ضيطتةمي ضةزةكي زِيَلخساوي فسياكةوتين ميووي
مادةي /1ئةو شازاوانةي هة ناو ئةم ضيطتةمةدا ياتووة دةالهةتي ئةو مانايةي بةزامبةزي دةدات :
 :1-1زيَلخساو :زِيَلخساوي فسياكةوتين ميووي.
 :2-1ضيطتةمي بهةزِةتي :ضيطتةمي بهةزةتي زِيَلخساوي فسياكةوتين ميووي.
 :3-1دةشطاي طشيت :دةشطاي طشيت زِيَلخساوي فسياكةوتين ميووي.
 :4-1طسووثي ثاهَجشيت :طسووثي ثاهَجشيت هة زيَلخساوي فسياكةوتين ميووي.
 :5-1ئةجنومةني ئةميهدازاى :ئةجنومةني ئةميهدازاى هة زِيَلخساوي فسياكةوتين ميووي.
 :6-1دةضتةي بةزيَوةبسدى :دةضتةي بةزيَوةبسدني زِيَلخساوي فسياكةوتين ميووي.

بةشي يةكةم /بهةما ضةزةكيةكاى
ضابتةزي يةكةم/ثيَهاضةي زِيَلخساو
مادةي  /2ناوي زِيَلخساو :زِيَلخساوي فسياكةوتين ميووي.
مادةي  /3ضةنتةزي زِيَلخساو :يةوهيَس -يةزيَني كوزدضتاني عرياق ،وزِيَلخساوةكة دةتوانيَت ضةنتةزي ديلة
هةناو و دةزةوةي عرياق بلاتةوة.
مادةي  /4ثيَهاضةي زِيَلخساو:
: 1-4تيَسوانني :جيًانيَم كةوا مسؤظ تييَدا بة يةموو مافةكاني شاد بيَت
 :2-4بهةما وبةياكاى:
 :1-2-4ثابةند بووى بة زيَلةوتهة نيَو دةوهَةتيةكاني تايبةت بة مايف مسؤظ.
 :2-2-4ثابةندبووى بة دميوكساضي.
 :3-2-4كازي خؤبةخشي و ضوودي طشيت.
 :4-2-4بيَ اليةني ،شةفافيةت ،ضةزبةخؤيي،زِاضتطؤيي،هيَبوزدةيي ،بي جياواشي.
 :5-2-4ياوكازي  ،يةمايةنطي،كازي بة طسوث ،يةهي يةكطاى ،جيَهدةز بةالنظ ،بةدةضت
ييَهاني متنانةي ضوودمةنداى،ثسؤفيشهاهيَيت،هيَجسضساويَيت.
 :6-2-4ثازاضتين نًيَين كةضةكاى.
 :3-4ئةزن :زيَلخساويَلي ناحلومي ضةزبةخؤ و قاجناش نةويطتة كة كاز بؤ بةزذةوةندي طشيت
دةكات ،بة ثيَي بةيا مسؤييةكاى هة ثيَهاو باشلسدني ذياى و ضةضجاندي ثسيهطيجةكاني مايف مسؤظ و دميوكساضي و
بونياتهاني كؤمةهَطايةكي مةدةني ضةزبةخؤ هة زِيَطاي ئةجنامداني بةزنامة و ثسؤذةي ثةزةثيَداى.
 :4-4ئنانخ :ثتةوكسدى وجيَبةجيَلسدني ثسيهطيةكاني مايف مسؤظ هة زيَطاي ثةزةثيَداني بةزدةوام بؤ
بونياتهاي ئايهدةيةكي باشرت.
1

 :5-4ضرتاتيرةكاى:
 :1-5-4زِاطةياندى بةشيَوةي نوضساو كةوا (ئيَنة كيَيهة و بةياكاماى ضية و ياوكازي كيَ دةكةيو
وضؤى بةزنامةكامناى جيَبة جي دةكةيو)
 :2-5-4ثشت بةضنت بة ضيطتةمي موةضةضاتي.
 :3-5-4ثشت بةضنت بة شانيازي و ضةزذميَسي و ثالى داناى هة جيَبةجيَلسدني بةزنامةكاني
زِيَلخساو.
 :4-5-4طةيشنت بةو مسؤظةي كةشؤزتسيو ثيَداويطيت يةية.
 :5-5-4زِاييَهاى و ئامادةكسدني ثيَداويطيت كازكسدى بؤ كازمةنداى هة شويَين كازكسدى.
 :6-5-4ضوود وةزطستو هة ثطجؤز و شازةشاياى و تةكهةهؤذايي مؤديَسى.
 :7-5-4يازمةتي داى بة بريو زِا (فيدبان)
 ،8-5-4بةدواداضووى و ضاوديَسي و يةهَطةنطاندى.
 :9-5-4بةشدازيلسدى ويةمايةنطي و ثازيَصطازيلسدى.
 :11-5-4ثابةندبووى بة ياضاكاني شويَهةكاني كاز.
بةشي دووةم /كؤنطسةي دةضتةي طشيت

مادةي  /5كؤنطسةي دةضتةي طشيت
 :1-5كؤنطسةي دةضتةي طشيت ضيَ ضاَ جازيَم ئةجنامدةدزيَت هةضةز داوي ئةجنومةني
ئةميهدازاى.
 :2-5ئةجنومةني ئةميهدازاى دةتوانيت داواي بةضتين كؤنطسة بلات هة كاتي ثيَويت هةطةلَ
خطتة زِووي يؤيةكاى
مادةي  / 6ئةزن ودةضةالَتةكاني كؤنطسةي دةضتةي طشيت:
: 1-6 :ثةضةند كسدى و يةموازكسدني ضيطتومي ضةزةكي كة كؤنلسةي طشيت تاكة اليةنة بؤ
ئةجنامداني ئةم كازة.
 :2-6ثةضةندزكدني دؤكيوميهتةكاني كؤنطسة
 :3-6ئةهبرازدني ئةجنومةني ئةميهدازاى
 :4-6يةهَوةشاندنةوة و يةكخطتهةوةي زيَلخساوةكة
بةشي ضيَيةم /دام ودةشطاكاني زيَلخساو
مادةي  /7دةضتةي طشيت  :كة ثيَط ديَت هة:
 : 1-7ئةجنومةني ئةميهدازاى
 : :2-7دةضتةي بةزيَوةبسدى
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 :3-7نوضيهطةي زيَلخةزاني زيَلخساو هة شويَهةكاني كاز
 :4-7كازمةنداى هة زيَطاي طسيَبةضت
 :5-7خؤبةخةشةكاني زِيَلخساو
مادةي /8يةيلةهيةتي زيَلخساو  ،كة ثيَلًاتووة هة :
 :1-8ئةجنومةني ئةميهدازاى
 :2-8دةضتةي بةزيَوةبسدى
 :3-8بةشةكاى
 :4-8نوضيهطةكاني بةزيَوةبسدى
 :5-8نوضيهلطةي زيلخةزةكاى
 :6-8بةزنامة وبسؤذةكاى
مادةي  /9زيَلخساوةكة طسوثيَلي ثاهَجشيت يةية كةوا بةشدازياى ثيَ دةكات هة ئامادةكسدى وجيَ بةجيَلسدني بةزنامة
وثسؤذةكاني ثةزةثيَداى.
 :1-9دةشطا وزيَلخساوة ناو خؤيي و نيَودةوهَةتيةكاى
 :2-9دام ودةشاطاكاني حلومةت كة ثاهَجشيت هة بةزنامةي زيَلخساوةكة دةكةى
 :3-9ميديا يةمةجؤزةكاى كة ثالَ ثشنت بؤ زيَلخساو
 :4-9ضوودمةنداى هة بةزنامةي زيَلخساو
بةشي ضوازةم /ئةزن ودةضةالَتةكاني دام ودةشطاكاني زيَلخساو
مادةي  /11ئةزن ودةضةالَتةكاني دام ودةشطاكاني زيَلخساو
 :1-11داواكسدني بةضتين كؤنطسة
 :2-11زِاطةياندني بازي نائاضايي زيَلخساو
 :3-11يةموازكسدني ضيطتةمي ضةزةكي بة بيَ بةندي يةكةم
 :4-11ثةضةندكسدني ثالني ضرتتيري وبةزنامةكاني زيَلخساو
 :5-11دةزكسدني ضيطتةمي ناوخؤيي وبسيازةكاني موهصةم بة يةموو دام ودةشطاكاى
 :6-11ضاوديَسي كسدني كازي زيَلخساو
 :7-11دامةشزاندى و البسدني طسيَبةضيت ضةزوكي دةشطاي بةزيَوةبسدى و ئةندامةكاني
مادة /11ئةزن ودةضةالَتةكاني دام و دةضتةي بةزيَوةبسدى
 :1-11داناني ثالني ضرتاتيري و بةزنامةكاني زيَلخساو وبةزشكسدنةوةي بؤ ئةجنومةني ئةميهدازاى
 :2-11داناني ثيَشهياز بؤ بودجةي طشيت بةزنامةكاني زيَلخساو
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 :3-11ثةضةندكسدني بودجةي ضاالنة و خةمالَندني
 :4-11ئامادةكسدني ثيَشهياز وبةزشكسدنةوةي بؤ ئةجنومةني ئةميهدازاى
 :5-11ئوديت كسدني ذميَسيازي زيَلخساو هة زيَطاي اليةنيَلي ياضايي
 :6-11ثةضةند كسدني طسيَبةضت كازمةنداى
 :7-11ضةزؤكي دةضتةي بةزيَوةبسدى هيَجسضساوة هة اليةى ئةجنوومةني ئةميهدازاى كة ويَهةزي زيَلخساوة
بةزامبةز بة دةزةوة

مادةي  /12ئةزن ودةضةالَتةكاني دام و دةشطاي بةشةكاى
 :1-12ديازيلسدني ذمازة وئةزكي بةشةكاى بة ضيطتةميَلي تايبةت
 :2-12يةز بةشيَم بةزيَوةبةزيَلي يةية كة ئةندامة هة دةضتةي بةزيَوةبسدى
مادةي  /13ئةزن ودةضةالَتةكاني ئوفيطة ضةزةكيةكاى
 :1-13ويَهةزايةتي زيَلخساو هة يةزيَنةكةي خؤي
 :2-13ئةجنامداني ثالى و كازةكاني
 :3-13ثيَلةشلسدني زاثؤزتي كازةكاني
 :4-13بةدواداذوني كازي زؤذانةي نووضيهطةكة
مادةي /14ئةزن ودةضةالَتةكاني طسووثي ثاهَجشيت
 :1-14بةشدازيجيَلسدني طسووثي ثاهَجشيت هة يةهَطةنطاندي ثيَدويطتيةكاى و داناني ثالني ضرتاتيري
 :2-14كازةكانياى هة اليةى دةضتةي بةزيَوةبسدني زيَم دةخسيَت بة ياوكازي ئةجنومةني ئةميهدازاى
بةشي ثيَهحةم /ضيطتةمي بةزيَوةبسدى
مادةي  /15ضيطتةمي بةزيَوةبسدني زيَلخساو
 :1-15ضيطتةمي بةزيَوةبسدى ضيطتةميَلي بةزيَوةبسدني طشيت دادةنيَت كة تيَيدا يةموو ئةزن و كازةكاني
ديازي دةكسيَت .
 :2-15ضيطتةمي دةضتةي بةزيَوةبسدى يةهَدةضتيَت بة زيَلخطيت ثةيوةندي نيَواى بةشةكاى
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بةشي شةشةم /تؤمازةكاني زيَلخساو
مادةي  /16زيَلخساوة كة بؤ بةزيَوةبسدني كازةكاني ئةم تؤمازانةي خوازةوة بةكازديَهيَت
تؤمازي بسيازةكاى-تؤمازي كازمةنداى و طسيَبةضتةكاى -تؤمازي ذميَسيازي-تؤمازي كةل و ثةهةكاى -تؤمازي
ثسؤذةكاى-تؤمازي ديلة ئةطةز ثيَويت بيَت كة بة بسيازي تايبةت ثةضةند دةكسيَتوة اليةى ئةجنومةني ئةميهدازاى

بةشي حةوتةم/ضةزضاوة دازاييةكاى
مادةي  /17ضةزضاوة دازاييةكاني زيَلخساو ثيًَاتووة هة :
ئةجنامداني ثسؤذةكاى هة زيَطاي تةمويولسدني دام ودةشطا وزيَلخساوة ياوبةشةكاى هة زيَطاي بةزنامةي زيَلخساوةكة،
يةزوةيا هة زيَطاي يازمةتيَلاني بيَ مةزجةكاني كةضايةتي و دام ودةشطا فةزميةكاى و اليةني ديلة .يةزوةيا هة زيَطاي
يةهَنةتي كؤكسدنةوةي يازمةتي بة ثيَي ياضاى.
بةشي يةشتةم /ضيطتةمي دازايي
مادةي  /18ضيطتةمي دازايي :
زيَلخساوةكة ضيطتةمي دازايي خؤي بةزيَوة دةبات و بودجةيةكي ضاالَنةي يةية  .ئئةجنومةني ئةميهدازاى ضيطتةمطيَلي
تايبةت طشيت و ثوخت ئامادةدةكاى كة تيَيدا قةبازية ضةزفيات ديازي دةكات هة طةلَ شيَواشي ضةزفسكدى.ضةزفسكدني
هة زيَطازي ثطووهةي باوةزثيَلساوةوة ئةجنام دةدزيَت  ،و زيَلخساو دهَهيايي دةدات كةوا ذمرييازيةكاني ئوديت بلسيَت بة
زيَطايةكي ياضايي .

5

