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 تويَريهةوةيةك ضةبازةت بة 

يوَكازةكاني بةشدازي طةجناني دووشخوزماتوو لة ممنالنيَ 
 تايفيةكاى 

 ثيَشةكي :

دووش خوزماتو لةبةز ئةوةي يةكيَكة لة ناوضة جيَهاكوَكةكاى بووة بة جيَطةي ناكوَكي نيَواى شازي 
ثيَكًاتةكاني شازةكة ، يةكيَك لة دةزياويشتةكاني ئةو ناكوَكيية تيَوةطالى ياى بةكازييَهاني طةجناى 

 بووى لةو ناكوَكيانة كة دواتس شيَوةيةكي تايفياى وةزطستووة .

دا يةولَ دزاوة بوَضي زووى بكسيَتةوة بوَضي طةجناى بةشيَوةيةكي بةزضاو لةو ناكوَكيية لةو تويَريهةوةية
تايفيانة بةشدازبوونةو يوَكازةكاني ضني و ضوَى دةتوانسيَت زيَطة لة بةكازييَهاني طةجناى لة 

 بةشدازبوونياى لةو ناكوَكيية تايفيانة بطسيَت . 

ي )خوزماتوو( ة بةالَم لة ضةزدةمي دةولَةتي عومساني ثيَشطسي دووش خوزماتوو كة ناوةزِاضتيةكةي بة كوزد
)تووش( ي خساوةتة ثيَش، دووش خوزماتوو ضةزبة ثازيَصطاي ضةالحةدديهة ، لة زووي ميَروويةوة ضةزبة 

ثازيَصطاي كةزكوك بووة ، دانيشتوانةكةي شوَزيهة لة كوزد و توزكناى ثيَكًاتووى ، ئةم قةشاية لة 
 اى بةط و نةوجول و ئامسلي ثيَكًاتووة ) ويكيجيديا (ناحيةكاني ضميَن

 ثسضيازي  تويَريهةوةكة:
 بةشدازي طةجناى لة ممنالنيَ تايفيةكاني دووش خوزماتوو لة ض ئاضتيَكداية ؟ -1

 ضسوشيت ممنالنيَ و ناكوَكيةكاني دووش خوزماتوو ضوَنة ؟ -2

 يوكازي زاديكالَ كسدني طةجناى لةو شازةدا ضني ؟ -3

يةية لة نيَواى بيَكازي و ناضةقامطريي ئابوزي لةطةلَ بةشدازبووني طةجناى لة  ئايا ثةيوةندي -4
 طسوثة ضةكدازييةكاى ؟

 ميكانيصمةكاني بوَ نازاديكالَكسدني طةجناى و دةزييَهانياى لة ممنالنيَ تايفيةكاني شازةكة ضني ؟ -5

 



 ئاماجنى تويَريهةوةكة:
ممنالنيَي تايفيةكاني دووش خوزماتوو ضني ،  بوَضي  دةمانةويَ بصانني يوَكازةكاني بةشدازي طةجناى لة

طةجناى كة دةبيَ خاوةني بريكسدنةوةي نويَ بو دزيَرةثيَدةزي ممنالنيَكانو ، ياوكات دةمانةويَ بطةيهة ئةو 
 ضازةضةزيانةي كة دةبيَ لة داياتوودا كازي لةضةز بكسيَت بوَ دةزييَهاني طةجناى لة ياوكيَشة تايفيةكاى .

 :  يَريهةوةكة طسنطي تو
ممنالنيَي تايفي لة شازي دووش خوزماتوو بة ئاضاني يةضيت ثيَ دةكسيَت ، ثيَكدادانةكاى بةلَطةي 

حاشايةلَهةطسى و طةوايي دةدةى طةجناى شوَزيهةي بةشدازبوواني ثيَكدادانةكانو ، بوَية طسنطة دةضت 
 ة بًيَهني لة نيَواى طةجناندا يةية.خبةيهة ضةز يوَكاز و ضازةضةزةكاى تا كوَتايي بةو يةضتة تايفيي

 زيَكازي كوَكسدنةوةي شانيازي :
 ضالَو . 35-18كةضي لة كوَي ثيَكًاتةكاني ئةو شازة كة تةمةنياى لة نيَواى  12فوَكظ طسوثيَكي 

 بةشداز بوواني تويَريهةوةكة  :
 تةمةنياى لة نيَواىكةضو  12طةجناني دووش خوزماتوو لة كوَي ثيَكًاتةكاني ئةو شازة كة ذمازةياى 

 ضالو 35 – 18 

 زيَطسيةكاني بةزدةم كازي ثسوَذةكة :

ئيَنة قطة لةضةز بابةتي تايفي دةكةيو ، بوَية ئةطةزي ئةوة يةية بةشدازبوواى شانيازي يةلَةماى ثيَ 
بدةى ، ثاشاى بازي ئةمين و بووني ثيَكداداني تايفي بةزدةوامي شازي دووشخوزماتوو زةنطة زيَطس بيَت 

 لةبةزدةم كوَكسدنةوةي كوَي ثيَكًاتةكاني ناوضةكة 

 

 

 

 

 



 تويَريهةوةكة : ضوازضيَوةي كازي
 يفييةكاىتويَريهةوةيةك ضةبازةت بة يوَكازةكاني بةشدازي طةجناني دووشخوزماتوو لة ممنالنيَ تابابةت : 

 تةوةزي ضةزةكي : يوَكازي بةشدازي طةجناى لة ممنالنيَ تايفييةكاى .

 

 ئةجنامي كوَتايي :
دةمانةويَ بصانني كة ئايا ممنالنيَي تايفي يوَكازي ئةوةية طةجناى شوَزيهةي بةشدازبوواني ممنالنيَكانو ، ياوكات ضازةضةز  

 ديازي دةكةيو لة ثيَهاو طوَزِيين ممنالنيَكاى بوَ ئاشيت  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كةضي فوَكظ  12لةطةلَ طسوثيَكي   2016/  11/ 10تويَرةز بوَ تاوتويَ كسدني ئةم تةوةزانة لة بةزوازي 
، دواي تاوتويَكسدني ضةند تةوةزيَك بةم خاالَنةي خوازةوة طةيشت  ، كة خوَياى لة طسوثيَكي ئةجنام دا  

 كوَمةلَيَك يوَكازي ناوةكي و دةزةكي دةبيههةوة .

 

 كازة ناوةكييةكاى يوَيةكةم  : بةشي 

طةجناى بةكاز دةييَهسيَو و تةنًا ئامساشيَكو بوَ يةكاليي كسدنةوةي ييَصي حصبي و نةتةوةي و  -1
 .   ديين

دابةشكسدني ثةزوةزدةو فيَسكسدى لةضةز ئةضاضي تايفي ، بة جوَزيَك يةز نةتةوةيةك ياى  -2
كسدووة مهداالَى يةز  ئايهيَك و مةشيةبيَك قوتاخبانةي تايبةتي بةخوَي يةية ، ئةمة واي

  لةضةزةتاوة بة بريي تايفي جوَش دةكسيَو كة طةوزة دةبو بة ئاضاني بةكازدةييَهسيَو .

نصمي ئاضيت وشيازي بةيوَي نةبووني دةشطايةكي زوَشهبريي و ذيهطةيةكي باش بوَ ثةزوةزدةكسدني  -3
ى بطاتة ممنالنيَ و شوو دةضتيا و دةشطايانةطةجناى كة واي كسدووة طةجناى بةيوَي نةبووني ئة

 يةلَطستين ضةك .

ناكازايي زيَكخساوةكاني كوَمةلَي مةدةني ناوخوَيي بوَ كوَكسدنةوةي طةجناى لة مينبةزيَكي وةيادا  -4
 كة طسنطي شياتس بةخوَياى بدةى نةك جياواشيةكانياى .

فيَس  ثةزوةزدةكسدني طةنج لة الي  حصبي ضياضي و ئايين لةضةز بهةماي جياواشي كة يةميشة وا -5
 دةكسيَو كة اليةني بةزانبةز لة يةولَي ضسِيهةوةي ئةمانداية .

كازيطةزي طوتازي ئايين مةشيةبة جياواشةكاى و طوتازي حصبي كة يةميشة وتاز بوَ ضسِيهةوةي  -6
 يةكرتي دةدةى .

نةبووني ذيهطةيةكي طوَجناو بوَ طةجناى تا شياتس بةخوَيانةوة خةزيك بو ، بةشيَوةيةك ييض  -7
 نيية كة طةجناى طةجنيَيت خوَياى و حةش و ئازةشووةكانياى تيَدا دةضتةبةز بكةى . جيَطايةك

 

 

 

 

 



 

 بةشي دووةم   : يوَكازة دةزةكييةكاى 

شوَزيهةي ئامادةبواى ياوزِاى لةضةز ئةوةي ئةطةز دةضيت دةزةكي نةبيَ ياوالَتياني ئةو شازة بة  -1
شيةكاى كةم بكةنةوة ، بةالَم بةبةزدةوامي ئاضاني دةتوانو طسفتةكاني خوَياى نةييَمَو و جياوا

يةولَي نانةوةي ئاذاوة دةدات و دانيشتواني ئةو شازة لة ثيَهاو ضودةكاني خوَيدا دةضيت دةزةكي 
بةكاز دةييَهيَت ، ئةو دةضتة دةزةكيانةش بةشيَكياى )حصب ، ئايو و مةشيةب (  كازياى ثيَدةكةى 

. 

ئيَطتا يةولَي نةداوة ضازةضةزي ئاشتيانة بدوَشيَتةوة بوَ ييض دامةشزاوةيةكي حكومي ياى حصبي تا  -2
 كيَشةكاى كة يةميشة خوَي ليَ بيَخةبةز دةكات .

نةبووني زيَكخساوةكاني كوَمةلَي مةدةني ناوخوَي كوزدضتاى و دةزةوة لة ثيَهاو طستين دةضيت  -3
 نةوة .طةجناني ئةم شازة تا خصمةت بة طةنج بكةى و يةموياى لة مينبةزيَكدا كوَبكة

 زاضجازدةكات : 

 :ئاضيت ناوخوَ ضةز لة 

 دوزخطتهةوةي دةضيت حصب ئايو نةتةوة لة بةكازييَهاني طةنج بوَ مةزامي جياجياي خوَياى . -1

يةكخطتين ثةزوةزدةو فيَسكسدى بة بيَ جياواشي و تيكةلَكسدني ثسوَضةي ثةزوةزدةيي لة  -2
 ناوةندةكاني خويَهدندا .

 طةجناى لة زيَطةي دةشطا تايبةمتةندةكاني زوَشهبريي حكومييةوة . يةولَداى بوَ وشيازكسدنةوةي -3

 قةدةغةكسدني طوتازي تايفي لة اليةى ئايو و مةشيةبة جياواشةكاى و حصبةكانةوة . -4

دزوضتكسدني ذيهطةيةكي تةزفيًي باش بوَ طةجناى تاوةكو بة حةشةكاني خوَيانةوة خةزيك بو و  -5
 مةشيةبي و حصبي .دووز بو لة ممنالنيَي ئايين و 

 

 

 

 

 

 



 زاضجازدةكات : 

 

 :ئاضيت ناوخوَ ضةز لة 

 دوزخطتهةوةي دةضيت حصب ئايو نةتةوة لة بةكازييَهاني طةنج بوَ مةزامي جياجياي خوَياى . -1

يةكخطتين ثةزوةزدةو فيَسكسدى بة بيَ جياواشي و تيكةلَكسدني ثسوَضةي ثةزوةزدةيي لة  -2
 ناوةندةكاني خويَهدندا .

 بوَ وشيازكسدنةوةي طةجناى لة زيَطةي دةشطا تايبةمتةندةكاني زوَشهبريي حكومييةوة .يةولَداى  -3

 قةدةغةكسدني طوتازي تايفي لة اليةى ئايو و مةشيةبة جياواشةكاى و حصبةكانةوة -4

دزوضتكسدني ذيهطةيةكي تةزفيًي باش بوَ طةجناى تاوةكو بة حةشةكاني خوَيانةوة خةزيك بو و  -5
 ئايين و مةشيةبي و حصبي . دووز بو لة ممنالنيَي

 ئاضيت دةزةوة لةضةز 

نةييَشتين دةضيت دةزةكي بوَ دزوضتكسدني ئاذاوة لة شازةكةدا كة بةم يةنطاوة بةشي شوَزي  -1
 كازيطةزيةكاى ضازةضةز دةكسيَت .

طةوزة مةشيةبةكاني ئايو و حصبةكاى بةياناي ئةم شازةوة بيَو و كوَتايي بة ناكوَكيةكاى بيَهو لة  -2
 شازةكةدا كة خوَياى يوَكازي ضةزةكي زووداوة نةخواشزاوةكانو

بانط كسدني زيَكخساوةكاني ناوخوَي كوزدضتاى دةزةوةي كوزدضتاى بوَ كازكسدى لة بوازي طةجناى  -3
 تا زشطازياى ببيَت لة بةكازييَهاى و شةزِ و ممنالنيَ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


