٌّحی وەزیفی ةۆ فّرٌاُتّران و کارٌُّداُی ّْرێٍی  - ٥
 ت و ىّ ٌّْٔو ئاشخّکان.کٔردشخان ىّ ّْرش  دەشّاڵ

پاةُّدکردُی ّْریّک ىّ دیٔاُی چاودێریی دارایی و دەشخّی ُّزاّْو داواکاری گظخی  - ٦
 ىّ جێتّجێکردُی خٔکٍّکاُی یاشاکّ.

یّک ىّم  ُی ّْر ةژە پارهدروشخکردُی غِدوكی خاُُّظیِی و كّدە ّکردُی خّرجکرد - ٧
 غِدوكّ.
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ى ئاشایٕ خۆیدا (0١)ردشخان ىّ داُیظخِٕ ژٌارە پّرىٌّإُ کٔ 8٧/8/810٨ىّ رێکّوحی - 
 .پژۆژەى یاشاى چاکصازى پّشُّد کرد

ش، شّرۆنایّحی پّرىٌّاُی نٔردشخان و طاُدی  دوای پّشِدنردُی پژۆژە یاشانّ
 خهٌّٔحی ّْرێً، نۆُگرەیّنی رۆژُاٌّواُییان ئُّجاٌدا.

  نڕّ یاُڕد، پژۆژه دشڕخان ڕاى گّرێٍٕ نٔر شڕپانٕ ْڕّ ى ده شخّ رۆنٕ ده ر شّ ُٔه د ئّ خٍّ د.ئّ 
ر  شڕّ ةێج ىّ ك چاودێر ده شپانٕ وه ى ده شخّ و ده  رێٍٕ نٔردشخاُّ حٍٕ ّْ نٕ خّ پێٔیصخیّ
ر  شڕڕپانٕ پظڕڕخگیرى ْڕڕّ ى ده شڕڕخّ ده  نڕڕّ  وه . ڕووُیظڕڕٕ نڕڕرده نڕڕّ ج  نردُڕڕٕ پژۆژه جێتڕڕّ
یاشای چاکصڕازی ىّ  ُجام ةدرێج. رێٍٕ نٔردشخان ئّ ّْ  ىّ  نات نّ ُگاوێهٕ چانصازى ده ّْ

ٌيیار دیِڕار ةڕۆ خکڕٌّٔت  0٥1ٌاددە پێکٓاحٔوە، پّشِدکردُی ٌاُگاُّ ةری  8٤خاُُّظیِی ىّ 
دەگّڕێِێخّوە. ىّ یاشاکّدا خزٌّحی شااڵُّی فّرٌاُتّران و دەرٌاڵّکاُیان رێکخراوەحّوەو 

 ّْزار دیِار دەةێج و دوو ٌٔوچّیض ُاٌێِێج. ١11کٌّخریَ ٌٔوچّی خاُُّظیِاُیض 

رێٍٕ نٔردشڕخان  شپانٕ ّْ ى ده شخّ رۆنٕ ده ر شّ ُٔه د ئّ خٍّ د.ئّ 00/١/810٨ىّ رێکّوحٕ  -
و   وه ُڕد رێهخڕراوى جیڕا جیڕا نۆةڕٔوه چّ  ُٕ ىڕّ ده ى ٌڕّ ڵگّ ُد چاالنٔاُێهٕ نۆٌّ ڵ چّ گّ ىّ

ُڕڕد  ٌّ وڵّ ُظڕڕیِٕ پڕڕ  ده ى یاشڕڕایٕ خاُّ وه ُڕڕد پێظڕڕِیارێم نڕڕرا ةڕڕۆ ئڕڕّ ى چّ ةاره گفخٔگڕڕۆ ىڕڕّ
  ةهرێج. حر

 : نّ وه كٕ نۆُٔوشٕ نۆةٔوُّ ده

 رى ةهات . روه چاوى دادپّ ره  چێج پێٔیصخّ رده ك ده ر یاشایّ ّْ -0

 ن . نّ ده  ى یاشانّ نان پظخگیرى پرۆژه شپانٕ و رێهخراوه ى ده شخّ ده-8

یاشڕاى چانصڕازى یاشڕاى  (١)ى  زاُڕیَ ةڕۆ ٌڕادده پێٔیصڕخٕ ده  ت خاُِظڕیِٕ ةڕّ ُصڕتّ  ةّ -١
رێهٕ  شّ چاره  حٕ فیدڕاڵٕ عیراكٕ ةّ خهٌّٔ 810٤ى شاڵٕ  (٩)  نگرحٔو ژٌاره ُظیِٕ یّ خاُّ

 زاُیَ . گُٔجاو ده
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  ةێڕڕج ةڕڕّ واٌیان ده رده ُگٕ ةڕڕّ ٌاْڕڕّ ى ّْ نڕڕان ئاٌڕڕاده شڕڕپانٕ و رێهخراوه ى ده شڕڕخّ ده -٤
 رێٍٕ نٔردشخان . حٕ ّْ ن خهٌّّٔ الی  ىّ  ج  نردُٕ یاشانّ شخٕ ج  ةّ ةّ ٌّ

زیراُڕی  رۆك وه حی ةّڕێز ُێچیرڤان ةارزاُی ، شڕّ رۆنایّ شّ  ةّ 8٥/٧/810٨  ٌٍّ ژى چٔارطّڕۆ 
د  خٍّ د. ئّ)زیران و  رۆك وه ةاُی جێگری شّ ةٔوُی كٔةاد حاڵّ ئاٌاده  رێٍی نٔردشخان و ةّ ّْ
  زیڕڕره زیڕڕری ُڕڕاوخۆ وه رێٍٕ نٔردشڕڕخان و وه شڕڕپانٕ ْڕڕّ ى ده شڕڕخّ رۆنٕ ده شڕڕّ (ر ُٔه ئڕڕّ
خۆنان، ، دیڕٔاُی چڕاودێریی  رةّ شڕّ  رطڕخیاری ئیڕداره رپّ نان، پارێزگاران، شّ ُدیداره هیٔ پّ

رێٍی نٔردشخان  وت و گازی ّْ ُی ُّ ُجٌّٔ ری ئاشایض، ئّ دارایی، داواناری گظخی و ُٔێِّ
 . نۆةٔوُّوه

ة   ةڕّ  ان نڕّن ُایاشاییّ  ةچٔونّ  ر پااڵوگّ شّ گفخٔگۆنردن ىّ  ت ةٔو ةّ حایتّ  وه کّ نۆةٔوُّ 
نان  شروطڕڕخییّ  حڕڕی شڕڕاٌاُّ زاره و حیایڕڕدا وه  رٌی ناریڕڕان نڕڕردووه حی فڕڕّ رگرحِڕڕی ٌۆڵڕڕّ وه

م  ڵداُی ئڕّ رّْ ناُیان و ٌێڕژووی شڕّ ، طڕٔێِّ ی پااڵوگانڕان ژٌڕاره  ت ةڕّ ةاره ڕاپۆرحێهیان شّ
  ش نرد. پێظهّ  ُایاشاییّ  دیارده

  یڕّ م دیارده ری ئڕّ شڕّ زوویڕی چاره  ةڕّ  پێٔیصڕخّ  ى نّ وه ر ئّ شّ نۆك ةٔون ىّ  نّ وه نۆةٔوُّ
ُدروشخی  حّ  ةّ  وره ێهی گُّیاُد ْۆناری زیاُگّ  حّ ةٔوُّ  م پااڵوگاُّ ئّ  حی نّ حایتّ ةهرێج، ةّ
ردوو پارێزگڕای  ْڕّ  ق ىڕّ نی زه یڕّ ُد ٍُٔوُّ چّ  وه یّ م ةاره رێٍی نٔردشخان. ىّ ی ّْ و ژیِگّ

  ر ةڕڕّ  وره زیڕڕاُی گڕڕّ  وه م پااڵوگاُڕڕّ ڕۆی ئڕڕّ ْڕڕۆی پاطڕڕّ ةڕڕّ   ان نڕڕّوىێر و شڕڕيێٍاُی ةاشڕڕهر ْڕڕّ
نیظڕڕڕَ ةڕڕڕۆ  ره ْۆنڕڕڕاری شّ  و  یظڕڕڕخٔوه ٌی نظڕڕڕخٔناڵی گّ رْڕڕڕّ ناُی ئڕڕڕاو و ةّ رچاوه شڕڕڕّ

 حرشیدار. نی ٌّ خۆطییّ ُد ُّ ی چّ وه ةاڵوةٔوُّ

حڕی ُڕاوخۆ و  زاره ْاونڕاریی وه  نان ةڕّ شروطخییّ  زارەحی شاٌاُّ وه  ةژیاردرا  وه نۆةٔوُّ  ىّ
ٌیهڕڕاُزٌێهی پێٔیصڕڕخی   حێهی ُزیهڕڕدا ةڕڕّ رفڕڕّ ده  نان ىڕڕّ ئیدارییڕڕّ  نڕڕّ رۆنی یّ ڕێزان شڕڕّ ةڕڕّ

ر  راٌتڕّ حیض ڕێهڕاری پێٔیصڕج ةّ ٌّن و خهٔ ةهّ  حّ م ةاةّ نردُی ئّر شّ یاشایی نار ةۆ چاره
ُجاٌی  رئڕّ دهر و دواحڕریض  ةڕّ  ژیڕاُی ْاوواڵحیڕان ةگرێخڕُّدروشخی و  حّو   پاراشخِی ژیِگّ

رۆك و جێگڕری  ڕێزان شڕّ ةڕّ  وه یڕّ م ةاره ڕوو. ىڕّ  ةۆ ڕای گظخی ةخرێِّ  یاشاییاُّ  و ڕێهاره ئّ
حی  حایتڕڕّ نان ةّ ییڕڕّ زگڕڕا ئیداره ده  پێٔیصڕڕخّ  نڕڕّ  وه نڕڕرده  وه خخیان ىڕڕّ زیڕڕران جڕڕّ رۆك وه شڕڕّ
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  و پڕڕڕۆىیس ةڕڕڕُّی ئاشڕڕڕایض  ُجٌٔڕڕڕّ حڕڕڕی ُڕڕڕاوخۆ، ئّ زاره ك وه جێهردن وه زگانڕڕاُی جێتڕڕڕّ ده
  ی ىڕّ و ٌیهاُزٌڕّ ی ئڕّ چٔارچێڕٔه   ن ىڕّ ةهڕّ  حڕّ م ةاةّ ر ئڕّ شڕّ نان نار ىّ ْاوناریی پارێزگاره

م  ْاوناری ئّ  وه ڕووی یاشایییّ ڕوو و داوناری گظخیض ڕاشپێردرا ىّ  دا خراُّ نّ وه نۆةٔوُّ
  ىڕّ  نڕاره  ُی ْاوواڵحیان ىڕّو ژیا  پاراشخِی ژیِگّ  نّ  وه ْا دووپاحیان نرده روه ةێج، ّْ  حیٍّ

  ىڕّ  ڵم و پاراشڕخِی ژیِگڕّ ژیڕاُی خڕّ  چُٔهڕّ  ، رێٍی نٔردشخاُّ حی ّْ ناُی خهٔوٌّ پێظیِّ
ڵ  گڕّ ڵم، ىّ ی خڕّ ُێٔان ژیڕان و ژیِگڕّ جیاوازی ىڕّ  نان گرُگخرن و پێٔیصخّ ئاةٔورییّ  پرشّ

 .ُی ةهات ٌّ داةیِهردُی شٔوحّ

رێٍٕ نٔردشخان  شپانٕ ّْ ى ده شخّ رۆنٕ ده ر شّ ُٔه د ئّ خٍّ د. ئّ ١0/٧/810٨ىّ رێکّوحٕ  -
ڵٕ  ُده نإُ گّ یصّ ٌصاڵٕ نّ ٌٕ ئّ نّ ش ٌاُگٕ یّ واُیدا ئاٌارى طّ نٕ ڕۆژُاٌّ یّ نۆُگره  ىّ

 ..        .                                                                                   وه ةڕڕڕاڵو نڕڕڕرده
رێٍٕ نٔردشخان ڕاى  شپانٕ ّْ ى ده شخّ رۆنٕ ده دا شّ نّ واُییّ ڕۆژُاٌّ  حاى نۆُگره ره شّ ىّ
ى  وه رووةٔوُڕڕّ نردُٕ پالُڕڕٕ شڕڕخراحیژى رووةّ ركاڵٕ ئاٌڕڕاده شڕڕّ  نّ شڕڕخّ یاُڕڕد، ئێصڕڕخا ده گّ
                                                                                                                                                                                                        .        .                           ةێج پالُێڕڕڕم ْڕڕڕّ  پێٔیصڕڕڕخّ  نٔردشڕڕڕخان، چُٔهڕڕڕّ  ىڕڕڕّ  ڵییڕڕڕّ ُده گّ
حڕا  0/0/810٨ى  ٌاوه یاُڕد ىڕّ نٔردشخان ڕاى گّشپانٕ  ى ده شخّ رۆنٕ ده ر شّ ُٔه د ئّ خٍّ د.ئّ.
 نراون:  نإُ کّ ئیداىّ یصّ نّئّوى  ژٌاره 810٨ /٦/١1

 ..                  (حَ  دادگڕاى نڕّ  ىڕّ  ٥دادگڕاى حڕاوان و   یس ىڕّ نڕّ 8١)وىێر  ْڕّ  ىڕّ 
 ..                        (حَ  دادگڕڕاى نڕڕّ  ىڕڕّ ٤دادگڕڕاى حڕڕاوان   ىڕڕّ ٩)شڕڕيێٍإُ   ىڕڕّ
 ..                                 (حَ دادگڕاى نڕّ  ىڕّ ٩دادگڕاى حڕاوان و   ىڕّ ٩ )دْڕۆك  ىڕّ

   یس. نّ ٥٦وىێر  ّْ  ُدن ىّ حٍّ دادگاى حایتّ  ىّ  نان نّ یصّ م نّ رجّ شّ  وه زیاحر رووُٕ نرده
  ..                   یس نڕڕڕڕّ ١٨شڕڕڕڕيێٍإُ   ىڕڕڕڕّ
 ..             یصڕڕڕڕڕڕّ نّ 0٨دْڕڕڕڕڕڕۆك   ىڕڕڕڕڕڕّ

و   یس نّ ١8  رش  پارێزگا ةریخیَ ىّ واوى ّْ حّ  شً ةٔون ىّ خّ  ى نّ یصاُّ و نّ ْاونات ئّ 
 .  .                                                  یس نڕڕّ 0٥  ئیداُڕڕّ
 ..                یس  نڕڕڕڕڕڕّ ٦فراج  ئڕڕڕڕڕڕّ
                                                                        یصّ  .                                     نّ 00فٔعام  عّ
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ڵتژاردن و  ُگٕ نۆٌصڕڕیۆُٕ ةڕڕااڵى ْڕڕّ ٌاْڕڕّ ّْ  ةڕڕّ  ةژیڕڕاره  ویض نڕڕرد نڕڕّ ك ةاشڕڕٕ ىڕڕّ روه ْڕڕّ 
 .ن نان ةهّ شیاشییّ  ُّ نٔردشخان وردةیِٕ ُاوى ناُدیدى الیّ  ڕاپرشٕ ىّ

ر  ُٔه د ئڕّ خٍّ ردإُ د. ئّ وىێر شّ ّْ  حٕ ىّ وڵّ اُهٕ ُێٔدهفدێهٕ ة وه 0/٨/810٨رێکّوحٕ ىّ  -
 . وه ڵیدا نۆةٔوُّ گّ رێٍٕ نٔردشخاُیان نرد و ىّ شپانٕ ّْ ى ده شخّ رۆنٕ ده شّ
ُڕڕد  ٌێظڕڕیو ةڕڕرایَ و خڕڕاحٔو ٌڕڕُٕٔ و چّ  حٕ پێهٓڕڕاحتٔون ىڕڕّ وڵڕڕّ ى ةڕڕاُهٕ ُێٔده نڕڕّ فده وه
 نرد. یان ده نّ فده رى وه شێهٕ حر یاوه نّ

نإُ  چاودێرییڕّ  زراوه شڕپانٕ و داٌڕّ ى ده شڕخّ ر ڕۆڵڕٕ ده شڕّ دا گفخٔگۆ ىّ نّ وه نۆةٔوُّ  ىّ
 رێٍٕ نٔرشخان نرا. ّْ

نان  زگڕڕا چاودێرییڕڕّ حٕ ةڕڕۆ ْاونڕڕارى نردُڕڕٕ ده نٕ حایتڕڕّ یڕڕّ رُاٌّ حٕ ةّ وڵڕڕّ ةڕڕاُهٕ ُێٔده
نردن و چڕاودێرى نڕارو نڕار  ْێزنردُٕ ڕۆڵیڕان ىڕّ ةڕّ  ىّ  یّ شپانٕ ّْ ى ده شخّ یض ده واُّ ىّ
 رێً. زگانإُ ّْ ده

شڕپانٕ  ى ده شڕخّ ڵٕ ده ُده ى گّ وه ڕووةٔوُّ ڕۆژى جیٓإُ ڕووةّ  ىّ ٩/08/810٨ىّ رێکّوحٕ  -
ى  شڕخّ رۆنٕ ده و شڕّ  وه ڵٕ ةاڵو نرده ُده نإُ گّ یصّ ى نّ رێٍٕ نٔردشخان ئاٌارى ژٌاره ّْ
ن ةڕڕۆ  نڕڕّ ناُیان زیڕڕاحر ده وڵڕڕّ ّْ  نڕڕّ  وه رێٍٕ نٔردشڕڕخاُیض ڕووُڕڕٕ نڕڕرده شڕڕپانٕ ْڕڕّ ده

  ڵٕ. ُده ى گّ وه ڕووةُّٔ ڕووةّ

نٕ  یڕڕّ نۆُگره  رێٍٕ نٔردشڕڕخان ىڕڕّ شڕڕپانٕ ْڕڕّ ى ده شڕڕخّ رۆنٕ ده ر شڕڕّ ُٔه د ئڕڕّ خٍڕڕّ د. ئّ
دا  810٨ٌڕاُگٕ شڕاڵٕ  00ى  ٌڕاوه  و ىّ  وه ڵٕ ةاڵو نرده ُده نإُ گّ یصّ وإُ ئاٌارى نّ ڕۆژُاٌّ

 00  شڕپانٕ گڕٔحٕ، ىڕّ ى ده شڕخّ رۆنٕ ده . شڕّ وەى حیادا نڕراوه ڵٕ ىێهۆڵیِّ ُده یصٕ گّ نّ 0٧1
رخصڕخِٕ ڕاشڕخیض  ده ١٥و   دواداچٔوُٕ ُٔوشڕراو نڕراوه ةڕّ 08  زیڕاحر ىڕّ 810٨ٌاُگٕ شاڵٕ 

  . ةٔوه ّْ

  نٔردشڕڕخان و ىڕڕّ  ڵٕ ىڕڕّ ُڕڕده نإُ گّ یصڕڕّ ٌٕ نّ رجّ ى ةڕڕۆ نڕڕرد، شڕڕّ د ئاٌڕڕاژه خٍڕڕّ ك د.ئّ وه
ڵٕ و  ُڕده یصٕ گّ نّ ٧٦وىێر  ّْ  جۆرێم ىّ ةّ  ڵییّ ُده یصٕ گّ نّ 0٧1حَ و حاوان  دادگانإُ نّ

ئاطڕهراى   نڕّ . ئاٌاره ى حیڕادا نڕراوه وه یس ىێهۆڵیِڕّ نڕّ ٤1دْڕۆك   یس و ىّ نّ ٥٤شيێٍإُ   ىّ
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 0٥وىێر  ّْ  و ىّ  یصّ نّ 0٦  نّ  وه حّ نال نراوه ڵٕ یّ ُده یصٕ گّ دْۆك زۆرحریَ نّ  ىّ  نات نّ ده
  . .          وه حڕڕڕڕّ نال ةٔوه یس یڕڕڕڕّ شڕڕڕڕيێٍإُ دوو نڕڕڕڕّ  یس و ىڕڕڕڕّ نڕڕڕڕّ
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 دەكٕ ئاٌارەکّ ةّم طێٔەیّ:
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رێٍٕ نٔردشڕخان  شپانٕ ّْ ى ده خّش رۆنٕ ده ر شّ ُٔه د ئّ خٍّ د.ئّ ٩/08/810٨ىّ رێکّوحٕ  -
 نان نرد. ٌیٔاُّ  ڵٕ پێظٔازى ىّ ُده ى گّ وه ڕووةٔوُّ ڕۆژى جیٓإُ ڕووةّ  ىّ

 (شڕڕخپانٕ ده)ُاوى  شڕڕپانٕ ةڕڕّ ى ده شڕڕخّ ى ده م ةاڵونڕڕراوه نڕڕّ یّ ٩/08/810٨وحٕ  رێهڕڕّ  ىڕڕّ -
 وه ةاڵونرایّ

وحٕ  رێهڕڕّ  ىڕڕّ (شڕڕخپانٕ ده)وى ُڕڕا  رزى ةڕڕّ ى وه ى ةاڵونڕڕراوه(0) شڕڕپانٕ ژٌڕڕاره ى ده شڕڕخّ ده
  . وه ةاڵونرده 08/810٨/٩
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 ئٌّّش ٍُُّٔیّک ىّ ةّرگٕ یّکٌّٕ ةاڵوکراوەى دەشخّى دەشپاکٕ.
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 فّرٌاُگّى ىێکۆڵیِّوەکاننإُ  یّ چاالنیکارو
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رەیڕان کاری شّرەکی ئاطکراکردُی خاڵّحّکاُی گُّدەڵی و کۆکردُّوەی زاُیڕاری دەرةا
حِڕی ّْواڵ و زاُیڕاری و شڕکااڵکان وە ریّکڕان وەرگیةّ پظج ةّشڕخَ ةّ دەزگڕا ُّْٔر

ىّ یاشڕڕڕایی دەشڕڕڕخّ  (٧ /ٌڕڕڕاددەی یّکّم)ىێکڕڕڕۆڵیِّوە ىّ حاواُّکڕڕڕاُی گُّڕڕڕدەڵی کّ ىّ 
 (0٩٦٩)شڕاڵی  (000)ئاٌاژەی پێکراوە ةّ پێی ٌاددەکاُی یاشای شزاداُی عێراكی ژٌڕارە 

ی شڕزایی و رێٍِاییّکڕڕاُی یڕڕیاشڕای ةٌِّاکڕاُی دادگّریاشڕای دەشڕخّ وە پاڵپظڕڕج ةّو 
، ْاوکڕاریکردن ىّ ةڕٔاری (810٦شڕاڵی  ١)رێکخصخِی کاری ىێکۆڵیِّوەی دەشڕخّ ژٌڕارە 

ٌایّکاُی ّْرێڕً و ڕێگاکڕاُی شڕّر چاودێری خّرج کردن و وەرگرحَ و رەفخارکردن ةّ
گّڕاُڕدُّوەی  ە،وةّڕێٔەةردُی، ْێِاُّوەی ئّو حۆٌّحتڕاراُّی ةڕۆ دەرەوە ڕایڕان کڕردو

کردُی زاُیاری و ىێکڕۆڵیِّوەی ڕئاڵٔگۆ ،ّی ةۆ دەرەوە ڕفێِدراونُاٌُایّو شاٌاشّرئّو
 ْاوةّطی ُێٔدەوڵّحی.

حاواُّکڕاُی گُّڕدەڵی ةّ  ّّةارەت ةّ ىێکڕۆڵیِّوە ىشڕکاری فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکڕان 
کّ  وەرگرحِی زاُیاری و ةّدواداچڕٔون ةڕۆی، كۆُڕا ی ّْواڵڕدەری) :ش  كۆُا  دەةێج

ىێکڕۆڵیِّوەی )ّری دەشڕخّ ىێکڕۆڵیِّوەی حیڕا دەکڕات ةّةڕ  دادوەری ىێکڕۆڵیِّوە ڵىێکۆ
دا دەکڕات ىّ ێڕ، كۆُا ی داوای شزایی کّ ىێکڕۆڵّری دەشڕخّ ىێکڕۆڵیِّوەی ح(شّرەحایی

ژێر چڕاودێری دادوەری دادگڕای ىێکڕۆڵیِّوەی دەشڕپاکی وە ّْردوو كۆُڕا  ةّ کّیڕس 
 .(ّْژٌار دەکرێج
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ی ٌّْٔار کڕراو ةّ یاشڕای (8100)ةۆ شاڵی  (١)دەشخّی دەشپاکی ژٌارە  ةّ پێی یاشایی
پاڵپظج ةّ ڕێٍِایّکاُی ڕێکخصخِی کاری ىێکڕۆڵیِّوە ژٌڕارە  (810٤)ةۆ شاڵی  (٧)ژٌارە 

دەشڕڕڕخّکٌّان ةّرێٔەةّراییّحیّکڕڕڕان ىێکۆڵیِّوەکڕڕڕاُی ّْر شڕڕڕ   (810٦)شڕڕڕاڵی  (١)
ىێکۆڵیِّوەکان  کاریان وەرگرحِی پارێزگای ّْوىێر شيێٍاُی دْۆك شّر ةّ فّرٌاُگّی 

و  (زاُیڕڕاری)زاُیڕڕاری ةّ ٌّْڕڕٔو رێگاکڕڕاُی وەرگڕڕرحَ و شڕڕ  كۆُڕڕا  دەةرێڕڕج كۆُڕڕا ی 
ةۆیّ وردەکاری کۆی گظخی ئّوزاُیاریڕاُّی کّ ىّ  (داوای شزای)و  (داوای ّْواڵدەری)

و ىّ حۆٌارەکاُی ةِّرەحی ةّڕیٔەةّرایّحیّکان حۆٌار کراوە رێکاری وەرگیڕرا 810٨شاڵی 
 حیایدا و ةّدواداچٔون وە ىێکۆڵیِّوە یان ةۆ ئُّجام دراوە ةۆحان طی دەکیِّوە

تێبیِییی: بّ ْییۆی ایییاوازی رێگاکییاُی ْییاتِی زاُیاریّکییان و داوای ّْواڵییدەری و 
 داوای شزایی کۆی گظتی ئاٌارەکان یّك ُاگرێتّوە.

ی  ةّ طڕڕێٔەیّکی گظڕڕخی ىّ فّرٌڕڕاُگّی ىێکۆڵیِّوەکڕڕان كۆُڕڕا ی یّکّم  کڕڕۆی گظڕڕخ
زاُیڕڕاری  كۆُڕڕا ی دووەم  (٧٦)ةڕڕریخیّ ىّ  810٨زاُیڕڕاری ْڕڕاحٔو حۆٌڕڕار کڕڕراو ةڕڕۆ شڕڕاڵی 

ئّو  (88٦)كۆُا ی ش  یّم داوای شزایی ةڕریخیّ ىّ  (٩1)داوایی ّْواڵدەری ةریخیّ ىّ 
داوا شڕڕزاییاُّی کّ ةّ ةژیڕڕاری ةّڕێڕڕز دادوەری دادگڕڕای ىێکڕڕۆڵیِّوە ڕەواُّی دادگڕڕای 

داوایی شڕزایی داوای شڕزایی ڕەواُّ کڕراو ةّپێڕی  (000)ىّ  حایتّحٍُُّّد کراون ةریخیّ
کڕۆی گظڕخی ةژیارەکڕاُی داخصڕخِی داوای شڕزایی  (١٨)حایتّحٍُّدی جۆری و طٔێِی 

 داوایی شزایی  (0٨٤)ئّو داوا شزاییاُّی کّ ىّ ژێر ىێکۆڵیِّوەدان ةریخیَ ىّ  (01١)
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ِّوەی ّْوىێیییر بّم وردەکاریّکیییاُی تیییایبّت بّ ئاٌیییاری بّڕێیییٔەبّرایّتی ىێکیییۆڵی
 طێٔەی الی خٔارەوەیّ

 (8٩)ةڕریخیّ ىّ  810٨ىّ كۆُا ی یّکّم  کۆی گظخی  زاُیاری ْاحٔو حۆٌار کراو ةۆ شاڵی 
كۆُڕڕا ی شڕڕ  یّم داوای  (81)زاُیڕڕاری  كۆُڕڕا ی دووەم داوایڕڕی ّْواڵڕڕدەری ةڕڕریخیّ ىّ 

ی دادگڕڕڕای ئّو داوا شڕڕڕزاییاُّی کّ ةّ ةژیڕڕڕاری ةّڕێڕڕڕز دادوەر (٨٥)شڕڕڕزایی ةڕڕڕریخیّ ىّ 
داوایی شزایی داوایی  (٤٩)ىێکۆڵیِّوە ڕەواُّی دادگای حایتّحٍُُّّد کراون ةریخیّ ىّ 

کڕڕۆی  (8٤)شڕڕزایی داوای شڕڕزایی ڕەواُّ کڕڕراو ةّپێڕڕی حایتّحٍُّڕڕدی جڕڕۆری و طڕڕٔێِی 
ئّو داوا شڕڕڕزاییاُّی کّ ىّ ژێڕڕڕر  (١0)گظڕڕڕخی ةژیارەکڕڕڕاُی داخصڕڕڕخِی داوای شڕڕڕزایی 

 .(٨0)ىێکۆڵیِّوەدان ةریخیَ ىّ 

وردەکاریّکییاُی تییایبّت بّ ئاٌییاری بّڕێییٔەبّرایّتی ىێکییۆڵیِّوەی شییيێٍاُی بّم 
 طێٔەی الی خٔارەوەیّ 

 (١1)ةڕریخیّ ىّ  810٨ىّ كۆُا ی یّکّم  کۆی گظخی  زاُیاری ْاحٔو حۆٌار کراو ةۆ شاڵی 
كۆُڕا ی شڕ  یّم داوای  (٤١)زاُیاری  كۆُڕا ی دووەم داوایڕی ّْواڵڕدەری ةڕریخیّ ىّ 

ئّو داوا شڕڕڕزاییاُّی کّ ةّ ةژیڕڕڕاری ةّڕێڕڕڕز دادوەری دادگڕڕڕای  (٩٥)یخیّ ىّ شڕڕڕزایی ةڕڕڕر
داوایڕی شڕزایی ئّو  (١8)ىێکۆڵیِّوە ڕەواُّی دادگای حایتّت ٌُُّّد کراون ةریخیّ ىّ 

داوایی شڕزایی داوای شڕزایی  (٧٨)داوا شزاییاُّی کّ ىّ ژێر ىێکۆڵیِّوەدان ةریخیَ ىّ 
کڕڕۆی گظڕڕخی ةژیارەکڕڕاُی  (01)ی و طڕڕٔێِی ڕەواُّ کڕڕراو ةّپێڕڕی حایتّحٍُّڕڕدی جڕڕۆر

 .(٥٤)داخصخِی داوای شزایی 
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وردەکاریّکاُی تایبّت بّ ئاٌاری بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی دْۆك بّم طیێٔەی 
 الی خٔارەوەیّ

 (0٧)ةڕریخیّ ىّ  810٨ىّ كۆُا ی یّکّم  کۆی گظخی  زاُیاری ْاحٔو حۆٌار کراو ةۆ شاڵی 
كۆُڕا ی شڕ  یّم داوای  (8٧)ی ّْواڵڕدەری ةڕریخیّ ىّ زاُیاری  كۆُڕا ی دووەم داوایڕ

ئّو داوا شڕڕڕزاییاُّی کّ ةّ ةژیڕڕڕاری ةّڕێڕڕڕز دادوەری دادگڕڕڕای  (٤٦)شڕڕڕزایی ةڕڕڕریخیّ ىّ 
داوایڕڕی شڕڕزایی  (١1)ىێکڕڕۆڵیِّوە ڕەواُّی دادگڕڕای حڕڕایتّت ٌُُّّڕڕد کڕڕراون ةڕڕریخیّ ىّ 

 (٤)طڕٔێِی  داوایی شڕزایی داوای شڕزایی ڕەواُّ کڕراو ةّپێڕی حایتّحٍُّڕدی جڕۆری و
ئّو داوا شڕزاییاُّی کّ ىّ ژێڕر  (0٩)کۆی گظڕخی ةژیارەکڕاُی داخصڕخِی داوای شڕزایی 

 .(8٦)ىێکۆڵیِّوەدان ةریخیَ ىّ 
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 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ئاٌاری گظخی رێکارەکاُی وەرگیراو ىّ زاُیارییّکاُی فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان ىّ 
 

کۆی گظخی زاُیارییّکاُی حۆٌارکراو 
حۆٌاری ةِّڕەحی زاُیارییّکاُی  ىّ

810٨ 

زاُیارییّکان کّ حٔخٍی شزایی  زاُیاری کّ دەکّوێخّ ژێر ڕکێفی یاشای دەشخّ
حێدایّ ةّاڵم ىّ حایتّحٍُّدی دەشخّ 

 ُیّ ڕەواُّکراوە

زاُیاری حایتّحٍُّد ةّ دەشخّ 
ڕەواُّکراوە ةّ پێی 
 حایتّحٍُّدی طٔێِیی

 ةۆحّ داوای ّْواڵدەری اچٔوُدایّىّ كۆُا ی ةّدواد یّکخراو ّْڵگیراو

 ١ / ٤0 8٥ / ٧ زاُیاری٧٦
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 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ئاٌاری گظخی رێکارەکاُی وەرگیراو ىّ داوای ّْواڵدەرییّکاُی فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان ىّ 

کۆی گظخی داوای ّْواڵدەریّکاُی 
حۆٌارکراو ىّ حۆٌاری ّْواڵدەری  

810٨ 

 داوای ّْواڵدەریّ
 (41)ّْڵگیراوەکان

داوای ّْواڵدەریّ 
ڕەواُّکراوەکان ةّ پێی 
 حایتّیٍُّدی طٔێِی

 داوای ّْواڵدەریّ 
 یّکخراوەکان

 ئّو داوا  
ّْواڵدەریاُّی ةٔن ةّ 

 داوای شزایی

کۆی گظخی داوای ّْواڵدەریّکان کّ ىّژێر 
 داوا (0٩٩)ىێکۆڵیِّوەدایّ 

ةریارەکاُی 
 810٨شاڵی 

ةریارەکاُی شااڵُی  
 ێظٔوپ

 شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی 

 08٦ ٧١ 01 0 8 ١٦ ٥ داوا ٩1
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 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ئاٌاری گظخی رێکارەکاُی وەرگیراو ىّ داوا شزاییّکاُی فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان ىّ                       

کۆی گظخی 
داواشزاییّکاُی 

حۆٌارکراو ىّ حۆٌاری 
 810٨شزایی  

ی داوای شزای
 یّکخراو

داوای شزایی ڕەواُّ کراو ةّپێی 
 (١٨)حایتّحٍُّدی جۆری و طٔێِی 

کۆی گظخی ةژیارەکاُی ڕەواُّ کردُی 
 (000)داوای شزایی ةۆ دادگای حایتّحٍُّد 

کۆی گظخی ةژیارەکاُی 
 (01١)داخصخِی داوای شزایی 

کۆی گظخی داوا شزاییّکان کّ 
 داوا (0٨٤)ىّژێر ىێکۆڵیِّوەدایّ 

شاڵی 
810٨ 

شااڵی 
 پێظٔو

 شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی 

داوای  0+٦٥ ١٨ ٨8 8٩ ٥ ١١ ٤ ٥ داوا 88٦
 شۆران

080 ٦١ 
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ئاٌاری ةژیارەکاُی دادوەری دەشخگیرکردن و ئاٌادەکردن ىّ فّرٌاُگّی 
 8٥/08/810٨وەکٔ حا 0/0/810٨ىێکۆڵیِّوەکان ىّ 

ةژیاری جێتّج   کۆی گظخی ةژیاری دادوەریی ژ
 کراو

  ج ّتێج یارژیة
 کراوُّ

 ٥٨ ٨8 0٤1 ةژیاری ئاٌادەةٔون 0
 8٨ 8٩ ٥٤ ةژیاری دەشخگیر کردن 8
کۆی گظخی ةژیارە  ١

 دادوەرییّکان
0٩٤ 000 ٨٦ 
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 0/0/810٨وەکان ىّ ئاٌاری الیُّی پّیٔەُدیداری داوا شزاییّکاُی فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّ
 8٥/08/810٨حاوەکٔ 

ژٌارەی داوای  الیُّی پّیٔەُدیدار ژ
 شزایی

 8٨ وەزارەحی ُاوەخۆ 0
 0٦ حاکّ کّس 8
 ١0 وەزارەحی دارایی و ئاةٔری ١
 ٨ وەزارەحی کارەةا ٤
 ٥ وەزارەحی شاٌاُّ شروطخیّکان ٥
 88 وەزارەحی طارەواُی و گّطج و گٔزار ٦
 ١ ندەشخّی وەةّر ْێِا ٧
 8 ةّڕێٔەةّرایّحی ُاخیّ ٨
 8 دەشخّی شّرةّخۆی ٌافی ٌرۆڤ ٩
 0 پّیٍاُگای پزیظکی دادوەریی ّْوىێر 01
 0 ةِکّی پۆىیصی ُاخیّی گٔێژ 00
 0 شایيۆی ٌّخٍٔر 08
 ٥ ئُّجٌُّٔی دادوەریی 0١
ب.  . ةّرەُگارةٔوُّوەی حُٔدوحیژی  0٤

 ئافرەحان 
8 

 0 ب.  . ئاشایظی ّْوىێر 0٥
 ١ وەزارەحی کظخٔکاڵ و شّرچاوەکاُی ئاو 0٦
 ١ وەزارەحی کارو کاروةاری کۆٌّاڵیّحی 0٧
 0 ئاژاُصی پاراشخِی ّْرێً 0٨
 0 زاُکۆی حایتّت 0٩
 ٤ وەزارەحی حُّدروشخی 81
وەزارەحی خٔێِدُی ةااڵ و حٔێژیِّوەی  80

 زاُصخی
٤ 
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 0٥ وەزارەحی داد 88
ل وەزارەحی کاروةاری طّْیدان و ئُّفا 8١

 کراوان
٤ 

 0 كّزا 8٤
 8 پارێزگا 8٥
 0 وەزارەحی گٔاشخِّوە و گّیاُدن 8٦
 0 پّیٍاُگای زاُصخّ ئیصالٌییّکان 8٧
 ٨ وەزارەحی پّروەردە 8٨
 0 ئُّجٌُّٔی وەزیران 8٩
 8 ةّڕێٔەةّرایّحی ْاحٔچۆی شيێٍاُی ١1
 ٦ وەزارەحی کۆچ و کۆچتّراُی عیراق ١0
 0 عیراكی وەزارەحی خٔێِدُی ةااڵی  ١8
 0 دەزگای گظخی کاروةاری ٌیَ ١١
 ١ ةّڕێٔەةّرایّحی ُّخظّداُاُی گّرٌیان ١٤
 8 ةّرێٔەةّرایّحی پۆىیصی شيێٍاُی ١٥
ٌّڵتُّدی حُّدروشخی گرحٔوخاُّی  ١٦

 فیدراڵی چٌّچٌّاڵ
0 

 8 ُٔێِّرایّحی وەزارەحی پّروەردەی عیراق ١٧
 0 کۆٌپاُیا ١٨
 8 پۆىیصی گٌٔرگی راپّریَ ١٩
 0 ڕێکخراوی کۆٌّڵّی ٌّدەُی ٤1
 0 کۆٌّڵّی ٌاُگی شٔوری عێراكی ٤0
 ٥ ُّپێگری ةّ دەشخّةّری ٤8
 8 وەزارەحی ةازرگاُی و پیظّشازی ٤١
 0 ةاُکی ُاوەُدی عیراكی ٤٤
 ١ وەزارەحی ئاوەداُکردُّوەو ُیظخّجێتٔون ٤٥
ةّرێٔەةّرایّحی کۆچ و کۆچتّراُی  ٤٦

 شيێٍاُی
0 
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 0 خکٌٔییّکانرێکخراوە ُا ٤٧
 0 شُّدیکای پارێزەران ٤٨
 0 فّرٌاُدەی ْێزی زێژەڤاُی 0٩
 801 کۆی گظخی 

 

 0/0/810٨ئاٌاری حۆٌّحتاران ةّ پێی ٌاددەی یاشایی ىّ فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان ىّ 
 ١0/08/810٨حاوەکٔ 

 ژٌارە ٌاددەی یاشایی ژ
 00 ی.س ١١8 0
 ٨ ی.س ١١0 8
 01 ی.س ١٤0 ١
 ٧0 ی.س ١٤1 ٤
 0 ىّ ی.س ٤٧،٤٨،٤٩ةّ دەالىّحی ٌاددەکاُی  ١0٥ ٥
 ٤ ی.س ١١1 ٦
 0 ی.س ١١٩ ٧
 ١ ی.س ١١٥ ٨
 8 ی.س 8٩٨-8٨٩ ٩
 8 ی.س  ١0٩ 01
 8١ ی.س ١0٦ 00
 0 ی.س 8٨٧ 08
 ٥ ی.ب.د 00٩ 0١
 ٧ ی.س ١1٧ 0٤
 8 ی.س ١01 0٥
 ٤ ی.س ١08 0٦
 8٩ ی.س ١0٥ 0٧
 ٩ ی.دەشپاکی 0٥ 0٨
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 0 ی.س ٤٥١ 0٩
 0 ی.س 8٧٩ 81
 ١ ی.س ١88 80
 0 ی.س ٤٦1 88
 0 ی.س8٤1 8١
 0 ی.س8٤٥ 8٤
 0 ی.س١8٩ 8٥
 0 ی.س١0٨ 8٦
 81١ کۆی گصخی 
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 0/0/810٨ئاٌاری حۆٌّحتاران ةّ پێی پۆشخی وەزیفی ىّ فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان ىّ 
 8٥/08/810٨حاوەکٔ 

 ژٌارە پۆشخی وەزیفی ژ
 8 وەزیر 0
 0 ّشّرۆکی دەشخ 8
 ١ شّرۆکی طارەواُی ١
 0 ةّڕیٔەةّری ژٌێریاری ٤
 ٧١ فّرٌاُتّر ٥
 ٩ ئّفصّری پۆىیس ٦
 ٨ ڕێپێدراوی پۆىیس ٧
 ١ ةّڕێٔەةّری گظخی ٨
 ٤0 ةّڕێٔەةّر ٩
 ١ خاوەن کۆٌپاُیا 01
 0٨ کاشب 00
 0 طۆفێر 08
 0 پژۆفیصۆر 0١
 0 رۆژُأٌُّوس 0٤
 0 ُّكیتی خاُُّیظیِی پێظٍّرگّ 0٥
 ٧ ْاواڵحی 0٦
 0 ٌالزٌی خاُُّیظِی پێظٍّرگّ 0٧
 0 جێگری ةّڕێٔەةّر 0٨
 0 ىیٔا رکَ 0٩
 ٤ ُّپێگری ةّ دەشخّةّری 81
 8 ةّرێٔەةّری ُاخیّ 80
 0 ةّرێٔەةّری کارگێژی 88
 ١ پارێزەر 8١
 0 شّرپّرطخیاری ُّْٔری 8٤
 ١ ٌاٌۆشخا 8٤
 0 ةّڕێٔەةّری خاُُّظیَ 8٥
 8 کارٌُّد 8٦
 0 ێِّری کۆٌپاُیأُ 8٧
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 0 كائیٍلام 8٨
 8 ُلیب 8٩
 0 ئُّدازیار ١1
 0٩٨ کۆی گظخی 
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ئاٌاری حۆٌّحتاران ةّ پێی چارۀُوشیان ىّ کاحی ڕەواُّکردُی دۆشییّکاُیان ةۆ 
 ١1/00/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨دادگای حایتّحٍُّد ىّ فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان ىّ 

 

 008 گظخی داوای ڕەواُّکراو ةۆ دادگای حایتّحٍُّدکۆی  #
 0٥ حۆٌّحتاری ّْاڵحٔو 0
 ١٦ حۆٌّحتاری ڕاگیراو 8
 0١٨ حۆٌّحتاری دەشخّةّرکراو ١
 0٨٩ کۆی گظخی حۆٌّحتاران 
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 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ةژی پارەی گّڕێِدراوە ىّ فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان 

 

 

 

ُاوی 
 ةّڕێٔەةّرایّحی

ّْای گُّدەڵی خٌّڵێِدراو  ة  

(كیٍّ اىٍلدرە ىيفصاد)  

 ةژی پارەی دەشج ةّشّردا گیراو 

(كیٍّ االٌٔال اىٍضتٔطّ)  

 ةّْای گّڕێِدراوە

(كیٍّ اىٍال اىٍصخردە)  

دوو شّد و خّفخاو  8٧٤،٨٤8،٨٨٥،811 ّْوىێر
چٔار ٌيیار و ّْطج شّد و چو و دوو 
ٌيیٔن و ّْطج شّد و ّْطخا و پێِ  

وو شّدّْزار و د  

ش  ٌيیار دیِار ٌاُگاُّ ١111111111 /  

ٌيیار دیِار شاالُّ ١٦واحّ   

حُّٓا ةیصج ودووٌيیار  88.٧١٥.٤10.1٩٤ شيێٍاُی
وخّوت شّدوشی و پێِ  ٌيیۆن وچٔار 

ت و چٔار ەشّد و یّک ّْزار و ُّو
 دیِار

حُّٓا خّڤدە ٌيیۆن و  111.1٤٥.0٧
 چو و پێِچ ّْزار دیِار

دوو ٌيیار و  حُّٓا ٥11.١٨0.1٨8.8
ش  شّدو ّْطخاو یّک ٌيیۆن و 
ّْطخاو دوو ّْزار و پێِ  شّد 

 دیِار

دیِار ٨٥٥،0٩٨،٥٥٧ دْۆك  / / 

تُّٓا دوو شّد و  391،931،313.313 کۆی گظتی
حّفتا و پێِج ٌيیار و حّوت شّد و 
بیصت ٌيیٔن و ّْطت شّد و ُۆزدە 
 ّْزار و دوو شّد و پُّجا و دوو دیِار

ٓا حّڤدە ٌيیۆن و تُّ 19.141.111
 چو و پێِچ ّْزار دیِار

ٌيیار  پێِجتُّٓا  1.131.133.111
و شێ شّدو ّْطتاو یّک 

ٌيیۆن و ّْطتاو دوو ّْزار و 
 پێِج شّد دیِار
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 810٨ێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەکان ةۆ شاڵی ڕرێگاکاُی ْاحِی زاُیاری ةۆ ّْرش  ةّ

 810٨ةۆ شاڵی  ی ّْوىێرۆڵیِّوەێٔەةّرایّحی ىێکڕرێگاکاُی ْاحِی زاُیاری ةۆ ةّ

ىّ رێکخصتِی  4پّراوێزی دادوەر ی  ىیکۆڵیِّوەی دەشپاکی پاڵپظت بّ ٌاددەی  شکااڵ ئیٍێڵی دەشتّ راپۆرت ّْواڵدەر
 تۆٌار کراو وەک داوای ّْواڵدەری و شزایی کاری ىێکۆڵیِّوە ی دەشتّ

ُٔشراوی 
 پّرىٌّان

 داواکاری گظتی دادگاکاُی تر

٤ ١ 8 81 ٦٥ 8 ٤٩ 8 
 

 810٨ةۆ شاڵی ی شيێٍاُی ێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەڕرێگاکاُی ْاحِی زاُیاری ةۆ ةّ

ُٔوشراوی  شکااڵ ّْواڵدەر
 الیُّّکان

پّراوێزی دادوەری ىێکۆڵیِّوەی دەشپاکی بّ پێی  ئیٍێڵی دەشتّ
 ىّ رێکخصتِی کاری ىێکۆڵیِّوەی دەشتّ 4ٌاددە ی

 1زاُیاری زارەکی بّ پێی ٌاددەی 
 ىّ رێکخصتِی کاری دەشتّ (1)بڕگّ 

راپۆرتی 
 الیُّّکان

داواکاری 
 گظتی

دادگاکاُی 
 تر

 رۆژُاٌّ پّرىٌّان

8٥ 0٦ 08 ٧ ٤ 0 08 ٥ 8٥ 8 8 
 

 810٨ةۆ شاڵی ی دْۆك ێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەڕرێگاکاُی ْاحِی زاُیاری ةۆ ةّ

 دەشتّی دەشپاکی ّْواڵدەری ُٓێِی ّْواڵدەر دەُگۆی ُادیار
٩ 8 0 ٥ 
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 810٨اکاُی ْاحَ ىّ فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان ةۆ شاڵی ڕێگ

 ٧٤ دادگاکاُی تر
ىّ رێکخصتِی کاری  4پّراوێزی دادوەر ی  ىێکۆڵیِّوەی دەشپاکی پاڵپظت بّ ٌاددەی 

 ىێکۆڵیِّوە ی دەشتّ
٧8 

 ١٦ شکااڵ
 ١1 ّْواڵدەر
 0٦ ڕاپۆرت

 ٩ دەُگۆی ُادیار
 ٧ داواکاری گظتی
 ٦ ئیٍێڵی دەشتّ

 ٥ دەشپاکی  دەشتّی
 ٤ ُٔوشراوی پّرىٌّان 

 8 ڕۆژُاٌّ
 0 ّْواڵدەری ُٓێِی

 0 ىّ رێکخصتِی کاری دەشتّ( ١)بڕگّ  1زاُیاری زارەکی بّ پێی ٌاددە 
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الیُّی پّیٔەُدیداری داوا شزاییّکان کّ زۆرحریَ داوای ىّشّر حۆٌار کراوە ىّ 
 فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان

 ژٌارەی داوا الیّن
 داوا 33 دارایی و ئابٔوریوەزارەتی 

 داوا 31 وەزارەتی ُاوەخۆ
وەزارەتی طارەواُی و گّطت 

 وگٔزار
 داوا 13

 

 ىّ فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان زۆرحریَ پۆشخی وەزیفی حۆٌّحتاران

 ژٌارە پۆشت
 13 فّرٌاُبّر

 13 ێٔەبّرڕبّ
 زۆرحریَ ٌاددەی حاوان  ىّ فّرٌاُگّی ىێکۆڵیِّوەکان

 ٌارەژ ٌاددەی یاشایی
 19 ی. س 141
 31 ی.س 111
 33 ی.س 111
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 31/13/3113تا  1/3113 /1ىّ   (ّْوىێر)ئاٌاری گظتی بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی 

کۆی گظخی زاُیارییّکاُی حۆٌارکراو 
ىّ حۆٌاری ةِّڕەحی زاُیارییّکاُی 

810٨ 

ایی زاُیارییّکان کّ حٔخٍی شز زاُیاری کّ دەکّوێخّ ژێر ڕکێفی یاشای دەشخّ
حێدایّ ةّاڵم ىّ حایتّحٍُّدی 
 دەشخّ ُیّ ڕەواُّ کراوە

زاُیاری حایتّحٍُّد ةّ 
دەشخّ ڕەواُّکراوە ةّ پێی 
 حایتّحٍُّدی طٔێِیی

 ةۆحّ داوای ّْواڵدەری ىّ كۆُا ی ةّدواداچٔوُدایّ یّکخراو ّْڵگیراو

8٩ 8 / 0٤ 01 / ١ 
 

کۆی گظخی داوای ّْواڵدەرییّکاُی 
 اری ّْواڵدەری  حۆٌارکراو ىّ حۆٌ

داوای ّْواڵدەرییّ  داوای ّْواڵدەرییّ ّْڵگیراوەکان
ڕەواُّکراوەکان ةّ پێی 
 حایتّیٍُّدی طٔێِی

داوای 
 ّْواڵدەرییّ 
 یّکخراوەکان

 ئّو داوا 
ّْواڵدەرییاُّی ةٔون 
 ةّ داوای شزایی

کۆی گظخی داوای ّْواڵدەرییّکان 
 داوا (٩١ )کّ ىّژێر ىێکۆڵیِّوەدایّ 

ُی ةژیارەکا
 810٨شاڵی 

ةژیارەکاُی شااڵُی 
 پێظٔو

داوای  810٨شاڵی 
شٔوراوەی 
 شااڵُی پێظٔو

81 0 8 0 / 1 0٧٥ ٨ 
 

کۆی گظخی 
داواشزاییّکاُی 

حۆٌارکراو ىّ حۆٌاری 
 810٨شزایی  

داوای شزایی 
 یّکخراو

داوای شزایی ڕەواُّ کراو ةّپێی 
 (8٤ )حایتّحٍُّدی جۆری و طٔێِی 

ڕەواُّ کردُی  کۆی گظخی ةژیارەکاُی
 (٤٩ )داوای شزایی ةۆ دادگای حایتّحٍُّد 

کۆی گظخی ةژیارەکاُی داخصخِی 
 (١0)داوای شزایی

کۆی گظخی داوای 
شزاییّکان کّ ىّژێر 

 داوا٨0ىێکۆڵیِّوەدایّ 

شااڵُی  810٨
 پێظٔو

شٔراوەی  810٨شاڵی 
 شااڵُی پێظٔو

شٔڕاوەی شااڵُی  810٨شاڵی 
 پێظٔو

ُی شٔڕاوەی شااڵ 810٨شاڵی 
 پێظٔو

شٔڕاوەی  810٨شاڵی 
شااڵُی 
 پێظٔو

 ١١ ٤٧ شۆرانای داو (1) +81 01  ٤0 ٨ ٥ 0٩ 1 1 ٨٥



810٨شاڵی  ةۆ ّْرێٍی کٔردشخان دەشپاکٕ ڕاپۆرحی شااڵُّی دەشخّی  
 

 

62 
 

ئاٌاری بریارەکاُی دادوەر بۆ دەشتگیرکردن و ئاٌادەکردن ىّ بّڕێٔەبّرایّتی 
 13/3113 /31تاوەکٔ  1/1/3113ىّ   (ّْوىێر)ىێکۆڵیِّوەی 

  ةژیاری ج  ةّ ج کۆی گظخی ةژیاری دادوەریی ژ
 کراو

  ج ّة  ج یارژیة
 کراوُّ

 ٤8 8٧ ٦٩ ةژیاری ئاٌادەةٔون 0
 ٩ 2 00 ةژیاری دەشخگیر کردن 8
کۆی گظخی ةژیارە  ١

 دادوەرییّکان
٨1 8٥ ٩0 

 

بڕیاری تری ئاٌادەکردن ىّ شااڵُی پێظٔو  (3) (3113)اگّ ىّ بڕیارەکاُی ئاٌادەکردُی شاڵی  -1 /تێبیِی 
 بٔوە . (3113)ی ىّشاڵی دەرچٔوە بّاڵم اێ بّ اێ کردُ

اێ بّ اێ کراوە (3113)ىّ  شاڵی  بڕیاری دەشتگیر کردن ىّ شااڵُی پێظٔو دەرچٔو بّاڵم (1)  -3                 
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 31/13/3113 - 1/1/3113ێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی ّْوىێر ىّ ڕبّ ىّدەشتگیرکردن وئاٌادەکردن  بۆ  یارەکاُی دادوەرڕئاٌاری ب
 

ێبّاێ ا ئاٌادەکردن
 کراو

یّکصّر بّ  اێبّ اێ ُّکراو
 دەشتّبّری ئازادکراو

راگیراو دوای بّ دەشتّبّری 
 ئازادکراو

 چارۀُوس دواخراو ڕاگیراو

13 39 43 34 1 / / 
 بڕیاری ئاٌادەکردُی شااڵُی پێظٔو کّ 

 بٔوە 3113بّاێ کردُّکّی ىّ شاڵی اێ
یّکصّر بّ 

 دەشتّبّری ئازادکراو
تّبّری راگیراو دوای بّ دەش

 ئازادکراو
 چارۀُوس دواخراو ڕاگیراو

3 
 

3 / / / 

 

اێبّاێ  دەشتگیرکردن
 کراو

یّکصّر بّ  اێبّ اێ ُّکراو
 دەشتّبّری ئازادکراو

راگیراو دوای بّ دەشتّبّری 
 ئازادکراو

 چارۀُوس دواخراو ڕاگیراو

11 3 3 1 ١ / / 
 ی شااڵُی پێظٔو کّ دەشتگیرکردُبڕیاری  

 بٔوە 3113شاڵی  دُی ىّاێبّاێ کر
یّکصّر بّ 

 دەشتّبّری ئازادکراو
راگیراو دوای بّ دەشتّبّری 

 ئازادکراو
افراج  ڕاگیراو

 کراو
 چارۀُوس دواخراو

1 3 / / 4 / 
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ئاٌاری الیُّی پّیٔەُدیداری داوا شزاییّکاُی بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی 
 31/13/3113تاوەکٔ   1/1/3113ىّ  (ّْوىێر  )

ژٌارەی داوای  ّیٔەُدیدارالیُّی پ ژ
 شزایی

 81 وەزارەحی ُاوخۆ 0

 08 حاکّ کّس 8

 ٦ وەزارەحی دارایی ١

 ١ وەزارەحی کارەةا ٤

 ١ وەزارەحی شاٌاُّ شروطخیّکان ٥

 0١ وەزارەحی طارەواُی ٦

 ١ دەشخّی وەةّرْێِان ٧

 8 ُاخیّ ةّرێٔەةّرایّحی ٨

 8 دەشخّی شّرةّخۆی ٌافی ٌرۆڤ ٩

 0 ّْوىێر یی پزیظکی دادوەریپّیٍاُگّ 01

 0 ةِکّی پۆىیصی ُاخیّی گٔێر 00

 0 شایيۆی ٌخٍٔر 08

 0 ئُّجٌُّٔی دادوەری 0١

ةّڕێٔەةّرایّحی گظخی ةّرەُگارةُّٔوەی  0٤
 حُٔدوحیژی ئافرەحان

0 

 0 ةّڕێٔەةّرایّحی گظخی ئاشایظی ّْوىێر 0٥

 0 پّیٍاُگّی زاُصخّ ئیصالٌیّکان 0٦

 0 رانئُّجٌُّٔی وەزی 0٧
 8 وەزارەحی حُّدروشخی 0٨
 ٤ وەزارەحی داد 0٩
 0 وەزارەحی خٔێِدُی ةااڵ 81
 0 وەزارەحی کار و کاروةاری کۆٌّاڵیّحی 80
 8 وەزارەحی پّروەردە 88
 0 رێکخراوە ُاخکٌٔییّکان 8١
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 0 شُّدیکای پارێزەران 8٤
 0 فّرٌاُدەی ْێزی زێرەڤاُی 8٥
 ٨٥ کۆی گظخی 

 

ران بّ پێی ٌاددەی یاشایی ىّ بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی ئاٌاری تۆٌّتبا
 31/13/3113تاوەکٔ  1/1/3113ىّ   (ّْوىێر)

 ژٌارە ٌاددەی یاشایی ژ
 3 ی.س 113 1
 3 ی.س111 3
 9 ی.س141 1
 13 ی.س141 4
 1 49،43،43بّ دەالىّتی ٌاددەکاُی  ی.س111 1
1 411 1 
9 111 1 

 31 کۆی گظتی 
 

باران بّ پێی پۆشتی وەزیفی ىّ بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی ئاٌاری تۆٌّت
 31/13/3113تاوەکٔ  1/1/3113ىّ  (ّْوىێر)

 ژٌارە پۆشخی وەزیفی ژ
 8 وەزیر 0
 0 شّرۆکی دەشخّ 8
 ١ شّرۆکی طارەواُی ١
 0 ێٔەةّری ژٌێریاریڕةّ ٤
 ٤8 فّرٌاُتّر ٥
 8 ئّفصّری پۆىیس ٦
 ٨ رێپێدراوی پۆىیس ٧
 8 ةّری ُاخیّةّڕێٔە ٨
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 0 ةّڕێٔەةّری گظخی ٩
 0 ْاواڵحی 01
 0 ةّڕێٔەةّری کارگێری 00
 ١ پارێزەر 08
 ٧ کاشب 0١
 ٤ ةّڕێٔەةّر 0٤
 0 ُلیب 0٥
 0 ئُّدازیار 0٦
 ٨1 کۆی گظخی 

 

یّکاُیان بۆ یئاٌاری تۆٌّتباران بّ پێی چارۀُوشیان ىّ کاتی ڕەواُّکردُی دۆش
تاوەکٔ   1/3113 /1ىّ (ّْوىێر)ەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی  دادگای تایبّتٍُّد ىّ بّڕێٔ

31/13/3113 

 

 ٥1 کۆی گظخی داوای ڕەواُّکراو ةۆ دادگای حایتّحٍُّد ژ
 ٥ حۆٌّحتاری ّْاڵحٔو 0
 0١ حۆٌّحتاری ڕاگیراو 8
 ٨٥ حۆٌّحتاری دەشخّةّرکراو ١
 01١ کۆی گظخی حۆٌّحتاران ٤
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تاوەکٔ  1/1/3113ىّ (ّْوىێر)ایّتی ىێکۆڵیِّوەی بڕی پارەی گّڕێِدراوە ىّ بّڕێٔەبّر
31/13/3113 

 

 ةّْای گُّدەڵی خٌّڵێِدراو   ژٌارەی شکااڵ ژ

(كیٍّ اىٍلدرە ىيفصاد)  

 ةژی پارەی دەشج ةّشّردا گیراو 

(كیٍّ االٌٔال اىٍضتٔطّ)  

 ةّْای گّڕێِدراوە

(كیٍّ اىٍال اىٍصخردە)  

0/810٨ق ك٤٨ 0  

0/810٨ق ك0٩  

يیار و خّوت شّد ش  ٌ ١٧11111111
 ٌيێۆن دیِار

/ / 

ش  ٌيیار و خّوت شّد  ١٧11111111 کۆی گظخی 8
 ٌيێۆن دیِار

/ / 

0/810٨خ ك0٩ ١ ش  ٌيیار دیِار  ١111111111  / / 
 ٌاُگاُّ

0/810٧ق ك٤ ٤ دوو شّد و خّفخا  811،٨٨٥،8٧0،0٤8 
ٌيیار و شّد و چو و دوو ٌيیٔن و 
ّْطج شّد و ّْطخا و پێِ  ّْزار 

و شّد دیِارو دو  
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 11/13/3113تاوەکٔ  1/1/3113ئاٌاری گظتی بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی شيێٍاُی ىّ 

کۆی گظخی زاُیارییّکاُی حۆٌارکراو 
ىّ حۆٌاری ةِّڕەحی زاُیارییّکاُی 

810٨ 

زاُیارییّکان کّ حٔخٍی شزایی  زاُیاری کّ دەکّوێخّ ژێر ڕکێفی یاشای دەشخّ
ُّدی دەشخّ حێدایّ ةّاڵم ىّ حایتّحٍ

 ُیّ ڕەواُّ کراوە

زاُیاری حایتّحٍُّد ةّ دەشخّ 
ڕەواُّکراوە ةّ پێی 
 حایتّحٍُّدی طٔێِی

 ةۆحّ داوای ّْواڵدەری ىّ كۆُا ی ةّدواداچٔوُدایّ یّکخراو ّْڵگیراو

 / / 80 ٧ / 8 زاُیاری١1
 

کۆی گظخی داوا ّْواڵدەرییّکاُی 
حۆٌارکراو ىّ حۆٌاری ّْواڵدەریی  

810٨ 

داوا ّْواڵدەرییّ  وای ّْواڵدەرییّ ّْڵگیراوەکاندا
ڕەواُّکراوەکان ةّ پێی 
 حایتّیٍُّدی طٔێِی

 داوا ّْواڵدەرییّ 
 یّکخراوەکان

 ئّو داوا 
ّْواڵدەرییاُّی ةٔون 
 ةّ داوای شزایی

کۆی گظخی داوا ّْواڵدەرییّکان کّ ىّژێر 
 داوا (٤1)ىێکۆڵیِّوەدایّ 

 شااڵُی پێظٔو 810٨ شاڵی شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی 
 ٩ ١0 ٦ 0 1 / ٤ داوا٤١

 

کۆی گظخی 
داواشزاییّکاُی 

حۆٌارکراو ىّ حۆٌاری 
 810٨شزایی  

داوای 
شزایی 
 یّکخراو

داوای شزایی ڕەواُّ کراو ةّپێی 
 (01)حایتّحٍُّدی جۆری و طٔێِی 

کۆی گظخی ةژیارەکاُی ڕەواُّ کردُی 
 (١8)داوای شزایی ةۆ دادگای حایتّحٍُّد 

ظخی ةژیارەکاُی کۆی گ
 (٥٤)داخصخِی داوای شزایی 

کۆی گظخی داوا شزاییّکان کّ 
 داوا (٧٨)ىّژێر ىێکۆڵیِّوەدایّ 

 شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی 

 8٥ ٥١ ١٦ 0٨ 88 01 / 01 ٤ داوا٩٥
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دەشخگیرکردن و ئاٌادەکردن ىّ ةّڕێٔەةّرایّحی   ئاٌاری ةژیارەکاُی دادوەر ةۆ
 ١0/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ىێکۆڵیِّوەی شيێٍاُی ىّ 

 

ةژیاری ج  ةّ ج   کۆی گظخی ةژیاری دادوەری ژ
 کراو

  ج ّة  ج یارژیة
 کراوُّ

 0٥ ٤0 ٥٦ ةژیاری ئاٌادەةٔن 0
 08 0٨ ١1 ةژیاری دەشخگیر کردن 8
کۆی گظخی ةژیارە  ١

 اندادوەرییّک
٥٩ ٨٦ 8٧ 
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ئاٌاری الیُّی پّیٔەُدیداری داوا شزاییّکاُی ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی شيێٍاُی 
 ١0/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ىّ 

 

ژٌارەی داوای  الیُّی پّیٔەُدیدار ژ
 شزایی

 0 وەزارەحی کظخٔکاڵ و شّرچاوەکاُی ئاو 0
 0٧ وەزارەحی دارایی و ئاةٔوری 8
 ٩ وەزارەحی داد ١
 ٤ حاکّ کّس ٤
 0 وەزارەحی طّْیدان و ئُّفال کراوان ٥
 0 كّزا ٦
 8 پارێزگا ٧
 ٧ وەزارەحی طارەواُی و گّطج و گٔزار ٨
 0 وەزارەحی کارەةا ٩
 0 وەزارەحی گٔاشخِّوە و گّیاُدن 01
 ٦ وەزارەحی ُاوخۆ 00
 8 وەزارەحی شاٌاُّ شروطخیّکان 08
 ٥ وەزارەحی پّروەردە 0١
 8 زارەحی کار و کاروةاری کۆٌّاڵیّحیوە 0٤
 8 ةّڕێٔەةّرایّحی ْاحٔچۆی شيێٍاُی 0٥
 0 وەزارەحی کۆچ و کۆچتّراُی عیراق 0٦
 0 وەزارەحی خٔێِدُی ةااڵی عیراكی  0٧
 0 دەزگای گظخی کاروةاری ٌیَ 0٨
 ١ ةّڕێٔەةّرایّحی ُّخظّداُاُی گّرٌیان 0٩
 8 ةّڕێٔەةّرایّحی پۆىیصی شيێٍاُی 81
 0ٌّڵتُّدی حُّدروشخی گرحٔوخاُّی فیدراڵی  80
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 چٌّچٌّاڵ
 8 ُٔێِّرایّحی وەزارەحی پّروەردەی عێراق 88
 0 کۆٌپاُیا 8١
 8 پۆىیصی گٌٔرگی راپّریَ 8٤
وەزارەحی خٔێِدُی ةااڵ و حٔێژیِّوەی  8٥

 زاُصخی
8 

 0 ةّرێٔەةّرایّحی کۆچ و کۆچتّراُی شيێٍاُی 8٦
 0 ی حانٌّڵتُّدی حُّدروشخی خاج 8٧
 ٧٩ کۆی گظخی 

 

ئاٌاری تۆٌّتباران بّ پێی ٌاددەی یاشایی ىّ بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی 
 11/13/3113تاوەکٔ  1/1/3113شيێٍاُی ىّ 

 ژٌارە ٌاددەی یاشایی ژ
 ٥ ی.س ١1٧ 0
 8 ی.س ١01 8
 8 ی.س ١08 ١
 8١ ی.س ١0٥ ٤
 80 ی.س ١0٦ ٥
 0 ی.س ١0٩ ٦
 0 ی.س ١١1 ٧
 0 ی.س ١١0 ٨
 00 ی.س ١٤1 ٩
 ١ ی.س ١٤0 01
 ٩ ی.دەشپاکی 0٥ 00
 0 ی.س ٤٥١ 08
 0 ی.س ١١٥ 0١
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 0 ی.س 8٧٩ 0٤
 8 ی.س ١١8 0٥
 ١ ی.س ١88 0٦
 0 ی.س 210-8٨٩ 0٧
 ٨٨ کۆی گظخی 

 

ئاٌاری حۆٌّحتاران ةّ پێی پۆشخی وەزیفی ىّ ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی شيێٍاُی 
 ١0/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ىّ 

 ژٌارە پۆشخی وەزیفی ژ
 ١0 ةّڕێٔەةّر 0
 ١ خاوەن کۆٌپاُیا 8
 ٦ کاشب ١
 8١ فّرٌاُتّر ٤
 0 طۆفێر ٥
 0 پژۆفیصۆر ٦
 0 ڕۆژُاٌّ ُٔوس ٧
 0 ُّكیتی خاُُّظیِی پێظٍّرگّ ٨
 ٦ ْاواڵحی ٩
 0 ٌالزٌی خاُُّظیِی پێظٍّرگّ 01
 0 جێگری ةّڕێٔەةّر 00
 0 ةّڕێٔەةّری گظخی 08
 0 ٔا رکَىی 0١
 ٥ پۆىیس 0٤
 0 شّرپّرطخیاری ُّْٔری 0٥
 ١ ٌاٌۆشخا 0٦
 0 ةّڕێٔەةّری خاُُّظیَ 0٧
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 8 کارٌُّد 0٨
 0 ُٔێِّری کۆٌپاُیا 0٩
 0 كایٍلام 81
 0 ُلیب 80
 8 ٌالزم اول 88
 ٩٤ کۆی گظخی 

 

 

ئاٌاری تۆٌّتباران بّ پێی چارۀُوشیان ىّ کاتی ڕەواُّکردُی دۆشییّکاُیان بۆ 
تاوەکٔ  1/1/3113ادگای تایبّتٍُّد ىّ بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی شيێٍاُی ىّ د

11/13/3113 

 

 ١8 کۆی گظخی داوای ڕەواُّکراو ةۆ دادگای حایتّحٍُّد ز
 ٤ )هەاڵتوو(حۆٌّحتاری ئاٌادە ُّ ةٔو  0
 0٩ حۆٌّحتاری ڕاگیراو 8
 ١٨ حۆٌّحتاری دەشخّةّرکراو ١
 ٦0 کۆی گظخی حۆٌّحتاران ٤
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 11/11/3113تاوەکٔ  1/1/3113بڕی پارەی گّڕێِدراوە ىّ بّڕێٔەبّرایّتی ىێکۆڵیِّوەی شيێٍاُی ىّ 

 ةّْای گُّدەڵی خٌّڵێِدراو   ژٌارەی شکااڵ ژ
 (كیٍّ اىٍلدرە ىيفصاد)

 ةژی پارەی دەشج ةّشّردا گیراو 
 (كیٍّ االٌٔال اىٍضتٔطّ)

 ةّْای گّڕێِدراوە
 (كیٍّ اىٍال اىٍصخردە)

دوو ٌيیار و ّْطخاویّك  81٨08٦٨8٩٤ 8/810٨ك ق٦ 0
ٌيێۆن دووشّد وطّشج و ّْطج 
 ّْزار و دووشّد وُّوەد و چٔار دیِار

/ / 

8ق ك٤٩ 8
چٔار ٌيێۆن و ُۆشّد و ةیصج و پێِ   ٤٩8٥111 / 810٨/

 ّْزار دیِار
چٔار ٌيێۆن و ُۆشّد و ةیصج و پێِ   ٤٩8٥111

 ّْزار دیِار
8ق ك٤٩ ١

یازدە ٌيێٔن و دووشّد و ّْطخا ّْزار  008٨1111 / 810٨/
 دیِار

یازدە ٌيێٔن و دووشّد و ّْطخا  008٨1111
 ّْزار دیِار

8ق ك٨ ٤
 ش  شّد ٌيێۆن دیِار ١11111111 / / 810٨/

8ق ك١١ ٥
 ّْطج شّد و چو ّْزار دیِار ٨٤1111 ّْطج شّد و چو ّْزار دیِار ٨٤1111 ّْطج شّد و چو ّْزار دیِار ٨٤1111 810٨/

حُّٓا ةیصج و ّْطج ٌيیۆن  8٨،111،111 810٧ 8ق ك٥١ ٦
 دیِار

 حُّٓا ةیصج و ّْطج ٌيیۆن دیِار 111،111،8٨ /

حُّٓا ُۆ ٌيیۆن و چٔارشّدو  ٩،٤٤٨،٥11 810٤ 8ق ك88 ٧
 چو و ّْطج ّْزارە و پێِ  شّد دیِار

حُّٓا ُۆ ٌيیۆن و چٔارشّدو چو و  ٩،٤٤٨،٥11 /
 ّْشج ّْزارە و پێِ  شّد دیِار
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حُّٓا خّوت ٌيیۆن و دوو  ٧،8٩1،111 810٧ 8ك خ0٤ ٨
 شّدوو ُّوەت ّْزار دیِار

حُّٓا خّوت ٌيیۆن و دوو شّدوو  8٩1،111،٧ /
 ُّوەت ّْزار دیِار

 / / ّْژدە ٌيیار دیِار 0٨،111،111،111حُّٓا  810٦ 8خ ك8٩ ٩
یّک ٌيیار وُۆشّد و 0،٩٧8.8٩٩.111 810٧ 8ق ك88 01

شّدوُّوەت خّفخاو دوو ٌيیۆن و دوو 
 و ُۆ ّْزار دیِار

یّک ٌيیار وُۆشّد و خّفخاو 111.٩٧8.8٩٩،0 /
دوو ٌيیۆن و دوو شّدوُّوەت و ُۆ ّْزار 

 دیِار
 / / حُّٓا خّڤدە ٌيیۆن دیِار 0٧.111.111 810٨ 8خ ك١٨ 00

حُّٓا چو و خّوت ٌيیۆن  ٤٧.111.111 810٨ 8ق ك81 08
 دیِار

 دیِارحُّٓا چو و خّوت ٌيیۆن  111.111.٤٧ /

حُّٓا پێِ  شّدو خّفخاو  ٥٧8.8٥٥.١11 810٨ 8ق ك٦٦ 0١
دوو ٌيیۆن و دوو شّد و پُّجاو پێِ  

 ّْزار و ش  شّد دیِار 

/ / 

تُّٓا بیصت  33.911.411.134 کۆی گظتی 
ودووٌيیار وحّوت شّدوشی و پێِج 

ٌيیۆن وچٔار شّد و یّک ّْزار و 
 ت و چٔار دیِارەُّو

ٌيیۆن و چو و پێِچ تُّٓا حّڤدە  19.141.111
 ّْزار دیِار

تُّٓا دوو ٌيیار و شێ شّدو  3.131.133.111
ّْطتاو یّک ٌيیۆن و ّْطتاو دوو ّْزار و 

 پێِج شّد دیِار
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 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ئاٌاری گظخی ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی دْۆك ىّ 

یّکاُی حۆٌارکراو یکۆی گظخی زاُیار
ّکاُی ییرىّ حۆٌاری ةِّڕەحی زاُیا

810٨ 

یّکان کّ حٔخٍی شزایی یزاُیار زاُیاری کّ دەکّوێخّ ژێر ڕکێفی یاشای دەشخّ
حێدایّ ةّاڵم ىّ حایتّحٍُّدی دەشخّ 

 ُیّ ڕەواُّ کراوە

زاُیاری حایتّحٍُّد ةّ دەشخّ 
ڕەواُّکراوە ةّ پێی 
 حایتّحٍُّدی طٔێِی

 ّْواڵدەریةۆحّ داوای  ىّ كۆُا ی ةّدواداچٔوُدایّ یّکخراو ّْڵگیراو

 / / 01 ٤ / ١ زاُیاری 0٧
 

ّکاُی یکۆی گظخی داوا ّْواڵدەری
حۆٌارکراو ىّ حۆٌاری ّْواڵدەری  

810٨ 

 یّ ّْڵگیراوەکانیداوای ّْواڵدەر
(١٤) 

یّ یداوا ّْواڵدەر
ڕەواُّکراوەکان ةّ پێی 
 حایتّیٍُّدی طٔێِی

 یّ یداوا ّْواڵدەر
 یّکخراوەکان

 ئّو داوا 
ن اُّی ةٔویّْواڵدەری

 (00)ةّ داوای شزایی

یّکان کّ ىّژێر یکۆی گظخی داوا ّْواڵدەر
 داوا (٦٦)ىێکۆڵیِّوەدایّ 

شااڵُی  810٨ شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی 
 پێظٔو

 شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی 

 ٤8 8٤ ٨ ١ / / ١٤ 1 داوا 8٧
 

کۆی گظخی 
ّکاُی یداواشزای

حۆٌارکراو ىّ حۆٌاری 
 810٨شزایی  

داوای 
شزایی 
 ویّکخرا

داوای شزایی ڕەواُّ کراو ةّپێی 
 (٤)حایتّحٍُّدی جۆری و طٔێِی 

کۆی گظخی ةژیارەکاُی ڕەواُّ کردُی 
 (١1)داوای شزایی ةۆ دادگای حایتّحٍُّد 

کۆی گظخی ةژیارەکاُی 
 (0٩)داخصخِی داوای شزایی 

کۆی گظخی داوا شزاییّکان کّ 
 داوا (8٦)ىّژێر ىێکۆڵیِّوەدایّ 

 شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  شااڵُی پێظٔو 810٨شاڵی  ێظٔوشااڵُی پ 810٨شاڵی 

 ٥ 80 ٩ 01 0٩ 00 / ٤ / داوا ٤٦
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دەشخگیرکردن و ئاٌادەکردن ىّ ةّڕێٔەةّرایّحی  ةۆ ئاٌاری ةژیارەکاُی دادوەر
 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ىێکۆڵیِّوەی دْۆك ىّ 

 

ری ج  ةّ ج  ةژیا کۆی گظخی ةژیاری دادوەری ژ
 کراو

ةژیاری ج  ةّ ج  
 ُّکراو

 0 0٤ 0٥ ةژیاری ئاٌادەةٔن 0
 ٤ ٩ 0١ ةژیاری دەشخگیر کردن 8
کۆی گظخی ةژیارە  ١

 ّکانیدادوەری
8٨ 8٥ ١ 

 

ئاٌاری الیُّی پّیٔەُدیداری داوا شزاییّکاُی ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی دْۆك ىّ 
 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨

ژٌارەی داوای  یٔەُدیدارالیُّی پّ ژ
 شزایی

 8 وەزارەحی کظخٔکاڵ و شّرچاوەکاُی ئاو 0
 ٨ ریووەزارەحی دارایی و ئاةٔ 8
 0 وەزارەحی حُّدروشخی ١
وەزارەحی ئاوەداُکردُّوەو  ٤

 ُیظخّجێتٔون
١ 

 0 ئاژاُصی پاراشخِی ّْرێً ٥
 0 زاُکۆی حایتّت ٦
وەزارەحی خٔێِدُی ةااڵ و حٔێژیِّوەی  ٧

 یزاُصخ
0 

 8 وەزارەحی طارەواُی و گّطج و گٔزار ٨
 8 وەزارەحی ةازرگاُی و پیظّشازی ٩
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 0 ةاُکی ُاوەُدی عیراكی 01
 0 وەزارەحی پّروەردە 00
 0 ڕێکخراوی کۆٌّڵّی ٌّدەُی 08
 0 کۆٌّڵّی ٌاُگی شٔوری عیراكی 0١
 ٤ وەزارەحی کارەةا 0٤
 8 وەزارەحی ُاوخۆ 0٥
 8 وەزارەحی داد 0٦
 ٥ ُّپێگری ةّ دەشخّةّری 0٧
وەزارەحی کاروةاری طّْیدان و  0٨

 ئُّفاىکراوان
١ 

 ٥ وەزارەحی کۆچ و کۆچتّران 0٩
 ٤٦ کۆی گظخی 

 

ئاٌاری حۆٌّحتاران ةّ پێی ٌاددەی یاشایی ىّ ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی دْۆك ىّ 
 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨

 ژٌارە ٌاددەی یاشایی ژ
 8 ی.س ١١1 0
 ٥ ی.س ١١0 8
 0 ی.س ١١٩ ١
 8 ی.س ١١٥ ٤
 0 ی.س 8٩٨-8٨٩ ٥
 0 ی.س ١0٩ ٦
 8 ی.س ١0٦ ٧
 0 ی.س 8٨٧ ٨
 ٥ ی.ب.د 00٩ ٩
 ٦ ی.س١0٥ 01
 0 ی.س١٤1 00
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 8 ی.س١08 08
 0 ی.س8٤1 0١
 0 ی.س8٤٥ 0٤
 0 ی.س١8٩ 0٥
 8 ی.س١1٧ 0٦
 0 ی.س١0٨ 0٧
 ١٥ کۆی گظخی 

 

شخی وەزیفی ىّ ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی دْۆك ىّ ئاٌاری حۆٌّحتاران ةّ پێی پۆ
 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨

 

 ژٌارە پۆشخی وەزیفی ژ
 0 ةّڕێٔەةّری گظخی 0
 ٦ ةّڕێٔەةّر 8
 ٨ فّرٌاُتّر ١
 ٥ کاشب ٤
 ٤ ُّپێگیر ةّ دەشخّةّری ٥
 8٤ کۆی گظخی 
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ّکاُیان ةۆ یئاٌاری حۆٌّحتاران ةّ پێی چارۀُوشیان ىّ کاحی ڕەواُّکردُی دۆشی
حاوەکٔ  0/0/810٨دادگای حایتّحٍُّد ىّ ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی دْۆك ىّ 

8٥/08/810٨ 

 

 ١1 کۆی گظخی داوای ڕەواُّکراو ةۆ دادگای حایتّحٍُّد #
 ٦ (ّْالحٔو )حۆٌّحتاری ئاٌادە ُّةٔو 0
 ٤ اری ڕاگیراوحۆٌّحت 8
 0٥ حۆٌّحتاری دەشخّةّرکراو ١
 8٥ کۆی گظخی  ٤
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 8٥/08/810٨حاوەکٔ  0/0/810٨ةژی پارەی گّڕێِدراوە ىّ ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی دْۆك ىّ 

 ةّْای گُّدەڵی خٌّڵێِدراو   ژٌارەی شکااڵ ژ
 (كیٍّ اىٍلدرە ىيفصاد)

 ةژی پارەی دەشج ةّشّردا گیراو 
 (ٌٔال اىٍضتٔطّكیٍّ اال)

 ةّْای گّڕێِدراوە
 (كیٍّ اىٍال اىٍصخردە)

 / / دیِار 8٤،٤٤1،111 810٨ ١ق  ك٩ 0
 / / دیِار٦٥1،111،111 810٧ ١ق  ك8٦  8
 / / دیِار  000،8٥٦،٧١0 810٨ ١ق  ك0٨ ١
 / / دیِار 0٥1،111 810٨ ١ق  ك81   ٤
 / / دیِار 000،8٥٦،٧١0 810٨ ١ق  ك8٤  ٥
 / / دیِار 00،111،111 810٨ ١ق  ك١٦  ٦
 / / دیِار 08٧،٩٧٥،111 810٨ ١ق  ك0٥ ٧
 / / دیِار 81،٧٨1،111 810٦ ١ق  ك81 ٨
 / / دیِار0٥،1٧٤،٤1٧ 810٦ ١ق  ك80 ٩
 / / دیِار٦1،111،111 810٦ ١ق  ك0٩ 01
 / / دیِار٥٤،111،111 810٦ ١ق  ك٧1 00
   دیِار٥8،111،111 810٧ ١ق  ك8٧ 08
 / / دیِار١،١٤٤،111 810٦ ١ق  ك١١ 0١
 / / دۆالر011 810٦ ١ق  ك٦٨ 0٤
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 / / دۆالر ١81،111 810٦ ١ق  ك8٤ 0٥

 / / دۆالر ١111 810٦  ١ق  ك٦٦ 0٦
 / / دیِار ١8١،011 کۆی گظخی دۆالر 

 / / دیِار   ٨٥٥،0٩٨،٥٥٧ کۆی گظخی 
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 کارو چاالکی یّکاُی فّرٌاُگّی یاشایی
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 ئّرکی فّرٌاُگّی یاشایی

 
ی ٌّْڕڕٔار کڕڕراو ةّ یاشڕڕای (8100)ی شڕڕاڵی (١)ةّ پڕڕ  ی یاشڕڕای دەشڕڕخّکٌّان ژٌڕڕارە 

ىّ الیّن  (810٥)ی شڕڕڕڕاڵی (01)کّ ةّ ةژیڕڕڕڕاری ژٌڕڕڕڕارە  (810٤)ی شڕڕڕڕاڵی (٧)ژٌڕڕڕڕارە 
شڕڕڕّرۆکایّحی ّْرێٍڕڕڕی کٔردشڕڕڕخاُّوە دەرچڕڕڕٔوە , ئّرکڕڕڕی فّرٌاُگّکٌّڕڕڕان ةّم 

 -طێٔەیّ دیاری کراوە:
دُی ةیروڕا و ڕاوێژ ىّ پرشّ یاشاییّکان کّوا دەخرێِّ ةّردەم دەشڕخّ و پێظکّطکر (1

ُٔێِّرایّحی کردُی دەشڕخّ ىّو دەعٔایڕاُّی ىّشڕّری ةّرز دەکڕرێخّوە ةّ ةریکڕاری 
 فّرٌی کّ ىّ شّرۆکی دەشخّ دەرکراةێج.

ٌٔرافّعّ کڕردن ىّةّردەم دادگڕا حایتّحٍُّڕدەکان ىّوەی پّیٔەشڕخّ ةّ حاواُّکڕاُی  (3
 ان پێداچٔوُّوەی ڕێگّکاُی حاُّ ىێدان دەرةارەیاُّوە.گُّدەڵی ی

ُڕڕٔێِّرایّحی کردُڕڕی دەشڕڕخّ ىّو ىیڕڕژُّ ىێکڕڕۆڵیِّواُّی ىّشڕڕّر داواکڕڕاریی دەشڕڕخّ  (1
 پێکٓێِران.

ئاٌڕڕڕڕڕادەکردُی ىێکڕڕڕڕڕۆڵیِّوە و حڕڕڕڕڕٔێژیِّوەی یاشڕڕڕڕڕایی حڕڕڕڕڕایتّت ةّ یاشڕڕڕڕڕاکاُی  (4
 ارە.ةّڕەُگارةٔوُّوەی گُّدەڵی و ڕێککّوحِِاٌّ ُێٔدەوڵّحیّکاُی ئّم ةٔ

 پێظکّطکردن و داواکردُی یارٌّحی یاشایی ُێٔدەوڵّحی ئاڵٔگۆرکراو. (1
 چاودێری ىّشّر دەشپاکی ةژیار و کارەکاُی کّرحی گظخی. (1
 داُاُی ڕێٍِایی ڕێگّگرحَ ىّ ُاکۆکی ةّرژەوەُدییّکان ىّ ّْرێٍدا. (9
گرحِّ ةّری ڕێکار ةۆ چاودێریی ئاشخی دەشپاکی ةژیار و کارەکاُی کّرحڕی گظڕخی و  (3

 کردُی ڕاپۆرحی ُاوةُّاو ىّم ةارەیّوە.دەر
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ئاٌڕڕڕڕادەکردُی پێظڕڕڕڕِیار و پڕڕڕڕژۆژە یاشڕڕڕڕا ىّ ةڕڕڕڕٔاری  ُّْێظڕڕڕڕخِی گُّڕڕڕڕدەڵی و  (3
 ةّڕەُگارةٔوُّوەی.

کّ ژٌڕڕارەی فّرٌاُتّرەکاُیڕڕان ىّ  فّرٌاُگّکٌّڕڕان پێڕڕک دێڕڕج ىّم ةّطڕڕاُّی خڕڕٔارەوە
 -:خظخّکّ دیاری کراوە

 ژٌارە بّطّکان ژٌارەی فّرٌاُبّر

 0 نةّطی داواکا 00

 8 ةّطی ٌظٔرەت و پێظِیاری ڕەش ُٔوس 8

 ١ ةّطی چاودێری و چاکصازی کارگێژی ٧

 ٤ ةّطی کاروةاری یاشایی 8

 ٥ ةّطی کارگێژی گرێتّشج8+٨

 34گرێبەسپپپپپپپپپپپپ  ١8+2
 فّرٌاُبّر

 شّرجّم

 

 -ّْروەْا ژٌارەی فّرٌاُتّران ةّ پ  ی پصپۆڕییان:

 ژٌارەی فّرٌاُبّران فّرٌاُبّران
 81 اشاییفّرٌاُبّری ی

 ٨ فّرٌاُبّری کارگێڕی 
 ٦ فّرٌاُبّری خزٌّتگٔزاری

 14 شّراٌّی فّرٌاُبّران
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 بّطی داواکان
 

دواداچڕٔن   ڵٕ ةڕّ ُڕده نإُ گّ یصڕّ دواداچڕٔوُٕ نّ  ى ةڕّ ێگڕاى ْۆةڕّڕ  طٕ داوانڕان ىڕّ ةّ
طڕدارى  ةّ  هرێً , و پارێزگانڕإُ ْڕّ  ىڕّ (حڕاوان /حَ  نڕّ)نان ُڕده ت ٌّ دادگا حایتّ  نات ىّ ده

ڵی  ُڕده گّ  ُڕدى ةڕّ یٔه ى پّ وه ٌڕافٕ گظڕخٕ ئڕّ  ك دانۆنی نڕار ىڕّ ةێج وه دادگایی نردن ده
 .  یّ ّْ

وە ةّ دواداچٔوُی ئّو داوایاُّی کّ دەشخّ ئیلاٌّی دەکڕات یڕان ىّشڕّر دەشڕخّ ئیلڕاٌّ 
 دەکرێج ةّ ٌّةّشخی داد ةیِی و حاُّ ىێدان.

اری ىّشّر ئّو طڕخاُّی کّ ىّ حڕاواُی گُّڕدەڵی ةّ وە ّْڵصان ةّ ئّرکی کۆکردُّوەی زاُی
چڕٔون و ٌّْڕاُّْگی دەکڕات ىّگّڵ اوە ةّ دواد (عٔائڕد جڕرائً اىفصڕاد)دەشج ْڕاحٔون 

الیُّّ پّیٔەُدیڕدارەکان و داواکڕاری گظڕڕخی ةڕۆ ٌصڕڕۆگّر کردُڕی گّڕاُڕڕدُّوەی ئّوەی ىّ 
 گُّدەڵی ةّ دەشج ْاحٔوە ىّ گظج حاواُّکاُی گُّدەڵی.

 -ْۆةّ پێک دێج: (١)ئّم ةّطّ ىّ 

 ْۆةّی داواکان (1

 ْۆةّی ج  ةّ ج  کردن و گّڕاُدُّوە (3

ّْوىێڕڕر , شڕڕيێٍاُی , )ْڕڕۆةّی ةّ دواداچڕڕٔوُی کّیصڕڕّکاُی گُّڕڕدەڵی پارێزگاکڕڕاُی  (1
 .(دْۆک
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ىّ شییاڵی  (تییاوان –کّتییَ )کییۆی کّیصییّکاُی گُّییدەڵی ىّ دادگییا تایبّتٍُّییدەکاُی 
 -ٔەیّیّ:ىّشّر ئاشتی ھّرێٍی کٔردشتان بّم طێ (3113)

دادگای  پارێزگا
 تاوان

دادگای 
 شّراّم گّڕاوەتّوە حصً ىّ دادگایّ کّتَ

 93 ٨ 81 ٥1 8٧ ٥0 ھّوىێر
 13 ٨ 8 ٤٩ 81 ١٩ شيێٍاُی 

 14 ٤ ١١ 0٧ 8٧ 8٧ دھۆک
 131 31 11 111 94 119 شّراّم

 

 .( حسم بوو٧١١٢( ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند کرابوو لە )٧١١٧( داوای )٧// )تێبیِی
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ىّشییّر ئاشییتی ھّرێٍییی  (تییاوان /کّتییَ )ىّ دادگاکییاُی  (حصییً)کّیصییّ یّکییر کّرەوەکییاُی 

 -: (3113) یشاڵىّ  کٔردشتان

 شّراٌّی یّکر کّرەوە ئازاد کردن إداُّ پارێزگا
 31 0٤ ٦ ھّوىێر

 3 1 8 شيێٍاُی
 11 ٦ 8٧ دھۆک

 11 31 11 شّراّم
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  کراوە  ((تٍییز))دەشپاکی پێداچٔوُّوە ئّو کّیصاُّی کّ ىّ الیّن دەشتّی
 -:(3113)ىّشّر ئاشتی ّْرێٍی کٔردشتان بۆ شاڵی 

داواکییییییییییاری  پارێزگا
ڕاشتکردُّوەی 
بڕییییییییییییییییاری 

 پێداچٔوُّوە

پێداچٔوُّوە 
 )تمییز(

داواکییییییییاری 
دەشتٔەرداُی 
 پێداچٔوُّوە

کیییییۆی 
تییییییاُّ 

 ىێدان

بڕیارەکیییییاُی 
 پێداچٔوُّوە

ئُّجییییاٌی 
تیییییییییاُّی 
 دەرُّچٔو

 ١ 0 ٤ 0 0 8 ّْوىێر 
 ٦ ١ ٩ ٧ 8 1 شيێٍاُی 

 0 ٨ ٩ 0 ٨ 1 دْۆک
 ٤ ٩ 0١ 8 ٩ 8 شّراّم

 

ىّشّر ئاشتی  (تاوان -کّتَ )شّراّم کّیصّکّکاُی کّ ىّ دادگای تایبّتٍُّدن 
 -ھّرێٍی کٔردشتان:

 810٧و  810٦کّیصّکاُی شاىی  ارێزگاپ
 (ٌدور)

 شّرجّم 810٨کّیصی شاىی 

 ٧0 80 ٥1 ھّوىێر
 ٥0 ١٨ 0١ دھۆک

 ٥٤ 8٨ 8٦ شيێٍاُی
 0٧٦ ٨٦ ٨٩ شّرجّم
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 -:ىّ پارێزگای ھّوىێر (إداُّ)ُاوی ٌحکٔم 

 

 

 

 

 

ٌڕڕڕڕڕڕڕاددەی  ٌاوەی خٔکً پیظّ
یاشڕڕڕڕڕڕڕایی 
 خٔکً دراو

ٌڕڕڕڕڕاددەی 
یاشڕڕڕڕڕایی 
إخڕڕڕڕڕڕڕڕڕاىّ 

 کراو

 ژ ُاوی ٌدکٔم

 0 ف.ع.ر ١١8 ١١8 ٦/٥/810٨دیِار ىّ ةّرواری  011,111 راٌّکردن ةّةژی  پۆىیس

 8 ه.ه.ق ١١8 ١١8 ٦/٥/810٨دیِار ىّ ةّرواری  011,111ّةژی  راٌّکردن ة پۆىیس

 ١ إ.ع.خ ١١8 ١١8 ٦/٥/810٨دیِار ىّ ةّرواری  011,111 راٌّکردن ةّةژی  پۆىیس

 ٤ أ.ع.أ ١١8 ١١8 ٦/٥/810٨دیِار ىّ ةّرواری  011,111 راٌّکردن ةّةژی  پۆىیس

ةّڕێڕڕڕڕڕڕڕڕڕٔەةّری 
 گظخی

ٌڕڕاوەی یّک شڕڕاڵ و ةژیڕڕار درا ةُّڕڕد کڕڕردن ةڕڕۆ  (80/0/810٩)ىّ 
 يذ کرا.إیلاف حِف

 ٥ ز.م.ق ١0٨ ١١٥

ةژیار درا ةّ ةُّڕد کڕردن ةڕۆ ٌڕاوەی یّک شڕاڵ و  (0٤/0/810٩)ىّ  فّرٌاُتّری ةاُک
 يذ کرا.إیلاف  حِف

 ٦ ص.ا.ر ١٤1 ١٤1

خڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاوەُی 
چاپخڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاُّی 

 ْاوشّر

 (88٥111)ةژیڕڕڕڕار درا ةّ  ّراٌّکڕڕڕڕردن ةّ ةڕڕڕڕژی  (٩/08/810٨)ىّ 
 دیِاری عێراكی.

 ٧ إ.م.ع 8٨٥ 8٨٥

ةژیار درا ةّ ةُّد کردن ةۆ ٌاوەی  یّک شڕاڵ و  (8٦/08/810٨)ىّ  کارەةا/فّرٌاُتّر
 يذ کرا.إیلاف  حِف

 ٨ ه.م.أ  -س.ه.  ١1٧ ١1٧



810٨شاڵی  ةۆ ّْرێٍی کٔردشخان دەشپاکٕ ڕاپۆرحی شااڵُّی دەشخّی  
 

 

11 
 

 -ىّ پارێزگای شيێٍاُی: (إداُّ)ُاوی ٌحکٔم 

 

 ك:ۆاى دْگزێارپ ّى (إداُّ)ُاوى ٌحهٔم 

 ٌاوەی حٔکً پیظّ
ٌیییییییییاددەی 
یاشیییییییییایی 

 حٔکً دراو

ٌییییییییاددەی 
یاشییییییییایی 

 إحاىّ کراو
 ژ ُاوی ٌحکٔم

 رّفصّئ
زوِڕڕدإُ و  گك ٌاُڕڕّو ڵِ  شڕڕاپێڕڕ ّخهڕڕٔم درا ة

 دوِار 8٨11,111ى ژة ّنردُٕ ةّراٌّ 
 0 ا.ا.ف ١0٥ ١0٥

 8 ت.ف.ع ١١٥ ١١٥ کردن. زوِدإُ ڵشایّک  

 ٌاوەی خٔکً پیظّ

ٌاددەی 
یاشایی 
خٔکً 
 دراو

ٌاددەی 
یاشایی 
إخاىّ 
 کراو

 ژ ُاوی ٌدکٔم

 اشبک
ةژیاردرا ةّ  ّراٌّکردُی ةّ ةژی 

 دیِار 111.88٥
 0 ج.ج.أ ١١1 ١١1

ةّڕێٔەةّری 
ةژیاردرا ةّ  ّراٌّکردُی ةّ ةژی  کۆٌپاُیا

 دیِار 111.88٥
١١1 ١١1 

، م.ص.أ  

 س.م.ع
8 

 فّرٌاُتّر

 فّرٌاُتّر
ةژیاردرا ةّ  ّراٌّکردُی ةّةژی یّک 

 ٌيیۆن دیِار

اغٔل 00٩
ٌداکٍات 
 جزائی

ل اغ00٩ٔ
ٌداکٍات 
 جزائی

 ١ ه.ب.ا

 فّرٌاُتّر
شاڵ زیِدان کردن ةّطێٔەی  یاةی. 01
8٧/1/2010 

 ٤ ا.د.ع ١0٥ ١0٥
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شاڵ زیِداُی کردن ىّ ٨ فّرٌاُتّر
(21/11/2010) 

 ٥ ه.خ.ا ١0٥ ١0٥

ٌيیۆن  راٌّ کردن ىّ ةِّڕەت 8٥11111 کاشب
 ( ملیۆن دینار. 10000000)

اغٔل 00٩
ٌداکٍات 
 جزائی

اغٔل 00٩
ت ٌداکٍا
 جزائی

 ٦ ب.ا.س

ٌيیۆن  راٌّ کردن ىّ ةِّڕەت 8٥11111 کاشب
 ( ملیۆن دینار.10000000)

اغٔل 00٩
ٌداکٍات 
 جزائی

اغٔل 00٩
ٌداکٍات 
 جزائی

 ٧ ب.ا.س

ٌيیۆن  راٌّ کردن ىّ ةِّڕەت 8٥11111 کاشب
 ( ملیۆن دینار. 10000000)

اغٔل 00٩
ٌداکٍات 
 جزائی

اغٔل 00٩
ٌداکٍات 
 جزائی

 ٨ ب.ا.س

ٌيیۆن  راٌّ کردن ىّ ةِّڕەت 8٥11111 کاشب
 ( ملیۆن دینار.10000000)

اغٔل 00٩
ٌداکٍات 
 جزائی

اغٔل 00٩
ٌداکٍات 
 جزائی

 ٩ ب.ا.س

فّرٌاُتّر ىّ 
 ةاُکی داشِیا

( بڕیار درا بە سجن 21/11/2010)ىّ 

 (ساڵ.0 ردن بۆ ماوەی )
 01 ه.خ.ا ١0٥ ١0٥

فّرٌاُتّر ىّ 
 ةاُکی ئاٌّد

درا بە بەند ( بڕیار 15/12/2010)ىّ 

( تۆمەت  3( مانگ )12 ردن   ۆی )

(مانگ بەند 4هەبووە هەر تۆمەتێک )

  ردن.

 00 ش.ش.ص ١١٥ ١١٥

فّرٌاُتّری 
کظخٔکاڵی ىّ 
 ةّردەڕەش

( بڕیار درا بە 11/12/2010)ىّ 

(دوو سەد 200000غەرامە  ردن  )

 هەزار دینار.

 08 ف.م.ه ١١0 ١١0

شّرۆکی 
زاُکۆی 
ُّورۆزی 

( بڕیار درا بە سجن 26/12/2010)ىّ 

 (ساڵ6 ردن  )
 0١ ا.ا.س ١٤1 ١٤1
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 پێظٔو

شّرۆکی 
زاُکۆی 
ُّورۆزی 
 پێظٔو

( بڕیار درا بە سجن 26/12/2010)ىّ 

 (ساڵ6 ردن  )
 0٤ ا.ا.س ١٤1 ١٤1

شّرۆکی 
زاُکۆی 
ُّورۆزی 
 پێظٔو

( بڕیار درا بە سجن 26/12/2010)ىّ 

 (ساڵ6 ردن  )
 0٥ ا.ا.س ١٤1 ١٤1

فّرٌاُتّری 
ا ىّ کارەة

 دْۆک

( بڕیار درا بە بە بەند 25/12/2010)ىّ 

 (ساڵ.3 ردن بۆ ماوەی )
 0٦ ن.أ.ر ١0٥ ١0٥

فّرٌاُتّری 
کارەةا ىّ 
 دْۆک

( بڕیار درا بە بەند 25/12/2010)ىّ 

 (ساڵ.3 ردن بۆماوەی )
 0٧ ا.ا.أ ١0٥ ١0٥



810٨شاڵی  ةۆ ّْرێٍی کٔردشخان دەشپاکٕ ڕاپۆرحی شااڵُّی دەشخّی  
 

 

14 
 

 بّطٕ ٌظٔرەت و پێظِیارى رەطِٔوس
 

و ٌّطڕٔرەت ىّ ڕووى یاشڕاییّوە وەّْڵصڕان ةّ ئّم ةّطّ ّْڵدەشڕخێج ةّ پێڕدإُ ڕا
دیراشڕات ةۆُّْێظڕخَ و ةّڕەُگڕارةٔوُّوەى گُّڕدەڵٕ . وە  و حڕٔێژیِّوەئاٌادەکردُٕ 

داڕطڕڕڕخِٕ ڕەطِٔوشڕڕڕٕ پڕڕڕژۆژە یاشڕڕڕا و ڕێٍِاییّکڕڕڕان ئّواُّى کّ پّیٔەُڕڕڕدیان ةّ 
ەوى ژخۆپاراشخَ ّْیّ ىّ گُّدەڵٕ . وە ّْروەْا داڕطخِٕ پژۆژەى ڕێٍِایّکڕان و پّیڕ

 .(اىػکٔک اىلأُُیث)ُاوخۆى دەشخّ و پێداچٔوُّوە و ّْڵصُّگاُدُٕ 
وە ّْڵدەشڕڕڕڕخ  ةّ دەرةژیِڕڕڕڕٕ پڕڕڕڕرس و ڕا ىّ پرشڕڕڕڕّ یاشڕڕڕڕاییّ جۆرةّجۆرەکڕڕڕڕان و 

و ّْڵصّ ُگاُدن ةۆکردەوەى یاشایٕ وە چارەشڕّرى کڕارگێژى  ئاٌادەکردُٕ حٔێژیِّوە
گُّڕڕڕدەڵٕ و  کّ پّیٔەُدیڕڕڕدارە ةّ ڕاپڕڕڕۆرحٕ ٌڕڕڕاوەیٕ پێٔیصڕڕڕج ةڕڕڕۆڕێگرى کڕڕڕردن ىّ

 ةّو ةّطڕڕڕڕّ ، وە ھّروەھڕڕڕڕا ھّر کارێڕڕڕڕک کّ ةّڕەُگڕڕڕڕارةٔوُّوە و ةّ دواداچڕڕڕڕٔون .
   1 درێجةصپێر

 : او ٌظٔرەت ىّشّر کاری ُٔێِّری یاشایی ىّ دەشخّی دەشپاکیڕپێداُی   -0

اپّڕاُڕدُی ئّرک ڕةۆ زیاحر ئاطِاةٔون ةّ کاری ُٔێِّری یاشایيّ دەشخّکٌّان ىّ کڕاحی 
دەشڕڕڕخّ یڕڕڕاخٔد ىّکڕڕڕاحی ھّةڕڕڕٔوُی کێظڕڕڕّو ئاریظڕڕڕّ ىّگّڵ  و کارەکڕڕڕاُی یاشڕڕڕایی
وون کردُّوەٌڕڕان خصڕڕخّ ڕوو  : ُڕڕٔێِّری یاشڕڕایی دەشڕڕخّ ڕفّرٌاُگّکڕڕاُی حڕڕر ئّم 

کارەکّی ُزیکّ ىّ کڕاری داواکڕاری گظڕخی ىّ دادگڕای حایتّحٍُّڕد کّ ُڕٔێِّری یاشڕایی 
ّ دەشڕڕخّی دەشڕڕپاکی ھّرێٍڕڕی کٔردشڕڕخان ئاٌڕڕادە ةێڕڕج ةڕڕۆی ھّیّ ھّر ةّڵڕڕگّیّک ک

ىّ کۆحاییدا ةّ پێی یاشا دەحٔاُێج حاُّ  1اىکّ ةدات ةّ دادوەر طدەشخی دەکّوێج ةّ ٌ
ێگڕڕا یاشڕڕاییّکاُی حڕڕاُّ ىێڕڕدان ، ةّ پێڕڕی ٌڕڕاددەی ڕىّ ةژیارەکڕڕاُی دادوەر ةڕڕدرێج ةّ 

ُڕٔێِّری یاشڕایی ةڕۆی ھّیّ ىّ کڕاحی ُڕٔێِّرایّحی کردُڕی  (0)دووەم ةژگّ  /دوازدەم 
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دەشخّ حۆٌار دەکرێج ھٌّڕٔو رێکارێڕک ةگڕرێخّ ةّر ةڕۆ  دەشخّ ىّو شکااڵیاُّی ىّشّر
کڕڕاُی دەشڕڕخّ ىّ ةّردەم شڕڕّرجّم دادگاکڕڕاُی طارشڕڕخاُی و شڕڕزایی و ّپاراشڕڕخِی ٌاف

  1شّرجّم وەزارەت و دام و دەزگاکاُی پّیٔەُدیدار 

8- خکڕڕٌّٔحی عێژاكڕڕی  810٥ی شڕڕاڵی  (١٩)پێڕڕداُی ٌظڕڕٔرەت ىّشڕڕّر یاشڕڕای ژٌڕڕارە  
 : و حٌّٔیو کردُی حیرۆر رەفیدڕاڵ ةۆ طٔوطخِّوەی پا

ةۆ ةّرکارکردُی ھّر یاشایّکی خکٌّٔحی عێژاكی فیڕدڕاڵ ىّ کٔردشڕخان ، پّرىٌّڕاُی 
کٔردشڕڕڕخان دەةێڕڕڕج ةّ ةژیڕڕڕارێکی پّرىٌّڕڕڕاُی پّشڕڕڕِدی ةکڕڕڕات ، ةڕڕڕۆ ئّم ٌّةّشڕڕڕخّ 

ھّڵصڕڕڕایَ ةّ پێڕڕڕداچٔوُّوەی  810٨ةّطڕڕڕی ٌظڕڕڕٔرەت ىّ شڕڕڕاڵی  /فّرٌاُگّکٌّڕڕڕان 
او ٌظٔرەت ىّ ةارەیڕاُّوە کّ خڕۆی ڕشّرەوە ، وە پێداُی  دەكّکاُی یاشای ُاوةراو ىّ

ىّ چُّڕڕڕد گڕڕڕۆڕیَ و ھٌّڕڕڕٔارکردُّوەی ةُّڕڕڕدو ةڕڕڕژگّو ٌڕڕڕاددە یاشڕڕڕاییّکاُی یاشڕڕڕای 
طٔوطخِّوەی پڕارە دەگڕرێخّوە ، ةّ طڕێٔەیّک کّ ةگُٔجێڕج ىّگّڵ دام و دەزگاکڕاُی 

ٔردشخان خکٌّٔحی ھّرێٍی کٔردشخان و ةخٔاُرێج ئّم یاشایّ ھاوطێٔەی ةّ دا ىّ ک
  1ةّ طێٔەیّکی یاشایی و درووشج پّیژەو ةکرێج 

ىڕیالف )او ٌظڕٔرەت ىّشڕّر کّیصڕی درووشڕج کردُڕی كٔحاةخڕاُّیّک ىّ ڕپێداُی  -١
 : ىّ طاری دھۆک ىّالیّن ةّڵێِدەرەوە (شخی

فّرٌاُگّی ةّدواداچٔوُی پژۆژەکان ىّ شڕّرۆکایّحی ئُّجڕٌُّٔی وەزیڕران ىّ شڕاڵی 
ێکۆڵیِّوەی کردةٔو ىّشّر درووشڕج کردُڕی كٔحاةخڕاُّیّک داوای ئُّجاٌداُی ى 810٨
دھڕۆک ، دوای ةّدواداچڕٔون و دیراشڕّت کردُڕی ةڕاةّحّکّ  ىّ طڕاری (ىیالف شخی)ىّ 

ىّالیّن ةّطڕڕّکٌّاُّوە ةۆٌڕڕان دەرکّوت کّ ةّڕێڕڕٔەةّرایّحی ىێکڕڕۆڵیِّوەی دھڕڕۆک 
ای ەواُّی دادگڕڕڕڕىێکڕڕڕۆڵیِّوەی ىّشڕڕڕّر ئّم شڕڕڕکااڵیّ ئُّجڕڕڕام داوەو کّیصڕڕڕّکّی 

ئّم  (دادگڕڕای کّحِڕڕی دھڕڕۆک)حایتّحٍُّڕڕد کڕڕردووە ىّ ئُّجاٌڕڕدا دادگڕڕای حایتّحٍُّڕڕد 
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فراج کردُی حۆٌّحتارەکان وە ةژیارەکاُیظی ةِتڕژ ةڕٔوە ، إکّیصّی یّکال کردۆحّوە ةّ 
ةڕڕۆیّ پێظڕڕِیارٌان کڕڕرد ةّ پێڕڕی یاشڕڕای ةٌِّاکڕڕاُی دادگڕڕاییکردُی شڕڕزایی ُاحٔاُرێڕڕج 

ةّاڵم فّرٌاُگّکڕاُی پّیٔەُدیڕدار دەحڕٔاَُ ةّ  1ّوە دووةارە ىێکۆڵیِّوە ئُّجام ةدرێخ
 0٩٩0ی شڕاڵی  (0٤)پێی یاشای رێککاری فّرٌاُتّراُی دەوڵّت و کّرحی گظڕخی ژٌڕارە 

  1ٌاٌّڵّ ىّگّڵ فّرٌاُتّراُی کٌّخّرخّم ةکّن 
وە ةّ ُصڕڕتّت چڕڕاکردُّوەی کّم و کٔڕیّکڕڕاُی پڕڕژۆژە : دەحڕڕٔاَُ ةّپێڕڕی ٌّرجّکڕڕاُی 

رەکاُی ئُّدازیاری طارشخاُی رێککڕاری یاشڕایی ةگڕرُّ ةّر ىّگّڵ ةّڵێِدەرایّحی ةۆ کا
 ةّڵێِدەری پژۆژەکّ ، چُٔکّ ئّو خااڵُّ ىّ پصپۆڕی دەشخّکٌّاُدا ُیَ 

٤- پێڕڕداُی ٌظڕڕٔرەت ىّشڕڕّر پڕڕژۆژە یاشڕڕای دیڕڕٔاُی چڕڕاودێری دارایڕڕی خکڕڕٌّٔحی  
 -:ھّرێٍی کٔردشخان

ی کٔردشڕڕڕخان ىّ دوای داواکردُڕڕڕی دیڕڕڕٔاُی چڕڕڕاودێری دارایڕڕڕی خکڕڕڕٌّٔحی ھّرێٍڕڕڕ
او ٌظٔرەت ىّشّر پژۆژە یاشای دیٔاُی چاودێری ةڕۆ شڕاڵی ڕدەشخّکٌّان ةّ پێداُی 

ىّ ةّطڕڕڕی ٌظڕڕڕٔرەت ، ھّڵصڕڕڕایَ ةّ خٔێِڕڕڕدُّوەی یاشڕڕڕاکّو پێڕڕڕداچٔوُّوە ةّ  810٨
ٌاددەکاُی ئّم یاشایّ ، ىّ ئُّجاٌدا پێظِیاری ھٌّٔارکردُّوەی چُّد دەكێکٍان کڕرد 

وشخی ةّکارھێِاُی چٌّڕکّ یاشڕاییّکان و دەشڕّاڵت و ووی چٌّکی یاشایی و درڕىّ 
چڕڕۆُیّحی جێتّجڕڕ  کردُڕڕی یاشڕڕای ُڕڕاوةراو ةّ طڕڕێٔەیّک کّ خڕڕزٌّت ةّ ُّھێظڕڕخِی 

  1گُّدەڵی ةکات 
٥- او ٌظڕٔرەت ىّشڕّر ئاڕاشڕخّکردُی ُٔوشڕراو ىّ ھُّڕدێک فّرٌاُگّکڕاُی ڕپێداُی  

ٌڕڕداُی ىێکڕڕۆڵیِّوە کّ حیایڕڕدا داوای ئُّجا 810٨دادُڕڕٔوس ةڕڕۆ دەشڕڕخّکٌّان ىّ شڕڕاڵی 
-- : دەکڕڕات ىّشڕڕّر کّیصڕڕّکاُی گُّڕڕدەڵی چُّڕڕد ُٔوشڕڕراوێکٍان ةڕڕۆ دەھڕڕات ىّ  

فّرٌاُگّکاُی دادُٔوشی ھّوىێر کّ حیایڕدا داوای ئُّجاٌڕداُی ىێکڕۆڵیِّوە دەکڕات ىّ 
چُّد کّیصڕێک ، ةّپێڕی یاشڕا ھڕیچ فّرٌڕاُگّیّک ُاحٔاُێڕج ةّ ُٔوشڕراو فّرٌڕان ةّ 
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ُّجاٌڕداُی ىێکڕۆڵیِّوە ، ةّو پێڕیّ پێظڕِیارٌان ةّم دەشخّکٌّان ةکات ةٌّّةّشخی ئ
ةڕۆ شڕاڵی  (١)ةّ پێی یاشای دەشڕخّی دەشڕپاکی ھّرێٍڕی کٔردشڕخان ژٌڕارە )طێٔەیّ 

ئّم دەشڕخّیّ ةّ پێڕی ٌڕاددەی  810٤ةۆ شڕاڵی  (٧)ی ھٌّٔار کراو ةّ یاشای ژٌارە  8100
و  دووەم خڕڕڕڕاوەن کّشڕڕڕڕایّحی ٌّعڕڕڕڕِّوی و شڕڕڕڕّرةّخۆیی دارایڕڕڕڕی و کڕڕڕڕارگێژییّ

- 1ةٔدجّیّکی شڕّرةّخۆی ھّیّو ىّ ژێڕر چڕاودێری پّرىٌّڕان دایّ  وە ھّروەھڕا ةّ  
وەرگرحِڕی ھّواڵڕدان و  ))پێی ٌاددەی پێڕِجّم ةڕژگّی دووەم کّ ئٌّّ دەكّکّیّحڕی 
ازەکڕڕان و ىّ شڕڕّرجّم رزاُیڕڕاری و شڕڕکااڵ ىّشڕڕّر گُّڕڕدەڵی ةّ شڕڕّرجّم رێڕڕگّو ئاٌ

- 1 ((شڕڕّرچاوەکان  پاکی ھّر ھّواڵێکٍڕڕان ةّ ھّر ةڕڕۆیّ ئڕڕێٍّ وەکڕڕٔ دەشڕڕخّی دەشڕڕ 
جۆرێڕڕک و ىّ ھّر کّشڕڕێک یڕڕاخٔد الیُّێڕڕک ةڕڕۆ ةێڕڕج ئّگّر ىّ حایتّحٍُّڕڕدی یاشڕڕای 
دەشخّکٌّاُدا ةێج کاری ىّشّر دەکّیَ ، وە ھڕیچ پێٔیصڕج ُاکڕات ىّ فّرٌاُگّکڕاُی 

 .(دادُٔوس فّرٌان ىّشّر دەشخّکٌّان ةکرێج ةۆ ئُّجاٌداُی ىێکۆڵیِّوە
 

٦- ّ شڕّرەڕای کارەکڕاُی خڕۆی ھّڵصڕاوە ةّ شڕّرداُی کردُڕی وە ھّروەھڕا ئّم ةّطڕ 
ةّطڕی گڕڕرحَ و  /ةّڕێڕٔەةّرایّحی چاکصڕازی کڕڕۆٌّاڵیّحی و ةّڕێڕٔەةّرایّحی پڕڕۆىیس 

گٔاشڕڕخِّوەی طڕڕارەکاُی ھّرێٍڕڕی کٔردشڕڕخان ةّ پێڕڕک ھێِڕڕاُی ىیژُّیّکڕڕی ةڕڕااڵ ةّ 
وەکیّکڕاُی ةّ ھٌّاھُّگی ىّگّڵ ىیڕژُّ ال 0٤/00/810٦ىّ  (0١١)فّرٌاُی کارگێژی ژٌارە 

و ىیڕژُّی الوەکڕی دھڕۆک ةّ  8٩/01/810٧ىّ  (0٩0)طارەکاُی شيێٍاُی ةّ فّرٌاُی ژٌارە 
اگیراوان و ڕةٌّّةّشخی ةّدواداچٔون ةۆ ةارودۆخی  0٥/٤/810٨ىّ  (٨1)فّرٌاُی ژٌارە 
ووی ةّركّرارکردُی یّکصڕاُی کڕۆٌّاڵیّحی ىّ ٌڕاٌّڵّکردن ىّ گّڵیڕان ڕشزادراوان ىّ 

ییّکان ىّکڕڕاحی اێکڕڕارە یاشڕڕڕزیکّوە ئاگڕڕادارةٔون ىّ ةّڕێٔەچڕڕٔوُی وە ھّروەھڕڕا ىّ ُڕڕ
ٔل اغڕ)و دادگایی کردُدا ةّ پێی یاشای ةٌِّاکاُی دادگڕاییکردُی شڕزایی  ىێکۆڵیِّوە
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وە پێظکّطکردُی چارەشّری یاشایی ىّکاحی ھّةٔوُی کێظڕّو  (ثاىٍداکٍات اىجزائی
  1یاُدا ێژەوی ىێکۆڵیِّوەکاُڕىّ  (خیرأح)و دواکّوحَ  ئاریظّ

  ّةۆ زاُیَ ٌاُگاُّ ةّ طڕێٔەی دەوری شڕّرداُی گرحٔوخاُّکڕان دەکرێڕج جڕگّ ى
اگیڕڕراوان و شڕڕزادراوان ىّ ڕشڕڕّرداُی ىُّاکڕڕاو ةٌّّةّشڕڕخی زاُیِڕڕی ةڕڕارودۆخی 

اپڕڕڕۆرحی ىیڕڕڕژُّ الوەکیڕڕڕان ىّگّڵ ڕەواُّکردُڕڕڕی ڕوویّکّوە ، دوای ڕھٌّڕڕڕٔو 
  1اپۆرحی ىیژُّی ُاوەُدی یّکدەخرێج و ةّرزدەکرێخّوە ڕ
 

اگیراوان و شزادراواُی ڕەیّ بۆ  (3113)ئٌّّی خٔارەوە خظتّی شاڵی 
-کّیصّکاُی دەشتّی دەشپاکی:  

 شزادراو ڕاگیراو ژ
 ئازادکراو

 تێبیِی پارێزگا
 فراجإ دەشتّبّر

 دوای حّواو کردُی خٔکً ّْوىێر 0 ٥ 8 ٨ .0
  دْۆک - - ٧ ٥ .8
  شيێٍاُی - - ٥ 0٥ .١
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 ری و چاکصازی کارگێڕیبّطی چاودێ
 

 -ئّرکی شّرەکی ئّو ةّطّ ةریخی ىّ:

چاودێری کردُی ةژیار و فّرٌاُّکاُی کّرحی گظخی کّ حڕا چُّڕد دەشڕپاکی ىّو  (1
 ةژیار و فّرٌاُاُّ ّْیّ.

چڕڕاودێری چڕڕۆُیّحی خّرج کڕڕردن و چڕڕۆُیّحی ئیڕڕدارەداُی دارایڕڕی ّْرێٍڕڕی  (3
 دارایی. کٔردشخان دەکات ةّ ٌّْاُّْگی ىّگّڵ دیٔاُی چاودێری

 دەرکردُی ڕاپۆرحی ُاو ةّ ُاو ىّ ةارەی ئّو خّرجییاُّوە. (1
ةّ دواداچڕڕٔون ةڕڕۆ کڕڕاری ئّو ىیژُڕڕاُّ دەکڕڕات کّ ىّ دەشڕڕخّ پێڕڕک دێڕڕج یڕڕان  (4

 پّیٔەُدی ةّ کاری دەشخّکٌّاُّوە ّْیّ.
ُڕڕٔێکردُّوەی زاُیارییّکڕڕان ىّ شڕڕّر واكکڕڕی ّْرێڕڕً و گظڕڕج كّوارە گظڕڕخی و  (1

اُتّرەکڕڕان و شڕڕّرۆکی فّرٌڕڕاُگّ ,کڕڕارگێژی و حایتّحّکڕڕان و داْاحّکڕڕان و فّرٌ
 پیظّیی یّکان.

 
 -ئّم بّطّ ىّ چٔار ْۆبّ پێک دێت:

 -ْۆبّی دەشپاکی و چاکصازی کارگێڕی: (1
ةّ دواداچڕڕٔون ةڕڕۆ ئّو ةژیڕڕار و فّرٌڕڕان و گرێتّشڕڕخاُّ دەکڕڕات کّ الیُّڕڕی فّرٌڕڕی ىّ 

کڕاراُّی خکٌّٔحی ّْرێڕً ئُّجڕاٌی دەدرێڕج , وە کڕۆکردُّوەی زاُیڕاری ىّشڕّر ئّو 
کّوا گٌٔڕڕان ّْیّ ىّوەی کّوا پڕڕێچّواُّی یاشڕڕا ةّر کارەکڕڕاُّ یڕڕان دەشڕڕپاکی حێڕڕدا 
ڕەچڕڕاو ُّکڕڕراوە, ّْروەْڕڕا ةّراوردی دەکڕڕات ىّگّڵ ئّو پێڕڕٔەراُّی کّوا پێٔیصڕڕخّ ىّ 
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دەشپاکی ئّو کاراُّدا ّْةَ, وە ّْڵدەشخێج ةّ وەرگرحِی ةیڕروڕای طڕارەزایان و ئّو 
 کٔ ةّ طێٔەیّکی ڕاشج و دروشج کارەکاُی ئُّجام ةدات.ةّڵگُّاٌاُّ کۆ دەکاحّوە حا

 
 -ْۆبّی ىیژُّکان: (3

کاری ةریخی دەةێج ىّ ڕێکخصخَ و ةّ دۆکۆٌێِج کردُڕی کڕاری ىیژُّکڕاُی ىێکڕۆڵیِّوە 
و ىیڕژُّ  (حضٍیَ)کّ ىّ دەشخّکٌّان پێک دێج, ّْروەْا ڕێکخصخِی کاری ىیژُّکاُی 

 ێظِیارەکاُی ئّو ىیژُاُّ.و ج  ةّ ج  کردُی پ (اىخارجیث)دەرەکیّکان 
 -ْۆبّی چاودێری ىّشّر دارایی ّْرێً: (1

کاری ةریخیی دەةێڕج ىّ چڕاودێری کردُڕی ّْڵڕس و کّوحڕی چڕۆُیّحی شڕّرف کردُڕی 
دارایی ّْرێً و طێٔازی ئیدارەدان و دەشخِیظان کردُی شّرپێچی یّ دارایی یّکڕان 

اُّْگی ىّگّڵ دیڕٔاُی ىّشڕّریان ةّ ٌّْڕ پێڕداُی حێتیِڕیو دیاری کردُی الداُّکان و 
 چاودێری دارایی و ةّرزکردُّوەی ڕاپۆرحی دەوری ةۆ ةّڕێز شّرۆکی دەشخّ.

 -ْۆبّی ڕاپۆرت و زاُیاری یّکان: (4
کڕڕاری ةریخڕڕی یّ ىّ داُڕڕاُی پڕڕالن ةڕڕۆ کڕڕۆکردُّوەی زاُیڕڕاری یّکڕڕان و پڕڕۆىێَ کردُیڕڕان و 

ردُی ةّرُاٌّکڕاُی ئاٌادەکردُی ڕاپۆرت دەرةارەیان و داُاُی پالُی شااڵُّ و پێظِیار ک
حایتّت ةّ فّرٌاُگّی یاشایی و کۆکردُّوی زاُیڕاری یّکڕان و ئاٌڕادەکردُی ڕاپڕۆرحی 
دەوری یڕڕان ئّو ڕاپۆرحڕڕاُّی کّ ىّ ئُّجڕڕٔوٌُّی دەشڕڕخّ یڕڕان شڕڕّرۆکی دەشڕڕخّ یڕڕان 

 ةّڕێٔەةّری گظخی یاشایی ئاڕاشخّی دەکرێج.
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 -بریتی یّ ىّ: (3113) کار و چاالکیاُّی چاودێری و چاکصازی کارگێڕی شاڵیّو ئ
 
  ةّ ةۆ شّرۆکایّحی ئُّجٔوٌُّی وەزیران  (8٨/١/810٨)ىّ  (٦٧)ژٌارە ُٔوشراوی

ی دۆشیّی فّرٌاُتّراُی پيّ پااڵکاُئّو کّم و کٔڕییاُّی کّ ىّ ُاردُی ٌّةّشخی 
 (0١٥)ةّ ُٔوشراوی ژٌارە  (0٦/00/810٦)کّ ىّ  ئّم شّرۆکایّحی یّ ّْةٔو
 .ةۆ ووردةیِی کردُی ئّم دۆشیاُّىیژُّیّک پێک ْات ةٔو 

  کرد ةّ ٌّةّشخی ةۆ دەزگای ٌیَ ٌان  (٧/١/810٨)ىّ  (٥٤)ژٌارە ُٔوشراوی
حایتّت ةّ  (8٨/08/810٦)ىّ  (0٥٤)جّخخکردُّوە ىّ ُاوەڕۆکی ُٔوشراوی ژٌارە 

کّ حایتّت ةٔو ةّو کّم و کٔڕییاُّی کّ ىّ دۆشیّی  دۆشیّی کّشییّکاُی
 .اڵکاُیان ّْةٔوکّشی فّرٌاُتّرە پيّ ةا

  ةۆ دەشخّی گظخی ُاوچّ کٔردشخاُیّکاُی  (٧/١/810٨)ىّ  (٤٩)ژٌارە ُٔوشراوی
ی دوو پيّ ةااڵیان کّ ىّ دۆشیّی ُاردُی ةژواُاٌّ ةۆ دەرەوەی ئیدارەی ّْرێً

ىّ  (0٥٥)ژٌارە  ٌانىّ ُٔوشراو ّوە ةٔوجّخج کردُە و کّشیّکاُیان ُّةٔو
(8٨/08/810٦). 
  ةۆ وەزارەحی کظخٔکاڵ و شّرچاوەکاُی ئاو  (٧/١/810٨)ىّ  (٥1)ژٌارە ُٔوشراوی

ةۆ  (8٨/08/810٦)ىّ  (0٥٦)ژٌارە  ٌانىّ ُاوەڕۆکی ُٔوشراوةٔو جّخخکردُّوە 
 .ُاردُی ئّو کّم و کٔڕییاُّی کّ ىّ دۆشیّی پيّ ةااڵکاُیان ّْةٔو

  ةۆ وەزارەحی دارایی و ئاةٔوری  (٧/١/810٨)ىّ  (٥٧)ژٌارە ُٔوشراوی
کّ  (١/0/810٧)ىّ  (0٦1)ژٌارە  ٌان ىّ ُاوەڕۆکی ُٔوشراوةٔو ُّوە جّخخکرد

 .حایتّت ةٔو ةۆ ُاردُی ئّو کّم و کٔڕییاُّی کّ ىّ دۆشیّی پيّ ةااڵکاُیان ّْةٔو
  ةۆ وەزارەحی ئاوەدان کردُّوە و ُیظخّج   (٧/١/810٨)ىّ  (٤٨)ژٌارە ُٔوشراوی

 (١/0/810٧)ىّ  (0٦8)ٌارە ژ ٌانىّ ُاوەڕۆکی ُٔوشراوةٔو کردن جّخج کردُّوە 
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فّرٌاُتّراُی پيّ ةااڵیان  دۆشیّی کّشیەم و کٔڕیاُّی کّ ىّ  وشّةارەت ةّ
 .ّْةٔو

  ئّو  ُاردُی ةّ ٌّةّشخی ةۆ وەزارەحی داد (8٩/٥/810٨)ىّ  (٥٥)ژٌارە ُٔوشراوی
 نّیافّرٌاُتّراُی پيّ ةااڵی وەزارەحّک کّشی دۆشیّی کّم و کٔڕییاُّی کّ ىّ

 .(٨/0/810٧)ىّ  (٤)ُٔوشراوٌان ژٌارە خخکردُّوە ةٔو ىّ ّْةٔو وە جّ
  ةۆ وەزارەحی ةازرگاُی و پیظّشازی  (٧/١/810٨)ىّ  (٥8)ژٌارە ُٔوشراوی

 شّةارەت ةّ (٨/0/810٧)ىّ  (٦)ژٌارە  ٌانىّ ُاوەڕۆکی ُٔوشراوةٔو جّخخکردُّوە 
ااڵیان فّرٌاُتّراُی پيّ ة دۆشیّی کّشی ُاردُی ئّو کّم و کٔڕییاُّی کّ ىّ

 .ّْةٔو
  ىّ ُاوەڕۆکی  ةٔو ةۆ وەزارەحی کارەةا جّخخکردُّوە (٧/١/810٨)ىّ  (٥0)ژٌارە

 و کّم و کٔڕییاُّی کّ ىّشّةارەت ةّ (٥/0/810٧)ىّ  (0٦٩)ژٌارە  ٌانُٔوشراو
 .فّرٌاُتّراُی پيّ ةااڵیان ّْةٔو دۆشیّی کّشی

  ٌڕڕڕڕڕڕڕان ئاراشڕڕڕڕڕڕڕخّی دەشڕڕڕڕڕڕڕخّی  (٧/١/810٨)ىّ  (١٦)ُٔوشڕڕڕڕڕڕڕراوی ژٌڕڕڕڕڕڕڕارە
ّرۆکایّحی پّرىٌّڕڕاُی کٔردشڕڕخان کڕڕرد ةّ ٌّةّشڕڕخی جڕڕ  ةّ جڕڕ  کردُڕڕی شڕڕ

ی (٩)ی یاشڕڕڕای چاکصڕڕڕازی یاشڕڕڕای خاُُّظڕڕڕیِی یّکگرحڕڕڕٔو ژٌڕڕڕارە (١)ٌڕڕڕاددەی 
ی خکڕڕڕٌّٔحی عێراكڕڕڕی فیڕڕڕدراڵ ةّ چارەشڕڕڕّر داُڕڕڕراکّ  ىّ الیّن (810٤)شڕڕڕاڵی 

 چُّد ڕێکخراوێکی کۆٌّڵگّی ٌّدەُی پێظِیار کرا ةۆ دەشخّکٌّان.
  ٌڕڕڕڕان ئاراشڕڕڕڕخّی شڕڕڕڕّرۆکخیّحی ئُّجڕڕڕڕٌُّٔی (01/٩/810٨)ىّ  (0٤٤)ُٔوشڕڕڕڕراوی

شڕڕڕڕّرۆکایّحی ئُّجڕڕڕڕٌُّٔی دیڕڕڕڕٔان کّ جّخخکڕڕڕڕردُّوە ةڕڕڕڕٔو ىّ /وەزیڕڕڕڕران
ةّ ٌّةّشڕڕڕڕڕخی چارەشڕڕڕڕڕّر کردُڕڕڕڕڕی  (0٧/8/810٥)ىّ  (0٤)ُٔوشڕڕڕڕڕراوٌان ژٌڕڕڕڕڕارە 

 .ةاةّحی پيّ حایتّحّ ٌکٌّٔکان
  ّی شڕڕڕڕڕڕڕڕّرۆکایّحی خئاراشڕڕڕڕڕڕڕڕ (0١/٨/810٨)ىّ  (0١8)ُٔوشڕڕڕڕڕڕڕڕراوی ژٌڕڕڕڕڕڕڕڕارە

شڕڕڕّرۆکایّحی دیڕڕڕٔان کڕڕڕرد ةّ ٌّةّشڕڕڕخی خاُُّظڕڕڕیَ /ُّجڕڕڕٌُّٔی وەزیڕڕڕرانئ
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کردُڕڕڕڕی ئّو فّرٌڕڕڕڕاُتّرە پڕڕڕڕيّ ةااڵیڕڕڕڕاُّی کّ حٌُّّڕڕڕڕی خاُُّظڕڕڕڕیَ کردُیڕڕڕڕان 
 .(٦/٧/810٤)ىّ  (٤0٥1)ْاحٔوە ةّ ٌّةّشخی کار کردن ةّ گظخاُدُخان ژٌارە 

 
 -:3113 ڵیشا (تلصی اىحلائق)کاری ىیژُّکاُی بّ دیار خصتِی ڕاشتی یّکان 

ڕێکّوتی بّ دەشت  ژ
 بابّتّکّگّیظتِی 

ئّو کّشّی بابّتّکّی ُاوی 
 تێبیِی ّکّیئُّجاٌ بابّت ُاردووە

0 810٨ -  
کۆٌپاُیای 

+زاگرۆس)

Impexbau) 

داخراوە چُٔکّ ئّو ةاةّحّ ىّ 
حایتّحٍُّدی دەشخّکٌّان 
ُّةٔوە, ّْردوو کۆٌپاُیاکّ 

 کّرحی حایتّحَ.

  

8 0٧/10/810٨  عيی خٍّ غاىح 

دوو ٌيیۆن گٔایّ کّ 
ٌّال  دراوە ةّ دۆالر

ىّ الیّن  ةّخخیار
 ئُّجٌُّٔی وەزیران.

داخرا ىّةّر ئّوەی ئّو 
زاُیاریاُّی کّ درا ةٔون دوور 

 ةٔون ىّ ڕاشخی.

کّ ةّ 
ُٔوشراوی 

 (٧١٥)ژٌارە 
ىّ 

(0٤/8/810٨) 
شّرۆکایّح
ی 

ئُّجٌُّٔی 
وەزیران 
وەاڵم 
.دراوەحّوە  

١ 1٥/18/810٨ ئارام )ارەحی کار وەز شٔز عيی ٌدصَ 
 (خاحً

داخرا ىّةّر ئّوەی شّرجّم 
ئّو دەرٌااڵُّی کّ ةۆ ئّو 

فّرٌاُتّرە خّرج کراوە ةّ پ  
ی ڕێٍِاییّکاُی دارایی ةٔوە و 
 ْیچ گُّدەڵیّکی حێدا ُّةٔوە.
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 ْاواڵحی 810٨ ٤

دەواٌی فّرٌاُتّراُی 
ةّڕێٔەةّرایّحی 

حٔێژیِّوەی کظخٔکاڵی 
 ّْوىێر

ُیزاٌی داخرا ىّةّر ئّوەی 
دەوام کردن ىّو 

ةّڕێٔەةّرایّحیّ ةّ طێٔەی 
یاشایّ و شّرپێچی حێدا 

 ُّةٔوە.

  

٥ 0١/18/810٨  ُّزاُراوە 

ئُّجاٌداُی گرێتّشج 
ةۆ خٔىێک ةۆ 

دەشخّی فّرٌاُتّری 
پێٔاُّشازی کۆُخژۆڵی 

ىّ الیّن  جۆری
-Pro) کۆٌپاُیای 

Consltant) 

داخرا ىّةّر ئّوەی ُّحٔاُراوە 
ااڵیّ گُّدەڵی ىّو شک
 ةصّىٍێِرێج.

  

٦ 10/1٧/810٨  
ئیٍێڵ 
(

shrzadsarkawt@yahoo.
com) 

پاةُّد ُّةٔون ةّ 
ڕێٍِایی یّکاُی 
حٔاُاشازی ىّ الیّن 

عيی إةراْیً )فّرٌاُتّر 
 عيی

( لە 44)ُٔوشراوی ژٌارە 

(مان ئاراستەی 5/3/2010)
وەزارەت  خوێندن  بااڵ و 

توێژینەوەی زانست   ردووە بە 
ن  ڕێکاری مەبەست  وەرگرت

ة  یاسای  بەاڵم تا ئێستا 
 ئُّجاٌّ.

  

٧ 0٦/10/810٨  ةازگّ ُایاشاییّکان عيی خٍّ غاىح 

ةّ پ  ی  لەبەر ئەوەی داخرا 
ةژیاری شّرۆکی ئُّجٌُّٔی 

کّ ىّ  (08٤1)وەزیران ژ.
ڕ  و طٔێِی  (810٨/8٥/١)

یاشایی گیراُّ ةّ ةۆ ئّو ةازگّ 
 .ُایاشاییاُّ

 . 

٨ 18/10/810٨  کگرام زێژ 81,٥11 دٍد رطۆئٌٔێد ٌ 

داخرا ىّةّر ئّوەی کێظّکّ 
ةّ گّڕاُّوەی  یّک الیی کراوە

شّرجّم پارەکان و جارێکی حر 
داةّش کردُی ىّ الیّن 
 .وەزارەحی دارایی و ئاةٔوری 
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٩ 8٧/18/810٨  عيی خٍّ غاىح 

 یژٌارەّْةٔوُی 
)نجم ةّ ُاوی خیصاةی 

پارێزگاری الدین  ریم( 
کّرکٔک ىّ ةاُکی 

 ٔردشخانک

( لە 64)ةّ ُٔوشراوی ژٌارەی 

( وەاڵم  13/3/2010)
سەرۆ ایەت  کەرلەمان  

 وردستان درایەوە  ەوا هیچ 
ژمارە حیسابیەک بە ناوی )نجم 

 الدین  ریم( نەبووە.

  

01 1٦/1١/810٨  
ئیٍێڵ 

sarmad(Alasas)sarmad
@asases.com) 

ىّ  وەرگرتن  کارەی زیادە
و  الیّن گٌٔر 
  fedexکۆٌپاُیای 

داخرا ىّةّر ئّوەی ةاةّحّکّ 
پّیٔەُدی دار ُّةٔو ةّ 
فژۆکّخاُّی ّْوىێری ُێٔ 
دەوڵّحی ةّڵکٔ کێظّکّ ىّ 

)ُێٔان کۆٌپاُیای  Fedex ) 
 .و فژۆکّخاُّی ةغداد ةٔوە

 . 

00 10/1١/810٨  ْاواڵحی 
زیان گّیاُدن ةّ ٌاڵی 

داةّش کردُی )گظخی 
 (زەوی

ڕەواُّی ةّڕێٔەةّرایّحی 
يێٍاُی کراوە ىێکۆڵیِّوەی ش

ْۆةّی ةّ دواداچٔوُی )
حلع ). (کّیصی گُّدەڵی

 (دلائقاى

ةٔوە 
داوایّکی 
ّْواڵدەری 
ڕەواُّی 
فّرٌاُگّی 
ىێکۆڵیِّوی 
شيێٍاُی 
 کرا.

08 0٦/1٤/810٨  
ئیٍێڵ 
(

azhinbawar@gmail.com
) 

ْاوارێک ىّ 
فّرٌاُتّراُی ةّطی 
 ڕۆطِتیری ٌِداڵّوە

 ةاةّحّکّداخرا ىّةّر ئّوەی 
ةّ دەشخّکٌّاُّوە  پّیٔەُدی

ُّةٔو ةّڵکٔ کێظّکّ 
و دەة   کارگێژی یّکێظّیّکی 

ىّ الیّن وەزارەحی ڕۆطِتیری 
 (چارەشّر ةکر 

  

0١ 8٥/18/810٨  شاالر إشٍاعیو 
ّْةٔوُی گُّدەڵی ىّ 

فیدراشیۆُی 
 طاخّواُی کٔردشخان

داخرا ىّةّر ئّوەی کێظّکّ 
ةّو   ایّی طخػی ةٔو

طێٔەیّ ُّةٔو کّ ىّ ُاو 
 .ّکّ ةاس کرا ةٔوةاةّح

  

0٤ 1٨/1٤/810٨  ٌدٍد دارا 
پێداُی ةژواُاٌّی 

ةّکاىۆریۆشی ٌاشخّر و 
دکخۆرا ةّ دەرچٔوی 

ىّ  (٨0)ُٔوشراوی ژٌارە 
ئاڕاشخّی  ٌان(810٨/0٦/٤)

 شّرۆکایّحی ئُّجٌُّٔی 
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خٔجرەکاُی وەزارەحی 
 ئّوكاف.

دووە ةّاڵم حاکٔ وەزیران کر
.ئێصخا ة  وەاڵٌّ  

0٥ 1٨/1٦/810٨ کّر دٌیرحاش ُٔێِّری اة 
 (اویرو ىیزُی )کۆٌپاُیای 

شّرکّ  (01)دزراُی 
 حرێيّ ىّ ئّڵٍاُیا.

داخراوە و ةاةّحّکّ ىّ دادگایی 
 . ةّرایی دْۆکّ

0٦ 1٧/1٦/810٨  پارێزەر 

پژۆشّی حۆٌار کردُی 
کۆٌپاُیاکان ىّ الیّن 
وەزارەحی ةازرگاُی و 

 پیظّشازی

( لە 105)ةّ ُٔوشراوی ژٌارە 

ڕەواُّی ( 24/6/2010)
ةّڕێٔەةّرایّحی ىێکۆڵیِّوەی 
ّْوىێر کراوە ةّ ٌّةّشخی 
حۆٌار کردُی وەک داوای 

 .ّْواڵدەری

  

0٧ 8١/1١/810٨  ْاواڵحی 

وەرگرحِی راحتی حّواو 
ةّ ة  دەوام کردن ىّ 

كّاڵ )الیّن كٔحاةی 
 .(شکدی عيی

ڕەواُّی وەزارەحی پێظٍّرگّ  
کراوە ةۆ ج  ةّ ج  کردُی 

 .ی ةااڵخٔێِدُیّکاُی ڕێٍِایی 
  

0٨ 810٨ -  
گّڕان ةّ دوای گُّدەڵی 
ىّ ةّڕێٔەةّرایّحی ج  
 ةّ ج  کردُی دْۆک

ةّدیار کّوت کاروةارەکاُیان 
ٌّْٔوی یاشایی کراون ىّ 
کاحی ئێصخادا ْیچ گُّدەڵیّک 
ىّو فّرٌاُگّیّ ةّدی ُّکراوە. 

 و ةاةّحّکّ داخرا.
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0٩ 810٨ -  

ّْةٔوُی گُّدەڵی ىّ 
وىّی چاپ کردُی پصٔ

کارەةای ّْوىێر و چاپ 
 کردُی پٔول

ةاةّحّکّ دوای ووردةیِی 
کردُی دیٔاُی چاودێری 
دارایی ةّ دیار کّوت کّوا 

ةاةّحّکّ ةّم طێٔەیّ ُی یّ کّ 
ئاراشخّی دەشخّکٌّان کراةٔو 
ّْروەْا وەزارەحی دارایی و 
ئاةٔوری ةّ ُٔوشراویان ژٌارە 

( 2/5/2010( لە )4/4/4255)
  ئەو بابەتەی بە ووردی  وەاڵم

 داوەتەوە , بۆیە بابەتە ە داخراوە.

 

81 8١/1٤/810٨  -  

وەرگرحِی پارەی زیادە 
ىّ کۆٌپاُیاکان ىّ الیّن 
ىیژُّکاُی پظکِیِی 
ةّڕێٔەةّرایّحی 

 کۆٌپاُیاکاُی ّْوىێر.

دوای ةّدواداچٔوٍُان ةۆ ئّو 
, وەزارەحی ةازرگاُی و ةاةّحّ

ةّ فّرٌاُی وزاری  پیظّشازی
 (8٥/٧/810٨)ىّ  (8١٩٥)ژٌارە 

کرێی ڕێٍِایی دەرکرد ةۆ 
ٌاُدوو ةٔوُی و ْاحٔوچۆ 

فّرٌاُتّراُی ةّڕێٔەةّرایّحی 
ةۆ ُاوەوە و دەرەوەی طار 

دینار بۆ ناوەوەی شار و 25000)
دینار بۆ دەرەوەی شار( 35000)

 و ةاةّحّکّ داخرا.

  

80 08/1١/810٨  
-د.ڕزگار شاىح اٌیَ ئا ا

اری ٌاٌۆشخا ىّ کۆىێژی ئُّدازی
 شيێٍاُی

پێداُی پۆشج و 
ىّ کۆىێژی  (داُاُی ڕاگر)

 ئُّدازیاری شيێٍاُی

دوای ةّ دواداچٔوٍُان ةۆ 
ىّ کۆىێژی  (ڕاگر)داُاُی ةاةّحی 

ئُّدازیاری زاُکۆی شيێٍاُی ةّ 
پ  ی ڕ  و طٔێِّ یاشایی 
یّکان ةٔوە ةاةّحّکّ داخرا 
ةّْۆی ئّوەی گُّدەڵی حێدا 

 ةّدی ُّکراوە

  

88 08/1١/810٨  
-د.ڕزگار شاىح اٌیَ ئا ا

ٌاٌۆشخا ىّ کۆىێژی ئُّدازیاری 
 شيێٍاُی

خّرج کردُی دەرٌاڵّ 
ةّطێٔەی ُا یاشایی ىّ 
کۆىێژی ئُّدازیاری 
 زاُکۆی شيێٍاُی

ڕەواُّی ةّڕێٔەةّرایّحی 
ىێکۆڵیِّوەی دەشخّی 

 .ىّ شيێٍاُی دەشپاکی کراوە
  



810٨شاڵی  ةۆ ّْرێٍی کٔردشخان دەشپاکٕ ڕاپۆرحی شااڵُّی دەشخّی  
 

 

100 
 

8١ 8٦/1٨/810٨  ْاواڵحیّک 

زاُیاری ىّشّر دەشج 
رحِی دوو ةّشّرداگ

پارچّ زەوی ىّ گّڕەکی 
 ةرایّحی

دوای ةّ دواداچٔوٍُان ةۆ 
ةاةّحّکّ وە ّْروەْا ةّ پ  ی 
ُٔوشراوی فّرٌی فّرٌاُگّی 
خأُوةّرەی دووی ّْوىێر 

ةّ دیار  (80/01/810٨)ىّ  (٥٩٧٤)
کّوت کّ ئّو پارچّ زەویاُّ 

ە ٌٔڵکی گظخی (ٌيک غرف)
 ُی یّ ةۆیّ ةاةّحّکّ داخرا.

  

8١ ٤0/10/810٨  

طاْر خٍّغاىح                   
ةّڕێٔەةّری ڕێپێدراو  یوکیي

کۆٌپاُیای چیٍُّخۆی کرکٔک 
 شِٔردار/

دەشج ةّشّر داگرحِی 
ی کارگّی چیٍُّخۆ

 /سنوردارکّرکٔک

ةّ پ  ی إخخػاص ٌکاُی شّر 
ةّ خکٌّٔحی عێراكی فیدڕاڵّ 
ةاةّحّکّ ةّاڵم ئّوەی 

پّیٔەُدی ةّ ئێٍّوە ّْة  
ىّ  ووردةیِی کردُّ

ةّڕێٔەةّری گظخی 
کۆٌپاُیاکاُی ةازرگاُی یّ ةۆیّ 

حا ةّ دیار  ةاةّحّکّ داُّخراوە
دەکّوێج ئایا ةّڕێٔەةّری 
گظخی حۆٌار کردُی 

کۆٌپاُیاکان گُّدەڵی کردووە 
 .یان ُا

  

8٥ 8٦/01/810٨  ْاواڵحیّکی ُادیار 

کۆٌصیۆُی ةااڵی 
شّرةّخۆیی ّْڵتژاردن 

ةّ ) /و ڕاپرشی
ّْدەرداُی ٌاڵی 

 (ظخیگ

داخرا ىّةّر ئّوەی ةاةّحّکّ ةّ 
ةژیاری ئُّجٔوٌُّی 

 کۆٌصیاران ئُّجام دراوە.
  

8٦ 0٥/1٤/810٨  ْاواڵحیّک 

 (8٥111)وەرگرحِی ةژی 
دیِار ىّ كٔحاةیاُی 
پّیٍاُگّی ڕاْێِان و 
گّطّ پێداُی 

پّروەردەیی ىّ الیّن 
 پّیٍاُگّ

ىّ  (810٩0)ُٔوشراوی ژٌارە ةّ 
ّی کّ ئاڕاشخ (00/810٨/8٩)

ةّڕێٔەةّرایّحی گظخی 
ّْوىێر , شيێٍاُی )پّروەردەی 

ىّ الیّن  (, دْۆک , گّرٌیان
وەزیری پّروەردەوە کراوە کّ 
ةّ ْیچ طێٔەیّک پارە ىّ 
ةّژدار ةٔواُی ئّم خٔالُّ 
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 .ةۆیّ داخرا وەرُّگیرێَ

8٧ 8٥/1١/810٨  عادل عثٍان عتداەلل 

ةاڵوکردُّوەی 
حٔێژیِّوەی زاُصخی 

 (ل عثٍاند.عاد)كٔحاةی 
ىّ الیّن دوو ٌاٌۆشخای 

 شّرپّرطخیار.

ىیژُّیّکی ىێکۆڵیِّوە ةّ ژٌارە 
ىّ  (1/0/2010( لە )10301)

وەزارەحی خٔێِدُی ةااڵ و 
حٔێژیِّوەی زاُصخی پێک 
ْێِراوە ةۆ یّکال کردُّوەی 

 ئّو ةاةّحّ.

  

8٨ 00/1٤/810٨  
ئیٍیڵی ْێڵی گّرم 

as awangmat a@y aho

o .com 

طّرعی ةٔوُی 
اٌّی دەرچٔواُی ةژواُ

خٔجرەکان ىّ ّْرێٍی 
کٔردشخان ةّ ة  
ئُّجاٌداُی 
 حاكیکردُّوە.

ىّ  (٨0)ُٔوشراوی ژٌارە 
ٌان ئاراشخّی (810٨/0٦/٤)

شّرۆکایّحی ئُّجٌُّٔی 
شّرۆکایّحی دیٔان /وەزیران

کردووە ةّ ٌّةّشخی پێداُی 
ڕوون کردُّوە ىّشّر ئّو 
ةاةّحّ ةّاڵم ة  وەاڵٌّ حا 

.ئێصخا  

  

8٩ 00/1٤/810٨  
ئیٍیڵی ْێڵی گّرم 

asawangmata@yahoo.c
om 

حّزویر کردن ىّ 
ةژواُاٌّی کّشێک ةّ 

ّْوراٌان عثٍان )ُاوی 
کّ  (ٌدٍٔد ٌدٍد

كٔحاةی دکخۆرایّ و 
ئّفصّری ّْواڵگریّ ةّ 

 پيّی ىیٔا.

ئّو ةاةّحّ ىّ دادگای شڵیٍاُی 
یّ حا ئُّجاٌّکّی ةّ دیار 

 دەکّوێج.
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١1 1٥/18/810٨ ةّ فّرٌی ىّ )عيی ئٌٔێد خٍّ 
 (پّرىٌّان ْاحٔوە

ىێخۆطتٔوُی 
کۆٌپاُیاکاُی ُّوت و 
گاز ىّ ةاجی گٌٔر  ةّ 
پ  ی یاشای ُّوت و 

ی شاڵی (88)گاز ژٌارە 
(811٧). 

ةّ پ  ی یاشای ُّوت و گاز 
 (811٧)ی شاڵی (88)ژٌارە 
ئّو خّكّ دراوە  (٤1)ٌاددەی 

ةّ کۆٌپاُیاکان ةۆیّ حاکٔ 
وە ةّ یاشاکّ ٌّْٔوار ُّکرێخّ

گُّدەڵی ّْژٌار ُاکرێج, ةۆیّ 
 داخراوە.

  

١0 0٨/1٧/810٨ ةّ فّرٌی ىّ )ئٌٔێد خٍّعيی  
 (پّرىٌّان ْاحٔوە

حّرخان کردُی ةژی 
ٌيیۆن دۆالر ةۆ (١٥1)

پژۆژەی ڕێگاوةاُی 
وەزارەحی ئاوەدان 
کردُّوە و ُیظخّج  
کردن ةّ پ  ی ڕاپۆرحی 
شاٌاُّ شروطخیّکاُی 

 810١شاڵی 

ىّ  (0٧٦)ژٌارە ةّ ُٔوشراوٌان 
کّ ئاڕاشخّی  (00/810٨/8٦)

پّرىٌّاُی کٔردشخاٍُان 
کردووە کّوا ئّو ةژە پارەیّ ىّ 
ةاُکی کٔردشخان  ىّ ةژە پارە 

ٌيیۆن دۆالر حدٔیيی (818)
ةاُکی کٔردشخان کراوە ةّاڵم 
حا ئێصخا ئّو ةژە پارەیّ 
ڕاُّکێظراوە حاکٔ ئاگادرای 
پّرىٌِّخاری پێظٔو ةکرێخّوە 

 .اخراوە, ةۆیّ د

  

١8 1٥/1٨/810٨  ْاواڵحیّک ىّ شيێٍاُی 

جتار )زاُیاری ىّشّر 
 (جالل ٌدٍٔد

حێٔەگالُی ةّ ّْدەر 
داُی ٌٔڵکی گظخی 
فرۆطخِی ٌٔڵکی 
دەوڵّت و ةُّزیِی 
ةّطی شیدغادق ةّ 

 ُٓێِی.

ىیژُّ پێک ْات ةّ فّرٌاُی 
( لە 166)ژٌارە 

(بابەتە ە لە 25/10/2010)
 بەدواداچوون دایە.

  

١١ 80/01/810٨  ْاواڵحیّک 

کۆٌّکی حٔوطتٔواُی 
ُّخۆطی طێرپُّجّ ةّ 

( لە الیەن 5)%ڕێژەی 

بەڕێوەبەرایەت  کۆلیس  

ئّو ةاةّحّ ىّ ةّ دواداچٔون 
   دایّ.
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 هاتووچۆوە

١٤ 10/00/810٨  ٌدٍد عتداىجتار ٌارف 

پيّی  (٦1)داٌّزراُدُی 
ةّ ة  إعالن  وەزیفی
ىّ فژۆکّخاُّی  کردن

 ُێٔدەوڵّحی ّْوىێر

ةاةّحّکّ داخرا ىّةّر ئّوەی 
پيّی گرێتّشخیان ّْةٔو  (٧8)

ىّو پيّ گرێتّشخّ 
داٌّزراُدُّکاُیان ج  ةّ ج  
کردووە ةۆیّش إعالُیان 

.ُّکردووە  

  

١٥ 08/00/810٨  ْاواڵحیّکی ُادیار 

ةٔوُی گُّدەڵی ىّ 
کۆٌپاُیاکاُی 

ىّ کاحی  وەةّرْێِان
فالرطخِی خأُوەکان 
کّ ىّ کژیار و فرۆطیار 
 .پارە وەردەگرێج.

دوای ةّ دواداچٔوٍُان ةۆ 
ةاةّحّکّ دەشخّی وەةّرْێِان 

( 3154)گظخاُدُێکی ةّ ژٌارە 

ئاراشخّی ( 25/11/2010لە )
شّرجّم 

ةّڕێٔەةّرایّحیّکاُیان کردووە 
ةۆ چارەشّر کردُی ئّو ةاةّحّ 

و وەرگرحِی ڕێکاری 
 یاشایی.ةۆیّ داخرا

  

١٦ 88/00/810٨  رپّچشایخی  

ُی زەوی و زەوت کرد
ٌٔڵکی گظخی ىّ پظج 
گردەکّی پارێزگای 

 شيێٍاُی

( لە 155)ةّ فّرٌاُی ژٌارە 

( لیژنە کێک 22/11/2010)
هاتووە بۆ بە دواداچوون  ئەو 

 بابەتە. و بەردەوامە
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 -:(3113)ئاٌاری ىیژُّی دەرخصتِی ڕاشتی یّکاُی شاڵی 
 یکۆی گظخ ڕەواُّ کردن ُّگّڕاُّوەی ئُّجام داخراو

8١٦ ٤ ٨ ٤ 
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 بّطٕ کاروبارى یاشایٕ
 

ئّم ةّطّ ّْڵدەشخێج ةّ ڕێکخصخَ و ةّ یّکّوە گرێدإُ گرێتّشڕخّکإُ دەشڕخّ کّ 
پّیٔەُدى ةّ خأُو ةّرەو ةارّْڵگرؤٌڵڕک و ٌڕاڵٕ دەشڕخّ و پّشڕُّد کردُڕٕ ةریکڕار 

گّى یاشایٕ و چڕاودێرى ُاٌّ و ةّڵێَ ُاٌّ و ةژیارەکان و کفاالت کّ حایتّحّ ةّ فّرٌاُ
 کردُٕ کّیصٕ گُّدەڵٕ .

 -فّرٌاُتّری ّْیّ و ىّ دوو ْۆةّ پێک دێج: (8 )ئّم ةّطّ حُّیا 

 ْۆةّی گرێتّشخّکان و پّشُّد کردن (1

 ْۆةّی ٌٔڵکایّحی (3

 3113طٕ ناروبارى ياشايٕ بۆ شاڵٕ  بّ
گڕر   شڕخٕ ئۆحۆٌتيڕو  و ى گڕر  ةّ وه ُڕٔ  نردُڕّ  ڵصڕا ةڕّ طٕ ناروةڕارى واشڕاوٕ ّْ ةّ
  ىڕڕّ  رإُ واشڕڕاوٕ رٌاُتڕڕّ و  پێڕڕدإُ ةروهارُاٌڕڕّ ةڕڕۆ فّ  ڵێِِاٌڕڕّ زراُڕڕدن و ةّ شڕڕخٕ داٌّ ةّ
   ١1/٦/810٨حانٔ  0/0/810٨
نإُ  رٌاُگڕڕڕڕّ رإُ فّ رٌاُتڕڕڕڕّ زراُڕڕڕڕدُٕ فّ شڕڕڕڕخٕ داٌّ ى گڕڕڕڕر  ةّ وه .ُڕڕڕڕٔ  نردُڕڕڕڕ0ّ

م  ةڕۆ ةڕّ ٩/0/810٨وحٕ  ڕێهڕّ  ىڕّ (٤/٥) رٌإُ ژٌڕاره پێٕ فڕّ شڕپانٕ ةڕّ ى ده شخّ ده رةّ شّ
 : وّ طێٔه

 طٔێِٕ نارنردن  ةژواُاٌّ ُاوُيظان ُاو ژ

وىێر ّْ  وه ب.ىێهۆڵيِّ دةيۆم ةّطی ڕێگاو ةان طٔفێر ئازاد جتار ٌدٍد عيٕ 0  

وٕ ئاٌاده ٌکلب ئانۆ پظخئان ُاغح 8 وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

ُدىٕ ُاوه  وه ره ئاگادارنّ ْاوڕى ٌٔشٕ جٔاد ١ وىێر ّْى  وه ب.ىێهۆڵيِّ   
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ر ةّ پۆشخّ ٌؤٌيَ ٌاْير ٌکيَ ٤ ُدوٕ ُاوه  وىێر ى ّْ وه حٕ ىێهۆڵيِّ راوّ ةّ ڕێٔه ةّ   

ت غٍد اخٍد ڵٍّ ّْ ٥ حگٔزار ف.خزٌّ  حاوٕ ره شّ  وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

حگٔزارى ف.خزٌّ فاخير ودٕ شييٍان ٦ حاوٕ ره شّ  وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

ٌدٍدشٍاعيو ااخٍد  ٧ ر ُٔوشّ  وٕ ئاٌاده    شخّ رۆنٕ ده ى شّ ُٔوشيِگّ 

ُدوٕ ُاوه طٔفێر ٌظير خاىيد ٌدٍد ٨   شخّ رۆنٕ ده ى شّ ُٔوشيِگّ 

ر پۆشخّ ٌدٍد ظاْر ٌکروف ٩ وٕ ئاٌاده   ف.ناروةارى نارگێرى و داراوٕ 

ر ةّ پۆشخّ ةژوا شييً جٍيو 01 ُدوٕ ُاوه   ف.واشاوٕ 

عثٍان أعثٍان ُجا 00 حگٔزارى ف.خزٌّ   ف.واشاوٕ  ژواُاٌّة  ة 

حگٔزارى ف.خزٌّ شۆران خصيَ شٍاوو 08  ف.ناروةارى نارگێرى و داراوٕ  ة  ةژواُاٌّ 

حگٔزارى ف.خزٌّ ُٔزاد ىطيف غاةر 0١ ت فافيّ ف.خۆپاراشخَ و طّ  ة  ةژواُاٌّ   

م غادوق اطرف اده 0٤ ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ ةهاىۆروۆس  وه ره ئاگادارنّ   

ٍدةِار  فٔر ٌد 0٥ ر ُٔوشّ  ى شيێٍإُ وه حٕ ىێهۆڵيِّ راوّ ةّ ڕێٔه ةّ دةيۆم   

م خصَ غاىح رّْ ةّ 0٦ دةيۆم /وٍاُگا پّ ٌکلب 
 ژٌێروارى

ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ  

ر ُٔوشّ ْاونار اةٔةهر ٌدٍد 0٧ زاُصخٕ  /وٍاُگا  پّ 
ر نۆٌپئحّ  

ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ  

طٓاب ٌدٍد رٌزى  ورطّ 0٨ ر ُٔوشّ  ٍاُگاو پّ  ى شيێٍإُ وه حٕ ىێهۆڵيِّ راوّ ةّ ڕێٔه ةّ   

حگٔزارى ف.خزٌّ شيروان خصيَ ٌدٍد 0٩ شازى ى پيظّ ئاٌاده  ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

شج خصيَ ٌدٍد رةّ شّ 81 حگٔزار ف.خزٌّ  ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ  ة  ةژواُاٌّ   

ى دْۆك وهّ ب.ىێهۆڵيِ دةيۆم نارگێرى واشا ٌکلب حِهزار فاضو شکدوٕ 80  
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وه ره دارنّ ئاگّ عيٕ ُٔرى غادق 88 ى دْۆك وه حٕ ىێهۆڵيِّ راوّ ةّ ڕێٔه ةّ دةيۆم   

حگٔزارى ف.خزٌّ ٌػطفٕ أُر ٌدٍدغاىح 8١ حاوٕ ره شّ  ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

 

  شڕڕج ىڕڕّ گر  ةّ زراو ةڕڕّ رإُ داٌڕڕّ رٌاُتڕڕّ ك ةڕڕۆ فّ وڕڕّ ڵێِِاٌّ ُڕڕد ةّ ى چّ وه .ُڕڕٔ  نردُڕڕ8ّ
و طڕڕٔێِٕ   ُڕڕاو ُاوُيظڕڕان و ةژواُاٌڕڕّ  وه خڕڕٔاره  ىڕڕّ  نڕڕّ  شڕڕخّ ده ر ةّ نإُ شڕڕّّ رٌاُگڕڕ فّ

 : پێٕ نراوه  نارنردُيان ئاٌاژه

 طٔێِٕ نارنردن  ةژواُاٌّ ُاوُيظان ُاو ژ
وٍاُگا پّ طٔفێر ئازاد جتار ٌدٍد عيٕ 0 وىێر ّْ  وه ب.ىێهۆڵيِّ   
وٕ ئاٌاده ٌکلب ئانۆ پظخئان ُاغح 8 وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   
ُدىٕ ُاوه  وه ره ئاگادارنّ ْاوڕى ٌٔشٕ جٔاد ١ وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   
ر ةّ پۆشخّ ٌٔءٌيَ ٌاْير ٌکيَ ٤ ُدوٕ ُاوه  وىێر ى ّْ وه حٕ ىێهۆڵيِّ راوّ ةّ ڕێٔه ةّ   
ت غٍد اخٍد ڵٍّ ّْ ٥ حگٔزار ف.خزٌّ  حاوٕ ره شّ  وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   
حگٔزارى زٌّف.خ فاخير ودٕ شييٍان ٦ حاوٕ ره شّ  وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   
ٌدٍد شٍاعيوااخٍد  ٧ ر ُٔوشّ  وٕ ئاٌاده    شخّ رۆنٕ ده ى شّ ُٔوشيِگّ 
ُدوٕ ُاوه طٔفێر ٌظير خاىيد ٌدٍد ٨   شخّ رۆنٕ ده ى شّ ُٔوشيِگّ 
ر ةّ پۆشخّ ٌدٍد ظاْر ٌکروف ٩ وٕ ئاٌاده   ف.ناروةارى نارگێرى و داراوٕ 
جٍيو ةژوا شييً 01 ر ةّ پۆشخّ  ُدوٕ ُاوه   ف.واشاوٕ 
عثٍان أعثٍان ُجا 00 حگٔزارى ف.خزٌّ   ف.واشاوٕ  ة  ةژواُاٌّ 
حگٔزارى ف.خزٌّ شۆران خصيَ شٍاوو 08  ف.ناروةارى نارگێرى و داراوٕ  ة  ةژواُاٌّ 
حگٔزارى ف.خزٌّ ُٔزاد ىطيف غاةر 0١ ت فافيّ ف.خۆپاراشخَ و طّ  ة  ةژواُاٌّ   
م غادوق اطرف اده 0٤ ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ ةهاىۆروۆس  وه ره ئاگادارنّ   
ر ُٔوشّ ةِار  فٔر ٌدٍد 0٥ ى شيێٍإُ وه حٕ ىێهۆڵيِّ راوّ ةّ ڕێٔه ةّ دةيۆم   
م خصَ غاىح رّْ ةّ 0٦ دةيۆم /وٍاُگا پّ ٌکلب 

 ژٌێروارى
ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ  

ر ُٔوشّ ْاونار اةٔةهر ٌدٍد 0٧ صخٕ زاُ /وٍاُگا  پّ 
ر نۆٌپئحّ  

ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ  

طٓاب ٌدٍد رٌزى  ورطّ 0٨ ر ُٔوشّ  وٍاُگا پّ  ى شيێٍإُ وه حٕ ىێهۆڵيِّ راوّ ةّ ڕێٔه ةّ   
حگٔزارى ف.خزٌّ شيروان خصيَ ٌدٍد 0٩ شازى ى پيظّ ئاٌاده  ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ   
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شج خصيَ ٌدٍد رةّ شّ 81 حگٔزار ف.خزٌّ  ى شييٍإُ وه ێهۆڵيِّب.ى  ة  ةژواُاٌّ   
ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ دةيۆم نارگێرى واشا ٌکلب حِهزار فاضو شکدوٕ 80  
وه ره دارنّ ئاگّ عيٕ ُٔرى غادق 88 ى دْۆك وه حٕ ىێهۆڵيِّ راوّ ةّ ڕێٔه ةّ دةيۆم   
حگٔزارى ف.خزٌّ ٌػطفٕ أُر ٌدٍدغاىح 8١ حاوٕ ره شّ  ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

 

ى  شڕخّ ده رةّ نإُ شّ رٌاُگڕّ نر  گرحِٕ ئۆحۆٌتيو ةڕۆ فّ شخٕ ةّ گرێتّ  وه .ُٔ  نرد١ُّ
  وه ى خڕٔاره م خظڕخّ ىّ  نّ 81/8/810٨وحٕ  ڕێهّ  ىّ (٧0)  رٌإُ ژٌاره پێٕ فّ شپانٕ ةّ ده

 :  ن و طٔێِٕ نارنردُٕ دوارى نراوه و خاوه  ُگ و ژٌاره جۆرى ئۆحۆٌتيو و ڕه

ُگ ڕه جۆرى ئۆحۆٌتيو ژ ن هخاو  ژٌاره   طٔێِٕ نارنردن 
حێٔحا  پيها دةو ناةيِّ 0 وىێر ّْ /00٨١٥٥ شپٕ   ف.نارگێرى و داراوٕ أُر ٌػطفٕ زوِدوَ 
حێٔحا   پيها دةو ناةيِّ 8

 ُاڤارا
شيێٍإُ /8٩٤٩٨ شپٕ ى شيێٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ ٍْج شالم طروف   

حێٔحا   پيها دةو ناةيِّ ١
 ُاڤارا

شيێٍإُ /8٩1٦٧ شپٕ ى شيێٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ شردار ةهر خدر   

حێٔحا   پيها دةو ناةيِّ ٤
 ُاڤارا

دْۆك /8٧٤11 شپٕ ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ رێتير ُکٍج ُکٍج   

حێٔحا   پيها دةو ناةيِّ ٥
 ُاڤارا

دْۆك /١0٧٩0 شپٕ ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ شٍير ٌدٍد شييٍان   

 

  وه خڕڕٔاره  ىڕڕّ  اوٕ نڕڕّرإُ واشڕڕ رٌاُتڕڕّ ى گظڕڕخٕ ةڕڕۆ فّ دوو ةروهارُاٌڕڕّ (8).پێڕڕدإُ ٤
 :  ُاوُاوُيظاُيان و طٔێِٕ نارنردُيان دوارى نراوه

      

 طٔێِٕ نارنردن ُاوُيظان ُاو ژ
 ف.واشاوٕ ى.واشاوٕ اوڤان اخٍد ٌدٍد 0

ى شيێٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ ى.واشاوٕ ٌرام  فٔر عٍر 8  
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 3113/ 1/13تانٔ  1/9/3113  ى3113ّطٕ ناروبارى ياشايٕ  بّ 

ڵيَ  شڕخێم و ةڕّ ُد گرێتّ ُجاٌدإُ چّ ئّ  ڵصاةّ طٕ ناروةارى واشاوٕ ّْ النٕ ةّناروچا
 :   وّ م طێٔه ةّ   و ةروهارُاٌّ  ُاٌّ

ى  شڕخّ ده  رةّ نإُ شڕّ رٌاُگڕّ زراُڕدن ةڕۆ فّ شڕخٕ داٌّ گرێتّ  وڕازده (00)ُجاٌدإُ  .ئ0ّ
  وه خڕڕڕٔاره  ىڕڕڕّ  نڕڕڕّ 8٨/01/810٨وحٕ  ڕێهڕڕڕّ  ىڕڕڕّ (١٩٩)  رٌإُ ژٌڕڕڕاره فڕڕڕّ  شڕڕڕپانٕ ةڕڕڕّ ده

 :  وّ م طێٔه ةّ  و طٔێِٕ نارنردُيان دواروهراوه  ُاوُاوُيظان و ةژواُاٌّ
 طٔێِٕ نانردن  ةژواُاٌّ ُاوُيظان ُاو ژ

ر ى.حێتيِّ ٌدٍد شفر ٌدٍد 0 نارگێرى /ناىۆروۆس ةّ  ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

رطيد  ْۆُا ظاْر خٍّ 8 ُدازوارى  ى.ئّ 
 پژۆگراٌصاز

 /ناىۆروۆس ةّ
 پژۆگراٌصاز

ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ  

واشا /ناىۆروۆس  ةّ ى.واشاوٕ ژوِۆ ٌدٍٔد اخٍد ١ ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

نارگێرى/دةيۆم   پرشگّ/ر ُٔوشّ روتر ُکٍج ُکٍج ٤ ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

نارگێرى/دةيۆم  طٔفێر طيرزاد ختيب رٌضان ٥ ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

ٕرێهان أُر ٌػطف ٦ ُدى ُاوه طٔفێر  وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

ٌتيغ /واُدن پ  راگّ ْێدى عثٍان خصَ ٧ ُدى ُاوه  وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

حاوٕ ره شّ طٔفێر اواد خاىد خصَ ٨ ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

وان ةاخّ ْيهج اشٍاعيو خصَ ٩ حاوٕ ره شّ  ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

حاوٕ ره شّ  رى ٌۆىيده ئيظپێهّ ْظيار شٍير ٌػطفٕ 01 ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ  ة  ةژواُاٌّ طٔفێر شٍير ٌدٍد شيێٍان 00  
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پێٕ  شڕج ةڕّ گرێتّ زراو ةّ رإُ داٌڕّ رٌاُتڕّ ةڕۆ فّ  ڵێَ ُاٌڕّ ةڕّ  وازده (00)ُجاٌدإُ  .ئ8ّ
و    و ُاوُيظان و ةژواُاٌُّا  وه ى خٔاره خظخّ  ىّ  نّ 8٨/01/810٨  ىّ (١٩٩)  رٌإُ ژٌاره فّ

 : طٔێِٕ نارنردُيان دوارى نراوه

 طٔێِٕ نانردن  ةژواُاٌّ ُاوُيظان ُاو ژ

ر ى.حێتيِّ ٌدٍد شفر ٌدٍد 0 نارگێرى /ناىۆروۆس ةّ  ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

رطيد  ْۆُا ظاْر خٍّ 8 ُدازوارى  ى.ئّ 
 پژۆگراٌصاز

 /ناىۆروۆس ةّ
 پژۆگراٌصاز

ٍإُى شيي وه ب.ىێهۆڵيِّ  

واشا /ناىۆروۆس  ةّ ى.واشاوٕ ژوِۆ ٌدٍٔد اخٍد ١ ى شييٍإُ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

نارگێرى/دةيۆم   پرشگّ/ر ُٔوشّ روتر ُکٍج ُکٍج ٤ ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

نارگێرى/دةيۆم  طٔفێر طيرزاد ختيب رٌضان ٥ ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

ُدى ُاوه طٔفێر رێهان أُر ٌػطفٕ ٦ وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

ٌتيغ /واُدن پ  راگّ ْێدى عثٍان خصَ ٧ ُدى ُاوه  وىێر ى ّْ وه ب.ىێهۆڵيِّ   

حاوٕ ره شّ طٔفێر اواد خاىد خصَ ٨ ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

وان ةاخّ ْيهج اشٍاعيو خصَ ٩ حاوٕ ره شّ  ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ   

حاوٕ ره شّ  رى ٌۆىيده ئيظپێهّ ْظيار شٍير ٌػطفٕ 01 ى دْۆك وه يِّب.ىێهۆڵ   

ى دْۆك وه ب.ىێهۆڵيِّ  ة  ةژواُاٌّ طٔفێر شٍير ٌدٍد شيێٍان 00  

 

 (دىێڕڕر خٍڕڕداٌيَ ٌهڕڕٕ)رى واشڕڕاوٕ  رٌاُتڕڕّ فّ  ت ةڕڕّ ى حاوتڕڕّ .پێڕڕدإُ ةروهڕڕار ُاٌڕڕ١ّ
 ى واشاوٕ. رٌاُگّ فّ  ىّ (واشاوٕ)ُاوُيظإُ  ةّ
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 فّرٌاُگّی خۆپاراشتَ و طّفافیّتنإُ  یّ چاالنیکارو
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 بّطی ئاطکراکردُی بّرژەوەُدییّ داراییّکان

عێراق ژٌارە  –ىّ پّیژەوی ُاوخۆی دەشخّی دەشپاکی ّْرێٍی کٔردشخان (٤٨)ةّپێی ٌاددە 
ّْڵدەشخێج ةّ  ةّطی ئاطکراکردُی ةّرژەوەُدییّ داراییّکان (810٦)ی شاڵی (0)

ىّ  کّ شاٌاُی ڕاشپێردراوانداراییّکان  ڕێٔطٔێِّکاُی وەرگرحِی ئاطکراکردُی ةّرژەوەُدییّ
خأُوةّرە و ئاٌرازەکاُی گٔاشخِّوەو داْاحی دارایی و رەشیدی ةاُکی و پظک و شُّّد و 
ٌافی ٌکِّوی ىّ ُاوەوەو دەرەوەی ّْرێً دەگرێخّوە، وە ةّ دواداچٔون دەکات ىّ پێظکّش 

دوا داچٔوُی کردُی ىّالیّن ڕاشپێردراوان وە پظکِیِی زاُیارییّکان ىّ ةارەیاُّوە وە ةّ
ةّدەشج ْێِاُی ُاڕەوا ةّ گٔێرەی یاشای دەشخّ و ڕێٍِاییّکاُی ئاطکراکردُی ئّشخۆی 

ةّ دۆکیٌٔێِج کردن  و ةّدواگّڕاُی  )دارایی. ةّپێی ٌّْان ٌاددە ئّم ةّطّ ىّ ْۆةّکاُی 
طّش ٌاُگی یّکٌّی ئّم شاڵ  (٦)پێک دێج. ىٌّاوەی  (راشخییّکان و ةّدواداچٔون

 چاالکی ىّ ةّطّکٌّان ئُّجاٌدراوەکّ ةریخیَ ىّ:کۆٌّڵێک کارو 

پاڵپظج ةّ ٌاددە  ُاردُی فۆڕٌی ئاطکراکردُی بّرژەوەُدییّ داراییّکان: -1
ی (1)عێراق ژٌارە  -ىّ یاشای دەشتّی دەشپاکی ّْرێٍی کٔردشتان (1/ّْطتّم/پێِجّم)

شخۆی دارایی  ژٌارە ىّ ڕێٍِاییّکاُی ئاطکراکردُی ئّ (8)،  وە ٌاددە ٌّْٔارکراو 3111شاڵی 
 ، ةّطّکٌّان فۆڕٌی ئاطکراکردُی ةّرژەوەُدییّ داراییّکاُی ةّّْرش (810٦)ی شاڵی (8)

ُاردووە ةۆ  راشپێردراوان ىّ گظج دام  (فۆڕٌی یّکّم، فۆڕٌی خٔىی، فۆڕٌی کۆحایی) جۆری
ئّو و دەزگاکاُی ّْرێً وە ةّردەوام ةٔوە ىّ وەرگرحِّوەى فۆڕم و ةّدواداچٔون کردن ةۆ 

ڕاشپێردراواُّى ىّ کاحی دیاری کراو دا فۆڕٌیان ُّگّڕاُدۆحّوە ىّ ڕێگّی ئاراشخّ کردُی 
ُٔوشراوی ئاگادارکردُّوە. طایُّی ئاٌاژە پێداُّ ئّم پژۆشّیّ ىّ ڕێگّی شّرداُی کردُی 
راشخّوخۆی فّرٌاُتّراُی ةّطّکٌّان ئُّجاٌدراوە ُّک ىّ رێگّی ُٔێِّری دام دەزگاکان ةۆ 

ی ٌّْٔو ئّو کّم و کٔریاُّی ىّ راةردوودا ْاحۆحّ ةّردەم ئّم پرۆشّیّ. ّْروەْا ُّْێظخِ
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داٌّزراوەکاُی ّْرێٍی کٔردشخان ىّم پژۆشّیّدا حاڕادەیّکی زۆر ْاوکاری ةّطّکٌّان ةٔون 
وەزارەحی پێصٍّرگّ، ئُّجٌُّٔی )جگّ ىّ دەزگا ئٌِّی و شّرةازیّکاُی ّْرێً ةّ حایتّت 

کّ حاوەکٔ ئيصخا وێژای داواکردُی چُّدجارەٌان ةّ ُٔشراوی  (ایظیئاشایظی، دەزگای ئاش
فّرٌی و پّیٔەُدی کردن ةّ ُٔێِّرەکاُیان ىیصخی راشپێردراواُیان ةۆٌان ُُّاردووە. ىّم 

 خظخّی خٔارەوە داحای ُاردُی فۆڕم و گّراُدُّوەى ةۆ دەشخّ    دەخّیِّ روو:

 

 
 ووردبیِی ُاوخۆيی فۆڕٌی ئاطکراکردُی بّرژەوەُدییّ داراییّکان: - 3

 810٦ی شاڵی  (8)ىّ رێٍِایی ئاطکراکردُی ئّشخۆی دارایی ژٌارە  (01)ّ ٌاددە پاڵپظج ة
ةّطّکٌّان ووردةیِی زۆریِّی ئّو فۆڕٌاُّی کردووە کّ ىّ الیّن راشپێردراواُّوە 
پژکراوەحّوەو گّڕێِدراوەحّوە دەشخّ ةّ ٌّةّشخی دیاری کردُی ئّو کّم و کٔڕیاُّی ىّ 

ةٌّّةّشخی گّڕاُدُّوەى ةۆ راشپێردراوان و  پژکردُّوەى فۆڕٌّکان ةٔوُی ّْیّ

ژ.  فۆڕم  اۆری فۆڕم ژ
 ُێردراو

ەژ.فۆڕم گّڕاو  

فۆڕٌی یّکٌّی ئاطکراکردُی ةّرژەوەُدییّ  1
 داراییّکان

١1٥0 ١1٤8 

فۆڕٌی خٔىی ئاطکراکردُی ةّرژەوەُدییّ  3
 داراییّکان

0٧٦ 0٥٧ 

فۆڕٌی کۆحایی ئاطکراکردُی ةّرژەوەُدییّ  1
 داراییّکان

8١٤ 88١ 
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ووردةیِیّ حاوەکٔ ئێصخا پّیٔەُدی کراوە ةّ حّواوپژکردُّوەیان. ىّشّر ةٌِّای ئّم 
دەیان راشپێردراو ةۆ شّرداُی کردُی دەشخّ و حّواوکردُی ئّو کّم و کٔریاُّی ىّ 

 فۆڕٌّکاُیان ّْیّ.

  دییّ داراییّکان: ووردبیِی دەرەکی فۆڕٌی ئاطکراکردُی بّرژەوەُ -1

ةٌّّةّشخی ىێکۆىیِّوە ىّ ڕاشج و دروشخی ئّو زاُیارییاُّى ىّ فۆڕٌّکاُی ئاطکراکردُی 
ووردةیِی کردُی )ةّرژەوەُدییّ داراییّکان حۆٌارکراوە ىّالیّن ڕاشپێردراواُّوە، ىێژُّی 

 یّکێک ىّ:کّ پێکٓاحٔوە ىّ ةّپرس و ژٌارەیّک فّرٌاُتّری ةّش  شّرداُی ّْر (زاُیارییّکان

 بّڕێٔەبّرایّتی گظتی تۆٌارکردُی خأُوبّرە، / وەزارەتی داد -

 ،بّڕێٔەبّرایّتی گظتی ْاتٔوچۆ / وەزارەتی ُاوخۆ -

 و  ّْوىێر/ىلی باُکی ُاوەُدی ىّ ّْرێٍی کٔردشتان /وەزارەتی دارایی و ئابٔوری  -

 ی کۆٌپاُیاکانبّڕێٔەبّرایّتی گظتی تۆٌارکردُ /وەزارەتی بازرگاُی و پیظّشازی  -
کردووە ةۆ کۆکردُّوەى زاُیاری ىّشّر شاٌاُی ڕاشپێردراوان و ةّراورد کردُی ىّگّڵ ئّو 
زاُیارییاُّی ىّالیّن ڕاشپێردراو حۆٌارکراوە. حاوەکٔ ئێصخا ةّطّکٌّان ووردةیِی ةۆ فۆڕٌی 
ةّطێک ىّ ڕاشپێردراوان کردووە وە ئُّجاٌی جۆراوجۆر ةّدەشج ْاحٔون ىّشّر ڕاشج و 
دروشخی ئّو زاُیارییاُّی ىّ فۆرٌّکاُیان حۆٌارکراوە ةّالم ةّْۆی ُٓێِی ةٔوُی کۆی ئّم 
پژۆشّیّ ُاحٔاُرێج ىّم ڕاپۆڕحّدا ئاٌاژە ةّ ئُّجاٌّکان ةکرێج. طایُّی ئاٌاژە پێداُّ کّ ئّم 
پژۆشّیّ زۆر ةّ شصخی ةّڕێٔەدەچێج ةّْۆی درەُگ وەاڵم داُّوەى ةّڕێٔەةّرایّحییّکان جا 

اری ُّةٔوُی داحاةّیصی پێظکّوحٔو ةێج کّ زاُیاری حێدا حۆٌارکراةێج یان ُّةٔوُی ةّْۆک
زاُیاری ةێج ىّشّر ڕاشپێردراو وێژای ةٔوُی ٌٔڵک و شاٌان یان ّْرْۆکارێکی حر کّ 
پّیٔەُدی ةّ ُٓێِی ْێظخِّوەى زاُیارییّکاُّو ةێج. ىّشّر ةٌِّای ئّم ووردةیِی کردُّ 
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یان پێٔەکراوەو شّرداُی دەشخّیان کردووە ةۆ روون کردُّوەى دەیان راشپێردراو پّیٔەُد
 ْۆکاری ُُّٔشیِی ئّو ٌٔىکاُّی ىّ راپۆڕحی ئّو دەزاگایاُّی شّرەوە ْاحٔوە ةّ ُاویاُّ.

 پاراشتِی فۆڕٌی ئاطکراکردُی بّرژەوەُدییّ داراییّکان:  -4

رانردُی ةّرژەوەُدويّ ٌّةّشخٕ پاراشخِٕ گظج ئّو زاُياروياُّی ىّ ُاوەرۆنی فۆڕٌی ئاطهّة
داراويّنان حۆٌارنراوە ىّالوّن راشپێردراواُّوە، وە پاراشخِی خٔدی فۆڕٌّنان ىّّْر 
حێهچٔون و ىّ ُاوچُٔێم ةّطّنٌّان دوای داةيَ نردُی پێداووصخيّکاُی ىّ نۆٌپئحّر و 
شهاُّر دەشخی نردووە ةّ پژۆشّی شهاُهردُی گظج فۆڕٌی گّڕاوەی ئاطهرانردُی 

 (فۆڕٌی وّنّم و فۆڕٌی خٔىی و فۆڕٌی نۆحاوی)داراويّنان ىّّْردوو جؤری ةّرژەوە
رێهخصخِيان ىّشّر ةٌِّاُدويّ ی جۆری فۆڕم و ُاوی راشپێردراو و کۆدی فۆرم و طٔێِی 

 نارنردُيان.

 

 بّطی طّفافیّت و ڕەفتاری وەزیفی

 

ّْرێٍی ّْشخایَ ةّ کۆکردُّوەی زاُیاری ىّشّر شّرجّم داٌّزراوە گظخیّکاُی  -0
کٔردشخان وەکٔ ُاوی داٌّزراوە و ةّرپرشی داٌّزراوە و ژٌارەی پّیٔەُدی کردن 
پێیاُّوە ّْروەْا ُاوُیظاُی داٌّزراوەکان و کۆکردُّوەیان ىّ یّک ڕێتّردا پاطان 
ّْشخایَ ةّ چاپکردن و ةاڵوکردُّوەی ىّ ٌاڵپّڕی دەشپاکی و چُّد ٌاڵپّڕێکی حر 

جّم داٌّزراوە گظخیّکاُدا ةّ ُٔوشراوی ژٌارە وە گظخاُدن پێکردُی ةّشّر شّر
 . (0٩/08/810٨)ىّ ةّرواری  (١/٨١)
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ةّطداری کردُی فّرٌاُتّراُی ةّطّکٌّان ىّ چُّد خٔوىێکی پّرەپێداُی ٌرۆیی  -8
 . (فێرةٔوُی زٌاُی ئیِگيیزی  )و  (جێِدەر  )ةّ ُاوُیظاُّکاُی 

حایتّت ةٔو ةّ جێتّجێکردُی ةّطداریکردٍُان ىّ شٍیِاری وەزارەحی ُاوخۆ کّ  -١
 ىّ فّرٌاُگّکاُی ّْرێٍی کٔردشخان . (ُظام اىجٔدة  )شیصخٌّی جۆری 

ی یاشای دەشخّی دەشپاکی ّْرێٍی  ( ٥ )ىّ ٌاددەی  ( ٧ )پاڵپظج ةّ ةژگّی   -٤
ىّ ڕێٍِایی  ( ١٦ )ٌّْٔارکراو و ٌاددەی   ی  ( 8100 )ی شاڵی  ( ١ )کٔردشخان ژٌارە 

ڕێٍِایی ڕەفخاری پیظّیی ةۆ فّرٌاُتّراُی نّرحی  )ی  ( 810٦  )اڵی ی  ش ( 0 )ژٌارە 
نّىّالیّن دەشخّی دەشپانی ّْرێٍی نٔردشخاُّوە   (گظخی ىّ ّْرێٍی نٔردشخان 

ی وەكائیکی کٔردشخان ةاڵوکراوەحّوە،  (810٦)ی شاڵی  ( 81٤)دەرچٔوە وە ىّ ژٌارە 
ّْشخایَ ةّ ئاراشخّکردُی  (8٦/00/810٨)ىّ ةّرواری  (١/٧٥)وە ةُّٔوشراوی ژٌارە 

ئّم ةّڵێِِاٌّیّی کّ ىّ ٌاوەی ڕاةردوودا ئاٌادەٌان کردةٔو ةۆ شّرجّم 
داٌّزراوەکاُی ّْرێٍی کٔردشخان ةّ ٌّةّشخی واژووکردُی شّرجّم فّرٌاُتّران 

 ىّشّر کۆپی ةّڵێِِاٌّکّ و ّْڵگرحِی ىّ دۆشیّی کّشییان .

ُی کاةیِّی ُٔێی خکٌّٔحی ّْرێٍی ىّةّر ئّوەی ئێصخا کاحی دروشج کرد  -٥
کٔردشخاُّ ةۆیّ ُٔشراوٌان ئاراشخّی شّرۆکایّحی پّرىٌّان و شّرجّم 
 )فراکصیۆُّکاُی پّرىٌّان کردووە کّ حیایدا داوا دەکّیَ کار ةکرێج ةّ پرەُصیپی 

ةۆ شّرجّم پۆشخّکاُی خٔار پيّی وەزیر ىّڕێگای  (کّشی طیاو ىّ طٔێِی طیاو 
c )وەرگرحِی  v کّ ُّْگاوێکی گرُگّ ىّشّر ڕێگای ةّ  و کێتژک  ةێج ( 

 داٌّزراوەکردُی دام و دەزاگاکاُی ّْرێٍی کٔردشخان.
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 بّطی گّطّپێدان و ڕاْێِان

 – 8/0/818٨ةٌّّةّشخی زیاحر ةّرزکرُّوەی حٔاُای فّرٌاُتّراٍُان حٔاُرا ىّ  -0
جۆر ىّ ةٔارەکاُی فّرٌاُتّرٌان ةّطداری ىّ خٔىی جۆراو  (١١)زیاحر ىّ  ١0/08/810٨

کارگێژی ، یاشایی ، دارایی، ةّڕێٔەةردن ، زٌان ....ْخد ىّ ئُّصخخٔحی  کٔردشخان.   
( KIPA)   

ةّ  ةّژٌارەیّکی زۆر (دەشپاکی واحّ گٔحِی ڕاشخیّکان)ری ۆوطژچاپکردُی پ -8
كٔحاةخاُّکاُی ةِّڕەحی ئّو پژۆشّیّش ةّردەواٌّ ّْحا ٌّةّشخی ةاڵوکردُّوەی ىّ 

 ئیصخا.

کّ ةّطّکٌّان ّْڵصا ةّ  (ُّوەی دەشپاک )ةّ کۆحا ْاحِی کارەکاُی ُاٌیيکّی  -١
ئاٌادەکردُی ُاٌیکيّیّک ةّ ٌّةّشخی ةاڵوکردُّوەی ىّ ُێٔەُدەکاُی خٔێِدن کّ ةۆ 

ةۆ شّرجّم پارێزگاکاُی ّْرێً ةاڵودەکرێخّوە کّ ُاٌیيکّکّ  خٔێِدُی ئێصخاشاڵی 
.ۆژگاری دەرةارەی ةاةّحی دەشپاکی پێکٓاحٔوە ىّ چیرۆک ، ْۆُراوە ، ئاٌ  

ةٌّّةّشخی کردُّوەی چُّدیَ خٔىی   KOIKAڵ ٌّْاُّْگی کردن ىّگّ -٤ 
راوجۆر ةۆ فّرٌاُتّراُی دەشخّکٌّان ،ىّ ةٔارەکاُی یاشا، خکٌّٔحی ئّىیکخروُی ۆج
 اُدُّوەی شّروەت و شاٌان کیظّ و ئاریظّ و چارەشّرکردُیان.ڕ ّحّکیج ،گّئ،

 

 

 



810٨شاڵی  ةۆ ّْرێٍی کٔردشخان دەشپاکٕ ڕاپۆرحی شااڵُّی دەشخّی  
 

 

126 
 

 ی ىّگّڵ ڕێکخراوە ُاحکٌٔییّکانبّطی پّیٔەُد
 

دەشڕڕخٍان کڕڕرد ةّ ئُّجاٌڕڕداُی ڕاپرشڕڕی ىّ ةڕڕارەی کڕڕاریگّری 810٨طڕڕٔةاحی  ٌڕڕاُگی
پاطّکّوحی ٌٔوچّ ىّشڕّر گُّڕدەڵی ىُّێڕٔ دام و دەزگاکڕاُی خکڕٌّٔحی ّْرێٍڕی 

ّْروەْڕا ٌڕاُگی  (ّْوىێیر، شیيێٍاُی، دْیۆک)پارێزگاکڕاُی  (١)کٔردشخان ىّ ّْر 
یدیاکان ئُّجاٌی ڕاپرشیّکّیان ةاڵوکردەوە  و وەکٔ داحڕاش زۆرةّی ٌ 810٨ئازاری 

ىّ زۆرةّی طڕڕڕٔێِّکان پظڕڕڕخی پڕڕڕ  ةّشڕڕڕخرا. ْڕڕڕاوپێچ وێڕڕڕِّیّک ىّ ڕاپرشڕڕڕیّکّ 
 .ئاٌادەکراوە

ةّطڕڕڕداری کڕڕڕرد ىّ کۆُفراُصڕڕڕێکی حڕڕڕایتّت ةّ 0١/١/810٨ةّطڕڕڕّکٌّان ىّ ةّرواری 
ٓێِاُی ڕاپڕڕۆرحی چڕڕاودێری جێتّجێکردُڕڕی یاشڕڕای ٌڕڕافی ةّدەشڕڕخ  ةاڵوکڕڕردُّوەی

شیِدوكی )ةّ پاڵپظڕخی  (تۆڕی تارگێت)زاُیاری ىّ ّْرێٍی کٔردشخان، کّ ىّالیّن 
 ىّ ّْوىێر ڕێکخراةٔو . (ُیظتیٍاُی بۆ دیٍٔکراشی ئٌّریکی 

ةّطڕڕڕڕڕڕڕداری کۆُفراُصڕڕڕڕڕڕڕێکی ةّرفراواُڕڕڕڕڕڕڕی حڕڕڕڕڕڕڕایتّت ةّ 0٧/١/810٨ىّ ةّرواری 
 پێکٓێِڕڕڕاُی ئُّجڕڕڕٌُّٔێکی ڕاوێژکڕڕڕاری ىّژێڕڕڕر ُڕڕڕاوی شڕڕڕّکۆی ةّطڕڕڕداری گظڕڕڕخی

( public participation platform)  ةّ کڕڕڕڕٔرحکراوەی(١p)  ٌّڕڕڕڕان ى
طڕڕڕاری ّْوىێڕڕڕر کڕڕڕرد .حیایڕڕڕدا ژٌڕڕڕارەیّکی ةّرچڕڕڕاو ىّ ڕێکخراوەکڕڕڕاُی کڕڕڕۆٌّڵی 
ٌّدەُڕڕڕی و ئُّڕڕڕدام پّرىٌّڕڕڕان و ُڕڕڕٔێِّری دەشڕڕڕخّی ٌڕڕڕافی ٌڕڕڕرۆڤ و چڕڕڕاودێری 
دارایڕڕی و چُّڕڕدیَ الیُّڕڕی دیڕڕکّ ةّطڕڕدارةٔون ،ىّ الیّن ئیِیصڕڕخیٔحی ریفڕڕۆرم 

ّطڕڕڕڕّپێدان شّرپّرطڕڕڕڕخی دەکڕڕڕڕر . ئاٌڕڕڕڕاُجی شڕڕڕڕّرەکی پخّوکردُڕڕڕڕی ةڕڕڕڕۆ گ
دیٍٔکراشڕڕڕی و ْاوةّطڕڕڕی ْاواڵحیڕڕڕان و رێکخراوەکڕڕڕاُی کۆٌّڵگڕڕڕای ٌّدەُڕڕڕی ىّ 
ُاوەُڕڕڕڕدی ةژیڕڕڕڕاردا حیایڕڕڕڕدا ةّرپرشڕڕڕڕی ةّطڕڕڕڕّکٌّان ُڕڕڕڕٔێِّرایّحی دەشڕڕڕڕخّی 

 دەشپاکی کرد .



810٨شاڵی  ةۆ ّْرێٍی کٔردشخان دەشپاکٕ ڕاپۆرحی شااڵُّی دەشخّی  
 

 

125 
 

ةّطڕڕڕداری کۆةڕڕڕٔوُّوە ىّگّڵ ژٌڕڕڕارەیّک رێکخڕڕڕراوو دەزگڕڕڕای فّرٌڕڕڕی خکڕڕڕٌٔی ىّ 
طاری ّْوىێر کّ  0/٧/810٨ىّ ةّرواری  (پرۆگراٌی پخّوکردُی دیٍٔکراشی)رچێٔەی چٔا

 . شّرپّرطخی دەکران (RID)ىّالیّن ئیِصخیٔحی ریفۆرم ةۆ گّطّپێدان 
ةّطڕڕداری کۆُفژاُصڕڕی پێکّوەژیڕڕان و گفخٔگڕڕۆی ئاطڕڕخیاُّی ُێڕڕٔان پێکٓڕڕاحّ ئایِیّکڕڕاُی 

ةّ ٌّْڕاُّْگی وەزارەحڕی  (ۆڤدەزگای ژیڕان ةڕۆ ٌافّکڕاُی ٌڕر)ّْرێٍی کٔردشخان کّ 
 .ىّ ّْوىێر رێکخراةٔو (ْۆحێو ئّرةیو کٔارحز)ىّ  0٧/01/810٨ئّوكاف ىّ ةّرواری 

ىّ  0/00/810٨ةّطڕڕڕداری کۆةڕڕڕٔوُّوەی پرۆگراٌڕڕڕی پخّوکردُڕڕڕی دیٍٔکراشڕڕڕی ىّ ةّرواری 
ةّطداری ْاواڵحیان و رێکخراوەکاُی کۆٌّڵی )ْۆحێو چٔارچرا طاری ّْوىێر ، ىّ ةارەی 

 .شّرپّرطخی کرا( RID)کّ ىّالیّن  (ی ىّ پرۆشّی دروشخکردُی ةژیارداٌّدەُ
ةّطڕڕڕداری یّکّم کۆڕةُّڕڕڕدی شڕڕڕّکۆی ةّطڕڕڕداری گظڕڕڕخی ىّ طڕڕڕاری راُڕڕڕیّ ىّ ةّرواری 

حیایدا ژٌڕارەیّکی زۆری رێکخراوەکڕاُی ّْرێٍڕی کٔردشڕخان ةّطڕدارةٔون .  88/00/810٨
ٌڕڕافی )ڕوو کّ پرشڕڕی  حیایڕڕدا چُّڕڕدیَ پڕڕژۆژە ةڕڕۆ ٌّْڕڕاُّْگی ڕێکخراوەکڕڕان خڕڕراُّ

ىّ چٔارچێڕڕڕٔەی  (ةّدەشڕڕڕخٓێِاُی زاُیڕڕڕاری و طڕڕڕّفافیّت و پخّوکردُڕڕڕی دیٍٔکراشڕڕڕی
 . پژۆژەکّیان داةٔو

 ّْڵصڕڕڕا ةّ ئُّجاٌڕڕڕداُی چُّڕڕڕدیَ وۆرک طڕڕڕۆپی حڕڕڕایتّت ةّ  ةّطڕڕڕّکٌّان ىٌّصڕڕڕاڵدا
شێکخّرەکاُی پژۆژەی  شخراحیژی رووةّرووةٔوُّوەی  گُّدەڵی ىّ ّْرێٍی کٔردشڕخان 

پێظڕڕخّری دەشڕڕخّی دەشڕڕپاکی و ژٌڕڕارەیّک ىّ ڕێکخڕڕراوی کڕڕۆٌّڵگّی کّ ةّدەشڕڕج 
پّشڕُّدکراو ىّالیّن  (RID) (ئیِصخیٔحی ریفۆرم ةڕۆ گّطڕّپێدان) ٌّدەُی حایتّحیض

، وە ىّ ڕۆژُڕاٌّی فّرٌڕی (810٧)ىّ شڕاڵی  (01٨)ئُّجٔوٌُّی وەزیران ةّ ةژیڕاری ژٌڕارە 
اڵوکڕڕراوەحّوە ، کّ ىّ خڕڕٔارەوە ة 810٧ئایڕڕاری ١0ىّ  (800)وەكڕڕایکی کٔردشڕڕخان ةّ ژٌڕڕارە 

 :ةّو کۆةٔوُّوەاُّ داوە   ئاٌاژەٌان
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   ىّ ْۆحێڕڕو چڕڕٔارچرا 00/٧/810٨ىّةّرواری  /شییێکتّری حکییٌّٔتّ خۆاێیّکییان -1
ی ةّیڕڕڕڕڕاُی ةّڕێٔەچڕڕڕڕڕٔو حیایڕڕڕڕڕدا ّْریّک ىّ شڕڕڕڕڕّرۆکی دەشڕڕڕڕڕخّ و  (01)کڕڕڕڕڕاحژٌێر

و ّْریّک  (RID)ةّڕێٔەةّرەگظخیّکاُی دەشخّی دەشپاکی و  شّرۆکی ڕێکخڕراوی  
ىّ ُٔێِّراُی پارێزگاکڕان و ئیڕدارەی گّرٌیڕان و ڕاپّریڕَ و ئُّجٔوٌڕُٔی پارێزگاکڕان 

 .  ئاٌادەةٔون
دادوەرى, داواکییارى گظییتٕ, دەشییتّى )دەزگییا تایبّتّکییإُ اێبّاێکردُییٕ یاشییا -3

ی  (01)کڕاحژٌێر ىّ ْۆحێو چٔارچرا 0٨/٧/810٨ىّ ةّرواری  (دەشپاکٕ, پۆىیس, ئاشایض
ێٔەچڕڕڕڕٔو ةّ ةّطڕڕڕڕداری ّْریّک ىّ شڕڕڕڕّرۆکی دەشڕڕڕڕخّی دەشڕڕڕڕپاکی و ةّیڕڕڕڕاُی ةّڕ

 (RID)ةّڕێٔەةّرەگظخیّکان و ةّرپرشی ةّطّکٌّان و شّرۆکی ئیِصڕخیٔحی ڕیفڕۆرم
ُٔێِّری داواکاری گظڕخی و ئُّجڕٔوٌُّی دادوەری و ةّڕێڕٔەةّری گظڕخی پۆىیصڕی  و

ْڕڕۆک و ّْرێڕڕً و ةّڕێڕڕٔەةّری  گظڕڕخی پۆىیصڕڕی پارێزگاکڕڕاُی ّْوىێڕڕر و شڕڕيێٍاُی و د
  .  ّْڵّةجّ و ئیدارەی گّرٌیان و ڕاپّڕیَ ئاٌادەةٔون

 (01)کڕاحژٌێرىّ دەشڕخّی دەشڕپاکی  8٥/٧/810٨ىّةّرواری  /شێکتّری دارایی گظتی -1
ی ةّیڕڕڕاُی ةّڕێٔەچڕڕڕٔو ةّ ةّطڕڕڕداری ّْریّک ىّ شڕڕڕّرۆکی دەشڕڕڕخّی دەشڕڕڕپاکی و 

ۆرم ةڕڕۆ ةّڕێٔەةّرەگظڕڕخیّکان و ةّرپرشڕڕی ةّطڕڕّکٌّان و شڕڕّرۆکی ئیِصڕڕخیٔحی ڕیفڕڕ
گّطڕڕّپێدان و ةّطڕڕێک ىّ ڕێکخراوەکڕڕاُی کڕڕۆٌّڵگّی ٌّدەُڕڕی و دیڕڕٔاُی چڕڕاودێری 
دارایی و وەزارەحی دارایی و ئاةٔوری وفّرٌاُگّی کڕارگێری ودارایڕی ىّئُّجڕٔوٌُّی 

   .     و ىێژُّی دارایی ىّ پّرىٌّاُی کٔردشخان وەزیران

 0/٨/810٨ىّ ةّرواری  /شێکتّری پّیٔەُدی و ْاوکاری ُێٔدەوڵّتی و ّْرێٍیایّتی -4
ی ةّیڕڕاُی ةّڕێٔەچڕڕٔو ةّ ةّطڕڕداری ّْریّک ىّ  (01)کڕڕاحژٌێر ىّ دەشڕڕخّی دەشڕڕپاکی

شڕڕڕّرۆکی دەشڕڕڕخّی دەشڕڕڕپاکی و ةّڕێٔەةّرەگظڕڕڕخیّکان و ةّرپرشڕڕڕی ةّطڕڕڕّکٌّان 



810٨شاڵی  ةۆ ّْرێٍی کٔردشخان دەشپاکٕ ڕاپۆرحی شااڵُّی دەشخّی  
 

 

121 
 

و ئاٌڕڕادەةٔوُی ُڕڕٔێِّراُی ( RID)شڕڕّرۆکی ئیِصڕڕخیٔحی ڕیفڕڕۆرم ةڕڕۆ گّطڕڕّپێدان 
دەرەوە و وەزارەحی پالن داُان و فّرٌڕاُگّی  فّرٌاُگّی پّیٔەُدیّکاُی)ّْریّک ىّ 

 . (ڕێکخراوەکاُی ُاخکٌٔی و ڕێکخّری ڕاشپاردە ُێٔدەوڵّحیّکان

 ىّ دەشخّی دەشڕپاکی ١0/01/810٨ىّ ةّرواری / شێکتّری تایبّت و بٔاری بازرگاُی -1
ی ةّیڕڕڕاُی ةّڕێٔەچڕڕڕٔو ةّ ةّطڕڕڕداری ّْریّک ىّ شڕڕڕّرۆکی دەشڕڕڕخّی  (01)کڕڕڕاحژٌێر

ٔەةّرەگظڕخیّکان و ةّرپرشڕی ةّطڕّکٌّان و شڕّرۆکی ئیِصڕخخیٔحی دەشپاکی و ةّڕێ
ُڕٔێِّراُی دیڕٔاُی چڕاودێری دارایڕی و )ڕیفۆرم ةۆ گّطڕّپێدان  و حیایڕدا ّْریّک ىّ 

وەزارەحی دارایی و ئاةٔری و وەزارەحڕی ةازرگڕاُی و پیظّشڕازی وە ژووری ةازرگڕاُی و 
راشڕخِی ٌڕافی ةّکڕارةّر ىّ پیظّشازی و دەشخّی وەةّرْێان و ىێڕژُّی ةازرگڕاُی و پا

پّرىٌّڕڕڕاُی کٔردشڕڕڕخان یّکێخڕڕڕی خڕڕڕاوەن پیظڕڕڕّگّراُی کڕڕڕار و ةّڕێڕڕڕٔەةّری گظڕڕڕخی 
 ةّطدار ةٔون .( وەةّرْێِاُی ّْوىێر 

ی  (01)کاحژٌێر ىّ دەشخّی دەشپاکی ١0/01/810٨ىّ ةّرواری  / شیاشیشێکتّری  -1
و  ةّیاُی ةّڕێٔەچٔو ةّ ةّطداری ّْریّک ىّ شّرۆکی دەشخّی دەشپاکی

ةّڕێٔەةّرەگظخیّکان و ةّرپرشی ةّطّکٌّان و شّرۆکی ئیِصخیٔحی ڕیفۆرم ةۆ 
گّطّپێدان  و حیایدا ّْریّک ىّ ُٔێِّراُی دیٔاُی چاودێری دارایی و وەزارەحی 
دارایی و ئاةٔری و وەزارەحی ةازرگاُی و پیظّشازی وە ژووری ةازرگاُی و پیظّشازی 

و پاراشخِی ٌافی ةّکارةّر ىّ پّرىٌّاُی  و دەشخّی وەةّرْێان و ىێژُّی ةازرگاُی
کٔردشخان یّکێخی خاوەن پیظّگّراُی کار و ةّڕێٔەةّری گظخی وەةّرْێِاُی 

 ّْوىێر ةّطدار ةٔون .

ىّ دەشخّی دەشڕپاکی  810٨ /8٧/00ىّ ةّرواری  /شێکتّری دأٌدەزگا ُاوەُدییّکان -9
ّرۆکی دەشڕڕڕخّی ی ةّیڕڕڕاُی ةّڕێٔەچڕڕڕٔو ةّ ةّطڕڕڕداری ّْریّک ىّ شڕڕڕ (01)کڕڕڕاحژٌێر
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دەشڕڕڕپاکی و ةّڕێٔەةّرەگظڕڕڕخیّکان و ةّرپرشڕڕڕی ةّطڕڕڕّکٌّان و شڕڕڕۆفی شڕڕڕّرۆکی 
ئیِصخیٔحی ڕیفۆرم ةۆ گّطّپێدان  و حیایدا ّْریّک شڕکرحێری ئُّجڕٌُّٔی وەزیڕران 
و فّرٌڕڕڕاُگّی ٌّْڕڕڕاُّْگی و ةّدواداچڕڕڕٔون و ةّرێڕڕڕٔەةّرایّحی گظڕڕڕخی دیڕڕڕٔاُی 

رێٍڕڕی کٔردشڕڕخان و فّرٌڕڕاُگّی پّرىٌّڕڕاُی کٔردشڕڕخان و ُڕڕٔێِّری شڕڕّرۆکایّحی ّْ
 ٌّْاُّْگی و ةّدواداچٔوُی ىّ ئُّجٌُّٔی وەزیران . 

 ىّ کۆةٔوُّوەکان حّواوی ئّو ڕاشڕپاردە و پێظڕِیاراُّ یاداطڕج کڕران ، ئێصڕخا ىّالیّن

دادەڕێژرێخّوە و ىّالیّن دەشخّوە جارێکی دیکّ پێڕداچٔوُّوەی ( RID)ڕێکخراوی  
ةٔوُّوەکڕڕڕڕاُیض ةژیڕڕڕڕاری ئّوە دراةڕڕڕڕٔو کّ حیادەکرێڕڕڕڕج و وەک ىّ داُیظڕڕڕڕخَ و کۆ

ڕەطِٔوشی کۆحایی شخراحیژەکّ ةڕۆ ئّو الیّن و کّشڕایّحیاُّ ةِێڕردرێَ کّ ةّطڕداری 
 داڕطخَ و کۆةٔوُّوەکاُی حایتّت ةّشێکخّرەکاُیان کردةٔو.

دواحڕڕر ىّ کۆحڕڕایی ةژیڕڕارە دەشڕڕخّی دەشڕڕپاکی  ىّ کڕڕۆُگرەیّکی ڕۆژُڕڕاٌّواُی ةّیڕڕاُی 
 کات .ڕەطِٔوشی شخراحیژەکّ ة

 

 بّطی کارگێڕی

ةّطی کارگێژی ةّ پێی شڕڕڕڕڕیصخٌّی ُاوەخۆی ةّڕێٔەةردُی دەشخّی دەشپاکی  
پُّجاوُۆ  ئاٌاژەی پێکراوە  (٥٩)ىّ ةّطی یّکّم  ٌاددەی   (810٦)ی شاڵی  (0)ژٌارە 

 کّ ئّم ةّطڕڕڕڕڕڕّ دوای گۆڕاُکاری حُّٓا وەکٔ ةّش ٌاوەحّوە و ْیچ ْۆةّیّکی ُیّ . 

 ژیةّطی کارگێ 
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ئیض و کارەکاُی ئڕڕڕّم  ةّطّ  ةریخیّ  ىّ کارگێری و پێظکّش کردُی خزٌّحگٔزاری 
ةۆ فّرٌاُتّراُی فّرٌڕڕڕڕاُگّ  وە داةیِکردُی پێداویصخییّکاُی فّرٌاُگّ و پارێزگاری 

 کردُیان و چاککردُّوەیان  وە ةّرەوپێڕڕڕڕض ةردُیان.
خصخَ و ةّ دوا داچٔوُی ٌۆڵّحی ىّ کاری ٌۆڵّحدا  ّْڵدەشخێج ةّ ئاٌاژەپێدان و ڕێک

 فّرٌاُتّراُی فّرٌاُگّ . 
وە ئاٌادەکردُی ڕاپۆرحی ڕۆژاُّی حۆٌاری ئاٌادەةٔوُی فّرٌاُتّران ىّ شیصخٌّی 
ئّىیکخرۆُی و حۆٌارەناُی ْاحٔو  و دەرچٔوی ُٔوشراوەناُی فّرٌاُگّ و وەرگرحَ و 

ۆشخکردُیان ةۆ پێداُی ُٔوشراوەکان ةّ فّرٌاُگّکاُی حری دەشخّکٌّان وە پ
 فّرٌاُگّکان و الیُّّ پّیٔەُدیدارەکاُی دەرەوەی دەشخّ. 

 داحای ٌۆڵّحی ئّم فّرٌاُگّیّ ةّپێی ئّم خظخّیّ خراوەحّ ڕوو.

 

چٔوی ُٔشراوەکاُی حایتّت ةّ فّرٌاُگّکٌّان ةّ پێی ئّم داحای ْاحٔو و دەر 
 خظخّیّ خراوەحّ ڕوو.

 دەرچٔو ْاحٔو

ُٔوشراو ١٥1 ُٔوشراو ٨٨   

 

 ٌۆڵّت 

ٌۆىّحی 
 ئاشایی

ٌۆىّحی 
 دایکایّحی

ٌۆىّحی 
 ُّخۆطی

ٌۆىّحی ئاشایی 
 ةُّٔوشراو

ٌۆڵّحی 
 خٔێِدن

ڕۆژ ٦١٧  0 01 00 0 
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ڕاپرشی ىّبارەی دۆخی گُّدەڵی ىّدوای پاطّکّوتی ٌٔوچّ )پٔختّی 
 بّکٔرتکراوەیی (ىّ ّْرێٍی کٔردشتان

 

ةّطی  –ّفافیّت فّرٌاُگّی خۆپاراشخَ و طئُّجاٌداُی راپرشی ىّالیّن  -
 .810٨ىّ ٌاُگی طٔةاحی   پّیٔەُدی ىّگّڵ رێکخراوە ُاخکٌٔیّکان

 ،%(81.١)شيێٍاُی  ،. %(٥٨.8)ّْوىێر )پارێزگاکاُی ی راپرشییّکانطٔێِ -
 .%(80.8)دْۆک

حاپۆکان ، ةاُکّکان ، ةّڕێٔەةّرایّحی پّروەردەکان ،  ) کۆٌّڵگّی راپرشیّکان -
 (ُدروشخی ، ةّڕێٔەةّرایّحی رۆطُّتیری....ْخدزاُکۆکان ، ةّڕێٔەةّرایّحی حّ

 ةّحاڵ. ٤١فۆرم گّراوە،    ٥٥٧فۆرم،    ٦11ژٌارەی فۆرٌّکان  -

 .%( ٤1.٨)،   ٌ   %(٥٩.0)رێژەی ةّطدارةٔون ىّ رەگّزی  ُێر -

ئّوەٌان ةۆ  ، ( %0.٦)     بکاش ،( %٩٧.٨)فّرٌاُتّری خکٌٔی   پیظّی ةّطدارةٔو، -
ی زۆری ْاواڵحیاُی ّْرێٍی کٔردشخان  ةریخیَ ىّ فّرٌاُتّر و ةّدیار دەخات کّ ةّط
 .ٌٔوچّ خۆری خکٌّٔت

ُّخٔێِدەوار ، شّرەحایی ،  )ی ةّطدارةٔوانئاشخی خٔێِدُ -
. رێژە زۆرەکّطیان ىّ (ُاوەُدی،دواُاوەُدی،دةيۆم، ةّکاىۆریۆس، ٌاشخّر و دکخۆرا

 .%(١0.٦)ةٔون ةّکاىۆریۆسئاشخی ةژواُاٌّی 

 . ٧ایتّحّکاُی راپرشییّکّ ةریخیَ ىّ پرشیارە ح -

 .ةّطدارةٔواُی راپرشیّکّ ةّ ةّڵ  وەاڵٌیان داوەحّوە %( ٩٦.٩)رێژەی -
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کّرحی  ،%(١1.١)فّرٌاُگّ خکٌٔیّکانئّو طٔێِاُّی کّ گُّدەڵی حێدا دەکرێج  -
 .%(0.٦)ڕێکخراوە ُاخکٌٔیّکان ،%(0.١)حایتّت

 ،%(8.1)ٌاُتّری ئاشاییفّر ئاٌاری حێٔەگالُی کّشّکان ىّ گُّدەڵی -
 .%(١1.٩)پيّ ةااڵکان ،%(١.٨)ةّرێٔەةّرەکان

ئاٌار ىّةارەی ئاخۆ پاطّکّوحی ٌٔوچّ یاشاییّ زۆرةّی زۆری ةّطدارةٔواُی  -
پێیان وایّ کّ شیصخٌّی پاطّکّوحی ٌٔوچّ  %(٩1.١)راپرشیّکّ ةّڕیژەی 

 ُایاشاییّ.

اطّکّوحی ٌٔوچّ زۆرةّی ئاٌار ىّةارەی رێژەی گُّدەڵی ةّرىّ دەشخکاری و پ -
پێیان واةٔوە کّ گُّدەڵی ةّرىّ  (%٧1.٤ )ةّڕێژەیةّطدارةٔواُی راپرشیّکّ 

 .دەشخکاری و پاطّکّوحی ٌٔوچّش ىّ ئاشخێکی ةّرزداةٔوە

پێیان واةٔوە کّ  %( ٧٤.0)ئاٌار ىّةارەی رێژەی گُّدەڵی دوای پاطّکّوحی ٌٔوچّ -
حُّاُّت رێژەکّطی  ی ةّرزداةٔوەپاطّکّوحی ٌٔوچّش ىّ ئاشخێک دوایگُّدەڵی 

 .ةّرزحر ةۆحّوە

 ئاٌار ىّةارەی کاریگّری پاطّکّوت و دواکّوحِی ٌٔوچّ ىّگُّدەڵی  -
پێیان واةٔوە کّ پاطّکّوت و دواکّوحِی ٌٔوچّ کاریگّری ّْیّ  (%٦٥.٥)ةّرێژەی

 .%(٥.1)، ُازاًُ %( 8٨.٤)، رێژەی ُّخێرىّشّر ئاشخی ةّرزةٔوُّوەی گُّدەڵی
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 و رواُیِی تایبّتی بّطداربٔوان  بیِیتێێ

ىێرەدا ةّطدارةٔاُی راپرشیّکّ ئازادکراون ةّوەی ّْرچی حێتیِی و پێظِیارێکیان 
ّْیّ حایتّت ةّو پرشّ ةیخُّّ روو، ئێٍّش شّرجٌّی حێتیِی و پێظِیازەکاٍُان 

 ىّةّرچاو گرت  ، ىّخٔارەوەش پٔوخخّى راکاٍُان ةّة  دەشخکاری خصخۆحّ روو.

ُّْێظخِی گّ ُدەڵی ىّ ةّرپرشّ ةااڵکان و کارةّ ئيداری ةکریج ةۆ صازی چاک -
 دەشخاُی خکٌّٔ ت.

پاةُّد ةێج ةّشٔوێِدی یاشا یی ىّکاحی  فّرٌاُتّر یا ةّرپرشی ئیداری پێٔیصخّ  -
 .یدادەشج پێکردُی ّْرکارێک

 .ىّکارکردُیان ةێالیّ ُی دادگاکان -

 یّک ةێج .شّروەر ةێج و ةۆ ٌّْٔوان وەک و  یاشا -

 ی خکٌّٔت.ةّشیصخّم کردُی دأٌو دەزگاکاُ -

 ةِتژکردُی گُّدەڵی ةّپاطّکّوحی ٌٔوچّ ُاکرێج. -

 خراپی دەشّاڵت ىّ دأٌو دەزگاکاُی خکٌّٔت ْۆکاری گُّدەڵییّ. -

 . ىّکارو پرۆژەکان وەرگرحِی ڕایی طارەزایان و ڕێککّوحِی خزةّکان -

ةتیِێج ةّداُاُی ةاڵوکراوەکاُی  پێٔیصخّ دەشخّی دەشپاکی رۆڵی زیاحر -
 .ی حایتّحیض ىّو ةٔاراُّداکۆُفراُصشازداُی دژەگُّدەڵی و 

 رۆطِتیری و زاُیاری دەةێج.ْۆطیاری ٌُّاُی گُّدەڵی ةّپێظکّوحَ و  -
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ٌّْٔو کّشێک ىّةٔاری پصپۆری خۆی کارةکات و کّشی طیاویض ىّ طٔێِی طیاو  -
 داةِرێج.

 ّیّکخر.جیاکردُّوەی خزب و خکٌّٔت ى -

 ةّرژەوەُدی گظخی ىّشّرووی ةّرژەوەُدی حایتّت ةێج. -

ّْر کّشێک حّىّفۆُی کرد ةۆ ْێڵی گّرم داوای ةّڵگّی ى  ةکرێج ةّة  ةّڵگّ ْیچ  -
 ُّکر .

 پێٔیصخّ ٌیدیاکان ڕۆڵیان ّْة  ىّ ڕووةّڕوو ةٔوُّوەی گُّدەڵی. -

 ّراُی گُّدەڵ.رێزگرحَ ىّفّرٌاُتّراُی چاالک ةّ ةّراورد ىّگّڵ فّرٌاُت -

ىێژُّیّکی حۆٌارکردُی شکااڵ پێک ةٓیِرێج ىّ ّْر فّرٌاُگّیّک و ئّو کّشّی  -
چُٔکّ فّرٌاُتّری  ،طخێک ئاطکرا دەکات پارێزگاری ى  ةکریج و پيّی ةّرز ةکرێخّوە

راشخگۆ و دەشپاک دەگٍَُّ ةٔوُیان پێٔیصخّ ةّرز ةِرخێِریج ةۆ کّم کردُّوەی 
 گُّدەڵی.

 دەشخّی دەشپاکی ةّوەی کّ ةّ ئّرکی حّواوی خۆی ّْڵِّشخاوە. رەخِّگرحَ ىّ -
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یییٌٕییاُگّی کاروبییاری کییارگێری و دارافّر کاروچاالکیّکییاُی
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یاشڕڕڕڕڕڕایی ٌّْڕڕڕڕڕڕٔاری یّکٌّڕڕڕڕڕڕی  (810٤)ی شڕڕڕڕڕڕاىی  (٧)ةّپڕڕڕڕڕڕ  ی یاشڕڕڕڕڕڕای ژٌڕڕڕڕڕڕارە 
یاشڕڕڕڕڕای دەشڕڕڕڕڕخّی گظڕڕڕڕڕخی دەشڕڕڕڕڕپاکی ّْرێٍڕڕڕڕڕی کٔردشڕڕڕڕڕخان ٌڕڕڕڕڕادەی دوازدەّْم 

اُگّی کاروةڕڕڕڕڕڕڕاری کڕڕڕڕڕڕڕارگێری و دارایڕڕڕڕڕڕڕی ةّ پڕڕڕڕڕڕڕ  ی ةڕڕڕڕڕڕڕرگّی چڕڕڕڕڕڕڕٔارەم فّرٌڕڕڕڕڕڕڕ
ی  (0)اوخۆی دەشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕخّ ةّ ژٌڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕارە شیصڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕخٌّی ةّرێڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕٔەةردُی ُڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ

ىّم  پێڕڕڕڕڕڕڕڕک ْڕڕڕڕڕڕڕڕاحٔوە فّرٌڕڕڕڕڕڕڕڕاُگّ(٥8)فّغڕڕڕڕڕڕڕڕيی دەیّم ٌڕڕڕڕڕڕڕڕاددەی(810٦)شڕڕڕڕڕڕڕڕاىی
 ةّطاُّی خٔارەوە.

 ةّڕێٔەةّری گظخی کاروةاری کارگێری و دارایی ةّڕێٔەی دەةات. /یّکّم

خی ةڕڕڕڕڕڕڕڕۆ ڕێکخصڕڕڕڕڕڕڕڕخِی کارەکڕڕڕڕڕڕڕڕاُی شڕڕڕڕڕڕڕڕکرحاریّحی ةّڕێڕڕڕڕڕڕڕڕٔەةّری گظڕڕڕڕڕڕڕڕ /دووەم
 ةّڕێٔەةّری گظخی .

 فّرٌاُگّ ىّم ةّطاُّ پێک دێج. (٥١)ٌادەی 

 ةّطی کارگێری. /دووەم . ةّطی شّرچاوەٌرۆییّکان /یّکّم

 ةّطی پالن و ئاٌار. /چٔارەم        ةّطی دارایی /ش  یّم

 .ةّطی زاُیاریّکان و کۆٌپیٔحّر /پێِچّم
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 ّکانبّطی شّرچاوەٌرۆیی /یّکّم 
 ىّم ْۆباُّی خٔارەوە پێک ْاتٔوە. بّطی شّرچاوەٌرۆییّکان

 ْۆةّی دۆشیّکان./١          ْۆةّی خۆیّحی. /0
 ْۆةّی ْاحٔو و دەرچٔو./٤              ْۆةّی ٌیالک./8
 ْۆةّی ُاشِاٌّ./٥

 

حڕڕڕڕڕڕڕڕڕاکٔ  (0/0/810٨)ىّ  ةّطڕڕڕڕڕڕڕڕڕی شڕڕڕڕڕڕڕڕڕّرچاوەٌرۆییّکانشڕڕڕڕڕڕڕڕڕّرجّم کارەکڕڕڕڕڕڕڕڕڕاُی 
 ڕێٔەچٔوە.ةّم طێٔەیّ ةّ (١0/08/810٨)
ةّردەوام ةڕڕڕڕڕڕڕڕڕٔون ىّشڕڕڕڕڕڕڕڕڕّر شڕڕڕڕڕڕڕڕڕکان کردُڕڕڕڕڕڕڕڕڕی شڕڕڕڕڕڕڕڕڕّرجّم دۆشڕڕڕڕڕڕڕڕڕیّکاُی _0

 فّرٌاُتّراُی دەشخّکٌّان.
 دروشج کردُی ُاشِاٌّ ةۆ فّرٌاُتّران ._8
ُٔوشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕراوە ىّالٌڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕان (٨٧8)ُٔوشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕراوی ْڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاحٔو ةۆفّرٌاُگّکٌّڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕان _١

 حۆٌارکراوە و کاری ىّشّر کراوە .
 شراو دەرچٔوە.ُٔو (٥18)ُٔوشراوی دەرچٔو ىّ فّرٌاُگّکٌّان  _٤
 فّرٌان دەرچٔوە.(٤٩1)فّرٌاُی دەرچٔو ىّ فّرٌاُگّکٌّان _٥
 ةژیار دەرچٔوە . (8)ةژیاری ىێژُّی دەرٌاڵّ ىّ فّرٌاُگّکٌّان _٦
ةژیڕڕڕڕڕڕاری ىێڕڕڕڕڕڕژُّی پڕڕڕڕڕڕيّةّرزی و ّْژٌڕڕڕڕڕڕارکردُی خڕڕڕڕڕڕزٌّت ىّ فّرٌاُگّکٌّڕڕڕڕڕڕان _٦
 ةژیار دەرچٔوە . (٥)
اةّیس داُڕڕڕڕڕڕراوە ةڕڕڕڕڕڕۆ شڕڕڕڕڕڕّرجّم ٌۆڵّحّکڕڕڕڕڕڕاُی فّرٌڕڕڕڕڕڕاُتّران ةّ طڕڕڕڕڕڕێٔەی داحڕڕڕڕڕڕ_٧

 دیارکردُی ڕەغیدەکاُیان.
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 بّطی کارگێری/دووەم 

شّرپّرطڕڕڕخی کردُڕڕڕی شڕڕڕّرجّم ئڕڕڕیض و کارەکڕڕڕاُی کڕڕڕارگێری ىّ ةڕڕڕٔاری ةّڕێڕڕڕٔەةردن و  
 و ُّْٔری ةۆ دەشخّکٌّان  یخزٌّحگٔزار

 .ىّم ْۆةاُّی خٔارەوە پێک ْاحٔوە
 .ّی پّرحٔکخاُّْۆة/١ .                                     ْۆةّی پرشگّ/0
 .ْۆةّی ُّْٔری/٤ .       ْۆةّی خزٌّحگٔزاری و ئاٌێرەکان/8
 
 .ْۆةّی کۆگا/٥

 
 .شّراّم ئیض و کارەکاُی بّم طێٔەیّ بّڕێٔەچٔوە

شّرپّرطڕڕڕخی و چڕڕڕاودێری کردُڕڕڕی شڕڕڕّرجّم  کارەکڕڕڕاُی ئۆحڕڕڕۆٌتێالن و ٌۆىیڕڕڕدەی  _0
 ٔیصج.کارەةایی و داةیَ کردُی شٔوحٌُّّی و چاککردُّوەی ىّ کاحی پێ

 شّرپّرطخی کردُی شّرجّم کارەخزٌّحگٔزاریّکان.  _8
 چاودێری دەواٌی فّرٌاُتّراُی فّرٌاُگّکٌّان ڕۆژاُّ._١
 شٔوحٌُّّی./ىێژُّ ىّ کژیَ(٧)پێک ْێِاُی _٤
 ڕێکخصخِی ئیض و کارەکاُی پّرحٔکخاُّ و داةیَ کردُی ڕۆژُاٌّی وەكائکی _٥
 ە. (8١1)کٔردشخان حا دوا ژٌارەی ئێصخاکّ ژٌارە  
 داةّش کردُی پۆشخّی ُاوەوە و دەرەوەی دەشخّکٌّان._٦
 دُی شّرجّم ئیض و کارەکاُی کارەةایی و ئاٌێرەکان.ُڕاپّڕا_٧
 شّرپّرطخی ئیض و کارەکاُی پرشگّ._٨
 ةّدواداچٔون ىّشّر شیصخٌّی ْاحٔوچۆی فّرٌاُتّران و ڕێکخصخِّوەی _٩

 گظج ٌۆڵّحّکان و ةّراوردکردُیان ىّ 
 حاکٔ کۆحای شاڵ. 0/0/810٨
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 بّطی دارایی/شێیّم 
ةّطی دارایی دەشخّکٌّان ّْىدەشخێج ةّ داُڕاُی ةڕٔودجّی شڕااڵُّ و رێکخصڕخِی گظڕج 
ةّڵگّکاُی كّید و خّرج کردن  و رێکخصخِی حّرازووی پێداچُّٔوەی ٌاُگڕاُّ و راپڕۆرحی 
دارایڕڕی و رێکخصڕڕخَ و خّرج کردُڕڕی ٌڕڕٔوچّی فّرٌڕڕاُتّراُی ٌّْیظڕڕّیی و گرێتّشڕڕج و 
حۆٌڕڕارکردُی گظڕڕج کڕڕارە داراییّکڕڕان ىّ حۆٌارەکڕڕاُی ژٌێرکڕڕاری و خّرج کردُڕڕی پڕڕارەی 
گرێتّشڕڕڕج ىّ ڕووی دارایڕڕڕیّوە ةّ ٌّْڕڕڕاُّْگی ىّگّل ةّطڕڕڕی یاشڕڕڕایی دەشڕڕڕخّکٌّان ىّ 

 فّرٌاُگّی یاشایی.  

شڕڕڕڕڕّةارەت ةّ ژٌڕڕڕڕڕارەی ئّژٌێڕڕڕڕڕری ةاُکیٍڕڕڕڕڕان شڕڕڕڕڕ  ئّژٌێرٌڕڕڕڕڕان ّْیّ ىّ ةڕڕڕڕڕاُکی _
 -ةرایّحی :

خّرجڕڕڕڕڕڕڕڕڕی و پێظڕڕڕڕڕڕڕڕڕیِّی جۆراوجڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆر و ةّردەوام و  ةڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ (08٩)ئّژٌێڕڕڕڕڕڕڕڕڕری _1
 ی ةّخظیِی ُٔشیِگّی شّرۆکی دەشخّ.(ٌِدّ)

ةڕڕڕڕڕڕڕۆ خّرجڕڕڕڕڕڕڕی ٌڕڕڕڕڕڕڕٔوچّی فّرٌڕڕڕڕڕڕڕاُتّراُی ٌّْیظڕڕڕڕڕڕڕّیی و  (088)ئّژٌێڕڕڕڕڕڕڕری _3
گرێتّشڕڕڕڕڕڕج کّ ةّ طڕڕڕڕڕڕێٔەی چّک فّرٌاُتّراٍُڕڕڕڕڕڕان ٌڕڕڕڕڕڕٔچی ٌاُگاُّیڕڕڕڕڕڕان ىّ ةاُڕڕڕڕڕڕک 

 وەردەگرن.

 ةۆ خصاةی داخراوی دەشخّکٌّاُّ. (0٧١)ئّژٌێری _1

ّ ْۆکڕڕڕڕڕڕاری ُّةڕڕڕڕڕڕٔوُی یاشڕڕڕڕڕڕای ةڕڕڕڕڕڕٔودجّی شڕڕڕڕڕڕااڵُّی خکڕڕڕڕڕڕٌّٔحی ّْرێٍڕڕڕڕڕڕی ة _
کٔردشڕڕڕڕڕخان ىّةّر كّیراُڕڕڕڕڕی دارایڕڕڕڕڕی ةٔودجٌّڕڕڕڕڕان ةڕڕڕڕڕۆ داُُّڕڕڕڕڕراوە و کڕڕڕڕڕاریگّری 
ىّشڕڕڕڕڕڕڕّر پڕڕڕڕڕڕڕالن و کاروةڕڕڕڕڕڕڕاری دەشڕڕڕڕڕڕڕخّکٌّان ّْةڕڕڕڕڕڕڕٔوە ّْوڵ دراوە کٌّخڕڕڕڕڕڕڕریَ 
خّرجڕڕڕڕڕی ةکرێڕڕڕڕڕج ىّم شڕڕڕڕڕاڵّدا حُّٓڕڕڕڕڕا ةّ پێظڕڕڕڕڕیِّی ةّردەوام کارەکاٍُڕڕڕڕڕان جڕڕڕڕڕ  

 دە ٌيێٔن دیِارە.  (01.111.111)ێظیِّی ٌاُگاُّی کّ ةژی ةّ ج  کردوە ةّ پ
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 ٧١8 ٩٩1)کڕڕڕڕڕۆی گظڕڕڕڕڕخی خّرجیّکاٍُڕڕڕڕڕان  ةڕڕڕڕڕژی  (١0/08/810٨)حڕڕڕڕڕاکٔ رێکّوحڕڕڕڕڕی  _  
شڕڕڕڕ  ٌيیڕڕڕڕڕار و دوو شڕڕڕڕّد وّْطڕڕڕڕڕخا و چڕڕڕڕٔار ٌيیڕڕڕڕڕۆن و خّوت شڕڕڕڕّد شڕڕڕڕڕی  (١ 8٨٤

پڕڕڕڕڕڕڕڕ  ی خظڕڕڕڕڕڕڕڕخّی خڕڕڕڕڕڕڕڕٔارەوە  و دوو ّْزار و ُۆشڕڕڕڕڕڕڕڕّد و ُّوەت دیِڕڕڕڕڕڕڕڕارةٔوە ةّ
 خّرج کراوە.

 11/13/3113تاکٔ  1/1/3113خظتّى کۆى گظتٕ خّرایّکان ىّ                  

ارە
صخٍ

ع اى
ُٔ

ات 
ِفل
ع اى
ُٔ

 

ػو
اىف

ادە 
اىٍ

ٔع 
اىِ

ٔع 
 اىِ
یو
اغ
حف

 

کۆی گظخی         اىتیان
 دیِار

کڕڕڕڕڕۆی گظڕڕڕڕڕخی فّغڕڕڕڕڕيی یّکّم     0 0 8
 (اىرواحب و االجٔر)

331 333 111 1 

کڕڕڕڕڕۆی گظڕڕڕڕڕخی فّغڕڕڕڕڕيی دووەم     8 0 8
 (ت اىخدٌیّاىٍصخيزٌا)

311 413 14 

 )شڕڕڕێیّم   کڕڕڕۆی گظڕڕڕخی فّغڕڕڕيی    ١ 0 8
 (اىٍصخيزٌات اىصيکیّ

111 311 19 

کڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆی گظڕڕڕڕڕڕڕڕڕخی فّغڕڕڕڕڕڕڕڕڕيی     ٤ 0 8
 (غیاُّ اىٍٔجٔدات)چٔارەم

111 139 13 

 )کڕڕڕۆی گظڕڕڕخی فّغڕڕڕيی پێڕڕڕِجّم    ٥ 0 8
 (اىِفلات اىراشٍاىیّ

311 139 11 

اىٍِ  )کۆی گظخی فّغيی طّطّم     ٦ 0 8
 (ات و ٌػروفات اخریواالعاُ

111 111 11 

 1 334 913 331 کۆی گظتی
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حڕڕڕڕڕڕڕڕڕاکٔ ( 810٨ /0/0 )خّرجڕڕڕڕڕڕڕڕڕی گرێتّشڕڕڕڕڕڕڕڕڕخی فّرٌاُتّراٍُڕڕڕڕڕڕڕڕڕان ّْةڕڕڕڕڕڕڕڕڕٔوە  ىّ_
  شڕڕڕڕڕڕڕّد و شڕڕڕڕڕڕڕ  ٌيیڕڕڕڕڕڕڕۆن و چڕڕڕڕڕڕڕو ّْزار دیِڕڕڕڕڕڕڕار (01١ 1٤1 111)ةڕڕڕڕڕڕڕژی   (١0/08/810٨)

 خّرج کراوە. (اىرواحب واالجٔر)ةٔوە ىّگّڵ کۆی گظخی فػيی یّکّم 

ی گڕڕڕڕڕڕر  ةّشڕڕڕڕڕڕخی ئۆحۆٌتێڕڕڕڕڕڕو ةڕڕڕڕڕڕۆ ةّڕێٔەةّرایّحیّکڕڕڕڕڕڕاُی خّرج کردُڕڕڕڕڕڕی پڕڕڕڕڕڕارە_
ىێکڕڕڕڕڕڕۆڵیِّوەی شڕڕڕڕڕڕيێٍاُی و دْڕڕڕڕڕڕۆک و فّرٌڕڕڕڕڕڕاُگّی کڕڕڕڕڕڕارگێری و دارایڕڕڕڕڕڕی ةڕڕڕڕڕڕۆ 

شڕڕڕڕڕڕڕی و خّوت ٌيیڕڕڕڕڕڕڕۆن و خّوت شڕڕڕڕڕڕڕّد و  (19 911 111)دەشڕڕڕڕڕڕڕخّکٌّان ةّ ةڕڕڕڕڕڕڕژی 
 .(11/13/3113)حاکٔ (1/1/3113)ىّ ڕێکّوحی  شی و ش  ّْزار دیِار ةٔوە

 

 چٔارەم بّطی پرن و ئاٌار 
 ّی ناروةڕڕڕڕاری نڕڕڕڕارگێری و  رٌاُگڕڕڕڕّ فّ  ر ةڕڕڕڕّ شڕڕڕڕّ  طڕڕڕڕی پڕڕڕڕالن و ئاٌڕڕڕڕار نڕڕڕڕّ ة

 : پێم ْاحٔوه  وه ی خٔاره م ْۆةاُّ ىّ  داراییّ

-   ُدازه ی ئّ ْۆبّ -1ی پرن         ْۆبّ -3ی ئاٌار      ْۆب1ّ

 طی پرن وئاٌار  ناُی بّ نیّ ره شّ ناره
 ّی  شڕڕڕڕڕڕڕخّ ن دهرا رٌاُتڕڕڕڕڕڕڕّ م فّ رجّ شڕڕڕڕڕڕڕی  شڕڕڕڕڕڕڕّ ی زاُیڕڕڕڕڕڕڕاری نّ وه نۆنردُڕڕڕڕڕڕڕ
 شپانی. ده
 .ةّڕێٔەةردن و طیکاری کردُی کارە ئاٌاریّکان 
  ئاٌڕڕڕڕڕڕڕادە کردُڕڕڕڕڕڕڕی فڕڕڕڕڕڕڕۆڕٌی دیڕڕڕڕڕڕڕزایَ کڕڕڕڕڕڕڕردن  و حێچڕڕڕڕڕڕڕٔوی ةاڵّخڕڕڕڕڕڕڕاُّی

 دەشخّی دەشپاکی ةۆ ڕێکخراوی ئۆیکا.
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 بّطی زاُیاریّکان و کۆٌپیٔتّر/پێِجّم 

 چاککردن وغیاُّ کردُی شیصخٌّی کاٌێرا ةۆ دەشخّ._0
 ةۆ طٔێِی وەشخاُی ئۆحۆٌتێيّکاُی دەشخّ.زیاد کردُی کاٌێرا _8
 چاککردنچُّدان شّردان کردُی ةّطّکاُی گظج فّرٌاُگّکان ةّ ٌّةّشخی _١

 ةّطّکٌّانچارەشّری کێظّکاُی اُخرُێج کراوە ىّالیّن  و ةّشخَ ةۆ کۆٌپیٔحّر و

ةّ  (patris)شڕڕڕڕّر شیصڕڕڕڕخٌّی شڕڕڕڕّرچاوەٌرۆییّکان ىّگّڵ کۆٌپاُیڕڕڕڕای  ىّکڕڕڕڕارکردن _٤
 ا ئێصخا ةّردەواٌیَ ىّشّر کارکردن.ْاوةّطی ح

 حّواو کردُی شیصخٌّی ْاحَ و چٔوُی فّرٌاُتّران._٥
 حّواو کردُی شیصخٌّی داواکردن و پژۆشّی ُاردُی ٌۆڵّت._٦
 دەشج پێکردُی شیصخٌّی ئّىیکخرۆُی ٌیالکات._٧
 دروشج کردن و دیزایَ کردُی چُّد ةرۆطٔ و ةّرگی کخێتێک ةۆ دەشخّ._٨
ّر ُڕڕڕڕڕاٌیيکّی ُّوەی دەشڕڕڕڕڕپاکی ةّ ٌّْڕڕڕڕڕاُّْگی ىّگّڵ ةّطڕڕڕڕڕی کڕڕڕڕڕارکردن ىّشڕڕڕڕڕ_٩

 گّطّپێدان و ڕاْێِان.
دروشڕڕڕڕج کردُڕڕڕڕی داحاةّیصڕڕڕڕی ُٔوشڕڕڕڕراوەکان ةڕڕڕڕۆ ُٔوشڕڕڕڕیِگّی ةّڕێڕڕڕڕز شڕڕڕڕّرۆکی _01

 دەشخّ.
طڕڕڕاُدکردٍُان ةڕڕڕۆ ّْردوو طڕڕڕاری شڕڕڕيێٍاُی و دْڕڕڕۆک ةّ ٌّةّشڕڕڕخی زیڕڕڕاد کردُڕڕڕی _00

 فّرٌاُتّران ةۆ شّر شیصخٌّی شّرچاوەٌرۆییّکان.
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 ُاوخۆ ووردبیِی 
 -کاروچاالکیّکاُی ةّطی ووردةیِی:

 ووردةیِی کردُی حۆٌاری ٌٔوچّ و ىیصخی ٌٔوچّ . _1
ڕۆژاُّی گظڕڕڕڕڕڕڕڕخی،حّرخاُکراوەکان،ووردە )ووردةیِڕڕڕڕڕڕڕڕی کردُڕڕڕڕڕڕڕڕی حۆٌارەکڕڕڕڕڕڕڕڕاُی _3

 .(خّرجیّکان،پێظیِّکان
 .(خّرج کردن و كّید)ووردةیِی کردُی ةّڵگُّاٌّکاُی  _1
ّکّکڕڕڕڕڕڕاُی داُڕڕڕڕڕڕان و ڕاکێظڕڕڕڕڕڕاُی پڕڕڕڕڕڕارە  ةڕڕڕڕڕڕۆ ووردةیِڕڕڕڕڕڕی کردُڕڕڕڕڕڕی گظڕڕڕڕڕڕج چ_4

 دەشخّکٌّان.
ووردةیِڕڕڕڕڕی کردُڕڕڕڕڕی گظڕڕڕڕڕج پصڕڕڕڕڕٔوىّکاُی پێظڕڕڕڕڕیِّی جۆراوجڕڕڕڕڕۆری ٌاُگڕڕڕڕڕاُّی _1

 دەشخّکٌّان.
 ووردةیِی کردُی پێظیِّی ةّردەشخی شّرۆکی دەشخّ ._1
ووردةیِڕڕڕڕڕڕی کردُڕڕڕڕڕڕی پێظڕڕڕڕڕڕیِّ حایتّحّکڕڕڕڕڕڕان کّ ةڕڕڕڕڕڕۆ دەشڕڕڕڕڕڕخّکٌّان حّرخڕڕڕڕڕڕان _9

 دەکرێج ةۆ ٌّةّشخی جۆراوجۆر.
 کاری ىّشّر کراوە. (11/13/3113)کارەکاُی ووردةیِی حاکٔ  گظج
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 : ُگٕ ٌاّْ ْاونارى  ّْ

پڕ  ى   اڵم ْێظڕخا ةڕّ شڕپانٕ ةڕّ ى ده شڕخّ ڵ ده گّ زگانان ىّ راى ْاونارى دام و ده ڕه شّ
 . ت و پێدإُ زاُیارى ُدێم ةٔارى  حایتّ ّْ  ىّ  پێٔیصج ُیّ
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