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بەغی یەکەم :پێٌاضَ
یەکەمً ،اّی رێکخراّەکە :بسّتٌٍَّی گۆڕاى
دّەم ،پێٌاضَكَی :رێكخراّێكی ضیاضی خاٍّى كَضایَتی هەعٌەّییە؛ لە کۆبًْەّەی ئارٍزّهًَذاًَی ئەّ ُاّاڵتیاًە پێکذێ کە لە
دەّری بەرًاهەی ضیاضی ّدەضتْری ًاّخۆی بسّتٌەّەی گۆراى کۆبًْەتەّە.
ضییەم ،درّغوَكَی :گۆڕاى
چْارەم ،لۆگۆكَی :بازًَیَكَ بَڕًٍگی ًیلی؛ لَ ًاٍّڕاضتیذا ّێٌَی هۆهێكی ضپی َُیَ؛ كَ ئاگرێكی بَ َُردّّ رًٍگی زٍرد ّ
ًارًجی لَضَرٍ ّ لَژێریذا ًاّی بسّتٌٍَّكَ بَ َُردّّ رًٍگی ًارًجی ّ ضپی ّ بَ پیتەکاًی كْردی ّ عَرٍبی ّ ئیٌگلیسی
ًْضراّى.
پێٌجەم ،غْێٌی چاالکیَُ :رێوی کْردضتاى ،عێراقی فیذڕاڵ ّ َُرجێیَک کە ُاّاڵتیاًی کْردضتاًی لێبێ .لە ئێطتادا ،هەکۆی
ضَرٍکی لَ غاری ضلێواًیَ.

بەغی دّەمُ :ەڵطْڕاّ ّ پػتیْاى
هادەی یەکەمَُ :ڵطْڕاّ
یەکەمَُ ،ر ُاّاڵتیَك بخْازێت دەتْاًێت ببێتە َُڵطْڕاّ گَر ئَم هَرجاًَی تیادا بێت:
ُ :٢–٢ەژدە ضاڵی تَهًَی تَّاّ كردبێت.
 :٣–٢كار بۆجێبَجێكردًی بَرًاهَ ّ بَدیِاتٌی ئاهاًجَكاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى بكات.
 :٤–٢لە ُەهاى کاتذا ئەًذاهی ُیچ حیسبێکی تری کْردضتاًی ،عێراقی یاى ُەرێوی ًەبێت.
٢ـ :٥بڕیاری تاّاًبارکردًی بە تاّاًێکی ئابڕّبەر لە دادگا ًاّخۆیی ّ دەرەکیەکاى دەرًەچْبێت ّ بەغذار ًەبْبێت لە تاّاًی
کۆهەڵکْژیذا.
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دّەم ،دٍرچّْى لَ َُڵطْڕاّێتی:
َُڵطْڕاّ لَ َُڵطْڕاّێتی بسّتٌەٍّی گۆڕاى دٍردٍچێت:
 :٢–٣ئەگەر خۆی ئارٍزّهًَذاًَ داّاكاری پێػكَظ بكات.
 :٣–٣ئەگەر زیاًی هاددی یا هَعٌَّی لَ بسّتٌَّەکە بذات ّ بەّ ُۆیٍَّ بڕیاری دّرخطتٌٍَّی لَ الیَى ژّری یاضایی دٍربچێت.
٣ـ :٤ئەگەر هەرجەکاًی ُەڵطْڕاّێتی لەدەضت بذا.
ضێیەم ،هافَكاًی َُڵطْڕاّ:
َُ :٢–٤ڵطْڕاّ ،گَر هَرجی پێْیطتی تێذابّْ ،بۆی َُیَ داّابكات بۆ َُهْ ئاضتَكاًی رێكخراٍّیی بسّتٌٍَّی گۆڕاى ّ
ئًَجْهَى ّ دٍزگا ّ داهَزراٍّكاًی َُرێن ّ دەّڵەتی عێراقی فیذڕاڵ بپاڵێْرێت.
َُ :٣–٤ڵطْڕاّ بۆی َُیَ لَ ریفراًذۆم ّ ُەڵبژاردًە ًاّخۆیییَكاًی بسّتٌٍَّكَدا دًٍگ بذات ّ خۆی بپاڵێْێت.

هادەی دّەم :پػتیْاى
َُ .٢ر ُاّاڵتیَك ئارٍزّی كاری رێکخراّەیی ًَبّْ لَ ًاّ یَكێك لَ ئۆرگاًەکاًی بسّتٌٍَّكَدا بَاڵم ئاهادٍبْ خۆبَخػاًَ
پػتیْاًی هاددی ّ هَعٌَّی ،ضیاضی ّ جەهاّەری بسّتٌٍَّكَ بكات ،پێی دٍّترێت پػتیْاى ّ دٍكرێت ًاّی لَ تۆهاری
پػتیْاًاًذا بٌْضرێت.
 .٣پػتیْاى هافی دًٍگذاى ّخۆپااڵّتٌی لَ َُڵبژاردًَ ًاّخۆییَكاًی بسّتٌٍَّكَدا ًی یَ بَاڵم گَر لێٍْغاٍّیی لَ بْارێكذا ُەبێ
ّ هَرجی پێْیطتی تێذابێت ،دٍتْاًێت داّابكات بۆ َُهْ ئاضتَكاًی ئًَجْهَى ّ دٍزگا ّ داهَزراٍّكاًی َُرێن ّ دەّڵەتی عێراقی
فیذڕاڵ بپاڵێْرێت.
 .٤ئەگەر پػتیْاى ئارەزّی ُەبْ ببێتە ُەڵطْڕاّ ،پێْضتە پێع ضێ هاًگ لە ُەڵبژاردًە ًاّخۆییەکاى ًاّی خۆی تۆهاربکات.
 .٥پػتیْاى دەتْاًێت لە ُەهْ دەزگاکاًی بسّتٌەّەکەدا کاربکات.
 .٦پػتیْاى دەتْاًێت رەخٌە ّ پێػٌیار دەربارەی کار ّ ُەڵْێطتی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ ُەڵطْڕاّەکاًی ئاڕاضتەی ُەهْ ئاضتە
رێکخراّەییەکاًی بسّتٌەّەکە بکات.
 .٧پێکِێٌاًی ئەًجْهەًی پػتیْاى لەضەر ئاضتی غارەکاى بە رێٌواییەکی تایبەت رێکذەخرێت.
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بەغی ضێیەم :بازًە
هادەی یەکەم :پێٌاضەی بازًَ
یەکەم ،بازًَ یەکەی رێکخراّەیی ضەرەکی بسّتٌەّەی گۆڕاًە بۆ رێکخطتٌی ُەڵطْڕاّاى ّ پەیْەًذی لەگەڵ دەًگذەراى ّ
بەغذاریکردى لە ُەڵبژاردًە گػتیەکاًی کْردضتاى ّ عێراقی فیذڕاڵذا.
دّەم ،ضٌْری کاری بازًە بە دّ جۆر دیاری دەکرێت:
 :٢–٣ضٌْری بەڕێْەبەرایەتی غار ّ غارۆچکەکاى بە پێی ًەخػەی ئیذاری کْردضتاى ّدەّڵەتی عێراقی فیذڕاڵ.
 :٣–٣ضٌْری جْگرافی ًاًٍّذی تۆهارکردًی دًٍگذاى بە پێی ًەخػەی کۆهیطیۆًی بااڵی ُەڵبژاردًەکاى.
ضێیەمَُ ،هْ بازًَیَک بۆ ًاضیٌٍَّ ّ جیاکردًٍَّی لَ بازًەیەکی تر ،ژهارٍیَکی تایبَت بَ خۆی ئَبێ کە ئَغێ بَ َُهاى
ژهارٍی ئَّ گًْذً ،احیە ،گَڕٍک ّ قْتابخاًَیەٍّ بێ کَ بٌکَی تۆهاری دًٍگذٍراًی لێیە.
چْارەم ،لە ضٌْری جْگرافیای ُەًذێک غْێي کە بٌکەی دەًگذەراًی کۆهطێۆًی لێ ًیە دەغێ بازًە بە ًاّی غْێٌەکەّە
بکرێتەّە.

هادەی دّەم :دیاریکردًی ژهارەی بازًەکاى
 .٢قەزاکاًی پارێسگاکاًی کْردضتاى بە گْێرەی رێژەی داًیػتْاى دابەغکراّى بۆ ضێ پلەی غارەّاًی :پلەی ئەلف ّ بێ ّ
جین.
 .٣بسّتٌەّەی گۆڕاى لە پۆلێٌکردًی ئەًجْهەًەکاًی قەزاکاًذا پێڕەّی ُەهاى دابەغکردًی کردّە.
 .٤ژهارەی بازًەکاى بە پێی پۆلێٌکردًی غارەکاى دیاری ئەکرێت.

هادەی ضێیەم :پێکِاتەی ئەًجْهەًی بازًە
یەکەم ،دەضتەی بەڕێْەبەر لە پێٌج ئەًذام پێکذێت.
 :٢–٢بازًَّاى ،بەرپرضی ئًَجْهًَی بازًَیە.
 :٣–٢ضکرتێری بازًَ ،کات ّ غْێٌی کۆبًٍَّْی ئًَجْهَى رێکذٍخات ّ ئًَذاهَکاًی لێ ئاگاداردٍکاتەّە؛ کۆًْضی
کۆبًٍَّْکاى ئاهادٍ دٍکات؛ ئاهاری ًاّی َُڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى رێکذەخات ّ دەیپارێسێت؛ ّ راپۆرتی هاًگاًە
ئاهادەدەکات .دەبێ ضکرتێری بازًَ خْێٌذەّار بێت ّ غارەزای کۆهپیْتەر بێت.
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 :٤–٢بَڕێٍْبَری کارگێڕی ،بَرپرضَ لَ کارّباری دارایی ّ پێذاّیطتیَ لۆجطتیَکاًی بازًَکَی.
 :٥–٢بەرپرضی ئافرەتاى ،بەرپرضە لە کارّباری رێکخراّەیی ئافرەتاى لە ضٌْری بازًەدا .دەبێ بەرپرضی ئافرەتاى
خْێٌذەّار بێت.
٢ـ :٦بەرپرضی ئاهار ّ ُەڵبژاردى.
دّەم ،بٌکَّاًَکاى:
 :٢–٣بٌكَ ،یَكَی بٌَڕٍتیی پێكِێٌاًی بازًَیَ ّ دٍبێت الًی كَهی ژهارٍی َُڵطْڕاّاى تیایذا لَ حَّت کەش كَهتر ًَبێت.
ئەرک ّ دەضەاڵت ّ هافی بٌکە بە رێٌواییەک ،لە الیەى ژّری پەیجْری ّ ئەًجْهەًی قەزاّە ،دیاری دەکرێي.
 :٣–٣بٌکەّاى ،ضَرپَرغتی ئًَجْهًَی بٌکَ جیاّازٍکاًی ضٌْری ًاًٍّذی تۆهارکردًی دًٍگذٍراى (هرکس تطجیل الٌاخبیي)
ی ضَردٍهی َُڵبژاردى ئَکات .ژهارٍی بٌکَّاًَکاًی ًاّ بازًَ بَ پێی جیاّازی ژهارەی ًاّەًذەکاًی دەًگذاى جیاّازى.
ضێیەمُ ،ەهْ ُەڵطْڕاّاًی ئەًجْهەًی بازًە ،ئەگەر هەرجەکاًیاى تێذا بێ ،بۆیاى ُەیە خۆیاى بۆ ئەًذاهەتی دەضتەی
بەڕێْەبەری بازًە کاًذیذبکەى.
هادەی چْارەم :کۆبًٍَّْی بازًە
یەکەم ،دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە بۆ راپەڕاًذًی کارّبارەکاًی الًی کَم دّ َُفتَ جارێک ّ َُر کاتێکیع
پێْیطتی کرد کۆدٍبێتٍَّ.
دّەم ،ئًَجْهًَی بازًَ بۆ ئاگاداربْى لَ ئاڵْگۆڕی دۆخی ًاّچَکَی ّ َُڵطًَگاًذًی کارّبارٍکاًی ،هاًگی جارێک
کۆدەبێتەّە.
ضێیەم ،بازًَّاى لە کۆبًْەّەی هاًگاًەی ئەًجْهەًی قەزادا ًْێٌَرایَتی بازًَکَی دٍکا؛ ئەگەر ًەیتْاًی ،ئەغێ ضکرتێر لە
جیاتی ئەّ ًْێٌەرایەتی بازًەکەی بکات.
چْارەم ،ئەًجْهەًی بازًە بۆ راپَڕاًذًی کارٍکاًی لَ دۆخی ئاضایی دا لَ "هَکۆی بسّتٌٍَّی گۆڕاى" دا جێگَیَکی تایبَت بَ
خۆی دٍبێ ّ لَ کاتی پێْیطتیػذا ،بَ تایبَتی لَ کاتی َُڵبژاردًذا ،بۆی َُیَ بەڕاّێژ لەگەڵ ئەًجْهەًی قەزادا بٌکە ّ بارٍگا
بکاتٍَّ.
هادەی پێٌجەم :ئەرکەکاًی بازًَ
یەکەم ،راگرتٌی پێًٍْذی بَردٍّام لَگَڵ داًیػتْاًی ضٌْری بازًَکَدا لە رێگای بَغذاریکردى لە بۆًە کۆهەاڵیەتی ّ کلتْری
ّ ًیػتواًیەکاى ،باڵّکردًٍَّی راگَیًَراٍّکاًی گۆڕاى ّ بَضتٌی کۆڕ ّ کۆبًَّْە.
6

دّەم ،پێػٌیارکردًی ًاّی کاًذیذ بۆ َُر َُڵبژاردًێک (پارلَهاى ،پارێسگا ،غارٍّاًیُ ،تذ) کَ ئًَجام ئَدرێت.
ضێیەم ،ئاهادەکردًی ژهارٍی پێْیطتی َُڵطْڕاّ بۆ راُێٌاًی بریکاری ّێطتگَکاى ّ باًگَغَی َُڵبژاردى ،بَ ُاّکاری
بٌکَکاى ّ ّێطتگەکاى ّ گرّپَکاًی پػتیْاى.
چْارەم ،ئاگادارکردًی بەڕێْەبەری هیذیای ئًَجْهًَی قەزا لَ َُر رّداّێک کە لَ ضٌْری بازًَکَیاًذا رّدەدات.
پێٌجەم ،رێکخطتٌی ُەڵطْڕاّ ّ پػتیْاًاى لە ضٌْری چاالکی خۆیذا.
غەغەم .چاّدێریکردًی دۆخی ُەڵبژاردًەکاى ّ تۆهاری دەًگذەراى.
حەّتەم ،دابیٌکردًی چاّدێری پێْیطت بۆ ضەر ضٌذّقەکاى بە ُەهاُەًگی ژّری ُەڵبژاردى.

بەغی چْارەم :رایەڵە
هادەی یەکەم :پێٌاضەی رایەڵە
یەکەم ،رایَڵَ؛ یەکەیەکی بٌچیٌەییە لە بسّتٌەّەی گۆراى ،لەضەر بٌەهای پیػەیی ّ پێگەی جەهاّەریی رێک دەخرێت ،کًَاڵی
پەیْەًذی بسّتٌٍَّی گۆڕاًَ لَگَڵ پیػَّ تْێژە جیاّازٍکاًی کۆهَڵگادا.
دّەم ،ضٌْری کاری رایَڵَ َُهْ ُاّپیػَکاًی دٍگرێتٍَّ کە لَ ضٌْری غار یا قَزایَکذا کاردەکەى .
ضێیەمَُ ،هْ ئًَجْهًَی رایَڵَکاى بۆ ًاضیٌٍَّ ّ جیاکردًٍَّیاى لَ یَکتری دەبێ ًاّێکیاى ُەبێت کە بگًْجێ لَ گَڵ
پیػَکَیاى یا پێگەی کۆهَاڵیَتی یاى.
چْارەم ،لَ ًَُذێ غار یا قَزادا کَ یَکێ یا ًَُذێ لَّ پیػاًَی لێ ًیَ یاى لێیَتی ّ بَ ژهارٍ کَهي ،ئَگَر ژهارٍیَکی
بَرچاّی لَّ پیػَیَ تێذا ًَبْ ،پێْیطت ًاکات رایَڵَیاى بۆ درّضت بکرێ ئَغێ لَگَڵ رایَڵَکَی ًسیکی خۆی دا
یَکبخرێي.

هادەی دّەم :دیاریکردًی ژهارەی رایەڵەکاى
یەکەم،
 :٢–٢قەزاکاًی پارێسگاکاًی کْردضتاى بە گْێرەی رێژەی داًیػتْاى دابەغکراّى بۆ ضێ پلەی غارەّاًی :پلەی ئەلف ّ بێ
ّ جین.
ً :٣–٢اّچە کْردضتاًیە دابڕێٌراّەکاى بە رێٌوایی تایبەت رێکذەخرێي.
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دّەم ،بسّتٌەّەی گۆڕاى لە پۆلێٌکردًی ئەًجْهەًەکاًذا پەیڕەّی ُەهاى جۆرە دابەغکردًی کردّە.
ضێیەم ،ژهارەی رایەڵەکاى بە پێی پۆلێٌکردًی غارەکاى بەم غێْەیە دیاری دەکرێي:
:٢– ٤بۆ پێکِێٌاًی رایەڵە لە قەزای پلەی ئەلف دا دەبێ الًی کەم  ٣٦ئەًذاهی ُەبێ.
قەزاکاًی پلەی ئەلف بریتیي لە:
ًاّەًذی قەزای ضلێواًیً ،اّەًذی قەزای ُەّلێرً ،اّەًذی قەزای دُۆک ّ ًاّەًذی قەزای کەرکْک.
 :٣–٤بۆ پێکِێٌاًی رایەڵە لە قەزای پلەی بێ دا دەبێ الًی کەم  ٢٦ئەًذاهی ُەبێ.
قەزاکاًی پلەی بێ بریتیي لە:
پارێسگای ضلێواًی :قەزای پػذەر ،قەزای راًیە ،قەزای کەالر ّ قەزای چەهچەهاڵ.
پارێسگای ُەّلێر :قەزای کۆیە ،قەزای ضۆراى ّ قەزای هێرگەضْر.
پارێسگای دُۆک :قەزای زاخۆ.
پارێسگای کەرکْک :قەزای دّبس.
 :٤–٤بۆ پێکِێٌاًی رایەڵە لە قەزای پلەی جین دا دەبێ الًی کەم  ٨ئەًذاهی ُەبێ.
قەزاکاًی پلەی جین بریتیي لە:
پارێسگای ضلێواًی :قەزای قەرەداخ ،قەزای غارەزّر ،قەزای ضەیذضادق ،قەزای ُەڵەبجە ،قەزای غارباژێڕ ،قەزای پێٌجْیي،
قەزای هاّەت ،قەزای دەربەًذیخاى ،قەزای دّکاى ّ قەزای کفری.
پارێسگای ُەّلێر :قەزای رەّاًذّز ،قەزای دەغتی ُەّلێر ،قەزای غەقاڵّە ،قەزای چۆهاى ّ قەزای خەبات.
پارێسگای دُۆک :قەزای ضێوێل ،قەزای ئاهێذی ،قەزای غێخاى ّ قەزای ئاکرێ.
پارێسگای کەرکْک :قەزای داقْق.
چْارەمُ ،ەر رایەڵەیەک ژهارەی ئەًذاهەکاًی ًەگەیػتە ژهارەی دیاریکراّی خاڵی ضێیەم ،پێْیطتە لە گەڵ رایەڵەیەکی ًسیک
لە پیػەکەی خۆی دا یەکبگرێت.
 :٢–٥رایەڵە لەضەر ئاضتی ًاحیە درّضت ًاکرێت ،پێْیطتە یەک رایەڵەی ضەرتاضەریی ُەبێت بۆ یەک پیػەی دیاری کراّ لە
ضٌْری قەزاکەدا.
ً :٣–٥احیەکاى ًْێٌەریاى لە ئەًجْهەًی رایەڵە ضەرەکیەکەدا دەبێ.
پێٌجەم ،لە ضٌْری ُەر قەزایەکذا بۆ ُەر پیػەیەکی دیاریکراّ پێْیطتە یەک رایەڵە ُەبێ.

هادەی ضێیەم :پێکِاتەی ئەًجْهەًی رایەڵە
ئًَجْهًَی رایَڵَ پێکذێت لَ:
یەکەم ،دەضتەی بەڕێْەبەر:
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 :٢–٢رێکخَری رایَڵَ؛ ضَرپَرغتی کارّبارٍکاًی ئًَجْهًَی رایَڵَ دٍکات.
 :٣–٢ضکرتێری رایَڵَ؛ کات ّ غْێٌی کۆبًٍَّْی ئًَجْهَى رێکذٍخات ّ ئًَذاهَکاًی لێ ئاگادار دٍکات؛ کۆًْضی
کۆبًٍَّْکاى ئاهادٍ دٍکات؛ تۆهاری ًاّی َُڵطْڕاّاى رێکذەخات ّ دٍپارێسێ؛ دەبێ خْێٌذەّار بێت ّ غارەزای کۆهپیْتەر
بێت.
 :٤–٢بَڕێٍْبَری کارگێڕی؛ بَرپرضَ لَ کارّباری دارایی ّ پێذاّیطتیَ لۆجطتیَکاًی رایَڵَکَ.
دّەم ،ئًَذاهاًی ئًَجْهًَی رایَڵَ؛ بَ پێی پێْیطتیَکاًی فراّاًی پیػَکَ ژهارەیاى دیاری دٍکرێ.
هادەی چْارەم :کۆبًْەّەی رایەڵە
یەکەم ،دەضتەی بەڕێْەبەری ئًَجْهًَی رایَڵَ بۆ راپەڕاًذًی کارّبارەکاًی ،الًی کەم هاًگی یەک جار یاى لە کاتی
پێْیطتذا کۆدەبێتەّە.
دّەم ،ئەًجْهەًی رایەڵە بۆ ئاگاداری لَ ئاڵْگۆڕی دۆخی پیػَکَی ّ ًاّچَکَی ّ َُڵطًَگاًذًی کارّبارٍکاًی رایَڵَکَی،
هاًگی جارێک کۆدەبێتەّە.
ضێیەم ،رێکخَری رایَڵَ ،لە کۆبًْەّەی هاًگاًەی ئًَجْهًَی قَزادا ًْێٌەرایەتی رایەڵەکەی دەکا .ئَغێ لە بری رێکخەری
رایەڵە ،ضکرتێر بەغذاربێت.
چْارەم ،ئًَجْهًَی رایَڵَ بۆ راپَڕاًذًی کارٍکاًی لَ دۆخی ئاضایی دا لَ "هَکۆی بسّتٌٍَّی گۆڕاى" دا جێگَیَکی تایبَت
بَ خۆی دٍبێ ّ لَ کاتی پێْیطتیػذا ،بَ تایبَتی لَ کاتی َُڵبژاردًذا ،بۆی َُیَ بەُاّکاری لەگەڵ ئەًجْهەًی قەزادا بٌکە ّ
بارٍگا بکاتٍَّ.

هادەی پێٌجەم :ئەرکەکاًی رایەڵە
یەکەم ،ئاهادٍکردًی پڕۆژٍی َُڵطًَگاًذى ّ تۆژیٌٍَّ لَ بْارٍ جیاّازٍکاًی ژیاًی کۆهَڵگادا ٍّکْ:
َُ :٢–٢ڵطًَگاًذًی ئَدای کاری حکْهەت ّ کەرتی تایبەت لَ بْاری ئَّ پیػَیەدا.
 :٣–٢ئاهادٍکردًی پڕۆژٍی زاًطتی بۆ چاکطازی لَ ضیطتَهی کاری پیػَی پێًٍْذیذاردا ٍّکْ :ضیطتَهی پَرٍّردٍ،
تًَذرّضتی ،قَزائی ،ژێرخاى ،تَکٌۆلۆجی ،بازاڕ ،کػتْکاڵ ،پیػَضازی ّ رۆغٌبیری.
دّەم ،پێػٌیارکردًی ًاّی کاًذیذی غایطتە بۆ َُر َُڵبژاردًێک (پارلَهاى ،پارێسگا ،غارٍّاًی ،رێکخراٍّکاًی کۆهَڵی
غارضتاًی ّ ُتذ) ّ بۆ ُەر دەزگا ّ داهەزراّەیەکی ُەرێن ّ دەّڵەتی عێراقی فیذراڵ.
ضێیەم ،ئاهادەکردًی ژهارٍی پێْیطتی َُڵطْڕاّ بۆ ّێطتگَکاى ّ بۆ باًگَغَی َُڵبژاردى ،بَ ُاّکاری ُاّپیػەکاًی لە
گرّپَکاًی پػتیْاًی رایەڵە.
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بەغی پێٌجەم :ئەًجْهەًی قەزا
هادەی یەکەم :پێٌاضەی ئەًجْهەًی قەزا
ئەًجْهەًی قەزا چەتری رێکخراّەیی بسّتٌەّەی گۆڕاًەُ ،ەر ئەًذاهێکیاى بە تەًیا ّ ُەهْیاى بە کۆهەڵ بەرپرضیارى لە
راپەڕاًذًی ئەرکە گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پاراضتٌی یەکڕیسی ّ ًاّباًگی بسّتٌەّەکە لە ضٌْری قەزاکەیاًذا.
هادەی دّەم :جیاّازی قەزاکاًی ُەرێوی کْردضتاى
یەکەم ،غارەّاًی قەزاکاًی پارێسگاکاًی ُەرێوی کْردضتاى بە گْێرەی رێژەی داًیػتْاى دابەغکراّى بۆ ضێ پلەی ئیذاری:
پلەی ئەلف ّ پلەی بێ ّ پلەی جین.
دّەم ،بسّتٌەّەی گۆڕاى لە پۆلێٌکردًی ئەًجْهەًەکاًی قەزاکاى دا پەیڕەّەی ُەهاى غێْە -دابەغکردًی کردّە.
ضێیەم ،بسّتٌەّەی گۆڕاى لە پێکِێٌاًی ئەًجْهەًەکاًذا تایبەتوەًذی پێکِاتەی داًیػتْاًی قەزاکاى لە بەرچاّدەگرێ.
چْارەم ،ئەًجْهەًەکاًی ًاّچە کْردضتاًیە دابڕێٌراّەکاى دۆخی تایبەتییاى دەبێ ّ هاهەڵەی تایبەتییاى لە گەڵ دەکرێ.

هادەی ضێیەم :پلەی ئیذاری قەزاکاى
یەکەم ،ئەًجْهەًی قەزای پلەی ئەلف
 :٢–٢لە پارێسگای ضلێواًی بریتیە لەً :اّەًذی قەزای ضلێواًی.
 :٣–٢لە پارێسگای ُەّلێر بریتیە لەً :اًّذی قەزای ُەّلێر.
 :٤–٢لە پارێسگای دُۆک بریتیە لەً :اّەًذی قەزای دُۆک.
 :٥–٢لە پارێسگای کەرکْک بریتیە لەً :اّەًذی قەزای کەرکْک.
دّەم ،ئەًجْهەًی قەزای پلەی بێ
 :٢–٣لە پارێسگای ضلێواًی بریتیە لە :قەزای پػذەر ،قەزای راًیە ،قەزای کەالر ّ قەزای چەهچەهاڵ.
 :٣–٣لە پارێسگای ُەّلێر بریتیە لە :قەزای کۆیە ،قەزای ضۆراى ّ قەزای هێرگەضْر.
 :٤–٣لە پارێسگای دُۆک بریتیە لە :قەزای زاخۆ.
 :٥–٣لە پارێسگای کەرکْک بریتیە لە :قەزای دّبس.
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ضێیەم.ئەًجْهەًی قەزای پلەی جین
 : ٢–٤لە پارێسگای ضلێواًی بریتیە لە :قەزای قەرەداخ ،قەزای غارەزّر ،قەزای ضەیذضادق ،قەزای ُەڵەبجە ،قەزای غارباژێڕ،
قەزای پێٌجْیي ،قەزای هاّەت ،قەزای دەربەًذیخاى ،قەزای دّکاى ّ قەزای کفری.
 :٣–٤لە پارێسگای ُەّلێر بریتیە لە :قەزای رەّاًذّز ،قەزای دەغتی ُەّلێر ،قەزای غەقاڵّە ،قەزای چۆهاى ّ قەزای خەبات.
 :٤–٤لە پارێسگای دُۆک بریتیە لە :قەزای ضێوێل ،قەزای ئاهێذی ،قەزای غێخاى ،قەزای ئاکرێ ّ قەزای بەردەڕەظ.
 :٥–٤لە پارێسگای کەرکْک بریتیە لە :قەزای داقْق.
هادەی چْارەم :پێکِاتەی ئەًجْهەًی قەزا
ئەًجْهەًی قەزا پێکذێ لە:
یەکەم ،ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەر
دّەم ،بازًەّاًەکاى
ضێیەم ،رێکخەری ئەًجْهەًی رایەڵە
چْارەم ،ئەًذاهی تەّاّکار (ئەگەر ُەبْ)

هادەی پێٌجەم:
ژهارەی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی قەزای پلەی ئەلف ّ پلەی بێ ّ پلەی جین پێکذێت لە  ٨ئەًذام.
یەکەم ،باژێڕّاى:
 :٢–٢بَرپرضی یَکَهی ئەًجْهەًی قەزایە.
ًْ :٣–٢ێٌەرایەتی قەزاکەی دەکا لە جڤاتی ًیػتواًی بسّتٌەّەی گۆڕاًذا.
 :٤–٢دەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ؛ ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ؛ خْێٌذەّار بێ؛ تەهەًی لە  ٣٦ضاڵ کەهتر ًەبێ ّ
لە ًاّچەکەدا ًاضراّ بێ.
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دّەم ،ضکرتێر:
 :٢–٣بَرپرضَ لە دیاریکردًی کات ّ غْێٌی کۆبًٍَّْ ،تۆهارکردًی بابَتَکاًی ًاّ کۆبًٍَّْ ّ بڕیار ّ راضپاردٍکاى،
ُەهاُەًگی ًێْاى َُهْ بازًە ّ رایەڵەکاًی ضٌْری قەزاکَیاى.
 :٣–٣دەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ ،ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ ،دەبێ خْێٌذەّار بێت ّ لە بەکارُێٌاًی کۆهپیْتەر
بساًێ.
ضێیەم ،بەرپرضی ئافرەتاى:
 :٢–٤بەرپرضە لەکارّباری رێکخراّەیی ئافرەتاى.
 :٣–٤دەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ ّ خْێٌذەّار بێت.
چْارەم ،بەڕێْەبەری کارگێڕی:
 :٢–٥بَرپرضَ لَ راپَڕاًذًی کارّباری کارگێڕی ،دارایی ،ژهێریاری ّ دابیٌکردًی پێذاّیطتی لۆجطتی بارٍگا ّ بٌکَکاى.
 :٣–٥دەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ؛ ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ ّ غارەزایی ُەبێ لە کارّباری کارگێڕیی دا.
پێٌجەم ،بەڕێْەبەری هیذیا:
 : ٢–٦بەرپرضە لە کارّباری هیذیایی ضٌْری قەزاکەی ّ پەیْەًذی لە گەڵ دەزگاکاًی راگەیاًذى .ئَگَر پێْیطتی کرد َُّاڵی
کۆبًٍَّْ گرًگەکاًی ئەًجْهەًی قەزا ّ بڕیارٍکاًی ،بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّری رۆژًاهەّاًی بۆ رای گػتی باڵّدٍکاتٍَّ.
 :٣–٦دەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ؛ لەکاری هیذیایی غارەزابێت؛ ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ؛ خْێٌذەّار بێت ّ لە
بەکارُێٌاًی کۆهپیْتەر بساًێ.
غەغەم ،بەڕێْەبەری پەیْەًذی گػتی:
 :٢–٧بَرپرضَ لَ پَیًٍْذی لَگَڵ :حیسب ّ رێکخراٍّ ضیاضیَکاى ،رێکخراّەکاًی کۆهەڵی غارضتاًی ّ داّّدەزگاکاًی
حکْهەت.
 :٣–٧دەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ؛ ضەرچاّەی ژیاًی ُەبێت؛ خْێٌذەّار بێت ّ لەبەکارُێٌاًی کۆهپیْتەر
غارەزابێت.
حەّتەمًْ ،ێٌەری ژّری ُەڵبژاردى :بەرپرضە لەکارّباری ُەڵبژاردًی قەزاکە؛ بە غێْازی داًاى دەبێت ّ ئەًذاهی دەضتەی
بەڕێْەبەرە.
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ُەغتەمًْ ،ێٌەری ژّری پەیجْری :کاری ُەڵطەًگاًذى ّ بەدّاداچْى لە ضٌْری قەزادا دەکات ،دەتْاًێت بەغذاری بکات لە
کۆبًْەّەکاًی ئەًجْهەًذا بەاڵم ئەًذاهی دەضتەی بەڕێْەبەر ًیە.

هادەی غەغەم :ئەًذاهی تەّاّکار
یەکەم ،ئەًذاهی تەّاّکار بە پێی رێژەی دەًگی بە دەضتِاتْی گۆڕاى لە ُەڵبژاردًی گػتی دا لە ُەر قەزایەکذا لە چاّ ژهارەی
کْرضیەکاًی ًاّ پەرلەهاًذا ،دیاری دەکرێ.
دّەم ،لە گەڵ ُەڵبژاردًی ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری قەزاداُ ،ەڵبژاردًی بۆ دەکرێت.
ضێیەم ،ژهارەی ئەًذاهی تەّاّکار لەگەڵ گۆڕاًی رێژەی دەًگی بەدەضتِاتْی گۆڕاًذا لە ُەڵبژاردًی گػتی دا دەکرێت
بگۆڕدرێت.
چْارەم ،ئەرکەکاًی ئەًذاهی تەّاّکار:
 :٢–٥لەگەڵ باژێڕّاى ًْێٌەرایەتی قەزاکەی دەکات لە جڤاتی ًیػتواًیذا.
 :٣–٥ئەًذاهی ئەًجْهەًی قەزاکەی دەبێ.
 :٤–٥لە کاتی ئاهادەًەبًْی باژێڕّاًذا کارەکاًی رایی دەکا.
 :٥–٥بە پێی غارەزایی ،جڤاتی ًیػتیواًی کاری پێ دەضپێرێ.
هادەی حەّتەم :کۆبًْەّەی دەّریی
یەکەم ،تێکڕای ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی قەزا ُەهْ هاًگێ کۆبًْەّەی ئاضایی دەکەى ُەرّەُا لە کاتی پێْیطتذا لە ضەر داّای
ًیْەی ئەًذاهەکاًی یاى دّضێیەکی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەکاى ّ ئەًجْهەًی رایەڵەکاى.
دّەم ،دەضتەی بەڕێْەبەر الًی کەم هاًگی  ٣جار کۆبًْەّەی ئاضایی خۆی دەکات.
ضێیەم  ،لە کۆبًْەّەکاًذا کار بە بٌەهای "ضەرکردایەتی بە کۆهەڵ" دەکرێ ّ ،بڕیارەکاى بە پێی بٌەهای "زۆرایەتی رەُا"
دەدرێي .
چْارەم ،کۆبًْەّەی هاًگاًەی ئەًجْهەًی قەزا بە ضەرپەرغتی باژێڕّاى دەبێت ّ گەر ئەّ ًەیتْاًی ،ئەغێ بە ضەرپەرغتی
ضکرتێر بێ.
پێٌجەم ،کۆبًْەّەی هاًگاًەی ًْێٌەراًی قەزاکاى بە ضەرپەرغتی باژێڕّاى دەبێت ّ گەر ئەّ ًەیتْاًی ،ئەغێ بە ضەرپەرغتی
ضکرتێر بێ.
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هادەی ُەغتەم :پەیْەًذی ئەًجْهەى ّ پەرلەهاًتار
دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی قەزا پەیْەًذی ئەًجْهەًەکەیاى لە گەڵ ًْێٌەرەکاًی قەزاکەیاى لە فراکطیۆًەکاًی گۆڕاى لە
پەرلەهاًی کْردضتاى ،ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی عێراق ّ ئەًجْهەًی پارێسگا ،بەغێْەیەکی دەّری رێکذەخا .ئەگەر قەزاکەیاى لە
یەکێ لەّ داهەزراّە ُەڵبژێردراّاًەدا ًْێٌەری ًەبْ ،ئەّا پەیْەًذی ئەًجْهەًەکەیاى لەگەڵ ًْێٌەرەکاًی ًسیکتریي قەزادا
رێکذەخا:
یەکەم ،بۆ ئاهادەبْى ّ بەغذاری کردًیاى لە کۆبًْەّەی دەّری ّ کۆبًْەّەی پێْیطت ّ لە چاالکی کۆڕ ّ کۆبًْەّە
فراّاًەکاًی ئەًجْهەًذا.
دّەم ،بۆ ئاگاداربًْی ئەًجْهەًی قەزا لە چاالکیەکاًی ئەّاى ّ بەُێسکردًی پەیْەًذییاى لەگەڵ داهەزراّەکاًی بسّتٌەّەی
گۆڕاى ّ خەڵکی ًاّچەکە لە ضٌْری قەزاکەیاًذا.

هادەی ًۆیەم :رەّتی کۆبًْەّەکاى
یەکەمً ،ەریتی ضیاضی لە ًاّ بسّتٌەّەی گۆڕاًذاّ ،ا پێْیطت دەکا لە کۆبًْەّەکاًذا دەربڕیٌی بیرّبۆچْى ّ گفتْگۆ
ُەرچۆًێک بێ ئازاد بێ؛ بریٌذارکەر ًەبێ؛ گْێ لە یەکتری بگیرێت؛ رێگە بە یەکتری بذرێت بە راغکاّی قطەبکرێت؛ رێس لە
بیر ّ رای جیاّازی یەکتری بگیرێت بەاڵم دەغبێ پارێسگاری لە تایبەتوەًذی ّ ًِێٌیبًْی ُەًذێ لە باضەکاى بکرێت.
دّەمُ ،ەر ئەًذاهێ بە پێچەّاًەی ئەهەّە رەفتاری کرد لێپرضیٌەّەی لە گەڵ دەکرێ.
هادەی دەیەم :لێپرضیٌەّە
ُەر ُەڵطْڕاّێک لە پرەًطیپە گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى الیذا ّ زیاًی بە بسّتٌەّەکە گەیاًذ ،یاى کەهتەرخەهی کرد
لەکارەکاًیذا ،دّای ُەڵطەًگاًذًی الداًەکەی لەالیەى ژّری پەیجْری ّ ژّری یاضایەّە ،جۆری لێپرضیٌەّەکەی دیاری
دەکرێت.

هادەی یاًسەیەم :رًّکردًەّە
یەکەم ،دەضتەی بەڕێْەبەر پاظ راّێژ بە ژّر ّ ئۆرگاًە پەیْەًذیذارەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ،بۆی ُەیە لە کاتی پێْضتذا
رًّکردًەّە لە ضەر ُەًذێ پرضی پەیْەًذیذار بە قەزاکەیاًەّە بذا.
دّەم ،باژێڕّاى یاى ُەر ُەڵطْڕاّێکی دەضتەی بەڕێْەبەر ،کە لە لەالیەى دەضتەکەّە راضپێردرابێ ،بۆی ُەیە لە بۆًە
گػتیەکاًذا ،لە چْارچێْەی بەرًاهەی ضیاضی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پەیام ّ ُەڵْێطت ّ لێذّاًە فەرهیەکاًی دا ،بەًْضراّ یاى
بە زارەکیُ ،ەڵْێطت ّ ئاهاًجەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى رًّبکاتەّە.
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هادەی دّاًسەیەم :رێکەّتٌی ضیاضی
دەضتەی بەڕێْەبەر بۆی ًیە رێککەّتٌی ضیاضی ّ یاداغتی ُاّبەظ لەگەڵ ُیچ الیەًێکی ضیاضیدا ئیوسابکات.

هادەی ضیاًسەیەم :تْاًاضازی ُەڵطْڕاّاى
دەضتەی بەڕێْەبەر ،بۆ گەغەپێذاًی ئاضتی تْاًاضازی ّ فراّاًکردًی غارەزایی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی قەزا ّ
ُەڵطْڕاّەکاًی ضٌْری قەزاکەی بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّرەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى بە گػتی ّ لە گەڵ ُەر ژّرێک لە بْاری
پطپۆڕیەکەی دا بە تایبەتی  ،بۆی ُەیە خْلی راُێٌاى ،ۆرکػۆپ ،کۆڕ ّ کۆبًْەّە ضازبکات.

هادەی چْاردەیەم :ضەرچاّەی ژیاًی ُەڵطْڕاّەکاى
یەکێ لە هەرجە کاًی ضپاردًی کار بە ُەڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ئەّەیە کە ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ ،ئەهە بە ّاتای
ئەّە ًیە بسّتٌەّەی گۆڕاى ُاّکاری دارایی ُەڵطْڕاّەکاًی ًاکا .بەڵکْ هەبەضت ئەّەیە کاتێ ئەّ ُەڵطْڕاّە ئیتر کاری
رێکخراّەیی ًاکا ،بتْاًێ بگەڕێتەّە ضەرکارەکەی پێػْی ّ رێکخراّەکاى ّ ئۆرگاًەکاًی گۆڕاى ًەبٌە جێگەی کۆبًْەّەی
کەضاًێ کە ُیچ پیػەیەکیاى ًەبێ جگە لە حیسبایەتی ّ ،هْچەی حیسبی ببێ بە تەًیا ضەرچاّەی ژیاًی خۆیاى ّ
خێساًەکاًیاى؛ بەّەظ رێ لە ًْێبًْەّەی ئۆرگاًەکاى بگیرێ.

بەغی غەغەمُ :ەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ،رایەڵە ،ئەًجْهەًی قەزا
هادەی یەکەم :ضەرپەرغتی ُەڵبژاردى
یەکەم ،ژّری ُەڵبژاردى ،بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّری پەیجْری ،بەرپرضە لە رێکخطتٌی پڕۆضەی ُەڵبژاردى.
دّەمُ ،ەڵبژاردى ،لە ضەرەتای دەضپێکردًەّە تا دەرچًْی ئەًجاهەکاًی ،لە الیەى لیژًەیەکەّە کە لە ضێ ئەًذام پێکِاتْە
ئەًجام دەدرێ.
 :٢–٣پارێسەرێکی ئەًذاهی ضەًذیکای پارێسەراى ،بەرپرش.
 :٣–٣کارهەًذێکی رێکخراّێکی کۆهەڵگای غارضتاًی ،ئەًذام.
ًْ :٤–٣ێٌەرێکی ژّری ُەڵبژاردًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ،ئەًذام.
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ضێیەمُ ،یچ کام لەّ ضێ ئەًذاهەی ضەرپەرغتی پڕۆضەی ُەڵبژاردى دەکەى ،بۆی ًیە خۆی کاًذیذ بکات ،یاى بە قازاًجی ُیچ
کاًذیذێک پڕۆپاگاًذە بکات.
چْارەمُ ،ەڵبژاردى بە دەًگذاًی ًِێٌی ّ راضتەّخۆ ،لە یەک رۆژدا لە کاتژهێر  ٩ی بەیاًیەّە تا کاتژهێر  ٧ی ئێْارە ،ئەًجام
دەدرێ.
پێٌجەم ،بۆ ئەّەی رێگە بە دەًگذەر بذرێ لە پڕۆضەی دەًگذاًذا بەغذاری بکا ،دەبێ لە کاتی ُەڵبژاردًذا ًاضٌاهەیەکی
باّەرپێکراّی کەضێتی پیػاى بذات.

هادەی دّەم :غێْازی ُەڵبژاردى
یەکەمُ ،ەر ُەڵطْڕاّێکی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە ُەر ئاضتێکی رێکخراّەیی دا بێ ،ئەگەر ًاّی لە تۆهاری دەًگذەراًذا
ًْضرابێ ّ هەرجەکاًی تێذا بێ ،بۆی ُەیە بەغذاری لە ُەڵبژاردًەکاًذا بکا،
دّەم ،دەتْاًێت خۆی کاًذیذبکا بۆ ُەر یەکێ لە ئەرکەکاًی ئەًذاهەتی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ،ئەًجْهەًی رایەڵە ّ
ئەًجْهەًی قەزا.
ضێیەم ،پػتیْاى دەتْاًێ ضێ هاًگ پێع ُەڵبژاردًەکاى ًاّی خۆی لە لیطتی تۆهاری دەًگذەراًذا تۆهار بکات ،تا هافی
دەًگذاى ّ خۆکاًذیذکردًی ُەبێت بۆ ُەر یەکێ لە پۆضتەکاى ،ئەگەر هەرجەکاًی تێذابێ.
چْارەم ،خۆکاًذیذکردى بۆ پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ،رایەڵە ،قەزا بە تەًِا دەبێ ُّ ،ەریەکەیاى بە تەًیا ّ بە
دیاریکراّی بۆ یەکێ لە پۆضتەکاى خۆی کاًذیذ دەکا.

هادەی ضێیەم :رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى
یەکەم ،ژّری پەیجْری ،بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّری ُەڵبژاردًذا ،بەرپرضە لە رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى.
دّەم ،تەًِا ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًْضراّە ،لە پڕۆضەی ُەڵبژاردًذا هافی دەًگذاًیاى ُەیە.
ضێیەم ،یەک هاًگ پێع باًگەغەی ُەڵبژاردى تا دّای پڕۆضەی ُەڵبژاردى ،تۆهارکردًی ئەًذاهی ًْێ رادەگیرێت.
چْارەم ،پێْیطتە لیطتی تۆهاری دەًگذەراى بە غێْەیەکی دەّری ّ هاًگاًە رێکبخرێتەّە.
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پێٌجەم ،لەُەڵبژاردًی دەضتەی بەرێْەبەری بازًەدا ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا تۆهار دەکرێت بریتیە لە:
 :٢–٦ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئێطتا
 :٣–٦ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًە (بٌکەّاى)
 :٤–٦ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بٌکە (ّێطتگەّاى)
 :٥–٦ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی ّێطتگە (کە بە رێٌوایی تایبەتی رێکخراّە)
غەغەم ،لەُەڵبژاردًی دەضتەی بەرێْەبەری رایەڵەدا ،ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا تۆهار دەکرێت:
 :٢–٧ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئێطتا.
 :٣–٧رێکخەری رایەڵە.
:٤–٧ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی رایەڵە.
 :٥–٧ئەًذاهاًی رایەڵە.
حەّتەم ،لەُەڵبژاردًی دەضتەی ئەًجْهەًی قەزادا ،ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا تۆهار دەکرێت:
 :٢–٨ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئێطتا.
 :٣–٨بازًەّاى ّ ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ،کە بە پێی دەضتْری ًاّخۆ ُەڵبژێردراّى.
 :٤–٨رێکخەر ّ ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری رایەڵە ،کە بە پێی دەضتْری ًاّخۆ ُەڵبژێردراّى.

هادەی چْارەم :داّا ّ ضکااڵ ّ تاًە
یەکەم ،ئەگەر ُەڵطْڕاّێک ،کە پێػتر ًاّی لە بەر ُەر ُۆیەک لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًەًْضرابّْ ،یطتی بەغذاری
پرۆضەکە بێ ،چ بۆ خۆکاًذیذکردى یا بۆ دەًگذاى ،بۆی ُەیە داّاکەی بەًْضراّ بباتە الی ژّری یاضایی.
دّەم ،داّا ّضکااڵ ّ تاًەلێذاى لە ضەرجەم پڕۆضەی ُەڵبژاردًەکە ،لە کردًەّەی دەرگای خۆپااڵّتٌەّە تا راگەیاًذًی ئەًجاهی
ُەڵبژاردًەکاى ،بە ًْضراّ تۆهاردەکرێ ّ دەدرێت بە ژّری یاضایی.
ضێیەم ،ژّری یاضایی ،بە راّێژ لەگەڵ ژّری پەیجْری ّ ژّری ُەڵبژاردًذا ،دّا بڕیار لەضەر داّا ّ تاًە ّضکااڵکاى دەدات.
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هادەی پێٌجەم :پْچەڵکردًی دەًگ
ُیچ دەًگذەرێ بۆی ًیە ،لە پڕۆضەیەکی ُەڵبژاردًی دیاری کراّدا ،لە یەک جار زیاتر دەًگبذا .بەپێچەّاًەّە دەًگەکەی
پْچەڵ دەکرێتەّە ّ لێپرضیٌەّەی لەگەڵذا دەکرێت.

هادەی غەغەم :خۆًاضاًذى
یەکەم ،هێذیاکاًی گۆڕاى بەرپرضي لە رێکخطتٌی الیەًی هیذیایی پڕۆضەکە.
دّەمُ ،ەهْ کاًذیذەکاى بۆ خۆًاضاًذى بە ُەڵطْڕاّاًی گۆڕاى ،لە ضایتی فەرهی ّ لە دەزگاکاًی راگەیاًذًی بسّتٌەّەی
گۆڕاًذاُ ،ەلی یەکطاًیاى بۆ دەڕەخطێٌذرێ لەّ ضٌْرەی کە ُەڵبژاردًەکەی تێذا دەکرێت.

هادەی حەّتەم :جێگرتٌەّە
ئەگەر ئەًذاهێکی ُەڵبژێردراّ لە بەر ُەر ُۆیەک ئەرکەکاًی بەجێ ًەُێٌا ،پاظ ئاگادارکردًەّەی ئەگەر ُەر بەردەّام بْ
لەکەهتەرخەهیەکاًی ،لەکۆبًْەّەی فەرهی ئەًجْهەًذا بە ًْێٌەرایەتی ئەًذاهێکی ژّری پەیجْری بە یەکێ لەم دّ رێگایە
غْێٌەکەی پڕدەکرێتەّە:
یەکەم ،بە داًاًی ئەّ کاًذیذەی کە لە ریسبەًذی ًاّەکاى لە ُەڵبژاردًذا دّای ئەّ زۆرتریي دەًگی ُێٌاّە.
دّەم ،ئەگەر ئەّ کەضە لە الیەى زۆرایەتی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًەکەّە پەضەًذًەکرا ّ لە ریسبەًذی ًاّەکاًذا کەضی تر ًەبْ،
ئەّضا دّبارە ُەڵبژاردًەّەی بۆ دەکرێتەّە.

هادەی ُەغتەم :هاّەی کارایی
یەکەم ،خْلی ُەڵبژاردى دّ ضاڵ جارێک دەبێت،
دّەم ،دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ،رایەڵە ّ قەزا لە دّّ خْلی ُەڵبژاردى زیاتر ًاتْاًێت بۆ ُەهاى پۆضت خۆی کاًذیذ
بکاتەّە.
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بەغی حەّتەم :رەّەًذی کْردی
هادەی یەکەم :ئەًجْهەًی ّاڵت
یەکەم ،پێٌاضەی ئەًجْهەًی ّاڵت:
 :٢–٢لە ُەر ّاڵتێکی دەرەّەی کْردضتاى رەّەًذی کْردی لێ ًیػتەجێ بێ ،ئەغێ "ئەًجْهەًی ّاڵت" ی لێ دابوەزرێٌذرێ.
 :٣–٢لە ُەهْ ّاڵتێکذا ئەغێ چەًذیي "ئەًجْهەًی بازًە" ُەبي ،بەاڵم دەبێت تەًیا یەک "ئەًجْهەًی ّاڵت" ُەبێ.
 :٤–٢ئەًجْهەًی ّاڵت چەتری رێکخراّەیی بسّتٌەّەی گۆڕاى دەبێت لەّ ّاڵتەداُ ،ەر ئەًذاهێکیاى بە تەًیا ّ ُەهْیاى بە
کۆهەڵ بەرپرضیار د ەبي لە راپەڕاًذًی ئەرکە گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پاراضتٌی یەکڕیسی ّ ًاّباًگی بسّتٌەّەکە لە
ًاّ رەّەًذی کْردی ضٌْری ّاڵتەکەیاًذا.
دّەم ،ئەرکەکاًی ئەًجْهەًی ّاڵت:
 :٢–٣داًاًی پالًی ضااڵًە بۆ ئەًجاهذاًی چاالکی رۆغٌبیری ،کۆهەاڵیەتیًُْ ،ەری ّ ضیاضی.
 :٣–٣بەُێسکردًی پەیْەًذی ًێْاى رەّەًذی کْردی تاراّگە ّ خەڵکی کْردضتاى ّ داهەزراّەکاًی ًاّ ُەرێن.
 :٤–٣بەغذاری چاالکاًە لە ُەڵبژاردًە گػتیەکاًی عێراقی فیذڕاڵ ّ ُەرێوی کْردضتاًذا.
ُ :٥–٣ەّڵذاى بۆ گەیاًذًی ًْێٌەری رەّەًذی کْردی بە داهەزراّەکاًی ّاڵتاًی ًیػتەجێ لەّاًە :پەرلەهاى ،غارەّاًی،
رێکخراّەکاًی کۆهەڵگای غارضتاًی ّ حیسبە ضیاضیەکاى.
ُ :٦–٣اًذاًی ضەرهایەداراى ّ پطپۆڕاًی رەّەًذی کْردی بۆ کارکردى لە کْردضتاى ،لە بْاری ضەرهایەگْزاریی ،زاًطت،
تەکٌەلۆجیا ّ ئاهادەکردًی پڕۆژەی جۆراّجۆردا.
 :٧–٣دۆزیٌەّەی کادری دەّڵەتیی غارەزا لە بْارە جیاّازەکاًی ژیاًذا.
ُ :٨–٣ەّڵذاى بۆ درّضتکردًی ًەّاتی لۆبی کْردی.
 :٩–٣چاّدێری کاری دەضتەی بەڕێْەبەر ّ دڵٌیابْى لە جێبەجێکردًی راضپاردەکاًی ئەًجْهەًی ّاڵت ،لە هاّەی ًێْاى دّ
کۆبًْەّەی ئەًجْهەًی ّاڵتذا.
ضێیەم ،پێکِاتەی ئەًجْهەًی ّاڵت:
ئەًجْهەًی ّاڵت پێکذێ لە:
 :٢–٤ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەر
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 :٣–٤بازًەّاًەکاًی ضەراًطەری ّاڵتەکە
 :٤–٤رێکخەری رایەڵەکاى (ئەگەر ُەبْى)

هادەی دّەم :بٌکە ّ ئەًجْهەًی بازًە
یەکەم ،پێٌاضەی بٌکە ّ بازًَ:
بٌکە یەکەی بٌەڕەتیی پێکِێٌاًی بازًەیە .بازًَ یەکەی رێکخراّەیی ضەرەکی بسّتٌەّەی گۆڕاًە بۆ پەیْەًذی لەگەڵ رەّەًذی
کْردی ًیػتەجێی غارێ یا چەًذ غار ّ ًاّچەی ّاڵتێک.
دّەم ،دیاریکردًی ضٌْری بازًە:
 :٢–٣ضٌْری کاری بازًە بە ضٌْری جْگرافی دیاری دەکرێ ،بەم جۆرە:
 :٢–٢–٣ضٌْری ُەر غارەّاًیەک کە ُ ٣٦ەڵطْڕاّ یا زیاتری لێ بێ.
 :٣–٢–٣ضٌْری چەًذ غارەّاًیەکی ًسیک لە یەک ،کە پێکەّە ُ ٣٦ەڵطْڕاّ یا زیاتریاى لێ بێ .ئەگەر کەهتر بْى ،دەکرێت
لەگەڵ ًسیکتریي بازًەی جْگرافی یەکبگرى یاى ّەکْ بٌکە کاربکەى.
ُ ،٣–٣ەهْ بازًەیەک ئەغێ بە پێی دابەغبًْی غارەّاًیەکاًی ًاّچەکەیُ ،ەڵطْڕاّەکاًی دابەظ بکا بە ضەر چەًذ
بٌکەیەکذا.
 :٢–٣–٣لە ُەر گًْذ ّ لە ُەر غارەدێ ّ لە ًاّەًذی ُەر غارێکذا گەر چەًذ ُەڵطْڕاّێکی گۆڕاًی لێ بێ ،دەتْاًي پێکەّە
بٌکەیەک یا چەًذ بٌکەیەک پێک بِێٌي.
 :٣–٣–٣الًی کەهی ژهارەی ئەًذاهاًی بٌکە دەبێت ُ ٨ەڵطْڕاّ بێ.
ُ :٤–٣–٣ەهْ بٌکەیەک دەتْاًێ چەًذیي گرّپی پػتیْاى دابوەزرێٌێ.
 :٥–٣–٣ئەًذاهاًی گرّپی پػتیْاى ّ ُەڵطْڕاّاًی ئەًجْهەًی بٌکە دەتْاًي ،بە پێی ُەلْهەرجی تایبەتی خۆیاى ،غێْەی
پەیْەًذیەکاًی ًیْاى خۆیاى ّ جۆری کۆبًْەّەکاًیاى رێکبخەى.
ُ :٦–٣–٣ەهْ بٌکەیەک بٌکەّاى ،ضکرتێر ّ بەڕێْەبەری کارگێڕی لە ًاّ خۆیذا بە ُەڵبژاردى ،یا بە پێکِاتي ّ یا بە
تیرّپػک ،دیاری دەکات.
 :٤–٣دەضتەی بەڕێْەبەر ّ بٌکەّاًەکاى پێکەّە ئەًجْهەًی بازًە پێکذەُێٌي.
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ُ :٥–٣ەر ّاڵتێ ژهارەی بازًەکاًی لە  ٤بازًە کەهتر بْ ،بەدەر لەم رێٌواییە ،بە پێی ُەلْهەرجی تایبەتی ّاڵتەکە ،هاهەڵەی
تایبەتی لەگەڵ دەکرێ.
َُ :٦–٣ر بازًَیَک ،بۆ ًاضیٌٍَّ ّ جیاکردًٍَّیً ،اّێکی تایبَت یاى ژهارٍیَکی تایبَت بَ خۆی دٍبێ .ئَغێ بَ َُهاى
ًاّی ئەّ غارە یا ئەّ ًاّچەیەّە بێ کە غْێٌی داًیػتٌی ُەڵطْڕاّەکاًیەتی.
ُ :٧–٣ەڵطْڕاّاًی ضٌْری بازًە ،بۆ راپەڕاًذًی کارّباری بازًەکەیاى" ،دەضتەی بەڕێْەبەر" ُەڵذەبژێرى.
ضێیەم ،دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە:
دەضتەی بەرێْەبەری بازًە پێکذێ لە:
 ،٢–٤بازًَّاى
بەرپرضی یەکەهی دەضتەی بەڕێْەبەرە؛ ضەرپەرغتی ئًَجْهًَی بازًَ دٍکات ّ بەرپرضە لە کاری رێکخراّەی ضٌْرەکەی.
 ،٣–٤ضکرتێری بازًَ
 :٢–٣–٤بەرپرضە لەتۆهارکردى ّ پاراضتٌی لیطتی ًاّی َُڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پػتیْاًەکاًی.
 :٣–٣–٤بەرپرضە لە رێکخطتٌی کات ّ غْێٌی کۆبًٍَّْی ئًَجْهَى؛ ئاگادارکردًی ئًَذاهَکاًی ّ ئاهادەکردًی کۆًْضی
کۆبًٍَّْکاى.
 :٤–٣–٤گەیاًذًی ُەّاڵی چاالکی ّ کۆبًْەّە ّ رّداّە گرًگەکاًی ًاّچەکەیاى بە ئەًجْهەًی ّاڵت ّ ئەگەر پێْیطتی کرد
بە دەزگاکاًی راگەیاًذًی گۆڕاى.
 :٥–٣–٤پێْیطتە خْێٌذەّار بێت ّ غارەزای کۆهپیْتەر بێت.
 ،٤–٤بَڕێٍْبَری کارگێڕی
 :٢–٤–٤بَرپرضَ لَ راگرتٌی داُات ّ خەرجی دارایی بازًە.
 :٣–٤–٤بەرپرضە لە دابیٌکردًی پێذاّیطتیَ لۆجطتیَکاًی بازًَکَی ّ ئاهادەکردًی غْێٌی کۆبًْەّە.
 :٥–٤بەڕێْەبەری پەیْەًذی گػتی
بەرپرضە لە درّضتکردًی پەیْەًذی لەگەڵ ئەًذاهاًی رەّەًذی کْردی .بە راّێژ لەگەڵ پەیْەًذیە کۆهەاڵیەتیەکاًی ئەًجْهەًی
ّاڵتذا ،بەغذاری بۆًە کۆهەاڵیەتی ّ کلتْری ّ ًیػتیواًیەکاى دەکات.
ًْ :٦–٤ێٌەری ژّری ُەڵبژاردى ،لە ُەر بازًەیەکذا کە ضٌذّقی ُەڵبژاردًی لێ بێت ،بە داًاى دەبێ.
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چْارەم ،ئەرکەکاًی بازًَ بریتیە لە:
 :٢–٥ضازداى ّ بەغذاری چاالکی ّ بۆًە ضیاضی ،کۆهەاڵیەتیً ،یػتیواًی ّ فەرُەًگیەکاًی رەّەًذی کْردی.
 :٣–٥بەضەرکردًەّەی ُەڵطْڕاّاى ّ پەیذاکردًی پػتیْاًی ًْێ بۆ گۆڕاى.
 :٤–٥کۆکردًەّەی کۆهەکی دارایی بۆ چاالکیەکاًی گۆڕاى.
 :٥–٥ئاگادارکردًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت لَ َُر رّداّێک کە لَ ضٌْری بازًَکَی دا رّدەدات.

هادەی ضێیەم :پێکِاتەی دەضتەی بەڕێْەبەرٓ ئەًجْهەًی ّاڵت
یەکەم ،دابەغکردًی ئەرکەکاى
 :٢–٢دەضتەی بەڕێْەبەر ،لە ًێْاى دّ کۆبًْەّەی ئەًجْهەًی ّاڵتذا ،بەرپرضە لە جێبەجێکردًی بڕیار ّ راضپاردە ّ
ئەرکەکاًی ئەًجْهەى.
 :٣–٢ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت ،بە تەًیا ّ ُەهْغیاى بە کۆهەڵ ،بەرپرضیارى لە راپەڕاًذًی ئەرکە
گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پاراضتٌی یەکڕیسی ّ ًاّباًگی بسّتٌەّەکە لە ضٌْری ّاڵتذا.
 :٤–٢بۆ ئەّەی تێکەاڵّیی لە کار ّ فرهاًەکاًی ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵتذا رًّەدا؛ ًابێت ُیچ لەّ
ئەًذاهاًە دەضت ّەربذەًە کارّباری ئەّی تریاى؛ ّ ُەر یەکێ لەّاى ئەرک ّ ضٌْری کارەکاًی خۆی بساًێ ،پێْیطتە بە
ّردی پێڕەّی خاڵی دّەهی ئەم هادەیە بکرێ.
دّەم ،پێکِاتەی "دەضتەی بەڕێْەبەر" ی ئەًجْهەًی ّاڵت ّ ئەرکەکاًی:
دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت پێکذێ :لە  ٨ئەًذام.
 :٢–٣بەرپرضی ئەًجْهەى
 :٢–٢–٣بَرپرضی یَکَهی ئەًجْهەًی ّاڵتە.
 :٣–٢–٣بەرپرضە لە پاراضتٌی پەیْەًذی ُاّڕێیەتی ّ تەبایی ّ ضازاى لە ًێْاى ضەرجەم ئەًذاهاًی دەضتە ّ ئەًجْهەى ّ
ُەڵطْڕاّەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى لەّ ّاڵتەدا.
ُ :٤–٢–٣اّکاری ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەرە بۆ ئەّەی ُەریەکەیاى لە ضٌْری ئەرکەکەی خۆی دا کارەکاًی ئەًجام بذا.
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 :٥–٢–٣بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّری ُەڵبژاردى ّ ژّری رەّەًذی کْردی ،بەرپرضە لە بەڕێْەبردًی پڕۆضەی ُەڵبژاردًە
گػتی ّ راپرضیە گػتیەکاًی عێراقی فیذڕاڵ ّ ّ ُەرێوی کْردضتاى.
 :٣–٣ضکرتێری ئەًجْهەى
 :٢–٣–٣بَرپرضَ لَ دیاریکردًی کات ّ غْێٌی کۆبًٍَّْ؛ تۆهارکردًی بابَتَکاًی ًاّ کۆبًٍَّْ ّ بڕیار ّ راضپاردٍکاًی.
ُ :٣–٣–٣ەهاُەًگی ًێْاى َُهْ بازًە ّ رایەڵَکاًی ضٌْری ّاڵتەکَی دەکات.
 :٤–٣–٣بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّری رۆژًاهەّاًی ُەّاڵی چاالکیەکاًی ئەًجْهەًی ّاڵت ّ رەّەًذی کْردی ّ رّداّە
گرًگەکاًی ّاڵت لە دەزگاکاًی راگەیاًذى ّ ضایتی فەرهی بسّتٌەّەدا باڵّ دەکاتەّە.
 :٥–٣–٣پێْیطتە خْێٌذەّار بێت ّ غارەزای بەکارُێٌاًی کۆهپیْتەر بێت.
 :٤–٣بەڕێْەبەری لۆجطتی
 :٢–٤–٣بَرپرضَ لَ راپَڕاًذًی کارّباری کارگێڕی ،دارایی ّ ژهێریاری.
 :٣–٤–٣بەرپرضە لە کۆکردًەّەی کۆهەکی دارایی بۆ ئەًجاهذاًی چاالکیەکاًی بسّتٌەّەکە.
 :٤–٤–٣بەرپرضە لە دابیٌکردًی پێْیطتی لۆجطتی ئەًجْهەى ّ بازًەکاًی؛ ئاهادەکردًی غْێٌی کۆڕ ّ کۆبًْەّە ّ
ضیویٌارەکاًیاى ّ غْێٌی بۆًە کۆهەاڵیەتی ّ ضیاضی ّ فەرُەًگیەکاى.
 :٥–٣بەڕێْەبەری پەیْەًذی کۆهەاڵیەتی رەّەًذی کْردی
 :٢–٥–٣بەرپرضە لە درّضتکردًی پەیْەًذی لەگەڵ تْێژ ّ گرّپە جیاّازەکاًی رەّەًذی کْردی ّ بەغذاری لە خۆغی ّ
ًاخۆغیەکاًی دا.
 :٣–٥–٣بەرپرضە لە ضازداى ّ بەغذاریکردًی بۆًە ًەتەّەیی ّ ًیػتواًیەکاًی کْردضتاًیاًی ّاڵتذا.
 :٤–٥–٣بەرپرضە لە پەیْەًذی لەگەڵ حیسب ّ رێکخراّ ّ ًاّەًذە کْردضتاًیەکاى.
 :٥–٥–٣بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّری پەیْەًذی ًیػتواًی ،لە کۆًفراًطی ًیػتیواًی ّ کۆبًْەّەی حیسبە ضیاضیە
کْردضتاًیەکاًی ّاڵتەکەداًْ ،ێٌەرایەتی بسّتٌەّەی گۆڕاى دەکا.
 :٦–٣بەڕێْەبەری پەیْەًذی گػتی
 :٢–٦–٣بَرپرضَ لَ پَیًٍْذی لَگَڵ ّەزارەتی دەرەّەی ّاڵتی ًیػتەجێ ّ حیسبە ضیاضیەکاى ،ئەًذاهاًی پەرلەهاى،
رێکخراّەکاًی کۆهەڵی غارضتاًی ّ دەزگاکاًی راگەیاًذًی ئەّ ّاڵتەدا.
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 :٣–٦–٣بە ُەهاُەًگی لە گەڵ ژّری پەیْەًذی دیپلۆهاضی ّ ئەًجْهەًی ّاڵتذا ،لە کۆًفراًطی ًیػتیواًی ّ کۆبًْەّەی
حیسبە ضیاضیەکاًی ّاڵتەکەداًْ ،ێٌەرایەتی بسّتٌەّەی گۆڕاى دەکا.
 :٤–٦–٣بەڕێْەبەری پەیْەًذی گػتی دەبێت زهاًی ّاڵتەکە ،بە خْێٌذًەّە ّ بە ًْضیي ،بە چاکی بساًێ.
 :٧–٣رێکخەری رایەڵەی پیػەیی
 :٢–٧–٣رایەڵە بە جۆری پیػە ّ پێگەی جەهاّەری دیاری دەکرێت بۆ دۆزیٌەّە ّ داهەزراًذًی پەیْەًذی لەگەڵ کەضایەتیە
ُەڵکەّتْە کْردضتاًیەکاى لە بْارەکاًی زاًطت ّ تەکٌۆلۆجیا ،هاهۆضتایاًی زاًکۆ ،پسیػکّ ،ەرزغکارًُْ ،ەرهەًذ ،بازرگاى،
ئەًذازیار ،یاضایی ،فەرهاًبەر ،کەضایەتی ،پێػوەرگەً ،ەّەی ًْێ ّ ُتذ.
 :٣–٧–٣رێکخەری رایەڵەی پیػەیی دەبێت خۆی خاّەًی بڕّاًاهەیەکی ئاکادیوی بێ.
ًْ :٨–٣ێٌەری ئافرەتاى بەرپرضە لە،
 :٢–٨–٣بە دّاداچًْی پرضی ئافرەتی کْردضتاًیی لەّ ّاڵتەدا.
ُ :٣–٨–٣ەّڵذاى بۆ دۆزیٌەّە ّ پێگەیاًذًی ُەڵطْڕاّی ًْێی چاالکی بْاری ئافرەتاى لە ًاّ کاباى ،فەرهاًبەراى،
کارهەًذاى ّ خْێٌذکاراًذا.
 :٤–٨–٣داهەزراًذًی تۆڕی پەیْەًذی لەگەڵ ئافرەتاًی پػتیْاًی گۆڕاى ّ لەگەڵ ئافرەتاًێ کە ًاخْازى کاری رێکخراّەیی
بکەى.
 :٥–٨–٣داهەزراًذًی پەیْەًذی لەگەڵ رێکخراّەکاًی کۆهەڵگای غارضتاًی تایبەت بە ئافرەتاى ّ رێکخراّی ئافرەتاًی ضەر
بە الیەًە ضیاضیەکاى.
 :٦–٨–٣دەبێ خْێٌذەّار بێت.

هادەی چْارەم :رەّتی ُەڵبژاردى
رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى:
 :٢دەضتەی بەرێْەبەری ّاڵت ّ ئەًجْهەًی بازًە ،بە ُاّکاری ژّری رەّەًذی کْردی ،بەرپرضي لە رێکخطتٌی تۆهاری
دەًگذەراًی ُەر بازًەیەک بە جیا ّ ُەر ّاڵتێک بە جیا.
 :٣تەًیا ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًْضراّە ،لە پڕۆضەی ُەڵبژاردًذا هافی دەًگذاًیاى ُەیە.
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 :٤ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا دەًْضرێ بریتیي لە:
 :٢–٤ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەکاًی ئێطتا.
 :٣–٤ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەکاى.
 :٤–٤ئەًذام ّ ُەڵطْڕاّاًی بٌکەکاى (ئەگەر ُەبْى).
ُ :٥ەر ُەڵطْڕاّێکی بسّتٌەّەی گۆڕاى ،لە ُەر ئاضتێکی رێکخراّەیی دا بێ ،ئەگەر ًاّی لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًْضرابێ ّ
هەرجەکاًی تێذابێ ،بۆی ُەیە بەغذاری لە ُەڵبژاردًذا بکا ّ ُەرّەُا بۆ ُەر یەکێ لە پۆضتەکاًی ئەًذاهەتی دەضتەی
بەڕێْەبەری بازًە ّ ئەًجْهەًی ّاڵت ،خۆی کاًذیذبکا.
 :٦پػتیْاى دەتْاًێ پێع ضێ هاًگ لە ُەڵبژاردًەکاى ًاّی خۆی لە لیطتی تۆهاری دەًگذەراًذا تۆهاربکا تاکْ هافی
دەًگذاى ّ خۆکاًذیذکردًی ُەبێت بۆ ُەر یەکێ لە پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ّ ئەًجْهەًی ّاڵت ،ئەگەر
هەرجەکاًی تێذابێت.
 :٧یەک هاًگ پێع باًگەغەی ُەڵبژاردى ُەتاکْ دّای پرۆضەی ُەڵبژاردى ،تۆهارکردًی ئەًذاهی ًْێ رادەگیرێت.
 :٨پێْیطتە لیطتی تۆهاری دەًگذەراى بە غێْەیەکی دەّری ًْێ بکرێتەّە.

هادەی پێٌجەم :غێْەی دەًگذاى
یەکەمُ ،ەڵبژاردى لە ُەهْ قۆًاغەکاًی دا بە دەًگذاًی ًِێٌی دەبێت .ژّری ُەڵبژاردى ،بەُەهاُەًگی ژّری رەّەًذی کْردی،
بەرپرضە لە رێکخطتٌی قۆًاغەکاًی پڕۆضەی ُەڵبژاردى.
دّەم ،بۆ ئەّەی رێگە بە دەًگذەر بذرێ لە پڕۆضەی دەًگذاًذا بەغذاری بکاُ ،ەهْ دەًگذەرێ پاضکۆدی تایبەت بە خۆی
دەبێ.
ضێیەم ،لە حاڵەتی ُاّتابًْی دەًگەکاًی دّّ کاًذیذا ،ئەگەر یەکێکیاى ئافرەت بْ ئافرەتەکە بە دەرچْ دادەًرێ ّ ئەگەر
ُەردّکیاى پیاّ بْى بە پێکِاتٌی ُەردّ کاًذیذ یا بە تیرّپػک یەکالیی دەکرێتەّە.
چْارەمُ ،ەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت بە دّ قۆًاغ ئەًجام دەدرێ.
قۆًاغی یەکەمُ ،ەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە.
قۆًاغی دّەمُ ،ەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت.
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هادەی غەغەمُ :ەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە
یەکەم ،دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە لە الیەى ُەڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاًەّە ،کە ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًی
ئەّ بازًەیەدا ًْضراّەُ ،ەڵذەبژێردرێي.
دّەم ،خۆکاًذیذکردى بۆ پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە بە تەًِا دەبێ ُّ ،ەریەکەیاى بە تەًیا ّ بە
دیاریکراّی بۆ یەکێ لە پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەر خۆی کاًذیذ دەکا.

هادەی حەّتەمُ :ەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت
یەکەمُ ،ەهْ ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەکاى ّ ُەڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە ضٌْری ّاڵتەکەدا ،ئەگەر هەرجەکاًیاى تێذا
بێ ،بۆیاى ُەیە خۆیاى بۆ ئەًذاهەتی دەضتەی بەڕێْەبەری ّاڵت کاًذیذ بکەى.
دّەم ،خۆکاًذیذکردى بۆ پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت بە تەًِا دەبێت ُّ ،ەریەکەیاى بە تەًیا ّ بە
دیاریکراّی بۆ یەکێ لە پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەر خۆی کاًذیذ دەکا.
ضێیەمُ ،ەڵبژاردًی بەرپرش ّ دەضتەی بەڕێْەبەری ّاڵت لە الیەى ضەرجەم ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەکاًی
ضەراًطەری ّاڵتەکەّە ئەًجام دەدرێ.

هادەی ُەغتەم :داّا ّ ضکااڵ ّ تاًە
یەکەمُ ،ەر ُەڵطْڕاّێک ،کە پێػتر ًاّی لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًْضرابێ بەاڵم ًاّی لە تۆهارەکەدا ًەبێ ّ بیەّێت بۆ
خۆکاًذیذکردى یا بۆ دەًگذاى بەغذاری پڕۆضەکە بێ ،دەتْاًێت داّاکەی بەًْضراّ بباتە الی ژّری یاضایی.
دّەم ،لیژًەیەک پێکذێت لە ژّری ُەڵبژاردى ،رەّەًذی کْردی ّ ژّری یاضایی بۆ ضەرپەرغتی ّ ّەرگرتٌی داّا ّ تاًە ّ
ضکااڵکاى.
ضێیەم ،داّا ّ ضکااڵ ّ تاًەلێذاى لە ضەرجەم پڕۆضەی ُەڵبژاردًەکە ،لە کردًەّەی دەرگای خۆپااڵّتٌەّە تا راگەیاًذًی
ئەًجاهی ُەڵبژاردًەکاى ،بە ًْضراّ تۆهاردەکرێ ّ پێػکەغی لیژًەکە دەکرێت.
چْارەم ،ژّری یاضایی ،بە راّێژ لەگەڵ ژّری رەّەًذی کْردی ّ ژّری ُەڵبژاردًذا ّ لە هاّەی حەّت رۆژدا ،دّا بڕیار
لەضەر داّا ّ تاًە ّ ضکااڵکاى دەدات.
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هادەی ًۆیەم :رێکخطتٌی کۆبًْەّەکاى
یەکەم ،کۆبًْەّەی ًۆرەیی
 :٢–٢کۆبًْەّەی بازًە
 :٢–٢–٢دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە ،بۆ راپەڕاًذًی کارّبارەکاًی ،الًی کەم هاًگی یەکجار یا ُەر کاتێکی بە
پێْیطت زاًی کۆدٍبێتٍَّ.
 :٣–٢–٢ئەًجْهەًی بازًە ،الًی کەم ُەر  ٤هاًگ جارێ کۆدەبێتەّە.بۆ داًاًی بەرًاهەی کاری داُاتْی ّ ُەڵطەًگاًذًی
کارەکاًی هاّەی پێػْی،
ُ :٤–٢–٢ەر کات دەضتەی بەڕێْەبەر یا ضێیەکی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًە بە پێْیطتیاى زاًی ،بۆ تاّّتْێکردًی
پرضێکی گرًگ ،دەتْاًي داّای کۆبًْەّەی ئەًجْهەى یا کۆبًْەّەی گػتی ضەرجەم ُەڵطْڕاّاًی بازًەکەیاى بکەى.
 :٣–٢کۆبًْەّەی ئەًجْهەًی ّاڵت
 :٢–٣–٢دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت ،بۆ راپەڕاًذًی کارّبارەکاًی ،الًی کەم هاًگی جارێ یا ُەر کاتێکی بە
پێْیطت زاًی کۆدٍبێتٍَّ.
 :٣–٣–٢ئەًجْهەًی ّاڵت ،بۆ داًاًی بەرًاهەی کاری داُاتْی ّ ُەڵطەًگاًذًی کارەکاًی هاّەی پێػْی ،الًی کەم ُەر ٤
هاًگ جارێ کۆدەبێتەّە.
ُ :٤–٣ –٢ەر کات دەضتەی بەڕێْەبەر یا ضێیەکی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی ّاڵت بە پێْیطتیاى زاًی ،بۆ تاّّتْێکردًی
پرضێکی گرًگ ،دەتْاًي داّای کۆبًْەّەی گػتی ضەرجەم ُەڵطْڕاّاًی ّاڵتەکەیاى بکەى.
 :٤–٢بازًَّاى ،لە کۆبًْەّەکاًی ئەًجْهەًی ّاڵتذا ًْێٌَرایَتی بازًَکَی دٍکا .ئەگەر بازًەّاى ًەیتْاًی ئاهادەبێت ،ئەغێ
ضکرتێر بەغذار بێ.
 :٥–٢لە کۆبًْەّەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەر ّ ئەًجْهەًەکاًذا ،کار بە بٌەهای "ضەرکردایەتی بە کۆهەڵ" دەکرێ ّ بڕیارەکاى
بە پێی بٌەهای "زۆرایەتی رەُا" دەدرێي.
دّەم  :کۆبًْەّەی فراّاى
 :٢–٣دەضتەی بەڕێْەبەری ّاڵت ،گەر بە پێْیطتی زاًی یاى لەضەر داّای ضێیەکی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەکاى ،لەیەکێ
لەّ باراًە ّ لە ضەر یەکێ لەّ ئاضتاًە کە لە خْارەّە دیاری کراّى ،دەتْاًێت داّای کۆبًْەّەی فراّاى ،کۆًفرەًص ّ
راپرضی بکات:
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 :٢–٢–٣ئاضتی ضەرجەم دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەکاًی ّاڵتەکەی.
 :٣–٢–٣ئاضتی ضەرجەم ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەکاًی ّاڵتەکەی.
 :٤–٢–٣ئاضتی ضەرجەم ُەڵطْڕاّاًی گۆڕاى لە ّاڵتەکەی دا.
 :٥–٢–٣ئاضتی تێکڕای جەهاّەی رەّەًذی کْردی.
 :٣–٣ئاضتەکاى ّ بۆ یەکێ لەم کاراًە:
 :٢–٣–٣ضازداًی رەّەًذی کْردی بۆ بەغذاریکردى لە ُەڵبژاردًی ّاڵتەکەی خۆیاًذا ،بە هەبەضتی دەًگذاى بە کاًذیذێکی
کْردضتاًی بۆ غارەّاًی ،پەرلەهاًی ّاڵت ،پەرلەهاًی ئەّرّپی.
 :٣–٣–٣ضازداًی رەّەًذی کْردی بۆ بەغذاری لە ُەڵبژاردًەکاًی کْردضتاى ّ پػتیْاًی لە لیطتی گۆڕاى.
 : ٤–٣–٣ضازداًی رەّەًذی کْردی بۆ پػتیْاًی لە خەباتی خەڵکی کْردضتاى لە پێٌاّی خْاضتە ضیاضی ،کۆهەاڵیەتی،
ئابْری یەکاًی.
ضێیەم ،رەّتی کۆبًْەّەکاى
ً :٢–٤ەریتی ضیاضی لە ًاّ بسّتٌەّەی گۆڕاًذاّ ،ا پێْیطت دەکا لە کۆبًْەّەکاًذا دەربڕیٌی بیرّبۆچْى ّ گفتْگۆ
ُەرچۆ ًێک بێ ،ئازاد بێ؛ بریٌذارکەر ًەبێ؛ گْێ لە یەکتری بگیرێت؛ رێگە بە یەکتری بذرێت بە راغکاّی قطەبکرێت؛ رێس لە
بیر ّ رای جیاّازی یەکتری بگیرێت ،بەاڵم دەبێت پارێسگاری لە تایبەتوەًذی ّ ًِێٌیبًْی ُەًذێ لە باضەکاى بکرێت.
ُ :٣–٤ەر ئەًذاهێ بە پێچەّاًەی ئەهەّە رەفتاری کرد لێپرضیٌەّەی لەگەڵ دەکرێ.

هادەی دەیەم :لێپرضیٌەّە
ُەرُەڵطْڕاّێک لە پرەًطیپە گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى الیذا ّ زیاًی بە بسّتٌەّەکە گەیاًذ یاى کەهتەرخەهی ًْاًذ
لەکارەکاًیذا ،دّای ئاگادارکردًی ژّری رەّەًذی کْردی لەالیەى ئەًجْهەًی ّاڵتەّە ،ژّری یاضایی بەُەهاُەًگی ژّری
رەّەًذی کْردی ُەڵطەًگاًذًی الداًەکە دەکات ّ جۆری لێپرضیٌەّەکەی دیاری دەکات.

هادەی یاًسەیەم :جۆری رێکخطتٌی پەیْەًذی
یەکەم ،ئەًجْهەًی بازًە ّ ئەًجْهەًی ّاڵت
ُ :٢–٢ەهْ بازًەّاًەکاى ئەًذام دەبي لە ئەًجْهەًی ّاڵتذا.
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 :٣–٢دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە پەیْەًذی لە گەڵ دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت دەبێ.
دّەم ،ئەًجْهەًی ّاڵت ّ ئەًجْهەًی ّاڵتەکاًی تر
 :٢–٣ئەًجْهەًی ّاڵت بۆی ُەیە لە گەڵ ئەًجْهەًی ّاڵتەکاًی تر ُەهاُەًگیُ ،اّکاری ّ کاری ُاّبەظ بکات.
 :٣–٣ئەًجْهەًی ئەّ ّاڵتاًەی ًسیکي لە یەکتری ،ئەگەر بە پێْیطتیاى زاًی ،دەتْاًي بۆ داًاًی پالًی کاری ُاّبەظ
کۆبًْەّە یا کۆًفرەًطی ُاّبەظ ببەضتي.
ضێیەم ،ئەًجْهەًی ّاڵت ّ داهەزراّەکاًی گۆڕاى لە کْردضتاى
 :٢–٤دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت پەیْەًذی لەگەڵ داهەزراّەکاًی گۆڕاى لە کْردضتاى لە رێگەی ژّری رەّەًذی
کْردیەّە رێکذەخات.
 :٣–٤ژّری رەّەًذی کْردی ،پەیْەًذی داهەزراّەکاًی گۆڕاى لە کْردضتاى لەگەڵ دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًەکاًی
ُەًذەراى رێکذەخات.
 : ٤–٤دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت ،بۆ ُەر بابەتێکی پەیْەًذیذار بە خۆی ،دەتْاًێ ُەهاُەًگی ّ راّێژ لەگەڵ
ژّرەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاًذا بکا.

هادەی دّاًسەیەم :راگەیاًذًی رۆژًاهەّاًی
یەکەم ،دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە ،پاظ راّێژ بە ئەًجْهەًی ّاڵتەکەی ،بۆی ُەیە لە کاتی پێْیطتذا رًّکردًەّە
لە ضەر ُەًذێ پرضی پەیْەًذیذار بە ضٌْری بازًەکەیاًەّە بذا.
دّەم ،دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت ،پاظ راّێژ بە ژّری رەّەًذی کْردی ،بۆی ُەیە لە کاتی پێْیطتذا
رًّکردًەّە لە ضەر ُەًذێ پرضی پەیْەًذیذار بە ّاڵتەکەیاًەّە بذا.

هادەی ضیاًسەیەم :دّاى لە بۆًە گػتیەکاى دا
بەرپرضی ئەًجْهەى یاى ُەر ئەًذاهێکی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت ،کە لە لەالیەى دەضتەکەّە راضپێردرابێ ،بۆی
ُەیە لە بۆًە گػتیەکاًذا لە چْارچێْەی بەرًاهەی ضیاضی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پەیام ّ ُەڵْێطت ّ لێذّاًە فەرهیەکاًی،
بەًْضراّ یاى بە زارەکیُ ،ەڵْێطت ّ ئاهاًجەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە کۆبًْەّە گػتیەکاًی کْردضتاًیاًی ُەًذەراًذا
رّى بکاتەّە .لە بازًەکاًذا ،ئەگەر دەضتەی ئەًجْهەًی ّاڵت لەّێ ًەبي ،دەکرێت بازًەّاى یاى ُەر ئەًذاهێکی دەضتەی
بەرێْەبەری بازًە ،کە لەالیەى دەضتەکەّە راضپێردرابێت ّ پاظ راّێژ بە ئەًجْهەًی ّاڵتەکەی ،ئەّ کارە ئەًجام بذات.
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هادەی چْاردەیەم :رێکەّتٌی ضیاضی
دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە ّ ئەًجْهەًی ّاڵت بۆی ًیە رێککەّتٌی ضیاضی ّ یاداغتی ُاّبەظ لەگەڵ ُیچ
الیەًێکی ضیاضی دا ئیوسابکا.

هادەی پاًسەیەم :جێگرتٌەّە
ئەگەر بەرپرضی ئەًجْهەًی ّاڵت ّ بازًەّاى یا ئەًذاهێکی ُەڵبژێردراّی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە ّ
ئەًجْهەًی ّاڵت لە بەر ُەر ُۆیەک ئەرکەکاًی بەجێ ًەُێٌا ،بە یەکێ لەم دّ رێگایە غْێٌەکەی پڕدەکرێتەّە:
یەکەم ،بە داًاًی ئەّ کاًذیذەی کە لە ریسبەًذی ًاّەکاى لە ُەڵبژاردًذا دّای ئەّ زۆرتریي دەًگی ُێٌاّە.
دّەم ،ئەگەر ئەّ کەضە لە الیەى زۆرایەتی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەّە پەضەًذًەکراّ کەضی تر ًەبْ لە ریسبەًذی ًاّەکاًذا،
ئەّضا دّبارە ُەڵبژاردًەّەی بۆ دەکرێتەّە بە ُەهاى غێْەظ بۆ ئەًجْهەًی ّاڵت.

هادەی غاًسەیەم :هاّەی کارایی
یەکەم ،خْلی ُەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ّ ئەًجْهەًی ّاڵت دّ ضاڵ جارێک دەبێت،
دّەمُ ،ەر ُەڵطْڕاّێک تەًِا دەتْاًێت بۆ دّ خْلی ُەڵبژاردى بۆ ُەهاى پۆضت خۆی کاًذیذ بکات.

بەغی ُەغتەم  :جڤاتی گػتی
هادەی یەکەم :پێٌاضەی جڤاتی گػتی
جڤاتی گػتی چەتری پػتیْاًی ضیاضی ّ هەعٌەّی ،داهەزراّەی راّێژکاری بْارەکاًی کاری ضیاضی ،رێکخراّەیی،
کارگێڕی ،دارایی ّ هیذیایی بسّتٌەّەی گۆڕاًە.
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هادەی دّەم :ئەرکەکاًی جڤاتی گػتی
ئەرکَکاًی جڤاتی گػتی بریتیَ لَ داًاًی ًەخػەی کار ّ ُاّکاری جڤاتی ًیػتواًی بە راّێژ ّ راضپاردە دەربارەی:
یەکەمُ ،ەڵطەًگاًذًی پالًی گػتی جێبَجێکردًی بَرًاهَی ضیاضی بسّتٌٍَّی گۆڕاى .
دّەمُ ،ەڵطەًگاًذًی پَیًٍْذیَکاًی بسّتٌٍَّی گۆڕاى لَ ضَر ئاضتی کْردضتاًی ،عێراقی فیذڕاڵً ،اّچەیی ،جیِاًی ،لەگەڵ
حیسب ّ رێکخراّە ضیاضیەکاى.
ضێیەم ،ئاهادەکاری بۆ ُەڵبژاردًەکاًی ئەًجْهەًی پارێسگا ،ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی عێراقی فیذڕاڵ ،پەرلەهاًی کْردضتاى ّ
ُەڵبژاردًی ُەر داهەزراّەیەکی تر.

هادەی ضێیەم :پێکِاتەی جڤاتی گػتی
یەکەم ،جڤاتی گػتی بسّتٌەّەی گۆڕاى پێکذێ لەّ کەضایەتیە گػتییاًەی کە لە هاّەیەکی تەهەًیاًذا لە یەکێ لە بْارەکاًی
ژیاًذا بەرپرضیارێتی دیاریاى ُەبْە ،لەّاًە:
 :٢–٢کەضایەتی ضیاضی
 :٣–٢کەضایەتی زاًطتی
 :٤–٢کەضایەتی کۆهەاڵیەتی
دّەم ،ژهارەی ئەًذاهاًی جڤاتی گػتی ًابێ لە ژهارەی ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی زیاتر بێ.

هادەی چْارەم :کۆبًْەّەکاًی جڤاتی گػتی
یەکەم ،کۆبًْەّەی جڤاتی گػتی ُەر دّ هاًگ جارێ ُاّزەهاى دەبێت لەگەڵ کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًی .
دّەم ،بە هاّەیەکی کْرت لە پێع کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًی دا ئەًجام دەدرێ.
ضێیەم ،ئەًذاهاًی جڤات پێػتر لە بەرًاهەی کۆبًْەّە ّ کات ّ غْێٌی کۆبًْەّەکە ئاگاداردەکرێي.
چْارەم ،بڕیارداى لە ًاّ جڤاتی گػتی دا بە زۆریٌەی ضادە دەبێت.
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هادەی پێٌجەم ،کەضایەتی ضیاضی
هەبەضت لە کەضایەتی ضیاضی ،ئەّاًەى کە لە یەکێ لەم بْاراًەدا لە ضااڵًی رابْردّدا کاریاى کردّە ّ خاّەًی ئەزهْى ّ
ًاّباًگی باغي.
یەکەم ،ئەًذاهەتی ضەرکردایەتی حیسبەکاًی کْردضتاى
دّەم ،فەرهاًذەیەتی پێػوەرگەی کْردضتاى
ضێیەم ،ئەًذاهەتی ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی عێراقی فیذڕاڵ
چْارەم ،ئەًذاهەتی پەرلەهاًی کْردضتاى
پێٌجەم ،ئەًذاهەتی ئەًجْهەًی پارێسگا
غەغەمّ ،ەزیر ،بریکاری ّەزیر ،راّیژکار ،بەڕێْەبەرە گػتیەکاًی ئەًجْهەًی ّەزیراًی ُەرێوی کْردضتاى ّ عێراقی
فیذڕاڵ
حەّتەم ،ضەفیرایەتی دەّڵەتی عێراقی فیذڕاڵ ّ ًْێٌەرەکاًی حکْهەتی ُەرێن لە دەرەّە

هادەی غەغەم :کەضایەتی زاًطتی
هەبەضت لە کەضایەتی زاًطتی ،ئەّاًەى کە لە یەکێ لەم بْاراًەدا لە ضااڵًی رابْردّدا کاریاى کردّە ّ خاّەًی ئەزهْى ّ
ًاّباًگی باغي:
یەکەم ،ضەرۆکایەتی ّ هاهۆضتایەتی زاًکۆکاى ّ پەیواًگاکاى
دّەم ،دادّەرایەتی ّ پارێسەرایەتی ّ یاضاًاضێتی
ضێیەمُ ،ەڵکەّتْاًی بْاری پسیػکی ،بەرێْەبەرایەتی ًەخۆغخاًە ،ئەًذازیارێتی ّ پەرّەردەکاری

هادەی حەّتەم :کەضایەتی کۆهەاڵیەتی

32

هەبەضت لە کەضایەتی کۆهەاڵیەتی ،ئەّاًەى کە لە یەکێ لەم بْاراًەدا لە ضااڵًی رابْردّدا کاریاى کردّە ّ خاّەًی ئەزهْى ّ
ًاّباًگی باغي:
یەکەم ،ضەرۆکایەتی رێکخراّەکاًی کۆهەڵگای غارضتاًی
دّەم ،ئەًذاهەتی ژّری بازرگاًی
ضێیەمُ ،ەڵکەّتْاًی بْاری ًُْەر ّ ّەرزظ ّ رۆغٌبیری ّ پیاّاًی ئایٌی

هادەی ُەغتەم جۆری ُەڵبژاردًی کەضایەتیەکاى
یەکەم ،یا خۆیاى داّای ئەًذاهەتی ئەکەى یا داّایاى لێ دەکرێ.
دّەم ،فۆرهی ئەًذاهەتی جڤاتی گػتی پڕدەکەًەّە.
ضێیەم ،خاًەی راپەڕاًذى لە کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًی دا کاًذیذیاى دەکات ّ بە زۆریٌەی ضادەی دەًگی ئەًذاهاًی جڤاتی
ًیػتواًی پەضەًذ دەکرێي.

هادەی ًۆیەم :دەضتەی ضەرۆکایەتی
یەکەم ،جڤاتی گػتی کۆبًْەّەی یەکەهی بە ضەرۆکایەتی بە تەهەًتریي ئەًذاهی ئەًجام دەدا.
دّەم ،لە یەکەم کۆبًْەّەی دا یاى لە کۆبًْەّەکاًی دّاتردا ،دەضتەی ضەرۆکایەتی جڤاتی گػتی بە دەًگذاًی راضتەّخۆی
ًِێٌی ُەڵذەبژێرى.
ضێیەم ،دەضتەی ضەرۆکایەتی پێکذێ لە:
 :٢–٤ضەرۆکی جڤاتی گػتی
 :٣–٤جێگری ضەرۆکی جڤاتی گػتی
 :٤–٤ضکرتێری جڤاتی گػتی
چْارەم ،ئەًذاهاًی جڤاتی گػتی ،بۆ ئاهادەکردًی لێکۆڵیٌەّە ّ راضپاردە ّ ئاهۆژگاری بۆ ُاّکاریکردًی داهەزراّەکاًی
گۆڕاى ّ فراکطیۆًەکاًی پەرلەهاًی کْردضتاى ّ ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی عێراق ّ ئەًجْهەًی پارێسگاکاى ،لیژًەی جیاّاز بۆ
بابەتی جیاّاز پێکذەُێٌي.
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هادەی دەیەم :پەیْەًذی جڤاتی گػتی ّ جڤاتی ًیػتواًی
یەکەم ،جڤاتی ًیػتواًی ّ جڤاتی گػتی ُاّکاری یەکتر دەبي.
دّەم ،لە کاتی قەیراى ّ رّداّی چاّەڕێٌەکراّدا ،بۆ تاّّتْێکردى ّ ئاڵْگۆڕی بیرّڕا ّ تێگەیػتٌی ُاّبەظ ،کۆبًْەّەی
ُاّبەظ دەکەى.
ضێیەم ،جڤاتی گػتی بۆی ُەیە ئەًذاهێ یا ُەًذێ لە ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی ،بۆ پێػکەغکردًی رًّکردًەّە لە ضەر
ُەًذێ بابەتی تایبەت ،بۆ دّاى ّ گفتْگۆ ،باًگ بکا بۆ کۆبًْەّەکاًیُ ،ەرّەُا بە پێچەّاًەّە.
چْارەم ،پێْیطتە راضپاردە ّ راّێژ ّ ئاهۆژگاریەکاًی جڤاتی گػتی لە الیەى جڤاتی ًیػتواًیەّە رەچاّبکرێ.

بەغی ًۆیەم :جڤاتی ًیػتواًی
هادەی یەکەم :پێٌاضەی جڤاتی ًیػتواًی
یەکەم ،جڤاتی ًیػتواًی داهەزراّەی ضەرکردایەتی بْارەکاًی کاری ضیاضی ،رێکخراّەیی ،کارگێڕی ،دارایی ّ هیذیایی
بسّتٌەّەی گۆڕاًە.
دٍّم ،جڤاتی ًیػتواًی بَرزتریي دٍضَاڵتَ لَ ًێْاى دّ ُەڵبژاردًذا.

هادەی دّەم :ئەرکەکاًی جڤاتی ًیػتواًی
یەکەم ،ضَرپَرغتی کردًی َُهْ دٍزگا ّ داهَزراٍّکاًی گۆڕاى؛ چاّدێری ّ َُڵطًَگاًذًی ئەدای َُهْ ئاضتَکاًی پَیکَرٍی
رێکخراٍّیی بسّتٌٍَّکَ.
دّەم ،داًاًی ًَخػَرێگا بۆ جێبَجێکردًی بَرًاهَ ّ ضیاضەتی بسّتٌٍَّی گۆڕاى.
ضێیەم ،رێکخطتٌی پَیًٍْذیَکاًی بسّتٌٍَّی گۆڕاى لَ ضَر ئاضتی کْردضتاًی ،عێراقیً ،اّچەییً ،ێْدەّڵەتی لەگەڵ حیسب
ّ رێکخراّە ضیاضیەکاى.
چْارەم ،چاّدێری ّ َُڵطًَگاًذًی ئَدائی فراکطیۆًَکاًی گۆڕاى ّ ئَدائی ئًَذاهَکاًی.
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پێٌجەم ،ئاهادەکاری بۆ ُەڵبژاردًەکاًی ئەًجْهەًی پارێسگا ،ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی عێراق ،پەرلەهاًی کْردضتاى ّ ُەر
ُەڵبژاردًێکی تر.
غەغەم ،ئاهادەکاری بۆ بەضتٌی کۆًفراًطی ًیػتیواًی بسّتٌەّەی گۆڕاى.
هادەی ضێیەم :پێکِاتەی جڤاتی ًیػتواًی
یەکەم ،ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى.
دّەم ،باژێڕّاى ّ ئەًذاهاًی تەّاّکار.
ضێیەم ،ضەرۆکی فراکطیۆًەکاًی گۆڕاى لە ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی عێراق ،پەرلەهاًی کْردضتاى ّ ئەًجْهەًی پارێسگاکاى.
چْارەم ،رێکخەری ژّرەکاى .
پێٌجەمًْ ،ێٌەری ئەًجْهەًەکاًی رەّەًذی کْردی لە ُەًذەراى .
غەغەمًْ ،ێٌەری کارّباری رێکخراّەیی ئافرەتاى .

هادەی چْارەم :کۆبًْەّەکاًی جڤاتی ًیػتواًی
یەکەم ،جڤاتی ًیػتواًی لە ُەلْهەرجی ئاضاییدا دّ هاًگ جارێک کۆدەبێتەّە.
دّەم ،لە کاتی پێْیطت دا ،لە ضەر داّای رێکخەری گػتی یاى ضێیەکی ئەًذاهەکاًی کۆدەبێتەّە .
ضێیەم ،ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی ،دە رۆژ بەر لە دەضتپێکی کۆبًْەّەی ئاضایی ،لە بەرًاهە ّ کات ّ غْێٌی کۆبًْەّەکە
ئاگاداردەکرێي .لەکاتی ئاهادەًەبًْی ئەًذاهێکی جڤاتذاًْ ،ێٌەرێکی ئۆرگاًەکە رادەضپێرێت بەغذاربێت.
چْارُەم ،دەًگذاى لە کۆبًْەّەکاًی جڤاتی ًیػتواًی دا ،بە پێی بابەتەکاى ،ئەغێ بە ئاغکرا یاى بە ًِێٌی بێ .بە زۆریٌەی
ضادە بڕیار دەدرێ.

هادەی پێٌجەم :جێگرتٌەّەی ئەًذاهێتی جڤاتی ًیػتیواًی
ُەر یەکێ لە ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى ،رێکخەری ژّرەکاى ،باژێڕّاًەکاى ّ ئەًذاهاًی تەّاّکار پۆضتی بااڵی لە حکْهەتذا
ّەرگرت ،بْ بە ّەزیر ،ضەفیرّ ،ەکیلی ّەزیر ،راّێژکار ،بەڕێْەبەری گػتی ،پەرلەهاًتار ،یا دەضتی لە کار کێػایەّە یاى هرد
جێگەکەی چۆڵ ئەکا بۆ کەضێکی تر ّ لەهاّەی دّّهاًگذا جێگەکەی پڕدەکرێتەّە.

35

هادەی غەغەمًْ :ێٌەرایەتی قەزاکاى
ًْێٌەرایەتی قەزاکاى بە دّ پێْەر دیاری دەکرێ:
یەکەم ،بەرکەّتی قەزا
پػکی ًْێٌەرایەتی داًیػتْاًی قەزا لە جڤاتی ًیػتواًیدا ،بێ گْێذاًە پلەی غارەّاًی قەزاکە ،یەک ئەًذاهە.
 :٢–٢ئەم غْێٌە بۆ باژێڕّاى تەرخاى دەکرێ ،کە بە پێی دەضتْری ًاّخۆ ُەڵذەبژێردرێ.
 :٣–٢باژێڕّاًی ًْێ لە کاتی گۆڕیٌیذا لە ُەڵبژاردًذا یا لە بەر ُەر ُۆیەکی تر ،جێگەی باژێڕّاًی پێػْ لە جڤاتی
ًیػتواًی دا دەگرێتەّە.
دّەم ،بەرکەّتی رێژەیی
پػکی رێژەی دەًگی بەدەضتِاتْی گۆڕاى لە قەزاکەدا لە چاّ رێژەی کۆی دەًگی بەدەضتِاتْی گۆڕاى دەبێتە ئەًذاهی
تەّاّکار:
 :٢–٣ئەًذاهاًی تەّاّکار لە الیەى ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی قەزاکاى ّ دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ّ رایەڵەّە ُەڵذەبژێردرێي.
 :٣–٣لە حاڵەتی ُاّتابًْی دەًگەکاًی دّ کاًذیذا ،ئەگەر یەکێکیاى ئافرەت بْ ئافرەتەکە بە دەرچْ دائەًرێ ّ ئەگەر
ُەردّکیاى پیاّ بْى بە پێکِاتٌی ُەردّ کاًذیذ یا بە تیرّپػک یەکالیی دەکرێتەّە.
 :٤–٣لە کاتی گۆڕیٌی لە ُەڵبژاردًذا یا لە ضۆًگەی ُەر ُۆیەکی ترەّە ،ئەًذاهی تەّاّکاری ًْێ جێگەی ئەًذاهی تەّاّکاری
پێػْ دەگرێتەّە.
 :٥–٣ئەًذاهی تەّاّکاری جڤاتی ًیػتواًی لە کاری رێکخراّەیی لە غْێٌەکەی خۆی دا بەردەّام دەبێ.

هادەی حەّتەمًْ :ێٌەرایەتی فراکطیۆًەکاى
یەکەم ،فراکطیۆًەکاى بریتیي لە:
 :٢–٢فراکطیۆًی گۆڕاى لە ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی عێراق.
 :٣–٢فراکطیۆًی گۆڕاى لە پەرلەهاًی کْردضتاى.
 :٤–٢فراکطیۆًی گۆڕاى لە ئەًجْهەًی پارێسگاکاى.
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دّەم ،ضەرۆکی ُەر یەکێ لەم فراکطیۆًاًە کە لە الیەى فراکطیۆًەکاًی خۆیاًەّە ُەڵذەبژێردرێي ،دەبٌە ئەًذاهی جڤاتی
ًیػتواًی.
ضێیەم ،لە کاتی گۆڕیٌی ضەرۆکی فراکطیۆًذا ،ضەرۆکی ًْێ لە ئەًذاهەتی جڤاتذا جێگەی ضەرۆکی پێػْ دەگرێتەّە.

هادەی ُەغتەمًْ :ێٌەرایەتی ژّرەکاى
یەکەم ،ژّرەکاى بريتيي لە:
 :٢ژّری پەیْەًذیە گػتیەکاى (ضیاضی ،دبلۆهاضی)
 :٣ژّری تْێژیٌەّەكاى (ضياضٔ ،ئابْرٓ ّ ضتراتيجيەكاى)
 :٤ژّری ًاّچە کْردضتاًیە دابڕێٌراّەکاى
 :٥ژّری حکْهەت ّ پەرلەهاى
 :٦ژّری ضاهاًە ضرّغتیەکاى.
 :٨ژّری ُەڵبژاردى
 :٩ژّری پەیجْری
 :٪ژّرٓ ياضائ
 :٢١ژّری رۆژًاهەّاًی
 :٢٢ژّری کارگێری ّ دارایی
 :٢٢ژّری رەّەًذی کْردی

دّەم،
 :٢–٣جڤاتی ًیػتواًی بۆی ُەیە بە پێی گۆڕاًی پێْیطتیەکاى ژّری ًْێ دابوەزرێٌێ ّ ،یاى ُەڵبْەەغێٌێتەّە ًّ ،اّەًذی
کارکردًی ژّرێک لە غارێکەّە بگْێسێتەّە بۆ غارێکی تر.
 :٣–٣رێکخەر ّ ئەًذاهاًی ژّرەکاى لە ضەر بٌەهای پطپۆڕی دائەًرێي.
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 :٤–٣ژهارەی ئەًذاهاًی ژّر بە پێی پێْیطتی ّ جۆری کار دیاری دەکرێ.
 :٥–٣رێکخەری ژّر لە الیەى خاًەی راپەڕاًذًەّە کاًذیذ ئەکرێ ّ ،لە کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًی دا بە زۆریٌەی ضادە
پەضەًذ ئەکرێت لە حاڵەتی ّازُێٌاًی یاى گۆڕیٌی لەبەر ُەر ُۆیەکی تر ،بەزۆریٌەی رەُا ئەگۆڕێي.
 :٦–٣ئەًذاهی ژّر لەضەر داّای رێکخەری ژّر ّ بە راّێژ لەگەڵ ضکرتێری ژّرەکاى ّ خاًەی راپەراًذى دادەًرێت.
 :٧–٣لە کاتی گۆڕیٌی رێکخەری ژّردا رێکخەری ًْێ ،جێگەی رێکخەری پێػْ لە جڤاتی ًیػتواًی دا دەگرێتەّە.
ُ :٨–٣ەر ژّرێ بۆ رێکخطتٌی کارّبارەکاًی پێڕەّێکی ًاّخۆی دەبێت کەلەالیەى ژّرەّە بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ضکرتێری
ژّرەکاى دائەًرێت ،کە تێیذا پەیکەری رێکخراّەی ّ هەرجەکاًی رێکخەرّ ئەًذاهەکاًی ّ ئەرک ّ دەضەاڵتەکاًیاى دیاری
دەکات.

هادەی ًۆیەمًْ :ێٌەرایەتی ئافرەتاى
ًْێٌەرایەتی ئافرەتاى لە جڤاتی ًیػتواًی دا پێکذێت لە چْار ئەًذام؛ بەرپرضی ئافرەتاى لە ئەًجْهەًی قەزاکاًی پارێسگاکاًی
ُەّلێر ،ضلێواًی ،دُۆک ّ کەرکْک.

هادەی دەیەمًْ :ێٌەرایەتی رەّەًذی کْردی
رەّەًذی کْردی چْار ًْێٌەریاى دەبێت.
یەکەم ،هەبەضت لە ُەًذەراى ّاڵتاًی دەرەّەی عێراقە.
دّەم ،ئەًجْهەًەکاًی ّاڵتاًی ُەًذەراى ،بە پێی لێکچًْی ُەلْهەرجی ّاڵتەکاى لە یەکتری ّ ًسیکی جْگرافی یاى لە
یەکتریەّەًْ ،ێٌەری خۆیاى بۆ جڤاتی ًیػتواًی دیاری دەکەى.
ضێیەم ،ژهارە ّ غێْەی ُەڵبژاردًی ًْێٌەرەکاًیاى بە پێی رێٌوایی تایبەتی دیاری دەکرێ.

هادەی یاًسەیەمُ :ەڵْەغاًذًەّە
لە بەر ُەر ُۆیەک ،پػێْی یا الداى لە رێبازی گػتی لە ُەر بازًە ،رایەڵە ،ئەًجْهەًی قەزاکاى ،ئەًجْهەًەکاًی ّاڵتاًی
رەّەًذی کْردی رّی دا ،یا لە ئەًجاهی ضکااڵی ُەڵطْڕاّەکاًیذا ژّری یاضایی بڕیاری دا ،جڤاتی ًیػتیواًی بۆی ُەیە
"ئەّ یەکە رێکخراّەییە" ُەڵبْەغێٌێتەّە ّ بە هەبەضتی داهەزراًذًەّەی ،بڕیاری ُەڵبژاردًی ضەرلەًْێی تێذا ئەًجام بذا.
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هادەی دّاًسەیەم :خاًەی راپەڕاًذى
خاًَی راپَ ڕاًذى بەرپرضی جێبەجێکردًی بڕیار ّ راضپاردەکاًی جڤاتی ًیػتواًی بسّتٌٍَّی گۆڕاًَ ،لە ًێْاى دّ
کۆبًْەّەدا.

هادەی ضیاًسەیەمُ :ەڵبژاردًی ئًَذاهاًی خاًَی راپَڕاًذى
یەکەم ،ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى ،بە پێی ئەرکەکاًی پێکذێ لە :رێکخەری گػتی ،ضکرتێرەکاًی کارّباری جڤاتی ًیػتواًی،
فراکطیۆى ،ژّرەکاى ،باژێڕەکاى ،خەڵک ّ ضەرۆکی جڤاتی گػتی.
دّەم ،رێکخەری گػتی ّ ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى ،جگە لە ضەرۆکی جڤاتی گػتی ،لە ًاّ ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی یاى
لە ًاّ ئەًذاهاًی جڤاتی گػتی ّ کەضایەتیە ًاضراّەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاًذا کە ئەًذاهی جڤاتی ًیػتواًی ّ جڤاتی گػتی
ًیي ،کاًذیذ دەکرێي؛ لە کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًی دا ،بە دەًگذاًی ًِێٌی ّ راضتەّخۆ ّ بَ زۆریٌَی ضادٍ ئەپەضەًذرێي ّ
بَ زۆرایَتی رٍُای دًٍگی َُهْ ئًَذاهَکاًی دەگۆڕدرێي.
ضێیەمُ ،ەڵبژاردًی رێکخەری گػتی ّئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى دّ ضاڵ جارێک دەبێت.
چْارەم ،رێکخەری گػتی ّ ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى تەًِا بۆ ضێ خْلی ُەڵبژاردى بۆیاى ُەیە ،بۆ ُەهاى پۆضت ،خۆیاى
کاًذیذبکەى.

هادەی چْاردەیەم :پێکِاتە ّ ئەرکەکاًی خاًەی راپەڕاًذى
ئەرکەکاًی ئەًذاهاًی خاًَی راپَڕاًذًی جڤاتی ًیػتواًی بریتیە لە:
یەکەم ،رێکخەری گػتی
 :٢–٢ضەرپەرغتی کۆبًْەّەکاًی خاًەی راپەڕاًذى ّ جڤاتی ًیػتواًی دەکا.
 :٣–٢لە بەردەم جڤاتی ًیػتواًی دا بەرپرضیارە.
 :٤–٢لە کاتی ئاهادەًەبًْی دا ،یەکێ لە ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى رادەضپێرێ بۆ ئەًجاهذاًی ئەرکەکاًی.
دّەم ،ضکرتێری کارّباری جڤاتی ًیػتواًی ،کە ئەرکەکاًی بریتیە لە:
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 :٢–٣دیاریکردًی کات ّ غْێي ّ کارًاهەی کۆبًْەّەکاًی جڤاتی ًیػتواًی.
 :٣–٣تۆهارکردًی کۆًْضی کۆبًْەّەکاى ،تۆهارکردًی بڕیار ّ راضپاردەکاًی ّ گەیاًذًی بە جێگەی پەیْەًذیذار.
ضێیەم ،ضکرتێری کارّباری فراکطیۆًەکاى ،کە ئەرکەکاًی بریتیە لە ُەهاُەًگی ًێْاى فراکطیۆًەکاى ّ داهەزراّەکاًی
بسّتٌەّەی گۆڕاى.
چْارەم ،ضکرتێری کارّباری باژێڕەکاى ،کە ئەرکەکاًی بریتیە لە رێکخطتٌی پەیْەًذی رۆژاًەی ًێْاى باژێڕّاى ّ باژێڕەکاى
ّ خاًەی راپەڕاًذى ّ ّەاڵهذاًەّەی ًاهە ّ پەیام ّ پرضیارەکاًیاى.
پێٌجەم ،ضکرتێری کارّباری ژّرەکاى ،کە ئەرکەکاًی بریتیە لە ُەهاُەًگی ًێْاى ژّرەکاى ّ خاًەی راپەڕاًذى ّ
داهەزراّەکاًی گۆڕاى.
غەغەم ،ضکرتێری کارّباری خەڵک ،کە ئەرکەکاًی بریتیە لە:
 :٢–٧پێػْازیکردًی ئەّاًەی رۆژاًە ضەرداًی هەکۆی ضەرەکی دەکەى.
 :٣–٧گْێگرتي لە پێػٌیار ،رەخٌە ،ئاهۆژگاری ،ضکااڵکاًی خەڵک ّ گەیاًذًی بابەتەکاًیاى بە جێگەی پەیْەًذیذار.
حەّتەم ،ضەرۆکی جڤاتی گػتی.

هادەی پاًسەیەمُ :ەڵبژاردًەّەی رێکخەری گػتی
لە کاتی چۆڵبًْی جێگەی رێکخەری گػتی بسّتٌەّەکەدا ،لە ضۆًگەی ّازُێٌاًی یاى ُەر ُۆیەکی ترەّە ،بۆ پڕکردًەّەی
غْێٌەکەی ،یەکێ لە ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی یا یەکێ لە ئەًذاهاًی جڤاتی گػتی یاى کەضایەتیەکی دیاری بسّتٌەّەی
گۆڕاى لە دەرەّەی ُەردّ جڤات ،بە دەًگذاًی ًِێٌی ّ راضتەّخۆ ّ بە زۆرایەتی رەُا ُەڵذەبژێرى .ئەگەر لە جاری یەکەهی
ُەڵبژاردًذا دەًگی پێْیطتی ًەُێٌابْ ،بۆ جاری دّەم ُەڵبژاردى بۆ یەکەهیي ّ دّەهیي کەش ،کە زۆرتریي دەًگیاى ُێٌاّە،
دّبارە دەکرێتەّە ،ئەّضا دەًگی زۆرایەتی ضادە بەضە بۆ ُەڵبژاردًی.

بەغی دەیەم :کۆًفراًطی پارێسگاکاى
هادەی یەکەم :کۆًفراًطی پارێسگاکاى
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 :٢–٢دّضاڵ جارێک دەبەضترێت.
ُ :٣–٢ەر پارێسگایەک بەجیا کۆًفراًص دەبەضتێت.
 :٤–٢غێْازی بەغذاری کردى ،بە رێٌوایەکی تایبەت ،لە الیەى جڤاتی ًیػتواًیەّە دەردەچێت.

هادەی دّەم :ئەرکەکاًی
 :٢–٣پێذاچًْەّە بە کاری رێکخراّەیی ،ضیاضی ،کۆهەاڵیەتی ّ ُتذ.
ُ :٣–٣ەڵطەًگاًذًی ئەدای فراکطیۆًەکاى ّ حکْهەت.
 :٤–٣خطتٌەڕّی ُەر ضەرًج ّ پێػٌیازێک بۆ داُاتْی بسّتٌەّەکە ،لە بْارە جیاجیاکاًذا.

بەغی یاًسەیەم  :کۆًفراًطی ًیػتواًی
هادەی یەکەم :جۆری بەضتٌی کۆًفراًص
کۆًفراًطی ًیػتواًیی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە ئەًجاهی کۆبًْەّەی ًْێٌەراًی ُەڵبژێردراّی بٌکە رێکخراّەیی ّ
داهەزراّەکاًیذا دەبەضترێ ّ بَرزتریي دٍضَاڵتی بسّتٌٍَّکەیَ.
هادەی دّەم :کاتەکاًی بَضتٌی کۆًفراًص
یەکەم ،لَ َُلْهَرجی ئاضایی دا ،کۆًفراًطی ًیػتواًی دٍبێ بەر لە ُەڵبژاردًی گػتی بە هاّەیەک ببەضترێ.
دّەم ،لَ َُلْهَرجی ًائاضایی یاى لە کاتی پێْیطتذا ،لَ ضَر داّای دّضێیَکی ئًَذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی یا ًیٍْی
ئەًجْهەًی قەزاکاى ،دٍبَضترێ.
ضێیەم ،لە کاتی ئاضایذا ،کۆًفراًص چْار ضاڵ جارێک دەبەضرێت.

هادەی ضێیەم :ئەرکەکاًی کۆًفراًص
یەکەم ،داًاًی بَرًاهَی ضیاضی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە بْارە جیاجیاکاًذا.
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دّەم ،پێذاچًْەّەی دەضتْری ًاّخۆی بسّتٌٍَّی گۆڕاى.
ضێیەم ،گۆڕیٌی درّغوی بسّتٌٍَّ یا لۆگۆکَی بَ پێی گۆڕاًی َُلْهَرجی گػتی ،ئَگَر پێْیطتی کرد.
چْارەم ،پَضًَذى ّ دٍضکاری پالتفۆرهَکاًی َُڵبژاردًَکاًی پارێسگاَُ ،رێن ّ عێراقی فیذڕاڵ.
پێٌجەمَُ ،ڵطًَگاًذًی ئَدائی ًْێٌَرٍکاًی لَ دٍزگا َُڵبژێردراٍّکاًی پارێسگاَُ ،رێن ّعێراقی فیذڕاڵذا.
غەغەمَُ ،ڵطًَگاًذًی ئَدائی جڤاتی ًیػتواًی.
هادەی چْارٍم :پێکِاتَی کۆًفراًص
یەکەم ،ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی ّ جڤاتی گػتی.
دّەمًْ ،ێٌەراًی ُەڵبژێردراّی غار ّ قەزا ّ ًاحیەکاًی کْردضتاى.
ضێیەمًْ ،ێٌەراًی ُەڵبژێردراّی رەّەًذی کْردی.
چْارەم ،فراکطیۆًەکاًی گۆڕاى لَ ئًَجْهًَی ًْێٌَراًی عێراقی فیذڕاڵ ،پەرلەهاًی کْردضتاى ّ ئەًجْهەًی پارێسگاکاى.
پێٌجەمًْ ،ێٌەراًی ژّرەکاى.
غەغەمًْ ،ێٌەراًی پػتیْاى.

هادەی پێٌجَم :ضیطتەهی ُەڵبژاردًی ًْێٌەرایەتی کۆًفراًص
یەکەمًْ ،ێٌەرایەتی قەزاکاى
ُ :٢–٢ەر قەزایەك بە گْێرەی رێژەی دەًگە بە دەضتِاتّْەكاًی گۆڕاى لەّ قەزایەدا لە چاّ کۆی دەًگی گۆڕاى لە دّاییي
ُەڵبژاردًی گػتیدا ،ئەًذاهی كۆًگرەی بۆ تەرخاى دەكرێت.
 :٣–٢لە ُەر بازًەیەکی ُەڵبژاردًذا دەًگ بۆ یەک ًْێٌەر دەدرێ.
 :٤–٢بۆ ُەڵبژاردًی کاًذیذەکاى ضەرەتای زۆریٌەی ضادە پێڕەّدەکرێ.
 :٥–٢باژێڕّاًەكاًی قەزاكاى ّ ئەًذاهاًی تەّاّکاری جڤاتی ًیػتواًی ،راضتەّخۆ دەبٌە ئەًذاهی كۆًگرە ّ ئەّەًذەی ئەّ
ژهارەیە لە بەغی قەزاكە دادەغكێٌذرێت.
 :٦–٢لە ُەر قەزایەكذا ،كۆتای  %٣٦ی ًْێٌەراًی کۆًفراًطی ًیػتیواًی بۆ رەگەزی هێییٌە دادەًرێت .ئەگەر ژهارەی
پێْیطت لە ئافرەت خۆی كاًذیذ ًەکردبْ ،ئەّا بەپێی ریسبەًذی دەًگەكاى ،پیاّێك جێگەی دەگرێتەّە.
دّەمًْ ،ێٌەرایەتی ژّرەکاى
 :٢–٣رێكخەری ژّرەكاى راضتەّخۆ دەبٌە ئەًذاهی کۆًفراًص.
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ُ :٣–٣ەر ژّرێک بَ گْێرٍی تایبَتوًَذی ّ ضرّغتی کارٍکَی ژهارەی ًْێٌَری بۆ دیاری دٍکرێت ،کە بە ضازاى لە ًاّ
خۆیاًذا یاى بە ُەڵبژاردى دەبٌە ئەًذاهی کۆًفراًطی ًیػتیواًی.
ُ :٤–٣ەهْ ئەًذاهێكی ژّر ئازادە لە ُەر بازًەیەكی ُەڵبژاردًذا خۆی بۆ ئەًذاهێتی کۆًفراًص كاًذیذبكات.
ضێیەمًْ ،ێٌەرایەتی رەّەًذی کْردی
ًْێٌەرایەتی رەّەًذی کْردی بە رێٌواییەکی تایبەت لە الیەى جڤاتی ًیػتیواًیەّە رێکذەخرێ.

چْارەمًْ ،ێٌەرایەتی پػتیْاى
 :٢–٥تێکۆغەری دێریي کە ضااڵًی تەهەًی بەغذاری خەباتی رزگاری گەلی کْردضتاًی کردّە ّ ئێطتا ُەڵطْڕاّ یا
پػتیْاًی بسّتٌەّەی گۆڕاًە ،یاى لە چاالکیەکاًی گۆڕاًذا رۆڵی دیاری ُەبْە.
 :٣–٥غارەزا لە بْارەكاًی ضیاضی ،حکْهی ،رێكخراّەیی ،یاضایی ،كۆهەاڵیەتی ّ ُتذ.
 :٤–٥رێژەی ًْێٌەرایەتی پػتیْاى لە کۆًفراًطذا ًابێ لە رێژەی  %٢١ی ئەًذاهاًی ُەڵبژێردراّ زیاتر بێ.
هادەی غەغەم :ئاهادەکاری بۆ بەضتٌی کۆًفراًص
یەکەم ،رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى
 :٢–٢رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى ئەرکی ژّری پەیجْریە ،بە ُەهاُەًگی ژّری ُەڵبژاردى.
 :٣–٢تەًیا ئەّ ئەًذام ّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًْضراّە ،لە پڕۆضەی ُەڵبژاردًی ًْێٌەراًی
کۆًفراًطذا هافی دەًگذاًیاى ُەیە.
دّەم ،ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی لەم قۆًاغەی ُەڵبژاردًذا ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا دەًْضرێ بریتیي لە:
 :٢–٣ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی قەزاکاى.
 :٣–٣بازًەّاًەکاى ،ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًە ،بٌکەّاًەکاى ّ ّێطتگەّاًەکاى.
 :٤–٣رێکخەر ّ ئەًذاهاًی رایەڵە بە گػتی.
هادەی حەّتەم :خۆکاًذیذکردى بۆ ئەًذاهەتی کۆًفراًطی ًیػتیواًی
یەکەمُ ،ەر ُەڵطْڕاّێکی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە ُەر ئاضتێکی رێکخراّەیی دا بێ ،گەر هەرجەکاًی تێذابێ ،بۆی ُەیە لە
بازًەیەکی ُەڵبژاردًذا خۆی بۆ ئەًذاهەتی کۆًفراًطی ًیػتیواًی کاًذیذبکا.
دّەمُ ،ەر ُەڵطْڕاّێ ّیطتی خۆی کاًذیذبکا،دەبێت فۆرهی تایبەت پڕبکاتەّە ّ پێػکەغی ژّری ُەڵبژاردًی بکا.
ضێیەم ،پاظ لێکۆڵیٌەّە لە ُەبًْی هەرجەکاًی خۆکاًذیذکردى ًاّەکاًیاى ئەڕاضتێٌرێ.

هادەی ُەغتەم :ضەرپەرغتی ُەڵبژاردى
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یەکەم ،رێکخطتٌی پڕۆضەی ُەڵبژاردى ئەرکی ژّری ُەڵبژاردًە.
دّەمُ ،ەڵبژاردى ،لە ضەرەتای دەضپێکردًەّە تا دەرچًْی ئەًجاهەکاًی ،لە الیەى لیژًەیەکی  ٤کەضیەّە ئەًجام دەدرێ کە
پێکذێ لە:
 :٢–٣پارێسەرێکی ئەًذاهی ضەًذیکای پارێسەراى ،ضەرۆک.
 :٣–٣کارهەًذێکی رێکخراّێکی کۆهەڵگای غارضتاًی ،ئەًذام.
ًْ :٤–٣ێٌەرێکی ژّری ُەڵبژاردًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ،ئەًذام.
ضێیەمُ ،یچ کام لەّ  ٤کەضەی ضەرپەرغتی پڕۆضەی ُەڵبژاردى دەکەى بۆیاى ًیە خۆیاى کاًذیذ بکەى یاى بە قازاًجی ُیچ
کاًذیذێ پڕۆپاگاًذە بکەى.
چْارەمًْ ،ێٌەراًی کۆًفراًطی ًیػتیواًی لە الیەى ُەڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاًەّە لە ضٌْری قەزاکەدا ُەڵذەبژێردرێي.
پێٌجەم ،بۆ ئەّەی رێگە بە دەًگذەر بذرێ لە پڕۆضەی دەًگذاًذا بەغذاری بکا ،دەبێت لە کاتی ُەڵبژاردًذا "ًاضٌاهەی
باّەڕپێکراّی کەضی" پیػاًبذا.
غەغەمُ ،ەڵبژاردى بە دەًگذاًی ًِێٌی ّ راضتەّخۆ ،لە یەک رۆژدا لە کاتژهێر  ٩ی بەیاًیەّە تا کاتژهێر  ٧ی ئێْارە ،ئەًجام
دەدرێَُ .هاى غَّ بَ ئاغکرا لَ بَر چاّی کاًذیذەکاى جیادٍکرێتٍَّ ّ ئَژهار دٍکرێ.
حەّتەم ،بردًٍَّ بَ زۆرایَتی ضادٍی ژهارٍی دًٍگَکاى دٍبێ.
ُەغتەم ،کاًذیذی براٍّ باجی بَغذاری کۆًفراًطی دٍدرێتێ.

هادەی ًۆیەم :پْچەڵکردًی دەًگ
ُیچ دەًگذەرێ بۆی ًیە ،لە پڕۆضەی ُەڵبژاردًی ئەًذاهاًی کۆًفراًطی ًیػتیواًیذا ،لە یەک جار زیاتر دەًگبذا.
بەپێچەّاًەّە دەًگەکەی پْچەڵ دەکرێتەّە ّ لێپرضیٌەّەی لەگەڵذا دەکرێت.

هادەی دەیەم :دیاریکردًی کاتەکاى
ژّری ُەڵبژاردى کاتەکاًی پڕۆضەی ُەڵبژاردى دیاری دەکا ّ ُەریەکەیاى لە کاتی خۆی دا رادەگەیەًێ ،بەم غێْەیە:
یەکەم ،دیاریکردًی هاّەی خۆکاًذیذکردى بۆ ئەًذاهەتی کۆًفراًطی ًیػتیواًی.
دّەم ،دیاریکردًی هاّەی راضتاًذًی کاًذیذەکاى.
ضێیەم ،دیاریکردًی رۆژ ّ غْێٌی دًٍگذاى بۆ ُەڵبژاردًی ئەًذاهاًی کۆًفراًطی ًیػتیواًی.
چْارەم ،دیاریکردًی رۆژی بَضتٌی کۆًفراًص.
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هادەی یاًسەیەم :کارّباری لۆجطتی
کارّباری لۆجطتی کۆًفراًطی ًیػتیواًی ئەرکی ژّری کارگێڕی ّ داراییە ،کە بریتیە لە:
یەکەم ،دابیٌکردًی بْدجەی پڕۆضەی بەضتٌی کۆًفراًطی ًیػتیواًی.
دّەم ،ئاهادەکردًی بٌکەکاًی دەًگذاى بۆ ُەڵبژاردًی ئەًذاهاًی کۆًفراًطی ًیػتیواًی.
ضێیەم ،ئاهادٍکردًی غْێٌی بَضتٌی کۆًفراًص.

هادەی دّاًسەیەم :کارّباری هیذیایی
کاری هیذیایی پڕۆضەی بەضتٌی کۆًفراًطی ًیػتیواًی بە دەضتەیەکی تایبەتی دەضپێردرێ بۆ بەجێِێٌاًی:
یەکەم ،رەخطاًذًی ُەلی یەکطاى بۆ ُەهْ کاًذیذەکاى بۆ خۆًاضاًذى بە ُەڵطْڕاّاًی گۆڕاى ،لە ضایتی فەرهی ّ لە
دەزگاکاًی راگەیاًذًی بسّتٌەّەی گۆڕاًذا،
دّەم ،چاپکردى ّ گَیاًذًی پڕۆژٍی بَرًاهَکاًی بسّتٌٍَّ ّ دەضتْری ًاّخۆی بسّتٌٍَّکَ ،پێع بَضتٌی کۆًفراًص ،بَ
ئًَذاهاًی َُهْ ئاضتَکاًی پَیکَرٍی رێکخراٍّیی بسّتٌٍَّکَ.
ضێیەم ،رّهاڵکردًی قۆًاغەکاًی پڕۆضەی ئەًجاهذاًی کۆًفراًطی ًیػتیواًی.

هادەی ضیاًسەیەم :داّا ّ ضکااڵ ّ تاًە
یەکەم ،ئەگەر ُەڵطْڕاّێک ،کە پێػتر ًاّی لە بەر ُەر ُۆیەک لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًەًْضرابّْ ،یطتی بەغذاری
پرۆضەکە بێ چ بۆ خۆکاًذیذکردى یا بۆ دەًگذاى ،بۆی ُەیە داّاکەی بەًْضراّ بباتە الی ژّری یاضایی.
دّەم ،داّا ّ ضکااڵّ تاًەلێذاى لە ضەرجەم پڕۆضەی ُەڵبژاردًەکە ،لە کردًەّەی دەرگای خۆکاًذیذکردًەّە تا راگەیاًذًی
ئەًجاهی ُەڵبژاردًەکاى ،بە ًْضراّ تۆهاردەکرێ ّ دەدرێتە ژّری یاضایی.
ضێیەم ،ژّری یاضایی ،بە راّێژ لەگەڵ ژّری پەیجْری ّ ژّری ُەڵبژاردًذا ،دّا بڕیار لە ضەر داّا ّ ضکااڵ ّ تاًەکاى دەدا.
چْارەم ،بەر لە ُەفتەیەک لە ئەًجاهذاًی ُەڵبژاردى ،تۆهاری دەًگذەراى ئاغکرا دەکرێت.

هادەی چْاردەیەم :ئەًجاهذاى ّ قۆًاغەکاًی بەضتٌی کۆًفراًص
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یەکەم ،دەضتپێکردًی کۆًفراًص
 :٢–٢کۆًفراًص لَ الیَى ئەّ لیژًَی ئاهادٍکاریٍَّ ،کە لە الیەى جڤاتی ًیػتیواًیەّە پێکذەُێٌرێت ،دٍکرێتٍَّ.
 :٣–٢جڤاتی ًیػتواًی راپۆرتی کارٍکاًی دٍخْێٌێتٍَّ.
 :٤–٢کۆًفراًص پێٌج کەش بۆ دٍضتَی ضَرۆکایَتی ُەڵذەبژێرێ.
 :٥–٢دەضتەی ضەرۆکایەتی کارّبارەکاًی کۆًفراًطی ًیػتیواًی لە ضەرەتاّە تا کۆتایی بەڕێْەدەبا.
دّەم ،دابەغکردًی لیژًەکاى
 :٢–٣ئًَذاهاًی کۆًفراًص دابَظ دٍبي بَضَر چًَذ لیژًَیَکذا.
ُ :٣–٣ەر لیژًەیەک کار لە ضەر راپۆرتی یەکێ لە داهەزراّەکاى دەکا.
ُ :٤–٣ەر لیژًەیەک ُەڵطەًگاًذى ّ بڕیار ّ راضپاردەکاًی خۆی بۆ داًیػتٌەکاًی کۆتایی ئاهادەدەکا.
ضێیەم ،داًیػتٌەکاًی کۆتایی
 :٢–٤بۆ پەضەًذکردًی دّا داڕغتەی بەرًاهە ّ دەضتْری ًاّخۆ.
 :٣–٤بۆ پەضەًذکردًی بڕیار ّ راضپاردەکاًی کۆًفراًص.
چْارەم ،راگەیاًذًی کۆتایی کۆًفراًص.
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