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 دەروازەی یەكەم 
 و ئامانجەكان کان ییەەگشتی و بنچینو بنەما   کان پێناسە

 
 بەشی یەکەم: پێناسەکان 

 :  (١)ماددەی 
 یە کە لە بەرانبەریان دانراون: ەئەو ڕونکردنەوان نمەبەست لەو دەستەواژانەی لەم یاسایەدا بەکار دێ

 
 یەکەم:   

 عێراق. – هەرێم: هەرێمی کوردستان 

 :  دووەم
 مەنی وەزیرانی هەرێم. ومەنی وەزیران: ئەنجوئەنج

 ەم:  سێی
 هەرێم.  یوەزارەت: وەزارەتی پەروەردە

 م:  چوارە
 هەرێم.  یوەزیر: وەزیری پەروەردە

 م:  پێنجە
 هەرێم.  یوەزارەت: ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردەئەنجومەنی 

 م:  شەشە
 و قەزاکان.  کارگێڕییە سەربەخۆکان پارێزگا و  یمەنی پەروەردە: ئەنجومەنی پەروەردەوئەنج

 ەم:  حەوت 
و کارگێڕییە   پارێزگاکان یپەروەردەگشتییەکانی  ەییی گشتی پەروەردە: بەڕێوەبەرایەتتی بەڕێوەبەرایە

 سەربەخۆکان. 

 ەم:  هەشت
  ناوەندی پارێزگاکان و کارگێڕییە  یپەروەردە یپەروەردە: بەڕێوەبەرایەتی  بەڕێوەبەرایەتی

 سەربەخۆکان و قەزاکان.
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 ەم:  نۆی
 ( ٤)   مندااڵنی تەمەن  قوتابخانەی بنەڕەتی بۆ بەر لە ە ن و ئامادەکرد قۆناغی شیاندن: باخچەی مندااڵن

 . ەپێنج ساڵ ( ٥)  ساڵ وچوار 

 دەیەم:  
  ( ٩) ماوەكەی  و وە، پەیڕەوکراوە و خوێندنێکی پابەندکرایەكەم قۆناغی خوێندنی : خوێندنی بنەڕەتی
 دەگرێت.  کە پۆلەکانی یەکەم تا نۆیەم لەخۆ نۆ ساڵی خوێندنە 

 ەیەم:  یازد
  ( ٣)  بنەڕەتی دەستپێدەكات و ماوەكەی  قۆناغیكە دوای قۆناغەی خوێندنە  ئەو  خوێندنی ئامادەیی:  

 و پۆلەکانی دەیەم تا دوازدەیەم لەخۆ دەگرێت.  سێ ساڵی خوێندنە

 دەیەم:  دواز
دوای خوێندنی بنەڕەتی  ی پیشەیییە، کە قۆناغی خوێندن: ی پەروەردەییخوێندنی پەیمانگە

 .ساڵی خوێندنەپێنج  ( ٥) دەستپێدەكات و ماوەكەی 

 ەم:  ی دەسیاز
 قوتابخانەی بنەڕەتی: ناوەندێکی خوێندنی قۆناغی بنەڕەتییە. 

 دەیەم:  چوار
 خوێندنگەی ئامادەیی: ناوەندێکی خوێندنی قۆناغی ئامادەییە. 

 ەیەم:  پازد
  بۆ ماوەی پێنج ساڵ یان تێدا دەکرێتخوێندنی پیشەی دانەن کە ناوەن : ئەو ی پەروەردەییپەیمانگە

 پاش تەواوکردنی قۆناغی بنەڕەتی. 

 دەیەم:  شاز
خوێندنی بنەڕەتی و و قۆناغەکانی  باخچەی مندااڵن  انەیە کەدامەزراوئەو مەڵگەی پەروەردەیی: ۆک

 .نئامادەیی لەخۆدەگر 

 دەیەم:  حەڤ
بازنەکانی خوێندن: ئەو پۆالنەی کە خوێندنی بنەڕەتییان بەسەرا دابەش دەکرێت و ماوەی هەر  

سێیەم لەخۆ دەگرێت و   و دووەم وسێ ساڵی خوێندنە و بازنەی یەکەم پۆلەکانی یەکەم  ( ٣) بازنەیەك 
شەشەم لەخۆ دەگرێت، و بازنەی سێیەم پۆلەکانی    و پێنجەم وبازنەی دووەم پۆلەکانی چوارەم 

 لەخۆ دەگرێت.  منۆیە  و هەشتەم وحەوتەم 
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 دەیەم:  هەژ
  وو خوێندنگە  باخچەی مندااڵن و قوتابخانەمەبەست لێی دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاری: 

 . ەوەەکانحکومی و ناحکومی و هاوبەش   ، بەکان پەروەردەییە ە کۆمەڵگە و پەیمانگ

 ەم:  نۆزدەی 
  خوێندنگە و  و قوتابخانەو   باخچەی مندااڵنئەو : حكومیکاری ری پەروەردەیی و فێدامەزراوە

   یشەوەلەالیەن حكومەتموڵکی حکومەتن و انەی پەیمانگپەروەردەیی و  یکۆمەڵگە
 . ت کرێدە  ان لێ یو خەرجی  دەبرێن بەڕێوە

 :  ەمبیست 
خوێندنگە و  و  قوتابخانە  و  باخچەی مندااڵنئەو : ناحكوومی و فێرکاری ی پەروەردەییدامەزراوە -أ

و لەالیەن   ناحکومین کاریپەروەردە ان و الیەنی کەس  موڵکی  انەیپەیمانگ  دەیی و کۆمەڵگە پەروەر
خۆماڵی بن یاخود   و الیەنانە  کەس  وئە ، جات کرێ دە یان لێرێن و خەرجیدەب ئەوانەوە بەڕێوە 

 . نێودەوڵەتی 
 
  قوتابخانە  و باخچەی مندااڵنئەو   قازانج نەویست: ناحكومی  و فێرکاری ی پەروەردەییدامەزراوە -ب

ناحکومین و  کاریپەروەردە  و الیەنی انەی موڵکی کەسانپەیمانگ و خوێندنگە و کۆمەڵگە پەروەردەیی و 
نابێت بۆ    قازانجی دامەزراوەکە  بەاڵم، تدەکرێ   یان لێ دەبرێن و خەرجی لەالیەن ئەوانەوە بەڕێوە 

تەنها بۆ گەشەپێکردنی مندااڵن و قوتابیان و خوێندکاران و   سوودی کەسی بەکاربێت، بەڵکوو
بەکار  و دابینکردنی پێداویستییە زانستی و کارگێڕییەکان مامۆستایان و کارمەندانی تری دامەزراوەکە 

ئەو دامەزراوانە خاوەنی کەسایەتی مەعنەوی خۆیانن و لە دام و دەزگای پەیوەندیدار تۆمار  . دێت
 ی دامەزراوەکە دەبێت ئەوە هاتبێت کە دامەزراوەکە قازانج نەویستە. ڕەویدەکرێن، و لە پە

 :  یەکەمبیست و 
 خوێندگە و و قوتابخانە  و  باخچەی مندااڵن: هاوبەش و پشتیوانکراوەکانپەروەردەییە  دامەزراوە 

  لەالیەن حکومەتەوە دابین انیانتێچوەکو   نحكومەتموڵکی   نەییااکۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگ
بە هەماهەنگی  دەکرێت  یەوەنێودەوڵەتی خۆماڵی یانوەردەیی رکەسانی پەلەالیەن  بەاڵم دەکرێت، 

 . دەبرێن   بەڕێوە ت لەگەڵ حکومە

 ەم:  دووبیست و  
  مئە   حوکمەکانی  بەگوێرەیبەمەبەستی خوێندن و    وتابخانەی بنەڕەتیقلە کە   ە: ئەو کەسەی یقوتاب 

 ناونوس کراوە.   یاسایە
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خوێندنگەی ئامادەیی، بەشی ئامادەیی کۆمەڵگەی پەروەردەیی یان  لە کە : ئەو کەسەیە   خوێندکار 
 . ناونوس کراوە یاسایە مئە  حوکمەکانی  بەگوێرەیبەمەبەستی خوێندن و  ی پەروەردەییپەیمانگەکان 

   ەم:سێیبیست و  
  ودێت، كپێنۆ پۆل  ( ٩) قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی لە  ، ی قوتابییەخوێندن  ێکیساڵ مەبەست لێی  پۆل:

و قۆناغی   پۆلی دوای قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی پێكدێت،  سێ  ( ٣) قۆناغی خوێندنی ئامادەیی لە 
 دێت. ك پێ ی دوای خوێندنی بنەڕەتیپۆل پێنج ( ٥) لە   ی پەروەردەیی پەیمانگە

 :  چوارەمبیست و  
و کۆمەڵگەی پەروەردەیی و  و خوێندنگە  پەیڕەوکراو: ئەو خوێندنەیە کە لە قوتابخانە خوێندنی 
 . دەکرێت یان لە تەمەنی یاساییانیبۆ قوتاب پەروەردەییەکان پەیمانگە

 ەم:  پێنج بیست و 
دەدرێت بۆ   : ئەو خوێندنەیە کە لە ناوەندەکانی پەروەردە و فێرکاری ئەنجامخوێندنی ناپەیڕەوکراو

و بە پێی مەرجی تەمەن کە   بخوێنن مافیان نییەلە ناوەندی خوێندنی پەیڕەوکراو ئەو کەسانەی کە 
 لەم یاسایەدا هاتووە. 

 م:  شەشە بیست و  
  کەتەرخانکراوە  خوێندکارانە و قوتابیئەو بۆ  ئێوارانە، و ی ئێواران: ناوەندێکی خوێندنی قوتابخانە

تێپەڕبوونی تەمەنی   ك یان زیاتریان لە هەمان پۆل، یاخود بەهۆیلەسەریەدوو ساڵ بەهۆی مانەوەی 
 ڕۆژ نییە.  ئامادەییو بنەڕەتی  یمافی بەردەوامبوونیان لە قوتابخانە  ،یاسایییان 

 ەم:  حەوتبیست و  
  وانە ارییەکانو فێرك  ییهەر كەسێكی بڕوانامەداری شیاو كە لە دامەزراوە پەروەردەمامۆستا: 

 ێتەوە. دەڵ

 ەم:  هەشت بیست و 
مندااڵنی باخچەی   پسپۆرە لە پەروەردە و فێرکردنیمامۆستای مامۆستای پەروەردەی تایبەت: 

 و فێرکارییەکان.  لە دامەزراوە پەروەردەیی اوەن پێداویستیی تایبەتانی خ یمندااڵن و قوتابی

 :  بیست و نۆیەم
  دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکاری ئەركی بەڕێوەبردنی ە کە ئەو كەسەی :  دامەزراوەی بەڕێوەبەر

 پێ دەسپێردرێت. 
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 :  یەمسی
 . پێ دەسپێردێت  بەڕێوەبەری  ئەو کەسەیە کە ئەرکی یاریدەدری: یاریدەدەری بەڕێوەبەر

 ەم:  یەک سی و 
و   انیپەروەردەیی قوتابی یبە ئەركی ڕێنمایی ەیە کە  فەرمانبەرئەو ڕێنماییکاری پەروەردەیی: 

 خوێندکاران لە سنوری قوتابخانە و خوێندنگەکەی ڕاسپێردراوە. 

 ەم:  دووسی و  
ون و  وبەدواداچ وەزارەت بە ئەرکی لەالیەن  ە کەەیفەرمانبەر : ئەو  سەرپەرشتیاری پەروەردەیی

 ڕاسپێردراوە.  فێركارییەكانلە دامەزراوە پەروەردەیی و اری فێرك پەروەردە و هەڵسەنگاندنی پرۆسەی  

 ەم:  سێیسی و  
پرۆسەی پەروەردە   بنەماکانیگشتییەکانی پەروەردە و فێرکاری کە بەها و  بنەما: ( منهج) النی فێرکاری پ

، و  نبکرێدەستەبەر دەنرێت، و ئەو ئامانجانەی بۆ هەر قوتابییەك ت و فێرکاریان لەسەر بنیا 
هەر قۆناغێکدا، و ئەو کاراماییانەی لە هەر منداڵ و قوتابییەك  ئامانجەکانی هەر بابەتێکی خوێندن لە 

،  دەگرێتەوە   چاوەڕوان دەکرێت لە هەر قۆناغێکی خوێندن بێت، و کاتژمێرەکانی خوێندنی هەر بابەتێك
  دا هاتووەیاسایە پەروەردە و فێرکاری کە لەم کانی و فەلسەفییە گشت ئەوانەش لە بنەما گشتی 

 سەرچاوە دەگرن. 

 ەم:  رچواسی و  
لە پالنی فێرکاری سەرچاوەی   وردەکارییەکەی کە خوێندنی هەر بابەتێك  کانیکتێبە: خوێندن کانی کتێبە

 . گرتووە

 ەم:  پێنج سی و 
کە پەیوەستە بە قۆناغێکی  یاخود بازنەیەکی   بەشێکی پالنی فێرکاریبریتییە لە  خوێندن:  پروگرامی

و   لە قۆناغی یاخود بازنەی پەیوەندیدار هەر بابەتێك  لە خوێندن   ەکانیکتێبخوێندنی دیاریکراو، و 
سیستەمی  و   ی پەروەردەییسەرپەرشتیارڕێبەری  ێبەری مامۆستا و و ڕ كتێبەكانی ڕاهێنان

   .تاقیكردنەوەكان و هەڵسەنگاندن

 ەم:  شەشسی و  
گرتۆتە  و خوێندکاری   قوتابیمنداڵ و چاودێریكردنی  بەخێوکردن وئەو كەسەی قوتابی:  ریاێوکبەخ

 . ئەستۆ
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 ەم:  حەوتسی و  
  و خوێندنگەکان ئارەزوومەندانە لە قوتابخانە ەکی بە شێوەی   ەێک ئەنجومەن: بەخێوکاران ئەنجومەنی  

 . دەهێنرێتك پێ

 :  ەمهەشت سی و 
ان و یکە دەبێت بۆ قوتابیبریتییە لە كۆمەڵێك بەرنامەی پەروەردەیی تایبەت،  : پەروەردەی تایبەت

  پەرەپێدانی تواناکانی بۆ گەشەکردن و   بکرێت تایبەت دابین   پێداویستییخوێندکارانی خاوەن 
گونجاوەکان کە لەگەڵ تواناکانیان بگونجێت بەمەبەستی  یەفێرکاریلە ڕێگەی هۆکاره   خوێندنیان

 و ئامادەكردنیان بۆ ژیانی گشتی و تێكەڵبوونیان بە كۆمەڵگە.  ە فێرکارییەکانمانج گەیشتن بە ئە

 :  سی و نۆیەم
یان   جەستەیی  هەمیشەیی ێکیدەست گرفت  بە  ئەوانەی :كەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەت

 .گرێت ە د  کۆمەڵگەدانیان بە شێوەیەکی یەکسان لە  ولە بەشداربو ، كە ڕێگەناجەستەیی دەناڵێنن

 چل:  
و لەژێر چاودێریی   و پرۆگرامەكان اریفێرك پالنی  پێیبەاری: ئەو پرۆسەیەیە کە پەروەردە و فێرك 

و بنیاتنانی  بەمەبەستی دەوڵەمەندبوونی قوتابی و خوێندکاران بە زانست و تێگەشتن  ومامۆستا 
رانەی ڕەخنەگدەچێت و خوێندنەوەیەکی  ەڕێوە لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکان ب کان بەها 

 .دەگرێت  دەقەكانیش لەخۆ

 ەم:  یەک چل و 
ی  كەلە ماوەی و و لەژێر سەرپەرشتی مامۆستا لە پۆلپرۆسەیەكی پەروەردەیی و فێركردنە : بەشەوانە

 بەڕێوەدەچێت. دیاریکراودا 

 ەم:  دوو چل و 
لە دامەزراوە   فێرکاریپرۆسەی پەروەردە و بەستنەوەی بەمەبەستی   ڕێکارەكۆمەڵێك :  جۆری دڵنیایی

 بەو ئامانجانەی لەم یاسایەدا دیاریکراوە.   ارییەکانفێركپەروەردەیی و 

 ەم:  سێی  چل و
کە پرسیارەکان و میکانیزمی ڕاستکردنەوەیان یەك   ئەو تاقیكردنەوانەن : تاقیكردنەوە وەزارییەكان

ی  م یەدوازدەنۆیەمی بنەڕەتی و   ەکانیلەسەر ئاستی هەرێم بۆ پۆلو  لەالیەن وەزارەتو  شێوەیە 
 . ن ئەنجام دەدرێ  کانپەروەردەییە و قۆناغی پێنجەمی پەیمانگە   ئامادەیی
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 ەم:  چوار چل و
لەسەر ئاستی هەرێم بۆ   و  لەالیەن وەزارەتکە  ئەو تاقیكردنەوانەن:  مانییەكانیتاقیكردنەوە نیشت

  سێیەمی پەیمانگە   قۆناغیئامادەیی و ەم ی دەیەم و یازدە بنەڕەتی و یچوارەم پۆلەكانی
 . ن ئەنجام دەدرێکان پەروەردەییە 

 ەم:  پێنج چل و
ئامانجی ڕەخساندنی هەلی فێربوونە بۆ  کە  ،( نانیزامی) ناپەیڕەوکراوە   ێکیخوێندن : خوێندنی خێرا 

قوتابخانە  بە وەندییان  ەیپهەر  نلە خوێندن بەردەوام نەبوون، یا ئەوانەی لە تەمەنی یاساییدا 
بۆ ئەوەی بەگوێرەی  یان زیاتر ساڵپێنج  ( ٥) لە ماوەی ئامادەکردنیان   ڕێگەیئەوەش لە  ؛نەکردووە 

 . کراو پەیڕەوێچكەی خوێندنی ڕتەمەنەكانیان بگەنەوە سەر 

 ەم:  شەش چل و 
الی  ەکارییە ژماربنیاتنانی توانستەكانی خوێندن و نووسین و بنەماكانی : نەهێشتنی نەخوێندەواری 

 شازدە ساڵ کەمتر نەبێت.  ( ١٦) ئەو كەسانەی كە ناتوانن ئەو كارانە بكەن و تەمەنیشیان لە 

 م:  تەحەوچل و 
تەواوبوونی دەوامی فەرمی    دواییان: ئەو شوێنانەن لە قوتابخانە کە یشوێنی حەواندنەوەی قوتاب

چواردە ساڵن و لەبەر کاری دایبابانیان تا   ( ١٤)  لە خوارانەی یبۆ ئەو قوتابی  ،قوتابخانەکان دەکرێنەوە
 درەنگانێك ناتوانن لە کاتی تەواوبوونی دەوامی قوتابخانە بڕۆنەوە ماڵەوە. 

 :  ەمهەشتچل و 
جام دەدرێت لەنێوان مامۆستا و قوتابی و  دیداری گەشە: بریتییە لە دیدارێك کە لە قوتابخانە ئەن

ی قوتابی بۆ تاوتوێکردنی باری خوێندن و دەروونی قوتابی بەمەبەستی گەیشتن بە  رابەخێوک
 . انو باشترکردنی بارودۆخی یانەوتنێکی هاوبەش بۆ پەرەپێدانی تواناکانی قوتابیک ڕێک

 :  چل و نۆیەم
کە بە جۆرێك لە   انەیحکومیە  بریتییە لەو قوتابخانە و خوێندنگ قوتابخانە و خوێندنگەی تایبەتمەند:  

زیاتر تیشك دەخرێتە سەر   تێیاندان جۆرەکان تایبەتمەندن، بۆ نمونە خوێندن بۆ بەهرەداران، یا 
 ێك.  رزش یان زمانەو یان مۆسیقا  یانخوێندنی هونەر 

 پەنجا:  
ۆ بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە و ڕێنماییەکان ب کە لەالیەن وەزارەتەوە  ڕێگەپێدانەیەمۆڵەت: ئەو 

 . دەدرێت دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکاری ناحکومی  دروستکردنی
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 دووەم  بەشی
 اری و بنچینە فەلسەفییەكان و ئامانجەكانی پەروەردە و فێرك یبنەما گشت 

 یەکەم  لقی
 اری پەروەردە و فێرك ی یەکانبنەما گشتی

 :  (٢)ی ماددە
  ەخوێندنگە و پەیمانگ   و  لە سەرجەم قوتابخانەیە  یو بەخۆڕایدابینکراو فێربوون مافێكی  ەم:یەك 

کە مەرجەکانی   نابێت هیچ تاكێك و  حكومییەكانو کۆمەڵگە پەروەدەییە کان پەروەردەییە 
 . بكرێت لەو مافە بێبەش یە ئەم یاسایەی تێداحوکمەکانی 

  دامەزراوە پەروەردەیی و فێركارییەکان،   سەرجەم  لە  ،ی خوێندنەیزمانی فەرم  زمانی كوردی:  دووەم
  خوێندن   و   ئەرمەن و عەرەب  اتەی توركمان، سریان،كە تایبەتن بە پێكه   نەبێت   انە دامەزراولەو    جگە 

دەبێت  تێیاندا  دایك  زمانی  وبە  بەپێی    یانەدامەزراو   ئەو  ،  مۆڵەتیان  ەکانی  حوکم کە  یاسایە  ئەم 
 .  خوێننب  دیكە زمانێکی بە پێدراوە 

توندوتیژ  : سێیەم دەروونی  یبەكارهێنانی  و  جەستەیی  هەموو  ی  مامەڵەكردن  و  خراپ    لە جۆرەكانی 
 . نڕێپێنەدراو مەزراوە پەروەردەیی و فێركارییەکاندا

لەسەر    ، مییەکان وحک  و فێرکارییە   دامەزراوە پەروەردەیی لە    کاری: پێویستە پەروەردە و فێرچوارەم
 هەمان بەها بەڕێوە بچێت.  

 . نسەرەكی  ناوەندیو خوێندکار قوتابی  ، اریدالە پرۆسەی پەروەردە و فێرك :پێنجەم

الیەن  لە  یان كاركەسو   و و خوێندکاران    یان یبا لە قوت  یەكپارە  ە هەر باجێك یاخود بڕداواکردنی    : شەشەم
 .ە ڕێپێنەدراو بەمەبەستی خوێندن ەكانیحكومیپەروەردەییە  پەیمانگە  خوێندنگە و  قوتابخانە و 

دەکات بەمەبەستی پێدانی    ( المەرکەزییەت)   ناناوەندی  حەوتەم: وەزارەت کار بۆ پیادەکردنی شێوازی
 یەکان. حکومیدەسەاڵتی زیاتر بە بەڕێوەبەرایەتی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە  
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 ەم دوو لقی
 اری لە هەرێم پەروەردە و فێرك ی بنچینە فەلسەفییەكان

 :(٣) ماددەی
 - :اریەكانی پەروەردە و فێركی بنچینە فەلسەفی

  داهێنەر، ی خوێندەوار، هۆشیار،كوردستان تاکێکینانی ەی بنیاتدوو بناغ اریپەروەردە و فێرك  یەكەم:
دیموکراتی و   بەهاکانی  تێیداكە ە، پێشكەوتوو  یەکیكۆمەڵگەئارای   هێنانە بنەمای  هاوچەرخ و

 یو پاراستنی ژینگە  ی ئاشتییانە و مرۆڤایەت پێکەوەژیانیو  و جەندەری كۆمەاڵیەتی دادپەروەری  
   .بێت دە  جێگیرا تێد

نستی داهێنان  فێربوون و توا  خواستیخاوەن    تاکێکیوەك    وەك  و خوێندکار  وانین لە قوتابیڕ  دووەم:
تاکێك کە    ، تنگرڕەخنە   توانای  و شیكردنەوە و  ، و هەروەها هەژمارکردنی  گرتنی هەیە لێ  ێز مافی ڕو 

 قوتابی و خوێندکار وەك  چەقی پرۆسەی خوێندن و فێرکاری. 

ئازادیدەستەبەرکردنی    سێیەم:  و  مرۆڤ  نەتەوە    بەپێی  تاکەکانی   مافەكانی  بەڵگەنامەكانی 
 و دەستور و یاسا کارپێکراوەکان.  یەكگرتووەكان

زانیاری و   اندنیمامۆستا پێشەنگی سەرەكییە بۆ هاندانی گیانی فێربوون و داهێنان و گەی  ەم:چوار
 . ، و مافی پەرپێدانی بەردەوامی هەیەبە قوتابییان و خوێندکارانتوانستە جۆراوجۆرەكان 

 

 سێیەم  لقی
 اری پەروەردە و فێركپرۆسەی  گشتی و هاوبەشەکانی ئامانجە 

 : (٤) ماددەی
 زانست.  بە دەوڵەمەند یەكی نانی نەوەو بنیات ی فێركردن و گەشەپێدان یەكەم:

بنیاتنانی  لە  و    تبكا خۆی  یكوردستان   لتوریمان و ك یكە شانازی بە نیشت  ، هۆشیار  تاکی نانی  بنیات  دووەم: 
   .بەشدار بێت   واڵتەكەی

ئاشتی،  ی  بەهاكان   چاندنی   سێیەم:  یەكسان  پێکەوەژیانی دیموكراتی،  ڕ نێو  ی یئاشتییانە،  ەگەزەكان،  ان 
 ان و خوێندکاران. یالی قوتابی پاراستنی ژینگە ی تاك، مافەكانی مرۆڤ و یێزگرتنی ئایینەكان، ئازادڕ
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خوێندەوار،   یەک ی نیمایببن بە هاونیشت تا ،و خوێندکار  گەشەپێدانی توانستەكانی قوتابی  چوارەم:
وەها کارکردن بۆ ئەوەی  ،  و هەرسەربەخۆ  کەسایەتیداهێنەر، هاوچەرخ، چاالك، خاوەن هۆشیاری و 

   ژیانیان. کۆنسەپتی لەببێتە بەشێك بە درێژایی تەمەن بتوانێت    فێربونی بەردەوام 

بازاڕی كار  کۆمەڵگە و بەشداری لە   تا بۆ ئامادەکردنیان   ڵگەەنەوەكانی كۆم  یتواناگەشەپێدانی    پێنجەم:
 بکەن.  و پێشكەوتنی هەرێم

   .ی بەرزترلە خوێندن لە قۆناغ   بن بەردەوام تا و خوێندکاران  انیبیئامادەكردن و هاندانی قوتا شەشەم: 

 . خوێندکاران  و انییقوتاب گرنگیدان بە پەروەردەی وەرزشی و هونەری و تەندروستی  حەوتەم: 

وەی دابڕاوان  دنەو گەڕان  ونەخساندنی هەلی فێربوڕنەهێشتنی نەخوێندەواری و  کارکردن بۆ    هەشتەم:
 خوێندن.  ناوەندەکانیبۆ 

ی ی خاوەن پێداویستکەسانی  كۆمەڵگەیەك بڕوای بە ئاوێتەكردنی پەروەردەیی هێنانەئارای  نۆیەم:
 بکرێت.  بەرزیان بۆ دابین  بۆ ئەوەی فێرکردنێکی ئاست  یەکسانی کانی بنەما  بەپێی، هەبێت تایبەت

 . ەلۆجیاکانی قوتابییان و خوێندکاران کنکارامەییە تە  پێدانیەپەردەیەم: 
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 ەم  دوودەروازەی 
 دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان 

 یەکەم  بەشی
 باخچەی مندااڵن 

 
 یەکەم  لقی

 بنەماکان 

  :  (٥) ماددەی
ساڵی بەر لە خوێندنی بنەڕەتی  دوو  ( ٢) لە ئارەزوومەندانەیە و  یقۆناغێک باخچەی مندااڵن   یەكەم:

بۆ   ئەم قۆناغەئەوەی   ، بێ اتدەك   ئامادەخوێندن لە قوتابخانەی بنەڕەتی   مندااڵن بۆ و  دێت كپێ
 . مەرج بێت خوێندنی بنەڕەتی ی دەستپێکردن

  ،لە باخچە یانلە ڕۆژی دەستپێکردن كە   ،لە باخچەی مندااڵن هەموو ئەو مندااڵنە وەردەگیرێن دووەم: 
 .ساڵپێنج  ( ٥)  یان چوار  ( ٤)  گەیشتبێتە تەمەنیان ،ی ئەو ساڵە ی مانگی کانونی یەکەم( ٣١) ڕۆژی یان 

 لقی دووەم 
 ەکانی باخچەی مندااڵن یی ئامانجە تایبەت

 :  (٦) ماددەی
ژینگەی    لە تر مندااڵنی  لەگەڵتێكەاڵوبوون  بە كاركردن بۆ گەشەپێدانی كەسایەتیی منداڵ،    یەكەم:

 لە تەمەنێکی زو. چێژبەخش  اریفێرك پەروەردەیی و چاالكیی  پیادەکردنیدەرەوەی بازنەی خێزان و 

ژمایبەرای  بنەمابەدەستهێنانی    دووەم: و  نوسین  و  خوێندنەوە  ڕی ئەوان  ردن؛یەكانی  لە    ێگەی ش 
 . بێتگونجاوەكان دە ە ییو یارخۆشیبەخش چاالكییە 

 . ی مندااڵننی هەستی جوانی و هونەری الاهاند سێیەم: 

 جوڵەیی. یی كارامەی  پەرەپێدان چوارەم:

 . بەردەواملە مەشقی  انیشداریكردنی بەەبەهێزکردنی متمانەبەخۆبوون الی مندااڵن لە ڕێگ   پێنجەم:

 بنەڕەتی.  یخوێندن لە قوتابخانە بۆ ێخۆشكردن  ڕ  شەشەم: 

 .ەكانی مندااڵنیزمانەوانیکارامەیییە  و  كاركردن بۆ گەشەپێدانی توانست حەوتەم: 
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 :  (٧) ماددەی
کەرتی تایبەت  هەروەها  ، وبکات  یانباخچەی مندااڵن بدات و پشتیوانیپەرە بە   ەوەزارەت ی ئەرک 

 . ی ناحکومیباخچەی مندااڵنکردنەوەی  بۆ هانبدات 
 

 : (٨) ماددەی
و دەستەبەركردنی   پۆلەکە وبەریوڕبێت لەگەڵ   گونجاو ،ێكپۆلپێویستە ژمارەی مندااڵن لە هەر  یەكەم:

 .گونجاوژینگەیەكی 

شەش کاتژمێر  ( ٦) ئەگەر باخچەی مندااڵن یەك دەوام بوو، دەبێت دەوامی ڕۆژانەی باخچە لە  دووەم: 
چوار کاتژمێر  ( ٤) کەمتر نەبێت، و ئەگەر باخچە دوو دەوام بوو دەبێت دەوامی ڕۆژانەی باخچە لە 

 کەمتر نەبێت. 
 

 :  (٩) ماددەی
  بێت گونجاومنداڵ وەری دەگرێت  ریابەخێوککە لە  باخچەی مندااڵنی حكومی  مانگانەی کرێی پێویستە  

 و کرێکە بۆ باخچەکان تەرخان بکرێت. 
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 بەشی دووەم 
 خوێندنی بنەڕەتی 

 
 لقی یەکەم 

 خوێندنی بنەڕەتی  کانیبنەما

 : (١٠) ماددەی
 . پێكدێت یەمتا نۆ  ەملە پۆلەكانی یەك و ساڵە نۆ  ( ٩) قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی  یەكەم:

 بە یەكەم قۆناغی خوێندنی   ،( إلزامیە)   کە قۆناغێکی پابەندکراوە  خوێندنی بنەڕەتی  قۆناغی  دووەم:
 . ێت دادەنر  کراوپەیڕەو

   سێیەم: 
كانو( ٣١) ۆژی  ڕلە    منداڵێكهەر    -أ تەمەنی  وی  یەكەم،  پ   ،ساڵ شەش    ( ٦)   بگاتەنی   وەندی  ەیدەبێت 

   . بنەڕەتی بكاتخوێندنی    ەکییقوتابخانەبە       

پەیڕ  خوێندنی  -ب مەرجە  ەبنەڕەتی  کەسێك    بۆ وکراو   ڕ تێپەساڵ  شازدە    ( ١٦)   لە  تەمەنیکە  هەموو 
 بوبێت. نە        

تەمەنی   قوتابیپێویستە    چوارەم:  لەوەی  خوێندنی   ،کاتبڕ تێپە ساڵی  نۆزدە    ( ١٩)   بەر   قۆناغی 
 . کردبێتتەواو بنەڕەتی  

 کەسانەی لە تەمەنی یاسایی دەستیان بە خوێندنی بنەڕەتی نەکردبێت، بەپێی ماددەیپێنجەم: ئەو  
 ی ئەم یاسایە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. شەست و دوو ( ٦٢) و ماددەی دوازدە  ( ١٢) 
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 لقی دووەم 
 ئامانجەکانی خوێندنی بنەڕەتی 

 : (١١) ماددەی
پێدانی تواناکانیان  ەان و پەریخوێندنەوە و نوسین و ژماردن الی قوتابی کانیبنیاتنانی بنەما  یەكەم:

 بوارانەدا.  لەو

 . ان ان بە زانست و پەرەپێدانی تواناکانی یکردنی قوتابیدنە دەوڵەم دووەم: 
 

، بەتایبەتی كارامەیی زمانەوانی  یانیقوتاب ی كارامەییە سەرەكییە جۆراوجۆرەكان ی گەشەپێدان سێیەم: 
 هونەری و جوڵەیی. و ژماردن و 

 و  پشوودرێژی گیانی دەستپێشخەری و تێكۆشان و كۆڵنەدان و توانایبۆ   انیی قوتابهاندانی  :چوارەم
شێوەی   لە بەشداریكردنی كارا بۆ هەڵبژاردنی کردنیانئامادەپەرەپێدانی تواناکانیان بەمەبەستی  

 . بەردەوام بن  لە خوێندن بتوانن  تا  ژیانیان و 

 مانی و مەدەنییەت. یبنەماكانی هاونیشت فێربونی :پێنجەم

 . ئامادەیی ی یان بۆ بەردەوامبوون لە خوێندن یشەشەم: ئامادەکردنی قوتاب

 
 لقی سێیەم 

 خوێندنی پابەندکراو 

 : (١٢) ماددەی
   .کراوەپابەندلە قۆناغی بنەڕەتی خوێندن  یەكەم:

بۆ   منداڵەکەی چوونی  ێگە لە  ڕتەندروستی  بێ پاساوی  نییە  ئەوەی    مافی  ،منداڵ  یرابەخێوک  دووەم:
  ، بوونی ئەو جۆرە پاساوە هەا بگرێت. لەكاتی  تێیدخوێندنی بنەڕەتی و بەردەوامبوون    یەکیقوتابخانە

سەبارەت بە    پزیشكی  ێکی لیژنەیاپۆرتڕمنداڵ    یرابەخێوک  پێویستە بەر لە دەستپێكی ساڵی خوێندن،
بەڕێوەبەرایەتمنداڵەکەی    یتەندروستی باری   بە  پەروەردەی  ی پێشكەش  قەزا ی  یان  و    ،بكات  پارێزگا 

   .ێنێتب دەست  بە بۆ قوتابخانە    ینەبردنی منداڵەکەەزامەندی ڕ

منداڵرابەخێوک  :ەمسێی خۆیەتی  ی  خۆی  منداڵەکەی    مافی  خەرجی  قوتابخانەیەكی    بخاتەلەسەر 
 . میوناحک
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   :ەمچوار
  تیی ێوەبەرایەڕالیەن بەپەسەندکراو لە تەندروستیی پاساوی  نی وبوهە كە بەبێ  قوتابی یرابەخێوک  -أ

قەزا یان  پارێزگا  بەردەوا   ەیمنداڵەکچوونی  لە    ڕێگە  ،پەروەردەی  بنەڕەتی لە    یبوونمیان    قۆناغی 
 پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت.  ( ٥٠٠،٠٠٠) ، سزا دەدرێت بە بڕێك کە لە ێتدەگر

 دراوە.  شهەرچەندە سزاببات ی قوتابی منداڵەکەی بۆ قوتابخانە رابەخێوک   دەبێت -ب

 زیاد  دوو هێندە  ەندەب ی ئەم  ( أ)   بڕگەیناوبراوەکەی    سزا  ،ێگەگرتنەکەڕەی  بارەكردنەولە كاتی دو   -ج
 . كرێتدە        

 
 لقی چوارەم 

 خوێندنی بنەڕەتی قۆناغی بازنەکانی 

 :(١٣) ماددەی
 : پێكدێتخوێندنی بنەڕەتی لەم سێ بازنەیە 

 . یەكەم: بازنەی یەكەم
 دەگرێت.  خۆ لەیەكەم و دووەم و سێیەمی خوێندنی بنەڕەتی   پۆلەکانی ،بازنەی یەكەم  -أ

یان مامۆستای  سیستەمی مامۆستای پۆللەم بازنەیەدا قوتابخانەکان ئازادن لە پەیڕەوکردنی  -ب
یان یەك مامۆستا بۆ هەر : زمان، بیرکاری و زانست، خوێندنبابەتەکانی   بۆ  ، واتە یەك مامۆستاوانە 

 بابەتێکی خوێندن. 

  کەوتن   دابازنەیە   لەم   ، و نمرەكان   کارتی نەك    ،قوتابی لە بازنەی یەكەمدا كارتی هەڵسەنگاندنی پێدەدرێت   -ج
ی  ەوە بۆ بەرزكردن  کردنبە پشتگیری  بیقوتا  لە حاڵەتی دەركەوتنی پێویستیی  نییە.  کی خوێندندالە بابەتێ 

 و هاوکاری قوتابی بکات.  ێژێتقوتابخانە پالن بۆ ئەو كارە دابڕو دەبێت  ،ئاستی خوێندنی 

  بمێنێتەوە   داپۆلهەمان  لە    تر  ساڵێکی  بۆ قوتابی  دەكرێت    ،قوتابی   ریابەخێوک   کردنیداواكاتی    لە  -د
بێت و پاش گفتوگۆکردن بێت  بە نوسراو    داواکە مەرجێك    ، بەڕەزامەندی بەڕێوەبەر   وەرگرتنیدوای  

 قوتابی.  مامۆستایانی/ لەگەڵ مامۆستا
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 .بازنەی دووەمدووەم: 
 دەگرێت.    خۆلەپۆلەكانی چوارەم و پێنجەم و شەشەمی خوێندنی بنەڕەتی  ،بازنەی دووەم -أ

 خوێندن لەالیەن    بابەتێکیكە تێیدا هەر    ،سیستەمی مامۆستای بابەت پیادە دەكرێت   م بازنەیەلە -ب
 دەوترێتەوە.  ەلە بابەتەک  مامۆستای پسپۆر 

 کمەکانی ئەم یاسایە. حوبەپێی  ، هەیەهەمان پۆل  لە  کەوتن بازنەیەدا  ملە  -ج

 دەدرێت.    کانیان پێنمرە کارتی  انی یقوتابیدا بازنە ملە  -د

 
 . بازنەی سێیەمسێیەم: 

 دەگرێت.  خۆلە تەم و هەشتەم و نۆیەمی خوێندنی بنەڕەتی وپۆلەكانی حە ،بازنەی سێیەم -أ

خوێندن   بابەتێکیا هەر یایدكە ت ،دەكرێت   سیستەمی مامۆستای بابەت پیادە  بازنەیەدا  ملە -ب
 دەوترێتەوە. لە بابەتەکدا   ەالیەن مامۆستای پسپۆرل

 ەکانی ئەم یاسایە. حوکم بەپێی  ، هەیەهەمان پۆل  لە  کەوتن بازنەیەدا  ملە  -ج

 دەدرێت.    پێ اننمرەكانی کارتی  انیقوتابی ەدابازنەی ملە  -د

 

 لقی پێنجەم 
 بابەتەکانی خوێندن 

 : (١٤) ماددەی
  ە سەرەکییانە:بابەت شەش یەکەم: بۆ تێپەڕکردنی قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی، دەبێت قوتابی ئەم 

، و ژمارەیەك بابەتی  كۆمەاڵیەتی  و زمانی كوردی، زمانی عەرەبی، زمانی ئینگلیزی، بیركاری، زانست
 . سەرکەوتوو بێت، خوێندبێت و تیایاندا ەروەردەی ئاینی، هونەر، وەرزشتری گرنگی وەك پ

بابەتی    ەم: دوو ڕێپێدراوە  بابەتەکانی پرۆگرامەکانی  ناوەڕۆکی    و   ،بكات   زیاد  ترخوێندنی  وەزارەت 
 .ەوە بكات  هەموار خوێندن

تێپەەم:  سێی بنەڕەتی  ڕبۆ  قۆناغی  زمانەکانیقوتابخان   ولە کردنی  بە  و  ) :  انەی  سریانی  و  توركمانی 
یە  ەی ئەم مادد( یەكەم)   بەندیهەموو ئەو بابەتانەی لە  دەخوێنن، قوتابی دەبێت    ( و عەرەبی  ئەرمەنی 

 .و تیایاندا سەرکەوتوو بێت خوێندبێت  دایك زمانیی نخوێند كراوە لەگەڵ پێئاماژەیان 
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 لقی شەشەم 
 مانەوە لە هەمان پۆل 

 
 :  (١٥) ماددەی
لە دوو بابەتی خوێندن   بنەڕەتی ەمیتا هەشت ەمپۆلی چوار لە  قوتابی لە کاتی دەرنەچوونی یەکەم:

خوێندنی  ی بۆ ساڵێکی قوتاب  ،ئەنجام دەدات   تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم دوای ئەوەی یان زیاتر، 
بەمەبەستی بەهێزکردنی تواناکانی  ، بەردەوام دەبێت  بۆ خوێندنی گشت بابەتەکان   تر لە هەمان پۆل

ا یایدقوتابییەکە لەو بابەتانەی ت کردنی اوکاریهکاتەش قوتابخانە بەرپرسە لە   لەو ئەو قوتابییە و 
ئەوە   لە هەمان پۆلدا لە کاتی دەرنەچوونی قوتابی دوو ساڵ یان زیاتر لەسەر یەك .بوو  دەرنەچوو

 دوبارە دەبێتەوە. 

دوای پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی لە گشت بابەتەکانی خوێندن،    لە  لە کاتی دەرنەچوونی قوتابی   دووەم: 
قوتابی بۆ ساڵێکی خوێندنی تر لە پۆلی نۆیەم    ،وزارییەکان   تاقیکردنەوە  وەرزی دووەمی  ئەنجامدانی

، بەمەبەستی بەهێزکردنی تواناکانی ئەو قوتابییە و ئەو  بەردەوام دەبێت   بۆ خوێندنی گشت بابەتەکان
. ئەوەش دوبارە  هکردنی قوتابییەکە لەو بابەتانەی تێیدا دەرنەچوو هاوکاری کاتە قوتابخانە بەرپرسە لە  

لە نۆیەم.   دەبێتەوە  پۆلی  لە  یەك  لەسەر  زیاتر  یان  ساڵ  دوو  قوتابی  دەرنەچوونی   کاتی 
 

 : (١٦) ماددەی
ئەوەی خوێندنی بنەڕەتی   بێ ،ساڵ نۆزدە  ( ١٩) تەمەنی قوتابی لە  بوونی ڕتێپە  تیكا لە 
 پەیڕەکراوابخانەی خوێندنی بنەڕەتی مافی بەردەوامبوونی لە قوت ،کردبێت  یی تەواووسەرکەوتوبە

هەروەها   ،دەبەخشرێت پێ   ەێڕەوکراویناپ یوەندیكردنی بە قوتابخانەەیپ  مافی و، بەڵكنامێنێت 
،  کۆتایی هەر ساڵێکی خوێندن ڕێکی دەخات لە  تلەو تاقیکردنەوە دەرەکییانەی وەزارە مافی هەیە 

 بەشدار بێت. 
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 بەشی سێیەم 
 خوێندنی ئامادەیی 

 : (١٧) ماددەی
لەخۆ  ەم یپۆلەكانی دەیەم تا دوازدە و پێكدێتساڵ سێ   ( ٣)  ە ی لدەی ماخوێندنی ئا ی قۆناغ یەكەم:

 دەگرێت. 

قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی بەسەركەوتوویی لە هەموو بابەتەكانی خوێندن،   اندنیڕتێپەدوای   دووەم: 
  مەرجێك تەمەنی لە   بە بکات؛  بێ بەرانبەر  حکومی  پەیوەندی بە قۆناغی ئامادەیی  هەیە  مافیقوتابی  

نەکاتساڵ  بیست    ( ٢٠)  لە   .تێپەر  خوێندن  خۆی  تێچوی  لەسەر  هەیە،  مافی  قوتابی  هەروەها 
 ئامادەییەکی ناحکومی بکات. 

قۆناغی خوێندنی    ،یساڵبیست و چوار    ( ٢٤)   تەمەنیتێپەڕبوونی    بەر لە   خوێندکارپێویستە    سێیەم: 
 . کردبێتتەواو   یدەیمائا

 لقی یەکەم 
 ئامانجەکانی خوێندنی ئامادەیی 

 : (١٨) ماددەی
گەشەكردنی بیركردنەوەی زانستی،  سەبارەت بە   خوێندکار بەهێزکردنی تواناکانی :  یەكەم

  شێوازەو ڕاهاتن لەسەر   کانبەكارهێنانی سەرچاوە  و توێژینەوە و تاقیكردنەوە هزریی نەوەوڵبووق
 هاوچەرخەكانی خوێندن.

خوێندن    خوێندکارئامادەکردنی  :  دووەم بە  درێژەدان  و    ناو جۆرەكانی  هەمەئاستە    لە بۆ  زانكۆ 
 . بااڵ  اکانی خوێندنیپەیمانگ

و بەشداریكردنی لە ژیانی    خوێندکاری  ی بەهێز بۆ گەشەپێدانی كەسایەت  یەکینانی بناغەبنیات  :سێیەم
 ژیانی ئاشتییانە و كۆمەاڵیەتی. پێکەوەبۆ  انیكۆمەاڵیەتی و هاند

کە لە قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی    خوێندکارگەشەپێدانی توانستە زانستی و زانیارییەكانی  . :چوارەم
توانای   بکات ور  کا تاكو بتوانێت سەربەخۆیانە بە خوێندکار  خپێدانیەبا. هەروەها بەدەستی هێناوە 

كەسانی    هەماهەنگی بەمەبەستی  ترلەگەڵ  زانسلە  قووڵبوونەوە    بکات  و تتوانستە  ییەكانی 
 .کەی بەكارهێنانی زانستە 

  انئامادەكردن و مەشقپێكردنی و پیشەییەکان بەشە  خوێندکارانیبنیاتنانی توانستی پیشەیی  :  پێنجەم
 بۆ بازاڕی كار. 
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 لقی دووەم 
 خوێندنی ئامادەیی بەشەکانی 

 :(١٩) ماددەی
 . پێكدێت پیشەیی و زانستی و وێژەییلە بەشی  یمادەی قۆناغی ئا: یەکەم

 . دەگرێت خۆلەەم ی زدەەم و دوایپۆلەكانی دەیەم و یازدە هەر یەك وێژەییزانستی و  بەشی : دووەم

پۆلەكانی دەیەم  دەدات و    ێکە وەزارەت بڕیاری ل   پێكدێتلە بەشی جۆراوجۆر    ،پیشەیی   ی بەش:  سێیەم
 . دەگرێت خۆلەەم ی زدەەم و دوای و یازدە

  لەسەرئامادەیی  دەیەمی ( ١٠)  پۆلی ی خوێندکاران بڕیار بدات  ەت مافی هەیەوەزار ەنجومەنی ئ  چوارەم:
 : یرێنوەربگیان بنەمایەکی دیکە  وە بنەمایانەی خوارە ئەم 

  سەدی کورسییەکانی پۆلی دەیەم بۆ بەشی زانستی تەرخان دەکرێت، و ئەو شەست لە  ( ٪ ٦٠)  -أ
بەرزترین لەهەمان کاتدا  بخوێنن وخوازیارن ئەو بەشە  کەنۆیەمن  ( ٩) دەرچوانی پۆلی کورسیانە بۆ 

ەکی گونجاو، کە وەزارەت  نمرەی و لە بابەتی کوردی و بیرکاری و زانست  ،بەدەست هێناوە نمرەیان 
 سااڵنە بڕیاری لەسەر دەدات، بەدەست بێنێت. 

 
و ئەو کورسیانە   سی لە سەدی کورسییەکانی پۆلی دەیەم بۆ بەشی وێژەیی تەرخان دەکرێت، ( ٪٣٠)  -ب
و نمرەی بەرزیان بەدەستهێناوە بۆ خوازیارن ئەو بەشە بخوێنن کە  نۆیەمن ( ٩) دەرچوانی پۆلی بۆ 

و   بەاڵم ناگاتە ئەوەی لە بەشی زانستی وەرگیرێن  یان هەیەبەرز نمرەییان ئەوانەی وەرگرتن لەو بەشە، 
تەکانی کوردی بۆ وەرگرتن لە بەشی وێژەیی دەبێت قوتابی لە بابە  خوازن لە بەشی پیشەیی بخوێنن.نا

 ەکی گونجاو، کە وەزارەت سااڵنە بڕیاری لەسەر دەدات، بەدەست بێنێت. یەتی نمرەیو کۆمەاڵ
 
و ئەو کورسیانە بۆ  لە سەدی کورسییەکانی پۆلی دەیەم بۆ بەشی پیشەیی تەرخان دەکرێت،  دە  ( ٪١٠)  -ج

لە  بەشی وەرگرتن  اننمرەکانی یان ئەوانەی خوازیارن ئەو بەشە بخوێننکە  نۆیەمن  ( ٩) دەرچوانی پۆلی 
 اکات. نوێژەیی بەشی زانستی و 

ئەو خوێندکارەی بە پێی بەرزی نمرە مافی هەیە لە بەشی زانستی وەرگیرێت، ئەگەر نەیویست لەو   -د
. ئەو خوێندکارەی بە پێی  دەستپێبکاتبەشە دەستپێبکات مافی هەیە لە بەشی وێژەیی یان پیشەیی 

  مافی دەستپێبکاتبەرزی نمرە مافی هەیە لە بەشی وێژەیی وەرگیرێت، ئەگەر نەیویست لەو بەشە 
 . دەستپێبکاتهەیە لە بەشی پیشەیی  
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دەبێت وەزارەت بە الیەنی کەم بە  )د( و  ( ج) و  ( ب) و  ( أ) لە ئەگەری بڕیاردان لەسەر بڕگەکانی  -هـ
 . ساڵێکی خوێندن قوتابییان ئاگادار بکاتەوە

ئامادە  پێنجەم:  پاش  هەیە  مافی  بەشەکا کاری وەزارت  وێژەیی   نی ،  و  پسپۆ  زانستی   یڕبەگوێرەی 
 . بکات بەش دا

 لقی سێیەم 
 ئامادەیی   لە قۆناغی خوێندنبابەتەکانی 

 : (٢٠) ماددەی
زمانی كوردی، زمانی : ەبابەتە سەرەكییحەوت  ملە  ،: بابەتەكانی خوێندن لە بەشی زانستی یەكەم

گرنگ وەك   یی تربابەت ژمارەیەك  و ،  یزیندەزان  و  عەرەبی، زمانی ئینگلیزی، بیركاری، فیزیا، كیمیا
 . پێكدێت  وەرزشو  هونەر و پەروەردەی ئاینی

وێژەییدووەم بەشی  لە  بابەتەكانی خوێندن  زمانی  :  ەبابەتە سەرەكییحەوت    لەم  ،:  كوردی،  زمانی 
زمانی بی  عەرەبی،  ئابوئینگلیزی،  جوگرافیاوركاری،  مێژو،  تر  و،  ری،  بابەتی  وەك  ژمارەیەك  گرنگ  ی 

 . پێكدێت وەرزش  و هونەر و پەروەردەی ئاینی

 :  سێیەم
زمانی كوردی، زمانی  :  چوار بابەتە سەرەکییە  م، لەە پیشەییەکانبابەتەكانی خوێندن لە بەش -أ

و  هونەر و پەروەردەی ئاینی  و ژمارەیەك بابەتی تری گرنگی وەك عەرەبی، زمانی ئینگلیزی، بیركاری
 . پێكدێت  وەرزش

لە    -ب کە  خوێندن  بابەتانەی   لەو  ب( أ)   بڕگەیجگە  ئەم  بابەتی هاتووە،    ەندەی    خوێندنی   ژمارەیەك 
پسپۆ بەپێی  پیشەیی  بەشێكی  هەر  لە  تر  دەخوێنڕسەرەکی  بابەتی  دی  هەندێك  لە  جگە  ئەمە  رێت. 

هاوبەش   گشت  خوێندنی  ئەو ەکان بەش بۆ  گشت  ڕێك  پرسانەش  .  ڕێنمایی  لەالیەن    دەخرێن   بە 
 ەوە. وەزارەت 

بەو زمانانە    خوێندنگانەی ئەرمەنی زمانی سەرەکین لەو    و  سریانی   ،بابەتی زمانی تورکمانی :  چوارەم
بابەتانە ئەو  لەوە  جگە  دەچێت.  بەڕێوە  لە  ددەخوێن  شخوێندن  کە  ئەم  رێن  سەرەوەی  بەندەکانی 

 ی خۆی.ڕهەر یەك بەپێی پسپۆو هاتووە  داماددەیە

  ی دکردن زیا هەموارکردنەوەی ناوەڕۆکی بابەتەکانی هەیە و جگە لەوە مافی    وەزارەت مافی :  پێنجەم
 خوێندنی هەیە.  ی تریبابەت 
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 لقی چوارەم 
 ئامادەیی پرۆژەی 

 : (٢١) ماددەی
ی زانستی یان  پرۆژەیەك  ،زانستی و وێژەیی  خوێندکاری پۆلی یازدەیەمی ئامادەییئەرکە :  یەكەم

 . ئەنجام بدات ( پرۆژەی ئامادەیی) کۆمەاڵیەتی بە ناوی وێژەیی یان  

ئەنجام نادات   رۆژەكەیپۆلی یازدەیەمی ئامادەیی زانستی و وێژەیی کە پەی  خوێندکار : ئەو  دووەم
 هەژمار دەکرێت. وو بە کەوت دێنێت لە پرۆژەکەیپەنجا لە سەد   ( ٥٠)  ژێرنمرەی   یاخود

یازدەیەمی  یخوێندکار ئەرکە  :  سێیەم جیاتی    و  ییپیشە  پۆلی  ئامادەیی) لە  لە    ،( پرۆژەی  بەشداری 
ڕاهێنان لە  خولێکی  کەمترچواردە    ( ١٤)   کە  هاوین  لەبکات نەبێت    ڕۆژی  یاخود  نەتوانینی    ،  کاتی 

 . ئەنجام بدات ( پرۆژەی لێکۆڵینەوە) ئەنجامدانی ئەو خولی ڕاهێنانە، 

 لقی پێنجەم 
 مانەوە لە هەمان پۆل 

 : (٢٢) ماددەی
 بەشی زانستی و وێژەیی: یەکەم: مانەوە لە 

لە گشت    بەشی زانستی یان وێژەیی پۆلی دەیەم تا دوازدەیەمی    لە  کاتی دەرنەچوونی خوێندکار  لە  -أ
لە هەمان    تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم، خوێندکار  لە دوای بەشداریکردنی لەبابەتەکانی خوێندن،  

 . بوونی خوێندن بۆ ساڵێکی ترمابۆ بەردەو  پۆل دەمێنێتەوە

لە گشت    بەشی زانستی یان وێژەیی پۆلی دەیەم تا دوازدەیەمی    لە  لە کاتی دەرنەچوونی خوێندکار  -ب
تاقیکردنەوەکانی خولی لە دوای بەشداریکردنی لە  ساڵ لەسەر یەك،  دوو    ( ٢)   بۆبابەتەکانی خوێندن  

مافی  بەڵکو  بمێنێتەوە،  حکومی  پەیڕەوکراوی  ئامادەیی  خوێندنگەی  لە  نییە  مافی    دووەم، 
کدەخرێت  ێکە لە کۆتایی هەر ساڵێکی خوێندن ڕ  بەشداریکردنی لە تاقیکردنەوەی دەرەکی وەزارەت

 . ی هەیەخوێندنی ئێوارانمافی  هەیە. هەروەها

ی لە تاقیکردنەوەی دەرەکی بەشدار ەیان ئەو  ،خوێندنگەی ئێواران  یکاتی دەرچوونی خوێندکار  لە   -ج
، بە  هەیە  بۆ خوێندنگەی ئامادەیی پەیڕەوکراوی حکومی  گەڕانەوەی، لە گشت بابەتەکان، مافی  هبوو

نەکات    ( ٢٣) لە    مەرجێك تەمەنی تێپەڕ  ئامادەیی دەستی    کاتێك بیست و سێ ساڵ  یازدەی  لە پۆلی 
 .پێدەکات  لە پۆلی دوازدەی ئامادەیی دەست  کاتێك  ، تێپەر نەکات ساڵ  چوار  بیست و    ( ٢٤) لە  پێکرد، و  
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بێ ئەوەی خوێندنی ئامادەیی  ،  ی بیست و چوار ساڵ  ( ٢٤) تەمەنی  خوێندکار    بوونیلە کاتی تێپەر   -د
بەڵکو مافی  ،  ابێت تەواوکردبێت، مافی بەردەوامبوونی لە خوێندگەی ئامادەیی پەیڕەوکراوی حکومی ن

کدەخرێت  ێکە لە کۆتایی هەر ساڵێکی خوێندن ڕ  بەشداریکردنی لە تاقیکردنەوەی دەرەکی وەزارەت
 . مافی خوێندنی ئێوارانی هەیە هەیە. هەروەها

 . : مانەوە لە ئامادەیی پیشەیی دووەم
لە گشت   پیشەیی پۆلی دەیەم تا دوازدەیەمی ئامادەیی  یکاتی دەرنەچوونی خوێندکار لە -أ

خوێندکار لە هەمان  تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم، لە دوای بەشداریکردنی لە بابەتەکانی خوێندن، 
 . ترمبوونی خوێندن بۆ ساڵێکی اپۆل دەمێنێتەوە بۆ بەردەو

خوێندکار  لە  -ب دەرنەچوونی  ئامادەیی    یکاتی  دوازدەیەمی  تا  دەیەم  گشت  پیشەیی  پۆلی  لە 
تاقیکردنەوەکانی خولی   لە دوای بەشداریکردنی لەساڵ لەسەر یەك،    دوو  ( ٢) بۆ    بابەتەکانی خوێندن

پەیڕەوکراوی حکومی بمێنێتەوە، بەڵکو  پیشەیی  مافی نییە لە خوێندنگەی ئامادەیی  خوێندکار  دووەم،  
لە  مافی   وەزارەت  بەشداریکردنی  دەرەکی  خوێندن  تاقیکرنەوەی  ساڵێکی  هەر  کۆتایی  لە  کە 

 هەروەها ئەرکە وەزارەت شێوازی خوێندنی تر بۆ ئەو خوێندکارانە بدۆزێتەوە.  .هەیەکدەخرێت ێڕ

خوێندکار    لە  -ج دەرچوونی  یان  کاتی  دەرەکییەکان  تاقیکردنەوە    ئامادەیی تاقیکردنەوەکانی  لە 
بگەڕ  پیشەیی هەیە  مافی  بابەتەکان،  گشت  لە  ئامادەییێتەوناحکومی،  خوێندنگەی  بۆ    پیشەیی   ە 

لە پۆلی   کاتێكبیست و سێ ساڵ تێپەڕ نەکات    ( ٢٣) بە مەرجێك تەمەنی لە  پەیڕەوکراوی حکومی،  
لە پۆلی دوازدەی    کاتێكبیست و چوار ساڵ تێپەر نەکات    ( ٢٤) یازدەی ئامادەیی دەستی پێ کرد، و لە  

 پێکرد.  ئامادەیی دەستی

بێ ئەوەی خوێندنی ئامادەیی   ،تێپەڕاند  یساڵبیست و چوار   ( ٢٤) تەمەنی خوێندکار ێك کات -د
پەیڕەوکراوی  پیشەیی تەواوکردبێت، مافی بەردەوامبوونی لە خوێندگەیەکی ئامادەیی پیشەیی 
کە لە کۆتایی هەر  ،تاقیکرنەوەی دەرەکی وەزارەت لە یکردنی بەشدار، بەڵکو مافی امێنێت حکومی ن

هەروەها ئەرکە وەزارەت شێوازی خوێندنی تر بۆ ئەو   .هەیە  کدەخرێتێساڵێکی خوێندن ڕ
 . تەوە خوێندکارانە بدۆزێ

 

 : (٢٣) ماددەی
بۆ    و كەرتی تایبەت، تێدەكۆشێت ترنی وەزارەتە پەیوەندیدارەكا ەماهەنگی لەگەڵبە ه ، وەزارەت

  وە.ترەالیەكی  الیەك و خوێندنی بااڵش لە  ی پیشەیی بە بازاڕی كار لە دەیماخوێندنی ئا   بەستنەوەی
 بدات.  حکومی نا خوێندنگەی پیشەیی کردنەوەی هاندانی گرنگی بە لەهەمان کاتیشدا ئەرکی وەزارەتە  
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 :(٢٤) ماددەی
کەی  یە مەرجەکانی بەشە نوێ ئەگەر   ،هەیە  تربۆ بەشێکی گۆڕینی بەشەکەی مافی  ەییمادئا  یخوێندکار

 لەسەرتاوە بخوێنێتەوە. کە بەشە بێت و   تێدا

 م بەشی چوارە
 کان پەروەردەییە پەیمانگە

 :  (٢٥) ماددەی
 . پێكدێت خوێندن  ڵیساپێنج   ( ٥) لە  ی پەروەردەییی خوێندن لە پەیمانگەغ: قۆنایەكەم

خوێندن،  دووەم بابەتەكانی  هەموو  لە  بەسەركەوتوویی  بنەڕەتی  خوێندنی  قۆناغی  بڕینی  دوای   :
  ، دەست بە خوێندن بکات   حکومی  پەروەردەیی   یەکی پەیمانگەلە    بێ بەرانبەر  ،هەیە مافی    خوێندکار 

بیست  لە    شیبێت و تەمەنی داتێی  پەیوەندیدار  ی پەروەردەیی ەمەرجەکانی وەزارەتی بۆ پەیمانگ   ئەگەر 
پەروەردەیی  لە پەیمانگەیەکی    ،مافی هەیە هەروەها قوتابی لەسەر تێچوی خۆی    ساڵ زیاتر نەبێت.

 ناحکومی بخوێنێت. 

بەردەوامبو  خوێندکار :  سێیەم مەرجێك   بە   ،هەیە کان  پەروەردەییە  ە پەیمانگلە    یخوێندن نی  و مافی 
 . بێت کانی ئەم یاسایەحوکمەبەپێی و   ساڵ تێپەر نەبێتبیست و هەشت  ( ٢٨)  تەمەنی لە

 
 لقی یەکەم 

 کان پەروەردەییە یمانگەپە ە ئامانج و بنەماکانی خوێندن ل

 :(٢٦) ماددەی
   .ی کارداڕلە بازا بۆ پیشەیەكی دیاریكراو  خوێندکار: ئامادەكردنی یەکەم

تواناکانی    : دووەم بە    خوێندکار بەهێزکردنی  زانستیسەبارەت  بیركردنەوەی    و   گەشەكردنی 
گیانی  وقوڵبو تاقیكردنەوەنەوەی  و  خوێندن،  ،  توێژینەوە  پروگرامی  بەكارهێنانی  پیادەکردنی 

   هاوچەرخەكانی خوێندن. شێوازەو ڕاهاتن لەسەر  کان سەرچاوە

  و بەشداریكردنی لە ژیانی   خوێندکاری  یبەهێز بۆ گەشەپێدانی كەسایەت  یەکی نانی بناغەبنیات  : سێیەم
 ئاشتییانە و كۆمەاڵیەتی. پێکەوەژیانی بۆ  هاندانیكۆمەاڵیەتی و 

کە لە قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی   خوێندکارەكانی  ی: گەشەپێدانی توانستە زانستی و زانیاری چوارەم
  هەماهەنگی  توانای بکات و رکا   سەربەخۆیانە  نێتتا بتوا خوێندکاربە   خپێدانیە با و هێناوە  بەدەستی

   . انییەكانی و بەكارهێنانیتتوانستە زانسلە نەوە وبۆ قوڵبو هەبێت تركەسانی  لەگەڵ
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 :  (٢٧) ماددەی
پێش  یر پێی ڕێنمایی دەبێت کە وەزبەجیاوازەکان    پەروەردەییە  لە پەیمانگە  خوێندکاروەرگرتنی 

  .دەدات  ێبڕیاری لهەر ساڵێك  ی  سێ ( ٣) مانگی  کۆتایی

 

 لقی دووەم 
 بابەتەکانی خوێندن 

 : (٢٨) ماددەی
زمانی کوردی،  : ەبابەتە سەرەکیی چوار لەم ،کان پەروەردەییە لە پەیمانگە بابەتەکانی خوێندنیەکەم:  

  پەروەردەی ئاینی وك و چەند بابەتێکی تری گرنگی وە ، بیرکاری و ئینگلیزیزمانی عەرەبی، زمانی 
   .پێكدێت زشەرو  هونەر و

 وەزارەت ،  کانپەروەردەییە  لە پەیمانگە ی خوێندنێک ناغۆو قبەش هەر  یڕپسپۆ بەگوێرەی دووەم: 
 دەدات.  یشبڕیار لەسەر خوێندنی بابەتی تر

یەکێك لەم دوو بژاردەیە   بێتدە ،کان پەروەردەییە چوارەمی پەیمانگەخوێندکاری پۆلی : ەمسێی
 : هەڵبژێرێت

ئەو  . ئەنجام بدات  ( ی پەروەردەییپەیمانگەپرۆژەی ) بە ناوی  پیشەیی پرۆژەیەكی زانستی یان  -أ
   بە کەوتوو هەژمار دەکرێت.   بەدەستهێنا پێویستینمرەی  لە پرۆژەکەی ەیخوێندکار 

 بکات.  ، چواردە ڕۆژی هاوین کەمتر نەبێت ( ١٤) کە لە  ، خولێکی ڕاهێنانلە بەشداری  -ب
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 لقی سێیەم 
 پەروەردەیی ی مانەوە لە هەمان پۆل لە پەیمانگە

 :  (٢٩) ماددەی
ە گشت  ی پەروەردەیی لپەیمانگە یپۆلی یەکەم تا پێنجەم لە دەرنەچوونی خوێندکار لە کاتی یەکەم: 

خوێندکار لە هەمان پۆل  ،  دەکات  تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم دوای ئەوەیبابەتەکانی خوێندن، 
 مبوونی خوێندن بۆ ساڵێکی تر. ادەمێنێتەوە بۆ بەردەو

لە گشت    ی پەروەردەییپەیمانگەی  پێنجەمتا    یەکەمپۆلی    لە  کاتی دەرنەچوونی خوێندکار  لەم:  ووەد
،  دەکات  تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم  دوای ئەوەی ساڵ لەسەر یەك،  دوو    ( ٢)   بۆ   بابەتەکانی خوێندن 

پەیڕەوکراوی حکومی بمێنێتەوە، بەڵکو مافی بەشداریکردنی لە    پەروەردەیی  پەیمانگەیمافی نییە لە  
 هەیە. کدەخرێت ێ کە لە کۆتایی هەر ساڵێکی خوێندن ڕت تاقیکردنەوەی دەرەکی وەزارە

،  تاقیکردنەوەی دەرەکی وەزارەتلە    ی پەروەردەییی پەیمانگە کاتی دەرچوونی خوێندکار  لەسێیەم:  
مافی   بابەتەکان،  گشت  حکومیپەروەردەیی    پەیمانگەی  بۆ   گەڕانەوەیلە  بە  ،  هەیە  پەیڕەوکراوی 

،  پێدەکات  کاتێك لە قۆناغی دووەم دەست  ، پێنج ساڵ تێپەڕ نەکاتبیست و    ( ٢٥) مەرجێك تەمەنی لە  
بیست    ( ٢٧) پێدەکات، و لە    بیست و شەش ساڵ تێپەڕ نەکات کاتێك لە قۆناغی سێیەم دەست   ( ٢٦) و لە  

بیست و   ( ٢٨) پێدەکات، و تەمەنی لە    و حەوت ساڵ تێپەڕ نەکات کاتێك لە قۆناغی چوارەم دەست
 . پێدەکات کاتێك لە قۆناغی پێنجەم دەست  تێپەڕ نەکاتساڵ  هەشت 

پەروەردەیی  مافی بەردەوامبوونی خوێندنی لە پەیمانگەی ی پەروەردەیی خوێندکاری پەیمانگەچوارەم:  
تەمەنی بیست و هەشت ساڵی خوێندن تەواو  بوونیئەگەر پێش تێپەر   ،پەیڕەوکراوی حکومی نییە

هەروەها دەتوانێت لە   .دەبێت نەکات، بەڵکو مافی بەشداریکردنی لە تاقیکردنەوەی دەرەکی وەزارەت 
 . بەردەوامبێت لە خوێندن  دا دەرنەچووە یلەو پۆلەی تێو ناحکومی پەروەردەیی  پەیمانگەیەکی

 
 : (٣٠) ماددەی

خوێندن  ئەوەی  بۆ   هەوڵ دەدات  ،و كەرتی تایبەت  تری وەزارەتە پەیوەندیدارەكانی  ی وەزارەت بە هاریكار
 .ترەوە بگونجێنێتالیەكی  الیەك و خوێندنی بااڵش لە  بازاڕی كار لە لەگەڵ  کان پەروەردەییە  لە پەیمانگە
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 بەشی پێنجەم 
 حوكمە هاوبەشەكان 

 :(٣١)ی ماددە
پێویستە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومی و ناحکومییەکان و فەرمانبەران لە  م:  یەکە

بەدەستهێنانی متمانەی دامەزراوەیی و  و پێناو جێبەجێکردنی بنەما و ستانداردەکانی دڵنیایی جۆری  
 .متمانەی پرۆگرامەکان کار بکەن 

 
ناوێکی جیاکەرەوەی    کومی حدووەم: پێویستە هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی وفێرکاری  

هەبێت کە دامەزراوەیەکی تری   یان ناوی پێکهاتووی هەبێت، و نابێت دامەزراوە هەمان ناو
 . پەروەردویی لە هەمان بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە هەیەتی

 :  (٣٢)ەی دماد
بۆ پالنی سااڵنەیان و فێرکارییە حکومی و ناحکومییەکان  یی: پێویستە دامەزراوە پەروەردەیەكەم

 .هەبێت اریپەروەردە و فێرك گەشەپێدانی بەڕێوەچوونی پرۆسەی

سااڵنەدووەم پالنی  مامۆستایان  سەرجەم  پێویستە  وەرزانە   :  بابەت  و  ئەو  ئەستۆیانە    انەیبۆ  لە 
و لە هەفتەی    نلەخۆبگر  پالن بۆ دانراوەکان  خشتە و چاالكییە  ،کانپێویستە پالنە   . هەروەهادابڕێژن

 . بكرێن  دابەش  ن و خوێندکارانیای قوتاب  وەرزێکی خوێندن بەسەر ویەکەمی هەمو

دامەزراوە لەوەی  سێیەم:  ئازادن  پۆل  پەروەردەییەکان  وەربگو سو  لە  مامۆستا  دوو  لە  كە    رن، د 
 .  مامۆستای هاوکار دەبێتە ئەوەی دیكەشو یەكێكیان دەبێت بە مامۆستای سەرەكی 

 

 :(٣٣) ماددەی
تێڕوانینیان لەسەر  حکومی و ناحکومییەکانە  ەئەرکی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکاریی:  یەكەم

ڕێچکەیەکی تایبەت بە خۆی هەیە بۆ فێربوون و   كکە هەر قوتابی و خوێندکارێ بنەمای ئەوەی بێت 
بە   كتا  كوە ك توانا و تایبەتمەندی هەر قوتابی و خوێندکارێ پرۆسەی خوێندن  پێویستە وداهێنان، 

 .جیا لەبەرچاو بگیرێت

بگرن و    قوتابی لە ئەستۆ   یپشتیوانی   ە حکومی و ناحکومییەکان  قوتابخانە بنەڕەتییەی  ئەرک :  دووەم
.  هەیە  زیاتر  زانستی   هاوکاریی پێویستییان بە    انەی یی ئەو قوتاب  پشتیوانیبکەن، بەتایبەتیش    کاری بۆ

 .بێت  ڕترچبنەڕەتیدا قۆناغی لە سااڵنی یەكەمی  پاڵپشتییەدەبێت ئەو هەروەها  
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 : (٣٤) ماددەی
هەر لە   . دۆسییەکەهەبێت و خوێندکارێك قوتابیسەبارەت بە هەر   اندۆسییەی دامەزراوەکان دەبێت 

یەتی هاوکاریکردنی و چۆنیەتی  چۆن خوێندکار و و قوتابیسەبارەت بە  یزانیاریسەرەتای خوێندنەوە 
 . تۆمار دەکرێت دا یو قوتابی و خوێندکارەی تێەنی خوێندنی ئوبەڕێوەچو

 

 لقی یەکەم 
 حكومییەكان  پەروەردەیی و فێرکارییەخوێندن لە دامەزراوە   و کاتەکانی وەرز

 
 : (٣٥) ماددەی

مانگی  لە وەرزی یەكەم و  پێكدێتو دووەمی خوێندن  یەكەم یلە وەرز ،خوێندن  ڵێکی: هەر سایەكەم
لە دۆخی نائاسایی   دەستپێدەكات. یەك  ( ١)  ی هاتنی مانگییوەرزی دووەمیش بەر لە كۆتا ونۆ  ( ٩) 

 هەموارکردنەوەی ئەو کاتانەی هەیە.  وەزارەت مافی

دەگرێت و هەر    لەخۆرۆژی خوێندن  سەد و حەفتا    ( ١٧٠)   بە الیەنی کەم: هەر ساڵێكی خوێندن  دووەم
چوار   ( ٤) دەگرێت، و هەر ڕۆژێکی خوێندن لە    پێنج ڕۆژی خوێندن لەخۆ  ( ٥)   بەالیەنی کەم  حەفتەیەك 

 کاتژمێر کەمتر نابێت. 

  :پێكدێت لەمانەی خوارەوە  ومییەکانحك  و فێرکارییە یی ەكانی دامەزراوە پەروەردەو و: پشسێیەم

 كانونی دووەم.  یدوو ( ٢)  ۆژیتا ڕیەکەم كانونی  یی س ( ٣٠) ۆژی لە ڕ ، ی سەری ساڵوپشو  -أ

ساڵ،  وپشو  -ب نیوەی  كۆتایی کە  ی  تاقیكردنەوەكانی  دوای  مانگی   یکۆتای هاتنی  لە  یەكەم   وەرزی 
 . هەفتە زیاتر بێت یەك لە  ەکەوپشونابێت  و دەبێت نی دووەم وكانو        

 .دەبێت ئازار بیست و چواری ( ٢٤) ۆژی تا ڕ   ی ئازارنۆزدە ( ١٩)  ۆژیلە ڕ ی بەهار، وپشو -ج

  .بێتاماوەكەی لە دوو مانگ كەمتر ن ی هاوین، وپشو -د

 پشووی جەژنەکان.  - هـ
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 لقی دووەم 
 نائاسایی   بارودۆخیلە  خوێندنڕاگرتنی 

 : ( ٣٦) ماددەی 
نائاساییدا، وەزیر مافی ڕاگرتنی دەوامی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە    بارودۆخییەکەم:  لە  

ڕۆژ هەیە، بە مەرجێك ئەنجومەنی وەزیران لە  حەوت   ( ٧) و ناحکومییەکانی بۆ ماوەی  حکومی
 بڕیارەکە و هۆ و ڕێکارەکانی ڕاگرتنەکە ئاگادار بکرێتەوە. ئەنجومەنی وەزیران مافی درێژکردنەوەی

 کەی هەیە بە درێژایی بارودۆخە نایاساییەکە. ماوە

سەربەخۆکان  کارگێڕییە  ی پەروەردە لە پارێزگا و یی گشتی دووەم: لە بارودۆخی نائاساییدا، بەڕێوبەر
 ( ٢) و ناحکومییەکانی بۆ ماوەی  حکومیمافی ڕاگرتنی دەوامی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە 

بڕیارەکە و هۆ و ڕێکارەکانی ڕاگرتنەکە ئاگادار بکرێتەوە. وەزیر مەرجێك وەزیر لە  ڕۆژ هەیە، بە دوو 
 مافی درێژکردنەوەی ماوەکەی هەیە بۆ ماوەی یەك حەفتە. 

 

 لقی سێیەم 
 بەشەوانەکانی خوێندن 

 :  (٣٧) ماددەی
ژمارەی وانەكانی  الیەنی کەمی  وەزارەت  دەبێت  ،ك ساڵێ  ویهاتنی مانگی پێنجی هەموكۆتایپێش 

بە دیاری بکات،   بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو  بۆ هەر قۆناغێكی خوێندنیو لە هەر بابەتێکدا خوێندن 
 . گونجێتب  فێرکاریپرۆگرامی و چوارچێوەی خوێندن  کانیلەگەڵ بازنە مەرجێك

 لقی چوارەم 
 کانی خوێندن و پێداویستییەکانی تر کتێبە

 :  (٣٨) ماددەی
و فێرکارییە   یی امەزراوە پەروەردەبۆ د بەخۆڕایی نی خوێندنکا کتێبە  ەوەزارەت  یئەرکیەکەم:  

لە حەفتەی   داو خوێندکاران  ان ی یوتاببەسەر قدابەشکردنیان ستی  بەمەبە  ،بكات دابین  یەکانمیوحك
 یەکەمی ساڵی خوێندن. 

  و فێرکارییە ییپەروەردەدامەزراوە  ئەو بۆ   بەخۆڕاییکانی خوێندن کتێبە  ە وەزارەت ی دووەم: ئەرک
بەسەر  دابەشکردنیان بەمەبەستی   ، بكات دابینبە کاردێنن  حکومیانەی پرۆگرامی یحكومینا

 لە حەفتەی یەکەمی ساڵی خوێندن.  ان و خوێندکاراندای قوتابی
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ئەرک گشت    ەوەزارەتی  سێیەم:  خوێندن  پرۆسەی  پەرەپێدانی  و  بەڕێوەچوون  بەمەبەستی 
 بکات.  مەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان دابین پێدوایستییەکانی تر بۆ دا

 
 لقی پێنجەم 

 لە قوتابخانە و خوێندنگە حکومییەکان  ترمافی خوێندن بە زمانەکانی  

 :  (٣٩) ماددەی
  و خوێندکارانی ان ییببۆ قوتا  ( عەرەبی و توركمانی و سریانی و ئەرمەنی) خوێندن بە زمانی   :یەكەم

 مەرجێك ، بە دابینکراو دەبێت زمانانەتایبەت بەو  حکومی و خوێندنگەی لە قوتابخانە  ،ئەو پێکهاتانە 
دایکی    یزمانقوتابی   ریابەخێوک و بە مەرجێك  بخوێندرێتو ناوەندانە  لە زمانی کوردی بابەتی

بێت بۆ کردنەوەی    گونجاو، و ژمارەی قوتابییان  هەبێت  وەك لە زمانی کوردی جیاوازیان
 . لەو جۆرەقوتابخانەیەکی 

نەبێت،    كبخوێنێت کە بە زمانی دای  حکومیی  لە قوتابخانەیەك  ی بنەڕەتیئەگەر قوتابییەك :  دووەم
قوتابخانە لە  هەیە  کوردییە،  تر یەکی  مافی  زمانی  بە  بەرانبەر   کە  بێ  لە    و  کاتژمێر  دوو  ماوەی  بۆ 

بخوێنێت دایك  زمانی  بە  کرد   ، هەفتەیەکدا  ئەوەی  داوای  بە   ئەگەر  قوتابی،    ری ابەخێوکمەرجێك    و 
بەو زمانە    انەوێتلە زمانی کوردی و ژمارەی قوتابییان کە دەی  ، جیاواز زمانێکی دایکی تریان هەبێت

 نەبێت. دە قوتابی کەمتر  ( ١٠) لە  لەو قوتابخانەیە  نبخوێن

  حکومی   پەروەردەیی   یپەیمانگە  خوێندنگە و  : مافی وەزارەتە باخچەی مندااڵن و قوتابخانە و سێیەم
لەگەڵ مسۆگەركردنی خوێندنی زمانی كوردی و    ، بكاتەوەتر ەكانی یبە زمانی ئینگلیزی و زمانە جیهانی

 یاسایە.  مبەگوێرەی حوكمەكانی ئە
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 لقی شەشەم 

 خاوەن پێداویستیی تایبەت  ان و خوێندکارانیی قوتابی

 
 :(٤٠) ماددەی

مافی   ، دایەتایبەت کە لە چوارچێوەی تەمەنی یاسایی خوێندن ی یخاوەن پێداویست  قوتابی: یەكەم
لە دامەزراوە   یو بەردەوامبوون وەندیكردنەیپ و یەکسانی هەیە هەلی  دابینکردنی و خوێندن 

 چل و یەك.  ( ٤١) ی ماددەی ( سێیەم) ، بە ڕەچاوکردنی بەندی هەیە  کانو فێرکارییە ییپەروەردە

كە خاوەن    ،بدرێت   و خوێندکارانە  قوتابیگرنگی بەو    قۆناغەكانی خوێندن   ولە هەمو: پێویستە  دووەم
تایبەتیپێداویست جیاوازی  ،ن ی  ئامادەباشییان   یبەپێی  و  ما  ،توانست  دابینكردنی  مۆستایانی  لەگەڵ 

 لە خوێندن.  ە پشتیوانیكردن و بەردەوامبوونیان مەبەستیبەئەوەش  پەروەردەی تایبەت؛ 

قیکردنەوەی  تایبەت و شێوازی هەڵسەنگاندن و تا  ەلوپەلیپێوەر و هۆكار و ك  ە وەزارەت ی  ئەرک :   سێیەم
 بکات. دابین  و خوێندکارانە  ی گونجاو بۆ ئەو قوتاب

خوێندن و بەڵگە پەروەردەییەكان    پرۆگرامەکانیو    پالنی فێرکاریناوەڕۆكی    ەوەزارەت ی  ئەرک :  چوارەم
پێبدات و   كتێبەكانی خوێندن گەشەبە    پەیوەستنکە    ،بۆ میالكەكانی فێركردن و چاالكییە تایبەتەکان 

  پێداویستیین  ەخاو   ان و خوێندکارانییقوتابی  بۆخوێندنی گونجاو    کۆڵەکەی ببنە    و تاك  ،ێت ڕەخسێنیانب
  تایبەت.

ی  كاركەسو بەشداریپێکردنی ی كۆمەڵگە و یی هۆشیاركار بۆ پتەوکردنی ڕۆڵ  ەوەزارەت ی ئەرک : پێنجەم
 . بکات کۆمەڵگەی مەدەنی   ێكخراوەكانیو ڕو خوێندکاران  انی قوتابی

پەروەردەی  ئەرک:  شەشەم ئەوەی،  ە ەکانی یدامەزراوە  بۆ  خوێندنگە   قوتابخانە  تەالری   کاربکەن  و   و 
 و  بگونجێنن  ی تایبەتیخاوەن پێداویست  کەسانییەكانی  ێپێویستلەگەڵ    کانپەروەردەییە   پەیمانگە

 .  ەنبک  دابین بۆ گونجاویان و فێرکاری پەروەردەیی  ەکیهەروەها ژینگەی

خاوەن    و خوێندکارانی   ان یقوتابیبۆ    جۆراوجۆر  خوێندنی   یڕێڕەودابینکردنی    ەوەزارەت   یئەرک   م: حەوتە
خوێندنی پیشەیی و تەكنیكی و بوارەكانی    ی یپێداویست  بکات و هەروەها  دابینتایبەت  پێداویستیی  

 . گونجاو بێت ان کە لەگەڵ تواناکانی یان بۆ بڕەخسێنێت تر
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 لقی حەوتەم 
 و خوێندکاران  یانیوەرگرتنی مندااڵن و قوتاب

 : (٤١) ماددەی
و   یی تۆماركردنیان لە دامەزراوە پەروەردە  خوێندکاران و و ان ی : وەرگرتنی مندااڵن و قوتابییەكەم

 بێت. ن دەبنەمای دادپەروەری و جیاوازینەكرد   بەپێی  یەکان،میوحك فێرکارییە 

هەمو   دووەم:  خوێندنگەیەکی  قوتابخانە و  پێویستە  لە    ،حكومی   و  خوێندنگە  جگە  و  قوتابخانە 
  ناوچە  ئەو گەڕەك ودانیشتوی گرن کە  ب وەر  و خوێندکارانە  بە پلەی یەکەم ئەو قوتابی   ، تایبەتمەندەکان

   .تێدایە  خوێندگەکەی ە و کە قوتابخان جوگرافییەن

خاوەن پێداویستی تایبەت بەپێی یەکێك لەم   و قوتابیان و خوێندکارانی سێیەم: وەرگرتنی مندااڵن
 : دوو جۆرە دەبێت

لە الیەن لیژنەی تایبەتەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە و توانای   و خوێندکارانەی  ئەو منداڵ و قوتابی -أ
، بەاڵم  وەردەگیرین پۆلی ئاسایی وەك قوتابییانی تر لە ال ئاسانترە،  انفێربوونی پرۆگرامەکانی

 مامۆستای تایبەتیان وەك مامۆستای دووەم لە پۆلدا بۆ تەرخان دەکرێت. 

خوێندکارانەی لە الیەن لیژنەی تایبەتەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە و توانای  ئەو منداڵ و قوتابی و    -ب
ئۆتیزم  لەبەر  پرۆگرامەکانیان،  یانفێربوونی  سیندرۆم،  ودا  ،  مێشكیان  ن  قورسی  ال   ئیفلیجی    وهتد، 

قورسترە لە پۆلێکی تایبەت لە دامەزراوەکە، یان لە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی تایبەت، وەردەگیرێن و  
 . رۆگرام و مامۆستای تایبەتیان بۆ دابین دەکریت پ

 لقی هەشتەم 
 ەگەڕاوی  قوتابی وخوێندکار

 : (٤٢) ماددەی
و   ۆ ئاسانكردنی وەرگرتنی ئەو قوتابیبەر ب  پێویست بگرێتە ڕێکاری  ەوەزارەت  کیئەر :  یەكەم

 گەڕاونەتەوە.  ی هەرێملە دەرەوە  خوێندکارانەی

ی  لە دەرەوە زیاتر  لە ساڵێك  و    لە دەرەوەی هەرێم گەڕاونەتەوەو خوێندکارانەی    : ئەو قوتابیەمدوو
  خوێندنگە   یان  ،لەو قوتابخانە  سراوێكنو  ێكمەرج  بە  ؛هەیە  خوێندنیان  مافی  ،نیشتەجێ بوون   هەرێم

  هەروەها بڕوانامەکانی خوێندنیان   ، لێیهاتوونلە دەرەوەی هەرێم  كە    ، بێنن  پەروەردەییەوە  پەیمانگە یان  
 یان. وەك بنەمایەك بۆ وەرگرتن یان لەالیەن وەزارەتەوەبەمەبەستی هاوتاکردن پێشکەشکردبێت
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قوتابی ەمسێی ئەو  گەڕاونە  و خوێندکارانەی   :  یان عەرەبی    یزمانی كورد ووە  تەلەدەرەوەی هەرێم 
 لەو بابەتانە دەبەخشرێن. لە دەرچوون ساڵ دوو  ( ٢) نازانن، بۆ ماوەی باش هەردووكیان  یاخود

 

 لقی نۆیەم 
 ان و خوێندکاران یمافی گواستنەوەی قوتابی

 :  (٤٣) ماددەی
بۆ   انمافی گواستنەوەی حکومییەکان و فێرکارییە  دامەزراوە پەروەردەییی ان و خوێندکار انی قوتابی

هاتنی مانگی  كۆتایی  بە مەرجێك پێش،  هەیە ترحکومی  و فێرکاری  دامەزراوەیەکی پەروەردەیی 
دامەزراوە ئەو مەرجانەی تێدابێت کە  وخوێندکار و قوتابی   ،بێت   خوێندن  ی یەکەمییەكەمی وەرز
  تایبەتدالە بارودۆخی  و خوێندکار قوتابی  جگە لەوە. دەکات انکە داوایی نوێ و فێرکارییە پەروەردەیی

زیاتر بەسەر   هەرچەندە لە مانگێك ، هەیە ان مافی گواستنەوەی کردوون، یدیار  ەوەخت پێش وەزارەتکە 
هەروەها قوتابی مافی گواستنەوەی بۆ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و   . تێپەڕ بووبێت ساڵی خوێندن 

 فێرکاری ناحکومی، لەسەر خەرجی خۆی هەیە. 
 

 لقی دەیەم 

 : (٤٤) ماددەی
لەگەڵ   ڕەفتارانەیکار و ئەو   گشتو فێرکارییەکاندا   ییدامەزراوە پەروەردە هەموو  لە یەکەم:

 : ی خوارەوەبەتایبەتیش ئەمانە  ،ڕێپێنەدراونناگونجێن اری پەیامی پەروەردە و فێرك

 .مەترسیدار ئامێری برینداركەر وو   هەڵگرتنی چەك -أ

ەیەكی  د هەر ماد و  سەرخۆشكەر و ی هۆشبەر دەماد  و بەکارهێنانی جگەرەكێشان و فرۆشتن -ب
 . ڕێپێنەدراو دیكەی 

 . سیاسی ی ی بازرگانی و چاالک یو ڕێکالم اری پەروەردە و فێركر لە وی دوی چاالك -ج

 . شکاندن   یەکتر یبەكارهێنانی ڕەفتار  و و دەروونی و مەعنەویی جەستەیی یبەكارهێنانی توندوتیژ  -د

گەلی   یژیانی ئاشتییانەپێکەوەشمانەی لەگەڵ بنەماكانی ئەو درو بەکارهێنان و نیشاندانی -هـ 
 گونجێن. اكوردستان ن
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ك  یەسزا ،ەن بک ی ئەم ماددەیە ( یەکەم) بەندی   خاڵەکانی بەرانبەر بە   سەرپێچی انەیس کەئەو : دووەم
  ،انەی لەسەر ئەم دەردەچنیبەپێی ئەم یاسایە و ئەو ڕێنمایی  ،ندەدەرێ  كارگێڕی یان چەند سزایەکی

 . انەبەرانبەر بەو کەس کە لە یاسایەکی تردا هاتووە  ،بگرێت   ترلە سزایەکی  ەڕێگ  بێ ئەوەی
 

  :(٤٥)ەی دماد
بە    نبپابەند ،ەكان ی میوحكوو خوێندنگە  قوتابخانە و خوێندکارانی ان یقوتابیدەبێت   یەکەم:

 . کە لە الیەن وەزارەتەوە بە ڕێگەپێدراوە دادەنرێت  ی یەکپۆشیێكبەرگجلو

شێوازی جلوبەرگی یەکپۆشی دیاری بکات و دامەزراوە پەروەردەیی و    ە وەزارەتی ئەرک دووەم: 
  ڕەزامەندی وەزارەت. ێو ڕێگە نادرێت گۆڕانکاری تێدابکرێت ب یەکانی لێ ئاگادار بکاتحکومیفێرکارییە 

بێت و  هاتنی مانگی پێنج کۆتاییپێش بکات، دەبێت  لە جلوبەرگەکەئەگەر وەزارەت ویستی گۆڕانکاری 
 . بکاتەوەلێ ئاگادار   کانیگشت دامەزراوە

 
 : (٤٦) ماددەی

 . ن ب لە وانەکان ئامادە و بەشدار و خوێندکار  پێویستە قوتابی : یەكەم

بەگوێرەی   و خوێندکاران  انی یقوتابێكخستنی هەڵسوكەوتی  ڕخوێندن و    پەیڕەویبنەماكانی    دووەم:
ی  خوێندن  انییقوتابی  ئەوەی کە سزای دورخستنەوەینی  دچاوگر ڕە   بەدەخرێن،    ك وەزارەت ڕێ  ێنمایییڕ

 .ێتبرۆژ زیاتر  دە  ( ١٠)  لەنابێت   داساڵی خوێندن  كلەماوەی یە بنەڕەتی

 
 لقی یازدەیەم 

 :(٤٧) ماددەی
  بەتمەندەکان،یتا و خوێندنگە  ، جگە لە قوتابخانەیەکانحکومی  و فێرکارییە  ییپەروەردەنابێت دامەزراوە 

دابنێن، جگە لە  و خوێندکار  قوتابی  رتنی وەرگتاقیكردنەوەی دەرەكی بۆ  ومەرجی پێشوەختە  
 .پێدراوە ڕێگەیان  دالەم یاسایە  ئەو مەرجانەیو  و خوێندکار قوتابی ییزمانەوان مەرجەكانی توانای

 
 :(٤٨) ماددەی
لە خۆ   لە یەك بازنەی خوێندن كەمتر  میکوح  یقوتابخانەیەكی خوێندنی بنەڕەت   وپێویستە هەمو یەكەم:

 ەكان. دەست ر وگوند و ناوچە دولە جگە  ،نەگرێت 
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هەمو دووەم:   و    ی خوێندنگەیەک  وپێویستە  یازدەیەم  و  دەیەم  پۆلەکانی  سێ  هەر  حکومی  ئامادەیی 
کاتی کردنەوەی خوێندنگەیەکی تایبەتمەندی نوێ دەکرێت بە یەك پۆل   بگرێت. لە  دوازدەیەمی لەخۆ
 دەست پێ بکرێت. 

 حکومی هەر پێنج قۆناغەکانی خوێندن لەخۆ پەروەردەیی پەیمانگەیەکی و پێویستە هەمو سێیەم: 
 دەستپێبکرێت.  قۆناغی یەکەم نوێ دەکرێت بە پەروەردەیی  وەی پەیمانگەیەکی کاتی کردنە بگرێت. لە 

 
    :(٤٩)ماددەی 

  ،قوتابخانە ی تەالر و بەشێکی  بێت و خوێندنگە  دەكرێت باخچەی مندااڵن پاشكۆی قوتابخانە:  یەکەم
 هەبێت.  دا گرێك لە نێوانیانێ یاخود ڕ ،پەرژینێك مەرجێك  بە   ،بێنێت ر بەکا کە یان خوێندنگە 

لە پۆلی یەكەمی خوێندنی بنەڕەتی    دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکاریی  تەالر: دەكرێت  دووەم
ان  ییقوتاب یاخود ڕێگرێك لە نێوان    ، ێك پەرژین  ێك مەرج  بگرێت، بە  لەخۆ ی  دەیما ەمی ئایدوازدەپۆلی  تا  
 هەبێت. ان خوێندکار و

پۆلی   خوێندکارانیباخچەی مندااڵن تا منداڵی  کۆمەڵگەی پەروەردەی  یتەالردەکرێت : یەمێس
ان  یقوتابییاخود ڕێگرێك لەنێوان مندااڵن و  ،پەرژینێك  ێك مەرج بە، خۆ بگرێتلەی مادەیەمی ئای دوازدە

 خوێندکاران هەبێت.  و
 

 : (٥٠) ماددەی
دا  کتێبخانەی نەبوونی لە حاڵەت کان کتێبخانەیان هەبێت. و فێرکارییە یوا باشە دامەزراوە پەروەردەی 

بە   بەمەبەستی گەیشتن   رێتبك  و خوێندکاران انیبۆ قوتابیكارئاسانی  گرنگە لەناو دامەزراوەکە 
 نزیكترین كتێبخانە. 
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 لقی دوازدەیەم 
 و دیداری گەشە  انیقوتابی رانیابەخێوک  ئەنجومەنی

 :  (٥١) ماددەی
، بە  هەیە  انیانیقوتابی رانیابەخێوکی  ئەنجومەنپێکهێنانی   مافیان یقوتابی انیرابەخێوک:  یەكەم

 . ستی پشتگیریکردنی منداڵەکانیان و پەرەپێدانی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکەەمەب 

،  بکات  ەئەنجومەن کارئاسانی بۆ ئەو    ،ە و فێرکارییەکان   ییوەبەری دامەزراوە پەروەردە بەڕێی  ئەرک :  دووەم
 ئەگەر هەبێت.  

 ەكە. ئەنجومەنی سەرۆك یەكێكیان دەبێتە  و پێكدێت كەس  نۆ  ( ٩) تا  سێ ( ٣)  ە ەكە لئەنجومەن  : سێیەم

 .هەیەخۆی   یو پالنی كار ئامانجداڕشتنی  مافی  ەکە ئەنجومەن   :چوارەم

ی ە کۆبونەو   لەناكاودەتوانێت  ش و جگە لەوە دەکاتخۆی  خولی كۆبونەوەی ەکە ئەنجومەن :  پێنجەم
،  اریەكانی پەروەردە و فێرك ی بە گەشەپێدانی خزمەتگوزاری كە پەیوەستن سەبارەت بەو پرسانەی ،تر

 . بکات 
 

 :   (٥٢)ماددەی 
  یەکانیانقوتابی بۆ  لەناوەڕاستی هەر وەرزێكی خوێندن، دیداری گەشە ە قوتابخانە بنەڕەتییەکانی ئەرک 

 .  بخەن  كڕێ
 

 لقی سێزدەیەم 
 یەکان حكومیو فێرکارییە  تۆمارەكانی ناو دامەزراوە پەروەردەیی

 : (٥٣) ماددەی
  ەکانییبەپێی ڕێنمایی تۆماریانژمارەیەك  ەحکومییەکان و فێرکارییە  ییدامەزراوە پەروەردەگشت ی ئەرک 

 . هەبێت  وەزارەت
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 لقی چواردەیەم 
 لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان  چێشتخانە و فرۆشگە

 :(٥٤) ماددەی
مافی کردنەوەی چێشتخانە و  و فێرکاری حکومی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی   یەکەم:

، بە مەرجێك پەسەندنامەی وەزارەتی  بۆ قوتابی و خوێندکارانی دامەزراوەکە هەیە  گەیفرۆش
  ەمەنییەکاندەبێت خوارد ی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگە کات لە .تەندروستی بۆ وەربگیرێت

یاخود   ،لەالیەن دامەزراوەکەوە کە پێشوەختە و سااڵنە ن بنرخێکی گونجاو تەندروست بن و بە  
 ت. بکرێ وەزارەت پەسەند لیژنەیەکی 

دامەزراوە  ی  ئەرک  دووەم: کارگێڕی  علنیة)   ئاشكرا  زیادکردنی  یە،یەکەحکومیئەنجومەنی   (مزایدة 
فرۆشگەکە  ، سازبکات و  بەکرێدانی چێشتخانە  ڕێنمایی   . بۆ  بە  پرسە  ئەم  دەری   وردەکاری  کە وەزیر 

 . ڕێکدەخرێت دەکات 

بەرەوپێشبردنی  بەکرێدانی چێشتخانە و    داهاتی  سێیەم:  بۆ  ئەو خەرجییە  و    دامەزراوەکەفرۆشگە 
 دێت.  بەکار  داتدە  ێ ل انبڕیاریکارگێڕی دامەزراوەکە  ی ئەنجومەنپەروەردەییانەی 

  ەیڕێنماییمەرجەکان و  کرێچی پابەند بکات بە پابەندبوون بە  یەدامەزراوەکە ی  ئەرک:  وارەمچ
 . وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستانیەکانی ندروستیتە

 

 لقی پازدەیەم 
 ان یشوێنی حەواندنەوەی قوتابی

 : (٥٥)ماددەی 
: وەزارەت مافی تەرخانکردنی شوێنێكی لە قوتابخانە حکومییەکان هەیە، بۆ حەواندنەوەی ئەو  یەکەم
تەواوبوونی   دوایشوێنەکان کراوە دەبن لە  و،  ییەساڵچواردە  ( ١٤)  خوارلە انەی تەمەنیان ی قوتابی

کاتژمێر پێنجی ئێوارە و بە نرخێکی مانگانەی ڕەمزی دەبێت کە وەزارەت  و ان تاکویدەوامی قوتابی
 دەدات.  ێبڕیاری ل

  کراوە،   ئاماژەی پێی ئەم ماددەیە  ( یەکەم) لە بەندی  کە  لە شوێنی حەواندنەوەی    بۆ کارکردن  : دووەم
 .دەستنیشان دەکرێن   دامەزراوەکەوەلەالیەن  فەرمانبەر یان زیاتردوو  ( ٢) 
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 شازدەیەم لقی 
 و کۆمەڵگەی پەروەردەیی  و خوێندنگەی تایبەتمەند قوتابخانە

 : (٥٦)ماددەی 
خوێندن   ك، وەهەیە  حکومی  تایبەتمەندی و خوێندنگەی قوتابخانە کردنەوەیوەزارەت مافی  یەکەم: 

تری یاخود   زمانی   ،رزشەو  ، هونەر  ،مۆسیقابە   گەی تایبەتمەندنخوێندبۆ بەهرەداران، یاخود 
 دەکرێت. تێدا تایبەتمەندییەکی تری

دامەزراندندووەم:   مافی  پەروەردەییی  وەزارەت  ڕێگەپێدانی    كۆمەڵگەی  مافی  و  هەیە  حکومی 
 .  هەیە  دامەزراندنی کۆمەڵگەی پەروەردەیی ناحکومی

 

 

 لقی حەڤدەیەم 
 خوێندنی ئەلکترۆنی 

 : (٥٧)ماددەی 
هەموو ، بە  ی و ئۆنالینپێدانی بە خوێندنی ئەلکترۆنەڕێگوەزارەت مافی کاتی پێویست  لە: یەکەم

 جۆرەکانیانەوە و لە هەر قۆناغێکی خوێندندا هەیە. 

 یاخود پابەندکراوە.  ، دەکرێت ئەو خوێندنە پاڵپشتیکاربێت دووەم: 
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 بەشی شەشەم 
 نێودەوڵەتییەکان و او هاوبەش و پشتیوانكر فێرکارییە و  دامەزراوە پەروەردەیی 

 
 لقی یەکەم 

   ەکاناو هاوبەش و پشتیوانكر فێرکارییە و  دامەزراوە پەروەردەیی 
 

 : (٥٨)ماددەی 
  حكومی و فێرکاری یی پەروەردە یەکیدامەزراوە ڕادەستکردنی بەڕێوەبردنی وەزارەت مافی یەکەم:

 ێکی سااڵنە.  یبەر بە خەرجانبەر ناحکومی هەیەو فێرکاری بە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی 

   دووەم: 
ەی لە بەندی یەکەمی  ناحکومییەک  و فێرکارییە   پەروەردەیی بڕێك پارە بە دامەزراوە    ە وەزارەت ی  ئەرک   -أ

 کراوە بدات.  ئەم ماددەیە ئاماژەی پێ 

و فێرکارییە حکومیەکان    پەروەردەیی  تێچوی بەڕێوەبردنی دامەزراوەبڕی  لە    بڕە پارەیە نابێت ئەو    -ب
 بەپێی گرێبەست بێت. دەبێت و  زیاتر بێت بەڕێوەدەبرێت   وەزارەتەوەخودی لەالیەن   کە

 و تێچوەکانی تر لە ئەستۆ دەگرێت.  تەالرەکەگشت تێچوەکانی موچە و کرێی   ناحکومییەکە  دامەزراوە -ج

دامەزراوە  سێیەم بە  تێچوی سااڵنە  پێدانی  و  ڕادەستکردن  و شێوازی پەروەردەییە  :  ناحکومییەکە 
هەل و  و  کاری  مەرجی  وبەڕێوەبردن  تاقیکردنەوەکان  و  سەرپەشتیکردن  شێوازی  و  فەرمانبەران 

پرسەکانی   گشت  و  گرێبەستتر بڕوانامەکان  بەپێی  دامەزراوە  و  وەزارەت  نێوان  پێشوەختەی    ی ، 
 ساڵ جارێك دەکرێت نوێبکرێتەوە. سێ  ( ٣) . گرێبەستەکە هەر دەبێت  ناحکومییەکەپەروەردەییە  

و فێرکارییە ناحکومیانەی بەڕێوەبردنی دامەزراوە پەروەدەیی    ە پەروەردەیی دامەزراو  وئە  چوارەم: 
دەگر حکومی  فێرکارییە  ئەستۆ،ن و  حکومی    ێکیپرۆگرامدەتوانن    ە  پرۆگرامێکی    اخودیخوێندنی 

 . بکەنپیادە  باوەڕپێکراو  خوێندنی نێودەوڵەتی

 خۆڕاییە. جۆرە دامەرزاوانە بە   ان و خوێندکاران لەمیخوێندن بۆ قوتابی  پێنجەم:

ئەم دامەزراوانە بە   ئامادەیی دوازدەیەمی   نۆیەمی بنەڕەتی و بەڵگەنامەی دەرچوونی پۆلی  شەشەم: 
 دوو جۆرە دەبێت: یەکێك لەم  

خوێندنگەکە نێودەوڵەتی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون  / قوتابخانەکەئەگەر پرۆگرامی خوێندنی   -أ
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نێودەوڵەتییەکان  تاقیکردنەوە  دەرچوون لە  وخوێندنگە / قوتابخانە دەرچوون لە تێکڕای  لەسەر بنەمای 
 دەدرێت. 

بوو  -ب  حکومی  خوێندن  پرۆگرامی  دەرچوون  ،ئەگەر  لە    بەپێی  بەڵگەنامەی  بڕوانامە  پێدانی  ڕێکاری 
 قوتابخانە و خوێندنگە حکومەییەکان دەدرێت، بە هەژمارکردنی دەرئەنجامی تاقیکردنەوە وەزارییەکان. 

  اوەکان بەپێی ڕێنمایی هاوبەش و پشتیوانكر  فێرکارییە   و  دامەزراوە پەروەردەیی  کاروباری   حەوتەم: 
 ڕێکدەخرێت.  دەدات ێکە وەزیر بڕیاری ل

 لقی دووەم 
 یە نێودەوڵەتییەکان  حکومی وفێرکارییە   دامەزراوە پەروەردەیی 

 : (٥٩)ماددەی 
بە دامەزراوەیەکی  بکات  حكومی و فێرکاری ییپەروەردە یەکیدامەزراوە هەیە  مافیوەزارەت  یەکەم:

گرێبەستێك لەگەڵ ناوەندێكی فێرکاری   بە، نێودەوڵەتی حکومی کە وەزارەت بەڕێوەی بەرێت
حکومیی    فێرکاریی و پەروەردەیی یدامەزراوەهەروەها وەزارەت مافی کردنەوەی  ،نێودەوڵەتی 

 هەیە.  ی نێودەوڵەتی نوێ

 ەم:  دوو

  بڕگەی بە ڕەچاوکردنی    ، دامەزراوانە فەرمانبەر و کارمەندی حکومی دەبنجۆرە  ئەم    رمەندانیکا  -أ
 ی ئەم بەندە. ( ب) 

بەستی لەگەڵ مامۆستایانی دەرەوەی واڵت هەیە بۆ کارکردن لەم جۆرە  رێوەزارەت مافی گ -ب
بەکارهێنانی کارمەندان و  وەزارەت مافی جگە لەوە   .بەرانبەر بە بڕە موچەیەك  ، ئەویشدامەزراوانە

 ئەوانە لە داهاتی قوتابخانەکە دەدرێت.   گشت موچەی  . هەیە یمامۆستایانی دەرەوەی وەزارەت 

 .بە خۆڕاییە وانە ان و خوێندکاران لەم جۆرە دامەرزایخوێندن بۆ قوتابی : سێیەم

  پشتبەست بە یەکێك لە پرۆگرامە نێودەوڵەتییە   ،انە دامەزراو  جۆرە  پرۆگرامی خوێندنی ئەم  :ەمچوار
 دەبێت.   بڕواپێکراوەکان

پۆلی  : ەمپێنج دەرچوونی  و   بەڵگەنامەی  و  دوازدەیەمی    نۆیەم  نێودەوڵەتییە    خوێندنگە قوتابخانە 
دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان  گرامە نێودەوڵەتییەکە و  وپرلەسەر بنەمای  ،  حکومییەکان

 . دەدرێت

 دەدات.   ێن کە وەزیر بڕیاری لرێ دەخ  ڕێك  ەكییڕێنمای  پێی زراوانە بەەدامجۆرە  کاروباری ئەم    :ەمشەش 
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 تەم حەو بەشی
 ئێواران  و خوێندنگەی  قوتابخانە

 :( ٦٠) ماددەی 
  کەتەرخانکراوە  خوێندکارانە   و قوتابیئەو بۆ ئێوارانە، و  ی ئێواران دەوامی قوتابخانە: یەكەم

تێپەڕبوونی تەمەنی   ك یان زیاتریان لە هەمان پۆل، یاخود بەهۆیلەسەریەدوو ساڵ بەهۆی مانەوەی 
 ڕۆژ نییە.  ئامادەییو بنەڕەتی  یمافی بەردەوامبوونیان لە قوتابخانە  ،یاسایییان 

 
دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی خوێندنی ئێواران بە سەرکەوتوویی ئەنجام دەدەن و لە تەمەنی  

 ئامادەیین مافی هەیە بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە و خوێندنگەی ڕۆژ. / سایی خوێندنی بنەڕەتییا

و   خوێندنیکاتەکانی  :  سێیەم ئێواران  خوێندنگەی  و  و  بەشەژمارەی    قوتابخانە  وانەکان 
هەمو  و  تاقیكردنەوەكان و  قوتابخانە  وبڕوانامەكان  بە  پەیوەست  خوێندگەکانی   كاروبارەكانی    و 

 دەخرێن.  دەدات ڕێكێ بە ڕێنمایی کە وەزیر بڕیاری ل ، ئێواران

 

 ەوکراو ڕیناپەخوێندنی 

 : (٦١)ماددەی 
خوێندنی   خێرا وخوێندنی  ، كە  بکات  دابین ناپەیڕەوکراوقوتابخانەی خوێندنی  ەوەزارەت  یئەرک 

 دەگرێت.  نەخوێندەواری لەخۆنەهێشتنی 

 

 خوێندنی خێرا 

 :(٦٢) ماددەی
ەندییان بە  ەیویاخود پ   ،هێناوە لە قوتابخانەوازیان  خوێندنی خێرا بۆ ئەو کەسانەیە کە :  یەكەم

نی یەكەمی ئەو ساڵەی خوێندن  وكانسی و یەکی  ( ٣١) ۆژی تەمەنیشیان لە ڕ و  نەكردووە وەقوتابخانە
 ساڵ. هەژدە  ( ١٨) نەگەیشتۆتە هێشتا  بەاڵم   ،بووە تێپەڕساڵ نۆ  ( ٩) لە 

تایبەت    یتەالر   لە  ،ناکات  تێپەڕساڵ  چواردە    ( ١٤) ی خوێندنی خێرا كە تەمەنیان لە  ەانییقوتاب: ئەو  دووەم
 دەخوێنن. خۆیان  بە
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 ئاستەکانی خوێندنی خێرا

 : (٦٣) ماددەی
  خۆلە  ی خوارەوەپێنج ئاستە مئەو ساڵە پێنج  ( ٥) ماوەی خوێندن لە قوتابخانەكانی خوێندنی خێرا 

 : دەگرێت
 ئاستی پۆلی یەكەم و دووەمی قۆناغی بنەڕەتی.  هاوتایە بەكە ، ئاستی یەكەم یەکەم:  
 ئاستی پۆلی سێیەم و چوارەمی قۆناغی بنەڕەتی.   هاوتایە بەكە   ، ئاستی دووەم دووەم: 
 قۆناغی بنەڕەتی.  ئاستی پۆلی پێنجەم و شەشەمیهاوتایە بە  كە ، ئاستی سێیەم سێیەم: 

 تەم و هەشتەمی قۆناغی بنەڕەتی. و ئاستی پۆلی حەهاوتایە  كە  ، ئاستی چوارەم   چوارەم:
 نۆیەمی قۆناغی بنەڕەتی. ئاستی پۆلی هاوتایە بە كە  ، ئاستی پێنجەم   پێنجەم:

 :  (٦٤)ی ماددە
ئاستی پێنجەمی   ییوبەسەرکەوتوكە   یانەیدەرچوون بە هەموو ئەو قوتابی  بەڵگەنامەی:  یەكەم

 . دەدرێت ،کردووە تەواو   قوتابخانەی خێرایان

بەردەوامبوونی خوێندنیان لە   دەبڕن، مافی سەركەوتووییبە   كە ئاستی پێنجەم  یانەی ی: ئەو قوتابدووەم
ساڵ تێپەر  دوو  بیست و ( ٢٢) لە تەمەنیان  كمەرجێ بە  ،ی هەیەەیماد ئا خوێندنگەیپۆلی دەیەمی 

 بێت. ونەبو 

  بێت دەرا ێانی خوێندنی خیقوتابی ،و اپەیڕەوکر خوێندن لە قوتابخانەی بنەڕەتیگەڕانەوە بۆ  بۆ  : سێیەم
   ان.یی قوتابیئاست بۆ دەستنیشانکردنیڕێکیدەخات وەزارەت و تاقیکردنەوانەی بن لە بەشدار

  و   بڕوانامەكانبەدەستهێنانی  خوێندن و ئەنجامدانی تاقیكردنەوەكان و    ەکانیپرۆگرام و بابەت :  چوارەم
 دەدات. ێ ڕێکدەخرێن کە وەزیر بڕیاری ل ێنمایی ڕ بە  ،پەیوەست بە خوێندنی خێرا ەکانی تریكاروبار

 

 نەهێشتنی نەخوێندەواری

 :   (٦٥) ماددەی
و بنوسن و بنەماكانی ژماردن نازانن و تەمەنیشیان لە   بخوێننەوە: هەموو ئەوانەی كە ناتوانن یەكەم
وەندی بە قوتابخانەكانی نەهێشتنی  ەیپ ،مافیان هەیە ە، زیاترە و لە پەنجا ساڵ کەمترساڵ شازدە 

 نەخوێندەواری بكەن. 
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 هەر كەسێك و  پێكدێت یەك ساڵیلە قوتابخانەكانی نەهێشتنی نەخوێندەواری خوێندن لە : دووەم
،  دەبەخشرێتدەرچوونی نەهێشتنی نەخوێندەواری پێ  بەڵگەنامەی بەسەركەوتوویی ئەو قۆناغە ببڕێت 

 شەشی خوێندنی بنەڕەتی.   ( ٦) دەرچوون لە پۆلی کە هاوتایە بە بەڵگەنامەی 

  بڕوانامەكانبەدەستهێنانی خوێندن و ئەنجامدانی تاقیكردنەوەكان و    ەکانیپرۆگرام و بابەت  ەم: یسێ
ەك ڕێکدەخرێن کە  ییێنمایڕ بە  ،نەخوێندەواری نەهێشتنی  پەیوەست بە خوێندنی  ەکانی تریو كاروبار

 دەدات.  ێوەزیر بڕیاری ل 

 

 تاقیکردنەوەی دەرەکی 

 :  (٦٦) ماددەی
، مافی  نەكردبێتتەواوبنەڕەتی و خوێندنی  کردبێت  تێپەڕ  ساڵی  نۆزدە ( ١٩) : هەر كەسێك تەمەنی یەكەم

لە   ، ئەویش بێ بەرانبەر وهەیە  ڕێکیان دەخاتکە وەزارەت سااڵنە  ی تاقیكردنەوەی دەرەكئەنجامدانی  
 . دەبێت وەوەزاریشە کانیتاقیكردنەوە بە، ەڕەتی بن  خوێندنیبابەتەکانی   ئاست وهەر کام لە 

تەمەنی  دووەم  تەواو  مادەییئاو خوێندنی    کردبێت تێپەڕ  ساڵی  چوارو    بیست  ( ٢٤) : هەر كەسێك 
مافی   دەرەكی  ئەنجامدانی  نەكردبێت،  ڕێکیتاقیكردنەوەی  سااڵنە  وەزارەت  ،  هەیەدەخات    انکە 

و بەرانبەر  بێ  و   ئەویش  ئاست  لە  کام  هەر    کانی تاقیكردنەوە   بە،  مادەیی ئا  خوێندنی بابەتەکانی   لە 
 وە. وەزاریشە

تەمەنیسێیەم كەسێك  هەر  هەشت  بیست  ( ٢٨)   :  خوێندنی    کردبێت تێپەڕ  ساڵی  و    پەیمانگەی و 
  کە وەزارەت سااڵنە ڕێکیان تاقیكردنەوەی دەرەكی  ئەنجامدانی  نەكردبێت، مافی    تەواو  پەروەردەیی

و  هەیەدەخات   بەرانبەر  بێ  ئەویش  و،  ئاست  لە  کام  هەر    پەیمانگە   خوێندنی بابەتەکانی   لە 
 دەبێت.  وەوەزاریشە  کانیتاقیكردنەوە  بە ،  کانپەروەردەییە 

كەسێك    : چوارەم ماددەیە  کە  ی  تاقیكردنەوانە  لەوهەر  ئەم  سەرەوەی  بڕگەکانی   دەکرێنبەپێی 
ئەنجام  سەركەوتبە خوێندنی  ،  ت دابووی  ساڵی  یان  بابەتە  ئەو  خوێندنی  تەواوكردنی  بڕوانامەی 

 دیاریكراوی پێدەدرێت. 
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 بەشی هەشتەم 
 حکومییەکان   ی و فێرکاریەپەروەردەی لە دامەزراوە کارگێڕییەکان و  پەروەردەیی  فەرمانبەران و پێکهاتە

 

 لقی یەکەم 
لە دامەزراوە   تریان و فەرمانبەران و کارمەندانی  مامۆستا و یاریدەدەری بەڕێوەبەر بەڕێوەبەر و

 پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان 

 :  (٦٧) ماددەی
  لەخۆ دەگرێت تر و مامۆستا و فەرمانبەرانى بەڕێوەبەر  حكومی باخچەیەکی مندااڵنی  هەموو : یەکەم

دەبێت یاریدەدەرێکی    ،منداڵ زیاتر بوو دوو سەد  ( ٢٠٠) لە  یەكو ئەگەر ژمارەی مندااڵن لە باخچە
 دابنرێت.   ی بۆبەڕێوەبەر

  پەروەردەیی پەیمانگەیەکی  کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و  قوتابخانە و خوێندنگە و  : هەموو  دووەم
  قوتابی دوو سەد    ( ٢٠٠) انی دامەزراوەکە لە  ی و ئەگەر ژمارەی قوتابی  ی خۆی دەبێتومی، بەڕێوەبەرکح
 یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر یان زیاتر دابنرێت.خوێندکار تێپەڕ بوو دەبێت و 

پەروەردەیی  قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی  : هەموو  مسێیە
 خوێندکارەکان بگونجێت.  یان   انی کە لەگەڵ ژمارەی قوتابی  ،ژمارەیەك مامۆستای دەبێت  حكومی

باشە،    :ەمچوار و  هەموو  وا  خوێندنگە  و  و  قوتابخانە  پەروەردەیی  پەیمانگەیەکی  کۆمەڵگەیەکی 
ڕێنماییکارێکی پەروەردەیی    هەبوو،زیاتر    یخوێندکاریان    سێ سەد قوتابی  ( ٣٠٠) کە    حكومی   پەروەردەیی

 . هەبێت 

پەیمانگەیەکی   کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و قوتابخانە و خوێندنگە وهەموو وا باشە،  :ەمپێنج
خزمەتگوزاری  ، زیاتر هەبووخوێندکاری   یانسەد قوتابی سێ  ( ٣٠٠) کە   حكومی پەروەردەیی  

   بکرێت.تەندروستی بۆ دابین  

ژمارەیەك فەرمانبەری كارگێڕی و پێویستە حكومی،  یی پەروەردە یەکیدامەزراوە  هەموو: ەمشەش 
 دەدات.   ێوەزیر بڕیاری لیەك دەبێت کە یبەپێی ڕێنمایکە  بێتخزمەتگوزاری هە

هەر بۆ  جگە لەوە، و دەبێت   کۆمەڵگەی بەرێکی ەبەڕێوی پەروەردەیی یەکكۆمەڵگەهەموو   : ەمحەوت 
بەڕێوەبەری کۆمەڵگە بەرپرسی سەرەکی دەبێت لە پرسە    دادەنرێت. ێكیش بەڕێوەبەرقۆناغێکی خوێندن

ئەکادیمی و کارگێڕی و داراییەکان، و ئەرکی سەرەکی لەسەر شان دەبێت سەبارەت بە سەرپەرشتیکردنی  
 جۆری خوێندن لە قۆناغە جیاوازەکانی کۆمەڵگە.  دڵنیاییبەڕێوەچوون و دابینکردنی 
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  بەندەکانی لە مەرجەکانی    ،كاندەستە و شوێنە دوورگوندەكان    کانی و خوێندنگە  : قوتابخانەەمهەشت
 . وەزارەت ڕێكدەخرێت  یڕێنماییو کارەکانیان بە   ،بەدەرن  ی ئەم ماددەیەسەرەوە

 لقی دووەم 
 ئەرکەکانی بەڕێوەبەر  لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان 

 
 :(٦٨) ماددەی

 و کارەکانی بریتین لە:  پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکە دەکاتبەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە 

 یەکەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکە. 

بەدیهێنانی ئامانجە  مایەی    كە   ،گونجاو   فێرکاریپەروەردە و  ی  : هەوڵدان بۆ هێنانەئارای كەشمدووە
 بێت.  خوازراوەكان

و  ەمسێی بەدواداچوون  دامەزراوەكە   بەڕێوەچوونی   دابینکردنی:  لە  پەروەردەيى    بە   پرۆسەی 
هەماهەنگی  گونجاوشێوەیەكی   و   کردنو  پەیوەندیدار  پەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتی  لەگەڵ 

بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکاری   باش  مسۆگەرکردنیبەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە بۆ  
 دامەزراوەکە. لە 

  ان ییدامەزراوەكە و سەالمەتیی قوتاب   یەکی تەندروست بۆ: كاركردن بۆ دەستەبەركردنی ژینگەمچوارە
 ی دامەزراوەکە. و سەرجەم فەرمانبەران و كارمەندانان خوێندکار و

  و   انیی قوتاب  یپشتیوانو گیانی هاو  کارامەییو    ئاستی زانستیی  ەوەیكاركردن بۆ بەرزكردن   :ەمپێنج
 دامەزراوەكە. نی  خوێندکارا 

پیادەکردنی پالنی    دڵنیابوون لەبەسەر مامۆستایان و    بەیەکسانی  : دابەشكردنی بەشەوانەكانەمشەش 
 . پەیوەندیدارەکان سااڵنەی خوێندنی بابەتە 

  تر نی  اكارگێڕی و مامۆستایان و فەرمانبەرئەندامانی بەشی  ئەركەكان بەسەر    : دابەشكردنیەمحەوت 
 . سپۆر پ لیژنەیانی نو دا

دەستپێشخەری  تەمهەش سااڵنەکردن  :  پالنی  داڕشتنی  دامەزراوەکەبۆ  پالنی  و    ی  داڕشتنی 
 . نبەڕێوەچوونیالە  و بەدواداچوون کان تاقیكردنەوە

 مامۆستایان لەناو پۆلەكانی خوێندن.  هەڵسەنگاندنی کاری: ەمنۆی
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کارکردن بۆ  ئەركەكانیان و    جێبەجێکردنیلە    ی تر: پشتیوانیكردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانیەمدە
 .تواناکانیان بەرزكردنەوەی

  هەموو ئەو تۆمارانەی كە پێویستە لە کردنەوەی    خوێندن و   یەکی باشی دابینکردنی کوالیتی:  ەمیازدەی 
 دامەزراوەكەدا هەبن. 

نوسراو  :  ەمی زدەدوا بە    ،پەروەردە  بەڕێوەبەرایەتییبۆ  بەرزکردنەوەی  هەرسەبارەت    گواستنەوەی 
بە   ، پەروەردەییفەرمانبەرێکی   دەیخوازێت  گشتی  بەرژەوەندی  ئەوەی  هۆکارەکانی  مەرجێك    وەك 

 خرابێتنە ڕوو، و ئەنجومەنی دامەزراوەکە نوسراوەکانی پەسەند کردبێت. ارەکە  یپێشن

بۆ مامۆستایان    ڕەخساندنی هەل  سەبارەت بە  پەروەردە   بەڕێوەبەرایەتییبۆ    کردن : پێشنیارەمی ەزدسێ
 یان. بەهێزکردنی تواناکان  خولەکانی بەشداربوون لە  و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە بۆ

 

 لقی سێیەم 
 ئەرکەکانی یاریدەدەری بەڕێوەبەر  لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان 

 
 : (٦٩) ماددەی
یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە لە ئەركە   كاروباری كارگێڕی، ی بەڕێوەبەر بۆ  ئەركی یاریدەدەر   یەكەم:
 ەكان. ی كارگێڕی

بەڕێوەبەرە    یارمەتی   ، ەخوێندکاران   یان   یان یبەڕێوەبەر بۆ كاروباری قوتاب  ئەركی یاریدەدەری  : دووەم
قوتابیكا  لە بکاتخوێندکاران  و  ان ی روباری  ودا  ڕ  هەروەها    ،  و    وان  ی قوتابی  یكردنییێنمایارمەتی 

   ڕادەسپێرێت. ی تر کە بەڕێوەبەر  پێ ئەرکێکی هەر  و، بکات  خوێندکاران
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 لقی چوارەم 
 ئەرکەکانی مامۆستا 

 :(٧٠) ماددەی
 شێوە.بە چاكترین   و خوێندکار فێركردنی قوتابی پەروەردەکردن و  ەكەم:ی

 . و خوێندکار الی قوتابی  کانبەها بنیاتنانی : بەشداریكردن لە دووەم

 .الی قوتابی و خوێندکار دەقەكان ەرانەیتن بنیاخوێندنەوەی   گەشەپێدانی گیانی داهێنان و: یەمسێ

 . انبە خۆی  پەیداکردن نانی كەسایەتی و متمانەلە بنیات و خوێندکار : پشتیوانیكردنی قوتابیارەمچو

 وتنەوە. گکاتی وانە   یان لەیڕەچاوکردنی تواناکانی قوتاب: پێنجەم

دەیانڵێتەوە و دابەشكردنی    کە مامۆستاكە    ،پالنی سااڵنەی خوێندنی ئەو بابەتانەی   شتنی : داڕ شەشەم
 .و خوێندکاراندا ان یقوتابی بەسەر

 بۆ تاقیكردنەوەكان.  و خوێندکاران  انیقوتابی ئامادەکردنی: تەموحە

  استكردنەوەی ڕ  انی تاقیكردنەوەكان وپرسیارەكان و بەشداریكردن لە ئەنجامد  ئامادەکردنی:  هەشتەم
 تاقیكردنەوەكان و دانانی نمرەكان.   وەاڵمی

  و   ییردە ەورێگەی بەشداریكردن لە خولە پەلە ڕ  کانیتوانا : هەوڵدان بۆ گەشەپێدانی زانیاری و  نۆیەم
 .خۆی ێشچوونە هاوچەرخەكان لە بوارەكەیبۆ بەرەوپ یان ۆرەكان و بەدواداچوونجۆراوجفێرکارییە 

 . فێرکاری باشو  ییپەروەردە ژینگەیەکیدامەزراوەكە بۆ بەدیهێنانی   كارگێڕییلەگەڵ  ەماهەنگی: ه دەیەم

سەبارەت   داوای دەكەن   و خوێندکاران  ان ی كاری قوتابیکە كەسو  ،یانەی ئەو زانیاریپێدانی  :  ەمی زدەیا
 . یانخوێندن بەرەوپێشچوونی و ، یانانەک و خوێندکار قوتابی بە

ژێر سەرپەرشتی  لەوانە و لەو كاتەی  كاتی  لە  و خوێندکار  ی قوتابییسەالمەتپاراستنی  :  ەمی زدەدوا
 . مامۆستان

سەبارەت  دامەزراوەکە ی یبە كارگێڕ لە کاتی پێویست   زنووسراو و پێشنیاپێشکەشکردنی : ەمی زدەسێ
 . یدایات و سەالمەتی  جۆری  دڵنیاییدابینکردنی و دامەزراوەکە ی بەرەوپێشبردنی  یبە چۆنیەت

لە پێناو دەستەبەركردنی    کە ە دامەزراولە    پێویستەکان  بەشداریکردن لە چاالکی و ئەرکە :  ەمی چواردە
 .جۆری  دڵنیاییابینکردنی دو دروست  یەکیبەردەوامی خوێندن لە ژینگە
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 . ترنی بەردەوام و فێركردنی كەسانی بوو بەشداریكردن لە فێر:  ەمی پازدە

 . ێتدەسپێردر پێی کە  ەوەكە لەالیەن بەڕێوەبەر  ترپەروەردەیی و فێرکاری  : هەر ئەركێكی ەمی شازدە

  ێ لە ڕێگەی ڕێنمایییەوە کە وەزیر بڕیاریان ل كە    تر پەروەردەیی و فێرکاریی  هەر ئەركێكی  :  ەمی حەڤدە
 . دەسپێردرێت پێی  دەدات

 

 لقی پێنجەم 
 ئەرکەکانی ڕێنماییکاری پەروەردەیی 

 : (٧١) ماددەی
و   انی قوتابی سەبارەت بە پرسی نەبەدواداچوو ،كاری پەروەردەيی یێنمایی ڕیئەركی سەرەك

کانیان لە  ییەدەروونی و كۆمەاڵیەتپشتگیریکردنیان بۆ چارسەرکردنی گرفتە  و  خوێندکاران
 . دامەزراوەکەچوارچێوەی 

 

 لقی شەشەم 
 ئەنجومەنی کارگێڕی 

 

 : (٧٢) ماددەی
ی  ئەنجومەن  ، حکومیپەروەردەیی ی پەیمانگەیەك خوێندنگەیەك و قوتابخانەیەك و ەر : لە هیەكەم

 :لە بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەر و ئەندامیەتی هەر یەك  دەهێنرێت كارگێڕی پێك

 .بەڕێوەبەرانی  یاریدەدەر -أ
 .جۆری دڵنیایی  بەرپرسی -ب
 ت. دەگۆڕدرێ  خوێندنسەرەتای هەموو ساڵێکی  کە لە  مامۆستایان یێکنوێنەر -ج
 ، ئەگەر لە دامەزراوەکە هەبێت. ڕێنماییکاری پەروەردەیی -د

 
سەرۆکی   ، خوێندکارانو  انی یقوتاب رانیابەخێوکی ئەنجومەن بوونی هە لە کاتی  دووەم: 

و بەشداریکردنی لە گفتوگۆکان سەبارەت  نجومەنی کەرگێڕیەئەنجومەنەکە مافی ئامادەبوونی لە ئ 
 هەیە، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت.  یان و خوێندکارانیبە قوتاب
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  نەوەکان و و ڕۆژ و کاتی کۆب كۆبوونەوە دەكات  کاتی پێویست   و لە ەكە مانگانە ئەنجومەن  ەم: سێی

 ێنەوە.  دەكررالێ ئاگاد  ەکەیئەنجومەنەندامانی ئ  ەوەخت پێشو  دەكرێن  لەالیەن بەڕێوەبەر دیاری

بڕیارەكانی  ەمچوار كارگێڕی  ئەنجومەن :  زۆرینە    بەپێیی  ئەو  بەبێ    دەدرێت،بنەمای  ئەوەی 
 ردار بکرێت. نوس ،پێی یاسا هەیەتیبەڕێوەبەر بە دەسەاڵتانەی

قوتابخانەەمپێنج خوێندنگە  :  دوورە و  شوێنە  و  گوند  لەو  بەدەرن    ،كان دەستەكانی  مەرجانەی  لەم 
  ەك ی ێنماییبەگوێرەی ڕ  دامەزراوانە   ئەو کارەکانی  .  کراوە  پێ ئاماژەیان    ی ئەم ماددەیە بڕگانەی سەرەوە

 .دەخرێن كڕێ دەدات ێیر بڕیاری لوەز کە

 

 لقی حەوتەم 
 ئەرکەکانی ئەنجومەنی کارگێڕی

 :  (٧٣) ماددەی
بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی وەرزی بۆ کاری دامەزراوەکە لەڕووی جێبەجێکردنی    یەكەم:

 . و ستانداردە کارپێکراوەکان بنەماکانی دڵنیایی جۆری و متمانەبەخشین بەپێی پێوەر

ناوەڕدووەم بۆ  بەدواداچوون  سااڵنە:  پالنی  و ڕ  و ترپالنەكانی    و  ۆكی  دامەزراوەكە  اپۆرتەكانی 
 . جۆری دڵنیایی  پرۆسەی

  سەبارەت پێویست  زانیاری    ه بەڕێوەبەر   ی ئەرک .  كاروباری دارایی و كارگێڕیبۆ  بەدواداچوون    سێیەم: 
 . اتبدەكە  ئەنجومەن   بەو کارانە بە

بەڕێوەبەر داوا  لەالیەن  كە  ،دامەزراوەکە   انەیگرنگ  پرسەئەو  و چارەسەركردنی    تاوتوێکردن :  چوارەم
 . اتتاوتوێی بک رێدەك ئەنجومەن لە 

پێشنیا  تاوتوێکردنی :  ەمپێنج بەڕێوەبەری  زئەو  كە    پێشكەشی خوازیارە    کە دامەزراوەانەی 
گواستنەوەی    بکات  یقەزا  پەروەردەی  یی یەتبەڕێوەبەرا بە  یان  وانەوتنەوە    ئەندامانیسەبارەت 
داوایە  ئەوەش،  تر  یفەرمانبەران  بەو  تایبەت  هۆیەكانی  خستنەڕووی  ئەگەری  دوای  لە  ڕازیبوونی  . 
 ێوەبەر پشتگیری دەکرێن. ڕەکانی بەزپێشنیا ئەنجومەن

، لە چوارچێوەی ئەرکەکانی کە لە بڕگەکانی سەرەوەی  هەیە   یپێویست   یلێژنەپێکهێنانی  مافی    :ەمشەش 
 ئەم ماددەیە هاتووە. 
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 لقی هەشتەم 
 ری پەروەردەییامامۆستا و ڕێنماییکمەرجەکانی دامەزراندنی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر و 

 بەڕێوەبەر  امەزراندنیمەرجەكانی د -١
 

 :  (٧٤) ماددەی
 هەبێت:  لە داواکاردا  بۆ دامەزاندنی بەڕێوەبەر پێویستە ئەم مەرجانە 

 .هەبێت ریۆسیبەكالۆبڕوانامەی   یەكەم:

 .نەبێت پێنج ساڵ كەمتر ( ٥) لە   لە بواری پەروەردە و فێرکارینی وئەزمو دووەم: 

لە  :  سێیەم بەڕێوەبەری  بەشدرای  شیاندنی  لەگەڵ    کردبێت،خولی  هاریكاری  بە  وەزارەت  كە 
 دەدات.  ئەنجامی سااڵنە   ،پەروەردە ی گشتییەكان  بەڕێوەبەرایەتییە

و    "سەرزەنشت " لە  سزای كارگێڕی    نابێت هەروەها  ، و  نەدرابێت   ڕەوشتی حوكم بە تاوانی بەد  چوارەم: 
 . درابێت  پێ یزیاتر

 
 یاریدەدەری بەڕێوەبەر  مەزراندنیامەرجەكانی د -٢

 :  (٧٥) ماددەی
 بۆ دامەزاندنی یاریدەدەری بەڕێوەبەر پێویستە ئەم مەرجانە لە داواکاردا هەبێت: 

  کە لە ،هەبێت  پەروەردەیی  یەکی بڕوانامە  یاریدەدەری بەڕێوەبەری باخچەی مندااڵندەبێت :  یەكەم
 ەبێت. ن کەمتر   زانکۆبڕوانامەی بەرایی 

قوتابخانە  دەبێت  :  دووەم بەڕێوەبەری  خوێندنگە  یاریدەدەری  پەیمانگەو    کان پەروەردەییە  و 
لەبواری پەروەردە    نیشیوئەزموو    کەمتر نەبێت  ڕوانامەی بەرایی زانکۆب  لە  ەکی پەروەردەییڕوانامەیب

 . نەبێت ساڵ كەمترسێ  ( ٣)  لە کاری رو فێ

و   " سەرزەنشت"لە سزای كارگێڕی   و ناشبێت نەدرابێت  ڕەوشتی حوكمتاوانی بەدبە  دەبێت : سێیەم
 . درابێتپێ یزیاتر
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 ێنماییکاری پەروەردەیی ڕامەزراندنی مامۆستا و مەرجەكانی د -٣

 :(٧٦) ماددەی
لە داواکاردا   ی خوارە بۆ دامەزاندنی مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی پێویستە ئەم مەرجانە

 : ، جگە لە مەرجە گشتییەکانی دامەزراندنهەبێت 
 . هەبێت پەروەردەلە بواری  رایی زانکۆی بەبڕوانامەی   یەکەم:

 . نەدرابێت   ڕەوشتی حوكمبە تاوانی بەددووەم: 

  ك بۆ ماوەیە مەرجە مامۆستا لە شوێنە دوورەكان    ،ی مامۆستالەكاتی دامەزراندنی یەكەمجارەسێیەم:  
لە    یەك مامۆستاهیچ  نادرێت بە دامەزراندنی    ێگەڕ  .بكات   خزمەت  ،پێنج ساڵ کەمتر نەبێت   ( ٥) لە  کە  

 . نەبێت تێدا ەیمەرج م شارەكان ئەگەر ئە

 شپەروەردە لەبواری  ەکەیان  ن ، هەرچەندە خوێندریۆسبەكالۆدەكرێت هەڵگرانی بڕوانامەی    :چوارەم
  خولی پەروەردە و فێرکاری  مەزرێن، بە مەرجێكبدا  كاری پەروەردەیییێنمایمامۆستا و ڕ، وەك  ەبێت ن

 دیبێت، کە وەزارەت سااڵنە سازی دەدات. جۆریان  دڵنیاییو خولی 

لە کاتی   مامۆستا و ڕێنماییكاری پەروەردەیی پەیمانگە وەك دەكرێت هەڵگرانی بڕوانامەی پێنجەم:  
 پێویستدا، لە گوند و شوێنە دوردەستەکان دامەزرێن.
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 لقی نۆیەم 
لە دامەزراوە   تر فەرمانبەرانی  و  و ڕێنماییکاری پەروەدەیی مامۆستا مەزراندنی اد ەکانیڕێکار

 پەروەردەیی و فێركارییە حكومییەكان 

 :(٧٧) ماددەی
و فەرمانبەرانی تری دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە  و ڕێنماییکاری پەروەردەیی  یەکەم: مامۆستا

 حکومییەکان بەپێی یاسا کارپێکراوەکان دادەمەزرێن.
 

ان و ناردنی بۆ  ناوی پاڵێوراو بە ئامادەکردنی دووەم: ئەنجومەنی پەروەردە لە قەزا هەڵدەستێت 
 ە. وەزارەت لە ڕێگەی بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەو

 
ئاماژەی و شێوازی هەڵبژاردنی پاڵێوراوان، کە لە بڕگەی دووەمی سەرەوە  بەراییسێیەم: خاڵەکانی  

 دەدات.  ێەك دەبێت کە وەزیر بڕیاری لیکراوە، لە ڕێگەی ڕێنمایی پێ

 (٧٨)ماددەی 
بڕە پارەیەکی  بە   وبە گرێبەست انی زانکۆی بواری پەروەردە، ودەرچوهەیە  : وەزارەت مافییەكەم

بەگوێرەی   و  ئەنجومەنی وەزیران وسەرۆکی  دامەزرێنێت، پاش ڕەزامەندی  دیاریکراو مانگانەی
 ری بێت. وو ئابوڕێنمایییەكانی وەزارەتی دارایی 

و هەروها هەڵگرانی بڕوانامەی  انی زانکۆی بواری پەروەردە،ودەرچو  هەیە  : وەزارەت مافی دووەم
  ،دابنێت وەك مامۆستای وانەبێژ   ردە، لە گوند و شوێنە دوورەدەستەکان،ەدیبلۆمی بواری پەرو

گوێرەی ڕێنمایییەكانی وەزارەتی  کە لەگەڵ ژمارەی وانەکان بگونجێت و بەك بڕە پارەیە  بە  ویشئە
   ی بێت.ورو ئابودارایی 
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 م دەیەلقی 
لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێركارییە   امەزراندنی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەرد ڕێکارەکانی

 حكومییەكان 

 :( ٧٩) مادەی 
ێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە  ڕ یەکەم: دامەزراندنی بە

ی پەروەردە دەیدات لەسەر بنەمای  ی گشت یکە بەڕێوەبەری   ،حکومییەکان لە ڕێگەی بڕیارێك دەبێت 
   پێشنیاری ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا. 

 
اڵنسی  او ب کارامەیین و  وی و ئەزمو ی زراندن دەبێت ڕەچاوی بڕوانامە و لێهاتوەدووەم: لە کاتی دام

 بکرێت. جەندەری  
 

 بكرێتەوە. درێژ  ێكجار  تەنهاو دەشکرێت بۆ  ساڵە چوار  ( ٤) بەڕێوەبەر    مەزراندنیاماوەی د سێیەم: 
 

 لقی یازدەیەم 
 کۆتاییپێهێنانی کاری بەڕێوەبەر 

 : (٨٠) ماددەی
 دێت:   کۆتایی پێ بارانەی خوارەوە لەم  ،پەروەردەییە حکومییەکان دامەزراوە بەڕێوەبەر لە کاری

 . هاتنی ماوەی یاسایییی كۆتا پاش: یەکەم

 ی بەڕێوەبەرەکە. مەندانەوئارەزو  ەكاركێشانەوەیل دەستپاش : ەمدوو

لەسێیەم کەكاتی    :  ئەوەی  لەبەر هەر  ێوەبەر  ڕبە  ساغبونەوەی  بەجێبێنێت، جا  ئەرکەکانی  ناتوانێت 
 هۆیەك بێت. 

 بێت.  و زیاتر  "سەرزەنشت"لە كارگێڕی  ەکیسزای  یاخود ،تاوانی بەدڕەوشتی  بەکاتی سزادانی  چوارەم: لە

تەنها    دوو ساڵ لەسەر یەك لە پرۆسەی هەڵسەنگاندنی دەرەکی  ( ٢) دامەزراوەکە  ی  ەكات و  : لەپێنجەم
 هێنابێت. دەست  بە ( پێویستی بە پاڵپشتی زۆره) ئاستی 

لە حاڵەتمشەشە بەاڵم زیاتر  ومانگ  شەش    ( ٦)   مۆڵەتیوەرگرتنی    ی:    دایكایەتی مۆڵەتی    خاڵە  ئەم   ، 
 . ناگرێتەوە یەك ساڵ  وتاکو
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 لقی دوازدەیەم 
 ئەرکی فەرمانبەرانماف و  

 :  (٨١) ماددەی
 کارپێکراوەکان دەبێت.   فەرمانبەران بەپێی یاسا یگواستنەوە  و یەکەم: مۆڵەت و  بەرزکردنەوەی پلە

دووەم: بەڕێوبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی لە دامەزاروە  
بۆ  ،کاتژمێریان لە ساڵێکدا هەیە سی  (٣٠)پەروەردەیی و فێرکارییە حکومی و ناحکومییەکان مافی 

 . ەکانیانلە خولی پەرەپێدانی توانا پیشەیی کردنبەشداری

ئەرکە لەسەر وەزارەت هەل بڕەخسێنێت بۆ پەرەپێدانی بەردەوامی توانای سەرکردایەتی  سێیەم: 
 . بەڕیوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر

 

 : (٨٢)ەی دماد
ر و  ەماستو  اڵدبلۆمی با هەموو ئەوانەی میالکی وەزارەتی پەروەردەن و هەڵگری بڕوانامەی 

کارپێکراوەکانی    دەدرێت کە لە یاسا پێ ( إمتیازات) ان و جیاوەکانەی دکتۆران، هەموو ئەو ماف
 هەرێم هاتووە. 

 

 لقی سێزدەیەم 
 حكومییەكان  و فێرکارییە ییبەشەوانەكان لە دامەزراوە پەروەردە

 :  (٨٣) ماددەی
  بیست و چوار ( ٢٤)  ،خوێندنی بنەڕەتی  مامۆستایانی قۆناغیژمارەی بەشەوانەی :  یەكەم

و دوو  بیست   ( ٢٢) بۆ  ەوەبێتی مامۆستا کەم دەبەشەوانەکانژمارەی  .  لە هەفتەیەکدا یەبەشەوانە
 .پەنجا ساڵ  ( ٥٠)  مامۆستا دەگاتە كاتێك تەمەنیبەشەوانە لە هەفتەیەکدا 

  بەشەوانەیە   دوو   بیست و    ( ٢٢)   مادەیی،ئاخوێندنی    مامۆستایانی قۆناغیژمارەی بەشەوانەی  :  دووەم
هەفتەیەکدا بەشەوانەکان.  لە  دە  مامۆستای  ژمارەی  بۆ بێت کەم  لە    بیست  ( ٢٠)   ەوە  بەشەوانە 

 . پەنجا ساڵ ( ٥٠)  گاتەدە مامۆستا كاتێك تەمەنی   ،هەفتەیەکدا

. ژمارەی بەشەوانەکانی  هەفتەیەکدالە    چوار بەشەوانەیە  ( ٤)   بەڕێوەبەر ژمارەی بەشەوانەی  :  سێیەم
 ( ٥٠)   گاتەدە بەڕێوەبەر    كاتێك تەمەنی  ،هەفتەیەکدا دوو بەشەوانە لە    ( ٢) ەوە بۆ  ێتبەڕێوەبەر کەم دەب

  .ساڵ پەنجا
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. ژمارەی  هەفتەیەکدالە    هەشت بەشەوانەیە  ( ٨)   بەڕێوەبەرژمارەی بەشەوانەی یاریدەدەری  :  چوارەم
دەب بەڕێوەبەر کەم  یاریدەدەری  بۆ  ێتبەشەوانەکانی  لە هەفتەیەکداچوار    ( ٤) ەوە  كاتێك   ،بەشەوانە 

   .ساڵ   پەنجا ( ٥٠) گاتە دە یاریدەدەری بەڕێوەبەر  تەمەنی 

ماستەر:  پێنجەم بڕوانامەی  خاوەن  مامۆستای  بەشەوانەی  لە    بەشەوانەیەهەژدە    ( ١٨)   ،ژمارەی 
ژماهەفتەیەکدا مامۆستایە  .  ئەو  بەشەوانەکانی  دەرەی  بۆ  بێتکەم  لە  شازده    ( ١٦) ەوە  بەشەوانە 
 . ساڵ پەنجا  ( ٥٠) گاتە دە مامۆستا كاتێك تەمەنی   ،هەفتەیەکدا

دکتۆرا :  شەشەم بڕوانامەی  خاوەن  مامۆستای  بەشەوانەی  بەشەوانەیەچوار  ( ١٤)   ،ژمارەی  لە    دە 
دەبهەفتەیەکدا کەم  مامۆستایە  ئەو  بەشەوانەکانی  ژمارەی  بۆ  ێت .  لە    وازدەد  ( ١٢) ەوە  بەشەوانە 
  .ساڵ پەنجا  ( ٥٠) گاتە دەمامۆستا  كاتێك تەمەنی   ،هەفتەیەکدا

 دەكرێن.   دابەشدامەزراوەکە   پێداویستییو ی ڕبەشەوانەكان بەگوێرەی پسپۆ حەوتەم: 
 

 :( ٨٤) ماددەی 
یەکەم: ژمارەی بەشەوانەکان لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان لەالیەن  

 ئەنجومەنی وەزارەتەوە سااڵنە و پێش کۆتاییهاتنی مانگی حەوت پەسەند دەکرێت. 

  لە دامەزراوە انەی بۆی تەرخانکراوەبەشەوانگشت ئەو  مامۆستایەك نەیتوانی : ئەگەر دووەم
پەروەردەیی و   دامەزراوەیەکی  لە بەشەوانەكانیپاشماوەی  ئەوا دەبێت  ،بڵێتەوە  پەیوەندیدارەکە 

 بڵێتەوە.  تردا حکومیفێرکاری 

مامۆستایەك  هیچ  وانەبێژی بۆ  کرێی  حکومی،    و فێرکاری  یەم: لە هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەییسێ
 هەژمار ناکرێت ئەگەر تەواوی بەشەوانەکانی خۆیان نەوتبێتەوە. 

هەشتا و سێ و    ( ٨٣) ئەحکامەکانی ماددەی  دەستەكان  دوورە گوند و شوێنە  مامۆستایانی  :  ەمچوار
 هەشتا و چوار نایانگرێتەوە.  ( ٨٤) بەندی دووەمی ماددەی  

 

 :  (٨٥) ماددەی
  رییەو فێرکا ییدامەزراوە پەروەردەی مامۆستایان: وتنەوەی وانەی تایبەت لەالیەن یەكەم

جگە  ، قەدەغەیە  تر  ەکیقەرەبویبڕە پارەیەك یان  لە بەرانبەر  دەرەوەی قوتابخانەییەكانەوە لە  موحك
یاسایەدا  ئەم سەد و چل و حەوتی    ( ١٤٧) ماددی ی  ( دووەم) بەندی انەی لە  ی تایبەتهەلومەرج  ولە

   هاتووە. 
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لەالیەن  ، سەرەتا کرد ی ئەم ماددەیەی ( یەکەم) سەرپێچی بەندی  مامۆستایەیئەو دووەم: 
لە كاتی دووبارەكردنەوەی   و  دەكرێتەوە ئاگاداربە نوسراو بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار 

 ت. کارگێڕییەکانی بەسەردا دەسەپێسزا  یەکێك لە کارپێکراوەکان   یاسا ێرەی، بەگویەكەیسەرپێچ

و  یی دامەزراوە پەروەردە ئەو کەسانەی لە  لەالیەن ،وەبۆ وانەوتنە بازرگانی مکردنی: ڕێکالەمسێی
 قەدەغەیە.   دا کاردەکەنیەكانیموحك رییە فێرکا

 

 لقی چواردەیەم 
 حكومییەكان پەروەردەییە    قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگەلێژنەكانی ناو  

 :(٨٦) ماددەی
  پەروەردەییلە گشت قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی  یەكەم:

 : پێك دەهێنرێن لێژنانە ئەم حکومی و بە بڕیاری بەڕێوەبەرەکەی 

 . جۆری دڵنیاییلێژنەی  -أ
 . لێژنەی تاقیكردنەوەكان -ب
 لێژنەی وردبینیکردنی نمرەکان.  -ج
   لیژنەی کارگێڕی. -د

 و چاالکییەکان.  لێژنەی هونەری بۆ كاروباری وەرزشی، هونەری و ئەدەبی -هـ 
 .نی تەندروستیو لێژنەی ژینگە و پاكوخاوێنی و بەدواداچو -و

مافی  :  دووەم هەیە   ی لێژنە  دانانی وەزارەت  بەتری  خوێندن   پێش   مەرجێك  ،  ساڵی    دەستپێكی 
 . ەوەنبکرێئاگاداردامەزراوەکانی لێ  
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 بەشی نۆیەم 
 خوێندن   پرۆگرامەکانی وپالنی فێرکاری 

 لقی یەکەم 
 پالنی فێرکاری 

 :(٨٧) ماددەی
یەکەم: پالنی فێرکاری دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان لەالیەن ئەنجومەنی  

 دەدرێت.  دەربارەوەزارەتەوە بڕیاری  

 بگرێت.  ئەم تەوەرانە لەخۆ پالنی فێرکاری دەبێت  : دووەم
 . گشتییەکان بنەما -أ

 بەهاکان.  -ب
 . بکرێن دەبێت دابین خوێندکاران لەهەر قۆناغ و بازنەیەکداان و  ییبئەو ئامانجانەی بۆ مندااڵن و قوتا -ج
 چاوەڕێ دەکرێت.  ان و خوێندکار انیو قوتابی نی لە مندااڵکارامەییانەئەو   -د

 کە دەبێت بخوێندرێن لە هەر بازنە و قۆناغێکدا و هەروەها ناوەڕۆکی   ،انەی خوێندنبابەتئەو   -هـ 
 ەکەی. ئامانج  سەرەکی بابەتەکە و         

 . بابەتێك  ساڵێکدا بۆ هەر بەشەوانەکان لەژمارەی  -و

 

 لقی دووەم 
 پرۆگرامەکانی خوێندن 

 :  (٨٨) ماددەی
  پەیمانگە ، خوێندنی ئامادەیی ، خوێندنی بنەڕەتی  ،باخچەی مندااڵن ) یەك لە  هەرپێویستە  یەکەم:

  پرۆگرامی خوێندنی ( نەهێشتنی نەخوێندەواریخوێندنی ئێواران و  ،خوێندنی خێرا   ،کانپەروەردەییە 
كدا یە بازنەناغ و ۆقلە هەر  و خوێندکار قوتابی  ومنداڵ  ەکانی كە لەگەڵ توانست  ،تایبەت بە خۆیان 

 ، هەبێت. بگونجێت 

 : بریتییە لەگرامی خوێندن  ۆ: پردووەم
 ، خوێندن یان بازنەیەکی دیاریکراوکە پەیوەستە بە قۆناغێکی  بەشێکی پالنی فێرکاری -أ

 ، هەر بابەتێك لە خوێندن کانیکتێبە  -ب
 ن، كتێبەكانی ڕاهێنا   -ج
 ، مامۆستا  یێبەرڕ  -د
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 ، ی پەروەردەیی سەرپەرشتیارڕێبەری  - هـ
 .سیستەمی تاقیكردنەوەكان و هەڵسەنگاندنڕێبەری   -و

  ێلەالیەن ئەنجومەنی وەزارەتەوە بڕیاری ل ەم: پرۆگرامەکانی خوێندن بۆ هەر بازنە و قۆناغێك سێی
 سەرکەوتووەکان.  جیهانییە  نەو ، ئەویش بە سوودوەرگرتن لە کەسانی پسپۆر و ئەزمودەدرێت

پسپۆر    یلێژنە  پێشنیاری  لەسەرساڵێك   الیەنی کەم هەر چوار  بە   ەارەت وەزئەنجومەنی  ی  ئەرک:  مچوارە
گشتیی  )   لە خوێندنبەڕێوەبەرایەتیی  پەرەپێدانی    ( پرۆگرامەكانی  و  هەڵسەنگاندن  بەمەبەستی  و 

 بکات.  بۆ پرۆگرامەکان  پێداچوونەوەپرۆگرامەکانی خوێندن،  

 :  (٨٩)ماددەی 
و  کان کتێبەانی ، دوای ڕاسپاردەی نووسەر( خوێندن بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پرۆگرامەكانی ) : یەكەم

                           هەیە. یخوێندن  ەکانیبکتێ  هەموارکردنەوەیمافی  ارەت،وەز  ئەنجومەنی ڕەزامەندیی پاش پسپۆرەكان و 

دەدرێنە قوتابییان    ەوەخوێندن ساڵی  لە سەرەتای   ، خوێندن هەموارکراوەکانی  پیادەکردنی کتێبە: دووەم
 دەکرێت. بە پیادەکردنیان و دەست  

 

 ەم ی دەبەشی 
 بڕوانامەكان   نمرەکانی دەرچوون و کارتەکانی نمرە و تاقیكردنەوەكان و

 لقی یەکەم 
 ئامانجەکان 

 : (٩٠)ەی دماد
 - :بریتییە لە ی تاقیكردنەوەكانئامانج

 . رییەکانێكردنی ئامانجە پەروەردەیی و فێرکاجێبەج پێوانە و هەڵسەنگاندن سەبارەت بە: میەكە

پەروەردەیی    یبوار، لە ان و خوێندکارانییفێربوونی قوتاب: پێوانەی ئاستی بەرەوپێشچوون و  دووەم
 . چۆنایەتیچەندایەتی و  ووی لە ڕ فێرکاریو 

بەڕێوەبەران و كارمەندانی    هەڵسەنگاندن سەبارەت بە :  سێیەم ئاستی سەركەوتنی مامۆستایان و 
 . پەروەردە و فێرکاریداپرۆسەی   لە  انی دامەزراوەکدیكە

پالنی  :چوارەم فێرکاری  پرۆسەیگەشەپێدانی    بۆ  داهاتوو  دانانی  و  لەسەر  پەروەردە  ئەویش   ،
 ئەنجامی تاقیکردنەوەکان. 
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 لقی دووەم 
 تاقیكردنەوەكان بنەمای  

 :(٩١)ەی دماد
 .ندەنرێ  بنیات خوێندن  بابەتەکانیلەسەر ناوەڕۆکی   : تاقیكردنەوەكانیەكەم

 . بۆ تاقیكردنەوەکان نسەرچاوە تەنها    ن،دراوەكانی خوێندێلبڕیار کتێبە : دووەم

 گشت سزاکانی گزیکردن بە ڕێنمایی ڕێك دەخرێن. : سێیەم

 لقی سێیەم 
 کان تاقیكردنەوە

 : (٩٢)ماددەی 
تاقیکردنەوەی وەزاری بۆ پۆلەکانی نۆیەمی بنەڕەتی و دوازدەیەمی ئامادەیی و    ەوەزارەت ی یەکەم: ئەرک

 بکات.   لە بابەتە سەرەکییەکان ساز کانپەروەردەییە پێنجەمی پەیمانگە 
 

تاقیکردنەوەی نیشتیمانی بۆ پۆلەکانی چوارەمی بنەڕەتی و دەیەم و یازدەیەمی    ە وەزارەتی دووەم: ئەرک
 لە بابەتە سەرەکییەکان ساز بکات.  کان پەروەردەییە  ئامادەیی و سێیەمی پەیمانگە

 
و تاقیکردنەوە نیشتیمانی و وەزاری و لە کام بابەت   تاقیکردنەوەکانی قوتابخانە  یتر سێیەم: پرسەکانی

ەك ی ، بە ڕێنماینەوەکا پەروەردەییە تاقیکردنەوە بکرێت، لە گشت قۆناغەکانی خوێندن بە پەیمانگە 
 دەدات.  ێڕێكدەخرێت کە وەزیر بڕیاری ل

 
 :(٩٣)ماددەی 

یەکەم: خوێندکارانی پۆلی دوازدەیەمی ئامادەیی مافیان هەیە بەشداری لە تاقیکردنەوە وەزارییەکان  
 . بکەننەکەن و تەنها تاقیکردنەوەکانی قوتابخانە 

خوێندن لە زانکۆ و   نابێتە بنەما بۆدووەم: بەڵگەنامەی دەرچوون لە تاقیکردنەوەکانی قوتابخانە 
 پەیمانگەکانی بااڵ لە هەرێم. 

دواتر  کراوە، دەتوانن لە سااڵنی  ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێ لە بەندی یەکەمی  خوێندکارانەییەم: ئەو سێ
بەشداری لە تاقیکردنەوە وەزارییە دەرەکییەکان بکەن و پاش دەرچوون تێیاندا و هەژماردنی نمرەکانی  

داوای خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگە  دەتوانن  نەوەد و هەشت  (٩٨)بەپێی ماددەی   پۆلی دەیەم و یازدەیەم
 بااڵکان بکەن. 
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 ەم چوارلقی 
 تر کانی تاقیكردنەوە

 : (٩٤)ماددەی 
کوردی،   بە زمانی نەك  ،ترە خوێندن تێیاندا بە زمانێکی   ە و پەیمانگانەییەکەم: لەو قوتابخان 

وەزارییەکان بە زمانی  و تاقیکردنەوە نیشتیمانی پەروەردەیی  یپەیمانگە/ تاقیکردنەوەکانی قوتابخانە
انەی لە  کارپێکراو ە ڕێکارئەو دەکرێت، و بەپێی  ە ک پەروەردەییە پەیمانگە  / خوێندنی قوتابخانەکە
 دەکرێت.   پیادە ترحکومییەکانی  پەروەردەییەقوتابخانە و پەیمانگە 

 
 دووەم:  

یەکەم و دووەمی گشت  لە کۆتایی هەر ساڵێکی خوێندن وەزارەت تاقیکردنەوەی دەرەکی بۆ وەرزی  -أ
لە خوێندن   تر یان هەر هۆیەکی  ،بەهۆی کەوتن  ناغەکانی خوێندن، بۆ ئەو قوتابی و خوێندکارانەیۆق

 . دابڕوان، ڕێكدەخات
 
بۆ ئەو  دەرەکی  وەزاری بە شێوەی لە کۆتایی هەر ساڵێکی خوێندن وەزارەت تاقیکردنەوەی -ب

 . لە خوێندن دابڕوان، ڕێكدەخات ترخوێندکارانەی بەهۆی کەوتن یان هەر هۆیەکی 
 

 ڕێكدەخات.  ترسێیەم: وەزارەت تاقیکردنەوە بۆ خوێندنی ئێواران و خوێندنی خێرا و خوێندنی  
 

دەخرێن کە وەزیر  ەك ڕێكی چوارەم: گشت ئەو تاقیکردنەوانەی لەم ماددەیە ناویان هاتووە بە ڕێنمایی
 دەدات.  ێلبڕیاری 

 لقی پێنجەم 
 کان تاقیكردنەوە کاتەکانی  

 : (٩٥)ماددەی 
، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی کە خولی  دەکرێن  یەکەم: کاتەکانی تاقیکردنەوەکان لەالیەن وەزارەتەوە دیاری

 دووەمی تاقیکردنەوە وەزارییەکان دەبێت پێش کۆتاییهانتی مانگی هەشت تەواو بوبێت. 
 

، ئەنجومەنی  بکرێن نائاسایی نەتوانرا تاقیکردنەوەکان لە کاتی خۆیدا   بارودۆخیدووەم: ئەگەر لەبەر  
بە ڕەچاوکردنی لە دەستنەچوونی ساڵی   ، تاقیکردنەوەکان دەدات  یوەزارەتی پەروەردە بڕیار لە کات

 . انیی قوتابیخوێندن
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 لقی شەشەم 
 دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان کارتی هەلسەنگاندن و بڕوانامەی نمرەکان لە 

 

 : (٩٦)ماددەی 
لە کۆتایی وەرزی یەکەم و کۆتایی  یانی پۆلی یەکەم تا سێیەمی خوێندنی بنەڕەتی، یقوتابیەکەم: 

 وەردەگرن. کارتی هەڵسەنگاندن لە قوتابخانەکانی خۆیانساڵی خوێندن، 

لە کۆتایی وەرزی یەکەم و کۆتایی  انی پۆلی چوارەم تا هەشتەمی خوێندنی بنەڕەتی،  ی: قوتابیدووەم
 وەردەگرن. بڕوانامەی نمرە لە قوتابخانەکانی خۆیان ساڵی خوێندن، 

بابەتەکانی قوتابی  سێیەم:  گشت  لە  دەرچوون  پاش  بنەڕەتی،  نۆیەمی  پۆلی  خوێندنانی  لە    ی 
 ن وەردەگرن. تاقیکردنەوەکانی وەزاری، بەڵگەنامەی دەرچوو 

یازدەیەم   چوارەم: و  دەیەم  پۆلی  وەردەگرن،    یخوێندکارانی  نمرە  بڕوانامەی  ئامادەیی  خوێندنی 
 لە کۆتایی وەرزی یەکەم و کۆتایی ساڵی خوێندن.  و ئەویش لە خوێندنگەکانی خۆیان 

دوازدەیەم  پێنجەم: پۆلی  قوتابخانە    خوێندکارانی  تاقیکردنەوەکانی  تەنها  لە  دەکەن کە  و   ،
 نمرە  ڕوانامەی ، بی خوێندن ، پاش دەرچوون لە گشت بابەتەکان قیکردنەوەی وەزاری بەشدار نابن تا

 . نەوەد و سێ ( ٩٣) اوکردنی حوکمەکانی ماددەی چ ، بە ڕەدەرچوون  ەڵگەنامەی، نەك ب وەردەگرن 

خوێندکارانی پۆلی دوازدەیەم کە لە تاقیکردنەوەی وەزاری بەشدار دەبن، پاش دەرچوون    شەشەم: 
 نامەی دەرچوون وەردەگرن. ەڵگە لە گشت بابەتەکانی خوێندن، ب 

لە کۆتایی وەرزی یەکەم و   انی پۆلی چوارەمی بنەڕەتی تا دوازدەیەمی ئامادەیی،یحەوتەم: قوتابی
 بڕوانامەی نمرە لە قوتابخانەکانیان وەردەگرن.  خوێندن، وەرزی دووەمی

   هەشتەم:
پەیمانگە  -أ چوارەمی  تا  یەکەم  پۆلی  خوێندن،  کان پەروەردەییە  خوێندکارانی  ساڵی  کۆتایی  لە   ،

 نیان وەردەگرن. کا پەروەردەییە بڕوانامەی نمرە لە پەیمانگە

، پاش دەرچوون لە گشت بابەتەکان لە  کانپەروەردەییە   خوێندکارانی پۆلی پێنجەمی پەیمانگە  -ب
وەردەگرن،   دەرچوون  بەڵگەنامەی  ساڵ  کۆتایی  لە  وەزارییەکان،  ڕەچاوکردنی    بەتاقیکردنەوە 

 ی لقی حەوتەمی ئەم بەشە. کان حوکمە
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، لە کۆتایی وەرزی یەکەم و  کانپەروەردەییە خوێندکارانی پۆلی یەکەم تا پێنجەمی پەیمانگە -ج
 وەردەگرن.  نیانکا پەروەردەییەنمرە لە پەیمانگە  وەرزی دووەم، بڕوانامەی

 
انی خوێندنی ناپەیڕەوکراو، لە کۆتایی وەرزی یەکەم و کۆتایی ساڵ بڕوانامەی نمرە  ینۆیەم: قوتابی

 لەالیەن  دامەزراوەکانیانەوە وەردەگرن. 
 

بەڵگەنامەی دەرچوونیان پێ  دەیەم: ئەو کەسانەی لە تاقیکردنەوەی وەزاری دەرەکی بەشدار دەبن، 
 دەدرێت ئەگەر لە گشت تاقیکردنەوە وەزارییەکان دەرچووبێتن. 

 

 لقی حەوتەم 
 نمرەی تاقیکردنەوەکان و بنەمای هەژمارکردنیان 

 : (٩٧)ماددەی 
 نمرە دەبێت.   دسە ( ١٠٠) سفر تا  ( ٠)  تاقیکردنەوەکان لە   ی:  نمرەیەکەم

،  دەبێت پەنجا نمرە و بەرەو سەرەوە  ( ٥٠) :  نمرەی دەرچوون لە تاقیکردنەوەی هەر بابەتێکدا لە دووەم
مافی دانانی سنوری تریان بۆ  بە پێی مۆڵەتی وەزارەت  کە   ەدامەزراو نمرەی دەرچوون لە هەندێكجگە 

 لە هەر بابەتێکدا هەیە.  دەرچوون

 
 : ( ٩٨)  ماددەی
یازدەیەمی خوێندکاری پۆلی تێکڕای نمرەی کۆتایی قوتابی پۆلی چوارەمی بنەڕەتی تاکوو یەکەم:  

 دەدرێت. ێسیستەمێك دەبێت کە لەالیەن وەزارەتەوە بڕیاری ل ئامادەیی بەپێی
 

پۆلی دوازدەیەمی   خوێندکاریتێکڕای نمرەی کۆتایی  ئەنجومەنی وەزارەت مافی هەیە دووەم: 
ئامادەیی لە هەر بابەتێکی خوێندندا لەسەر ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی هەر سێ ساڵی ئامادەیی  

شەست لە سەدی نمرەکان لەسەر ئەنجامی تاقیکردنەوەی   ( ٪ ٦٠) ، بە شێوەیەك کە هەژمار بکات
ی تاقیکردنەوەی بیست لە سەدی نمرەکان لەسەر ئەنجام  ( ٪ ٢٠) دەبێت، و پۆلی دوازدەیەم وەزارەی 

بیست لە سەدی نمرەکان لەسەر ئەنجامی تاقیکردنەوەی نیشتیمانی   ( ٪ ٢٠) نیشتمانی پۆلی دەیەم و  
 . پۆلی یازدەیەم دەبێت 

پێنجەمی  تێکڕای نمرەی کۆتایی خوێندکاری پۆلی ئەنجومەنی وەزارەت مافی هەیە سێیەم: 
پۆلی   لە هەر بابەتێکی خوێندندا لەسەر ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی ،کانپەروەردەییە پەیمانگە

شەست لە سەدی نمرەکان لەسەر ئەنجامی   ( ٪ ٦٠) ، بە شێوەیەك کە هەژمار بکات پێنجەم و سێیەم
لە سەدی نمرەکان لەسەر ئەنجامی   چل ( ٪ ٤٠) دەبێت، و پۆلی پێنجەم  تاقیکردنەوەی وەزارەی  

 سێیەم دەبێت. مانی پۆلی یتاقیکردنەوەی نیشت
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ی ئەم ماددەیە   (سێیەم)و   (دووەم)چوارەم: شێوازی هەژمارکردنی تێکڕای نمرە کە لە بەندەکانی 
سایە دەست بە یا هاتووە، تەنها لەسەر ئەو خوێندکارانە جێبەجێ دەکرێت کە پاش دەرچوونی ئەم 

 کەن. دە  کان پەروەردەییەپەیمانگە یاخود پۆلی سێیەمی خوێندنی ئامادەیی 

پێنجەم: تێکڕای نمرەی گشتی قوتابی لە کۆی تێکڕای نمرەی کۆتایی هەر بابەتێکی خوێندن دابەش 
 پێكدێت. بەسەر ژمارەی بابەتەکان لەو ساڵی خوێندنە 

 
شەشەم: تێکڕای نمرەی ئەو کەسانەی لە تاقیکردنەوەی وەزاری دەرەکی بەشدار دەبن، لە کۆی نمرەی  

 تاقیکردنەوەیان تێدا کردووە دابەش بەسەر ژمارەی بابەتەکان، پێكدێت. گشت ئەو بابەتانەی 
 
 

 :(٩٩)ماددەی 
 بهێنێت. : وەزارەت دەبێت سااڵنە لێژنەی بااڵی تاقیكردنەوەكان پێكیەكەم

مانی و وەزارییەكان  ی: لێژنەی بااڵی تاقیكردنەوەكان، بەرپرسە لە بەڕێوەبردنی تاقیكردنەوە نیشتدووەم
كردنی ڕێنمایی بۆ ڕێكخستنی ئەنجامی  زدانانی پرسیارەكانیان و پاراستنی نهێنییەكانیان و پێشنیا و

 تانەکان. یەکالکردنەوەی و سەالمەتی و ڕاگەیاندنی ئەنجامەكانیان و   تاقیکردنەوەکان 

 :  (١٠٠) ماددەی
دەیدرکێنن  ڕەوا شێوەیەکی نا  یاخود بە ، ئەو کەسانەی دزە بە پرسیارەکانی تاقیکردنەوەکان دەکەن

 . مەنددەدرێن بە دادگای تایبەت یان سەودای پێوەدەکەن باسیان دەکەنیان  

 
 لقی هەشتەم 

 بەڵگەنامەی دەرچوون  پشتڕاستکردنەوەی

 :( ١٠١)  دەیماد    
  پشتڕاست، بەبێ بەرانبەر بەڵگەنامەی دەرچوون یەپارێزگا  یبەڕێوبەرایەتی پەروەردەی  ئەرکیەکەم:  

 بکات لە کاتی بەکارهێنانی لەناو واڵتدا. 

، بەرانبەر بە بڕە ڕسوماتێك کە لە هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتووە، بەڵگەنامەی  ە وەزارەت ی ئەرک دووەم: 
 بۆ دەرەوەی واڵت.   ردنیکاتی ب بکات لە  پشتڕاستدەرچوون 
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 بەشی یازدەیەم 
 و سەرپەرشتیكردن و هەڵسەنگاندن  جۆری دڵنیاییسیستەمی 

 : (١٠٢)ماددەی 
 ومامۆستا  و و فێرکارییەکان ییكارگێڕیی دامەزراوە پەروەردەبەشی لە  جۆری دڵنیاییسیستەمی 

 . پێكدێتخوێندن و ژینگەی خوێندن   پرۆگرامەکانی وكانی وانەوتنەوە ەو ڕێگ و خوێندکار قوتابی
 

 لقی یەکەم 
 لە وەزارەت  جۆری دڵنیایی بەرپرسیاریەتیی 

 :  (١٠٣)ماددەی 
وەزارەت بەرپرسە لە جێبەجێکردنی بنەماکانی دڵنیایی جۆری و متمانەبەخشین، لەبەر   : یەکەم

ڕۆشنیایی پیوەر و ستانداردی زانستی، هەروەها پەرەپێدانی بەردەوامی توانای کادیرانی پەروەردە و  
پرۆسەیەش لە ڕێگای کاری بەڕێوەبەرە گشتییەکان و بەڕێوەبەرە دیاریکراوەکانی تر و  فێرکاری، ئەم 

 .تەرخانکردنی بودجە ی پێویست جیبەجێ دەکرێت
 

و کارمەندانی  گرنگە لە پرۆسەی دڵنیایی جۆریدا ڕەچاوی فیدباکی قوتابیان و خوێندکاران دووەم: 
 .بکرێتدامەزراوە پەروەردەییەکان 

 
ی وەزیران، هەر کات بە پێویستی زانی، مافی هەیە بەرپرسایەتی پرسی دڵنیایی  سێیەم: ئەنجومەن 

باسی لێکراوە بە   ( ١١٦) تاکوو  ( ١٠٢) و هەڵسەنگاندن کە لە ماددەکانی  سەرپەرشتیکردنجۆری و 
 زراوەیەکی حکومی نوێ بسپێرێت. ەدام

 
 :( ١٠٤) ماددەی 
  و کۆپییەکی الی دامەزراوەوە، رێتە باڵودەك لەالیەن وەزارەتەوە  جۆری  دڵنیاییڕێبەری یەکەم: 

دەبێتە سەرچاوەی سەرەكی بۆ  . ئەو ڕێبەرەشدەپارێزرێت یەکان حكومی فێرکارییە و  ییپەروەردە
 . جۆری دڵنیاییكردن و بەدواداچوونی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەپیا

ب ەمدووە كا  ەمەبەستی:    فێرکارییە   و  پەروەردەییدامەزراوە    خودیو    رمەندانهەڵسەنگاندنی 
،  ی هەر ساڵێكبەر لە كۆتاییی مانگی پێنجوەزارەت  ،  ژینگەیییەوەلە ڕووی كارگێڕی و    حکومییەکان

هاوشێوازی فۆ دامەزراوە  ڕمی  بەسەر  فۆرمانە   دابەش کاندا  هەڵسەنگاندن  ئەو  دەبنە    دەكات. 
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دەرەکی  و  خودی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  دەبنە    یبنەمایەك  و  دامەزراوەکانەوە  لەالیەن  ناوبەناو 
 .سەرپەرشتیارانش بۆ ڕاپۆرتی ی بنەمایەک

پرۆسەی    بۆ  بەدواداچوونبەمەبەستی    ەم:سێی پیاجۆری    دڵنیاییبەڕێوەچوونی  بە  دەو  كردنی 
سەرپەرشتیكردن جۆری    دڵنیایی كارگێڕیی    یەکیبەڕێوەبەرایەتی،  شێوە   باشترین لە    و 

سەربەخۆکانڕکارگێ/ پارێزگاکان دەبێتەدادەنرێت   ییە  و  بەڕێوەبەرایەتییە  یكئەر   ،  كۆتایی    ئەو  لە 
دووەم و  یەكەم  وەرزەكانی  پرۆسەی    ، هەردوو  بە  سەبارەت  کۆبکاتەوە   دڵنیاییزانیاری  و    ، جۆری 

ئەوە بنەمای  لەسەر    لەسەر  ساڵدامەزراوەکان    بەجێهێنانیپوختەیەك  كۆتاییی  خوێندن ی  لە 
 بکات.  ( و سەرپەرشتیكردن جۆری  دڵنیاییبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی  ) بە  پێشکەش

 لقی دووەم 
 و فێرکارییەکان  لە دامەزراوە پەروەردەیی جۆری دڵنیاییسیستەمی    ردنیڕێوەببە

 
 : (١٠٥)ماددەی 

  دامەزراوەکە لە جۆری  دڵنیاییسیستەمی  جێگیرکردنیلە  ەبەڕێوەبەری دامەزراوەكە، بەرپرس :  یەكەم
  ،جۆری  دڵنیاییو ڕێبەری  ەکانی یێنمایڕ و  نی پرۆسەكە بەگوێرەی یاساوو سەرپەرشتیكردنی بەڕێوەچو

 اڵوكراوەتەوە. بو کراوە ئامادە كە لەالیەن وەزارەتەوە 

بەرپرسیاریەتیی    ۆ لە ئەندامەكانی ڕادەسپێرێت ب  ێكی كارگێڕیی دامەزراوەكە، یەكئەنجومەن :  دووەم
پرۆسەی   بەڕێوەچوونی  بەدواداچوونی  و  ئەویش  جۆری  دڵنیایی سەرپەرشتیكردن   دوایلە  ، 

 بەشداریکردنی لە خولی ڕاهێنان. 

بەرپرسە  سێیەم مامۆستایەك  هەر  بە:  پیادەکردنیهاوكاری  گیانی   کە   جۆری  دڵنیایی پرۆسەی    لە 
 نانەی كە پەیوەستن بە ئەركەكانی خۆی.بۆ سەركەوتنی پرۆسەكە لەو الیە بکات و كار  بێت بەشدار

،  لێدراو، لە دوو بەشەوانەی هەفتانەی بڕیارجۆری دڵنیاییدەبێتە بەرپرسی  مامۆستایەی: ئەو چوارەم
 دەبەخشرێت. 
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 لقی سێیەم 
 و فێرکارییەکان  لە دامەزراوە پەروەردەیی  جۆری  دڵنیاییڕێوەبەرایەتی سیستەمی بە

 :(١٠٦)ماددەی 
ی هەر بەر لە كۆتاییی مانگی پێنج   و فێرکارییەکان   : پێویستە هەموو دامەزراوە پەروەردەیی یەكەم
كە   جۆری دڵنیایی هاوبەشی دامەزراوەكە و پڕكردنەوەی فۆرمێکی   ڕێکارێکیو لە ڕێگەی  ساڵێك

بەجێهێنانی  و   و خوێندکار  وەزارەت دایدەڕێژێت، هەڵسەنگاندنی سااڵنە بۆ ئاستی فێربوونی قوتابی
چاالكییە جۆراوجۆرەكان و   وبەڕێوەچوونی پرۆسەی دامەزراوەكە و  كارگێڕی  و كادیرانی وانەوتنەوە 

  ەبەمەبەستی دڵنیابوونش ەئەو   بكەن؛ ، جۆری دڵنیاییكردنی سیستەمی دەلە پیا انئاستی سەركەوتنی
بەمەبەستی گەشەپێدانی    ەوەرگرتندو کان و سوو فێرکارییە  ی لە بەدیهێنانی ئامانجە پەروەردەی

 كارەكەیان.   ازیشێو

لە پوختەیە:  دووەم هەڵسەنگاندنڕفۆ  ك  وەزارەتمەكانی  کە  لەگەڵ دایدەڕێژێت  ،  و    ،  بەڵگەكان 
پەیو ییپێداویست الیەنە  بۆ  بنەمای   کەهەڵسەنگاندنە  و  دەکرێتەوەبەرزەندیدارەکان  ەکان  دەبێتە 

 انەی پرۆسەی هەڵسەنگاندن. یبابەتی

هەر  :  سێیەم پەروەردەیی کۆپییەکی    ،ە كەسێكمافی  دامەزراوەیەكی  هەر  كۆتاییی  و   ڕاپۆرتی 
بهێنێت  بە  فێرکاری ڕێگ   دەست  لە  ەلە  داوایەك  گشتیی  ی  و   جۆری  دڵنیاییبەڕێوەبەرایەتیی 

 . سەرپەرشتیكردن

، بێ  بەڕێوەبەرایەتییەكەڵپەڕی فەرمی  اجۆری لە م دڵنیایی پوختەیەکی ڕاپۆرتی کۆتایی : چوارەم
 فێرکارییەکە کار دەکەن.  و ناوی ئەو كەسانەی کە لە دامەزراوە پەروەردەییهێنانی ناو 

بەدیکرا، و لە کاتی    پەروەردەیی و فێرکارییەکە ئەگەر کەموکوڕی لە کاری دامەزراوە :  پێنجەم
 انبەر دامەزراوەکە دەگرێتەبەر. ردیاریکراو چارسەر نەکرا، ئەوکات وەزارەت ڕێکاری پێویست بە
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 لقی چوارەم 
 جۆری   دڵنیاییڕێبەری 

 : (١٠٧)ماددەی 
 یەکەم:  

 . باڵودەكاتەوە لەبواری پەروەردە و فێرکاریدا جۆری دڵنیاییوەزارەت، ڕێبەری  -أ
و بەڕێوەبردنی سیستەمی   ،و سیستەمەكەی  جۆری دڵنیاییپێناسەی  جۆری دڵنیاییڕێبەری  -ب

  دڵنیایینیشاندەرەكانی    و ،و فێرکارییەکان  یلە وەزارەت و دامەزراوە پەروەردەی جۆری دڵنیایی
 و  ،پرۆگرامەكان  و ،وانەوتنەوە  شێوازەکانی و  کان،دامەزراوە و بەڕێوەبردنی  ،لە وانەوتنەوە  جۆری

و   دیاریکردنی ڕۆڵی کەسوکاری قوتابییان و ، مامۆستا هەگبەیپێکهاتەکانی   و  ،دامەزراوەکە ژینگەی  
  چۆنیەتی و  ،و نموونەیەکی فۆرمەکانی هەڵسەنگاندنجۆری،  دڵنیاییخوێندکاران لە پرۆسەی  

 لە خۆدەگرێت.   ،کاندامەزراوە   كادیرانی پڕکردنەوەیان لەالیەن

لەالیەن وەزارەتەوە ئامادە    پێش دەستپێكردنی ساڵی خوێندنجۆری    دڵنیاییدەبێت ڕێبەری  دووەم:  
 . دابەش کرابێت  داو بەسەر دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکان کرابێت

 لقی پێنجەم 
 یاریدەدەری بەڕێوەبەر  و بەڕێوەبەر و مامۆستا هەگبەی

 :  (١٠٨)ماددەی 
  دەبێت تایبەت بە خۆی ەکیهەگبەی ، ی بەڕێوەبەرێك بەڕێوەبەر و یاریدەرەو   مامۆستا ر: هەیەكەم

 . انکارەکانی باشیسەبارەت بە ەكان ییبۆ كۆكردنەوەی بەڵگە تایبەت

   ی خوارەوە لەخۆ دەگرێت:پێكهاتانە مئە  هەگبە: دووەم
 . اری بواری پەروەردە و فێرك  ەکانیگەشەکردن   شنابوون بەئا بەردەوام لە ڕێگەی  فێربوونی  -أ

 بوون تێیاندا.  بەشداریان   ،ی پەروەردەیی و فێرکاریسمینار سازدانی   -ب
 .  جیاواز و فێرکاری ی پەروەردەیی توێژینەوەو   ڕاپۆرتئەنجامدانی  -ج
بەرەوپێشبردنی   بۆ سەرخستنی ئەركەكانی و  ی دامەزراوەكەی  ەکانبەشداریكردنی مامۆستا لە كار  -د

ببینێت لە چارەسەركردنی گرفتەكانی    انەڕۆڵی پێشەنگ و داهێنەر . هەروەهادا هەموو بوارەكان لە
 دامەزراوەكەی. 

 دەخریت. ڕێك ، و پێویستە بەڕێنمایی هەیە بۆ هەگبە : وەزارەت مافی زیادکردنی پێکهاتەی تری  سێیەم
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 لقی شەشەم 
 ەکانیان کان و فەرمانبەرحكومییەی و فێرکارییە پەروەردەیدامەزراوە هەڵسەنگاندنی سااڵنەی  

 
 : (١٠٩)ماددەی 
 یەکەم: 

  ی دامەزراوکەسااڵنە لەالیەن بەڕێوەبەر  کاری و کارگێڕی،كادیرانی پەروەردەیی و فێر -أ
 .بۆ دەكرێت  لەبوارە جیاوازەکاندا  هەڵسەنگاندنیان

تۆمار    کەئەنجامەكانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لە تۆمارەكانی دامەزراوە پەروەردەیی و فێركارییە  -ب
پوختە و  و   ێكفۆرم  شێوەی لەیەکی  دەكرێن  پارێزگاكان  پەروەردەی  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتیی  بۆ 

 . دەنێردرێتوەزارەت 

بۆ    هەروەها .  دێت  بەکاربۆ پێشكەشكردنی ڕێز و سوپاس    یەكهەڵسەنگاندنی سااڵنە وەك بنەما  -ج
   ییە.بەگوێرەی پێویست ن تواناکانیان كە    ش دیاریكردنی خاڵە الوازەكانی ئەو مامۆستایانە

لەالیەن لێژنەیەکی هەڵسەنگاندنی دەرەكی سەر    ی پەروەردەیی و فێرکارییەكدامەزراوە هەر   : دووەم
بەر لە دەستپێكی ساڵی خوێندن   کە  ،می تایبەت ڕو فۆ  وەزارەت  پێوەرەکانی  بە وەزارەت و بەگوێرەی

دامەزراوە فێرك   ییپەروەردە  بەسەر  دەكرێ   یەکاندااریو  دەکرێت.  هەڵسەنگاند،  تدابەش  بۆ  نیان 
 . هەژمار دەکرێت بەڕێوەبەر و دامەزراوەكە  وەك هەڵسەنگاندنی هەڵسەنگاندنە ئەو ئەنجامی 

 
 ەم حەوتلقی 

 پرۆسەی هەڵسەنگاندن و دەرهاویشتەكانی 

 : (١١٠)ماددەی 
فۆرمەكانی   لە پارێزگاکان، ە و سەرپەرشتیکردن جۆری  دڵنیایی بەڕێوەبەرایەتی ی ئەرک  یەكەم:

 . توەربگرێ  دیان لێوو شییان بكاتەوە و سو  تۆمارو،  بکات  کورتیانهەڵسەنگاندن كۆبكاتەوە و 

کە  ەوەك بنەمایەك بۆ دیاریكردنی خاڵە بەهێز و الوازەكانی دامەزراو   سااڵنە،هەڵسەنگاندنی   دووەم: 
 . سوپاس و  بۆ پێشكەشكردنی ڕێزهەروەها و  ، دێت بەکار پەروەردەیی و فێرکاری رمەندانیو كا

  ، ودەبێت   و بەڵگەكانی ڕاپۆرتی سااڵنە زانیاریهەر دامەزراوەیەك بەگوێرەی  بەجێهێنانی: سێیەم
 جۆرە پۆلین دەكرێت:    بەمدامەزراوەکان 

 .پێویستی بە پشتیوانیی گەورەیە: ئاستی یەكەم -أ
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 . پێویستی بە پشتیوانییە: ئاستی دووەم -ب
 .ناوەند:  ئاستی سێیەم -ج
 .باشە: ئاستی چوارەم -د
 

لە هەر دامەزراوەیەك بەگوێرەی هەڵسەنگاندنی   پەروەردەیی و فێرکاریرمەندێکی كا: هەر چوارەم
 پۆلین دەكرێت:  خوارەوە پێوەرانە    پێی ئەمبە و  هەگبەکەی

 پێویستی بە پشتیوانییە.  -أ
 پەسەند.  -ب
   .ناوەند  -ج
 . باشە  -د

 . زۆر باشە -هـ
 . نایاب - و
 

 دەكات.  هاندان ی، كارجۆری دڵنیاییبە پشتبەستن بە دەرهاویشتەكانی سیستەمی  ،وەزارەت  پێنجەم:

ئەنجامەكانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لەناو دۆسیەی دامەزراوەكە هەڵدەگیرێت و   ڕاپۆرتی:  شەشەم
بەڕێوەبەرایەتیی   بۆ  دەكرێتەوە.    جۆری  دڵنیاییكۆپیەكی  بەرز  پارێزگا  لە  سەرپەرشتیكردن   و 

 

 لقی هەشتەم 
 دامەزراوەیەك لەكاتی دامەزراندنیجۆری  دڵنیایی

 :  (١١١)ماددەی 
تا    تپێ نادرێ مۆڵەتیو  دانامەزرێت و فێرکاری ھیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی: یەكەم

 . ەبێتن جۆری  دڵنیایی جۆری و ڕێبەری   دڵنیایی ەکانی ێکار ڕپێداویستییە خوازراوەکان و 
 

ساڵ  چوار   ( ٤) دەكرێت، هەر   و فێرکارییەکان : داوا لە هەموو دامەزراوە پەروەردەییدووەم
وانەوتنەوە وایە   تییکوالئەوەش وەك سەلماندنی   .دەست بهێنن جارێك پشتیوانی لە وەزارەت بە

ساڵی چوار  ( ٤) دامەزراوەكە لە ی پشت بەو  هەڵسەنگاندنە لەو ڕووەوە لە دامەزراوەكە. وەزارەتیش
 . دەبەستێت  ،ڕابردوودا بەدەستی هێناوە
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 ەم نۆیلقی 
 ئامانجی سەرپەرشتیكردن و هەڵسەنگاندن 

 :  (١١٢)ماددەی 
و   یی پەروەردە بە ئامانجەئامانجی سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندن، گەیشتنە یەکەم:  

دامەزراوە  لە  ەبنیاتنانی تواناكان  و كردنی پرۆسەی پەروەردەیی و فێرکاریباشتر   و رییەکانفێرکا
 . فێرکارییەکانپەروەردەیی و 

 
نی پرۆسەی پەروەردە و فێرکاری لە  د دووەم: دەبێت پەرەپێدانی شێوازەکانی پێوانە و هەڵسەنگا

کە مەبەست لێی پەرەپێدانی بوارەکانی    ، بنەمای پێوەری بابەتی بێتبەپێی ڕووە جیاوازەکانیەوە، 
الی قوتابی و خوێندکار و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە، و بۆ باشترکردنی پرۆگرامەکانی   ەپێشخستن 

بەرزکردنی ئاستی  بۆ و تاقیکردنەوەکان و  خوێندن و ناوەڕۆکەکانیان و شێوازەکانی وانەوتنەوە
 . ەتوانای مامۆستاکان 

 

 کردن ئەركەكانی سەرپەرشتی -١

 :(١١٣)ماددەی 
لە    و فێرکارییەکان دامەزراوە پەروەردەیی  کاریبەدواداچوون و پشتیوانیكردن و پشكنینی   :یەكەم

 ڕووە جیاوازەکانەوە. 

 و فێرکارییەکان بەمەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستەکانیان   پەروەردەیی دامەزراوە ی  پشتگیریكردن  دووەم: 

 .جۆری دڵنیایی  داهێنانی ڕێکاری بابەتییانە بۆ : سێیەم

  ، سەبارەت بە باشبەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکاری: ئامادەكردنی ڕاپۆرتی سااڵنە  چوارەم
پێشنیا و  پالن  گشتیی  ەکانی  زو  و    جۆری   دڵنیاییبەڕێوەبەرایەتیی  سەرپەرشتیاری  چۆنیەتیی  و 

ی تركاروباری دارایی و كارەكانی   و چاالکییەکان و  پرۆسەی پەروەردەیی و فێرکاری  کردنیگەشە
 . بەڕێوەبەرایەتییەکە

 

 

 



71 

 

 ی پەروەردەیی ئەركەكانی سەرپەرشتیار -٢

 : (١١٤)ماددەی 
كارەكانی دامەزراوە پەروەردەیی و   سەرپەرشتیکردنی: بەدواداچوون و پشتیوانیكردن و یەكەم
كانی كاركردنیان بەمەبەستی  ە و ڕێگ ریپەروەردەیی و فێرکا یبۆ دڵنیابوون لە ئاست رییەکانفێرکا

 بە شێوەیەکی گشتی.  و فێرکاری   و پرۆسەی پەروەردە انگەشەپێدانی كاری دامەزراوەك

   .لە کارەکانیان ردنی دامەزراوە پەروەردەیی و فێركارییەکان: پشتگیریكدووەم

 .جۆری  دڵنیاییبۆ   انتۆكمە لە دامەزراوەك ێکاریڕبوونی هەدڵنیابوون لە : سێیەم

 وەزارەت.   پێوەرەکانیبەگوێرەی کان : هەڵسەنگاندنی كاری كارگێڕیی دامەزراوەچوارەم

 .وەزارەت پێوەرەکانی پێیوانەوتنەوە بەکاتی  مامۆستایان لە بەجێهێنانی: هەڵسەنگاندنی  پێنجەم

و ئاستی  بە یاسا و ڕێنمایییەكانی وەزارەت    انئاستی پابەندبوونی دامەزراوەك   بۆ  : هەڵسەنگاندنشەشەم
و  دەسکەوتەکانی تۆمارکردنی   ڕووی دامەزراوە  لە كە  ییەك  پێشێلكارتۆمارکردنی هەر    دامەزراوەکە    کە 

 دابێت. 

هەڵحەوتەم ئاستی  سەنگاندن  :  ڕادەی خوێندن   پروگرامەکانیبە    دامەزراوەکانەبەندبوونی  بپا بۆ  و   ،  
لەالیەن    و مامۆستایان   و خوێندکاران   ان یکردن و هاندانی كارامەیی سەركردایەتی الی قوتابییپشتیوان

 دامەزاروەکەوە. 

لە :  هەشتەم ئامادەكردنی    دڵنیابوون  بە  بەڵگەی    هەگبەکانیانپابەندبوونی مامۆستایان  و كۆكردنەوەی 
 زانستخوازی بەردەوام. و  جۆری دڵنیایی

 .ەکانتایبەت پێوەرەبەگوێرەی  یان: هەڵسەنگاندنی مامۆستانۆیەم

 ان. دەرچوونیێژەی ڕو خوێندکاران و ان یقوتابی  کاریی: هەڵسەنگاندنی ئاستی پەروەردەیی و فێر دەیەم

 ی ژینگەی خوێندن. : هەڵسەنگاندن ەمی یازدە

چاالكی ەمی دوازدە ئاستی  هەڵسەنگاندنی  پیشەیی  ی:  پەیمانگە  ئامادەیی  لە    کانپەروەردەییە  و 
 بازاڕی كار.   لەگەڵ هەماهەنگی کردنیان

ان؛  و چۆنیەتیی جێبەجێكردنی و ئەنجامەكانی  دامەزراوەکانپالنی خوێندنی  هەڵسەنگاندنی  :  ەمسێزدەی 
 پێوەری باوەڕپێکراو. و  هەمەالیەنەفۆرمێکی چەند    ئەوەش بەپێی



72 

 

بوارێكی  ەمی دەچوار هەر  هەڵسەنگاندنی  سەرپەرشتیار    تر، :  داواکارییەکانی  كە  چوارچێوەی  لە   ،
گشتی   هەڵسەنگاندن،    دڵنیاییبەڕێوەبەرایەتی  و  گرنگی  جۆری  و  دەبە  وابێت بینێت  بە    پێی  سوود 

 . گەیەنێتفێرکاری دە  و پرۆسەی پەروەردە 

توێژینەو ەمی دەپاز گرنگیی  لە  سوودوەرگرتن  لەپێناو  كاركردن  هەرێم    ەوە ناو  ەکانی:  دەرەوەی  و 
 و فێرکاری. سەبارەت بە گەشەپێدانی سیستەمی پەروەردەیی 

وەرگرتنیەمی دەشاز قوتابی  :  خوێندکاران  انی سكااڵی  بەڕێوەچوونی    و  لەبارەی  كەسوكاریان  و 
فێركاری و  فێرکارییەکان   پەروەردەیی  و  پەروەردەیی  دامەزراوە  بێ    لە  لێیان،  لێکۆڵینەوە  و 

  تێپەر مانگ  یەك    ( ١) لە ماوەیەك كە لە    سکااڵکان  دانی گونجاو لەبڕیار، و  ر کااڵئاشکراکردنی ناوی سکا 
 . یەی دامەزراوەکەهەڵسەنگاندن و بەرەوپێشبردن ئەوەش بەمەبەستی نەکات؛  

 

و   دامەزراوە پەروەردەیی کاتی سەردانی لە ڕاپەڕاندنی ئەركەكانی سەرپەرشتیار ێکاریڕ -٣
 فێرکارییەکان 

 
 : (١١٥)ماددەی 

و   ێکارەکان ڕبەگوێرەی   و فێرکارییەکان، ییسەردانی دامەزراوە پەروەردەبۆ   اری: ئامادەك یەكەم
 .جۆری  دڵنیاییپێداویستەكانی سیستەمی 

ێکاری  ڕبوونی هەو دڵنیابوون لە  ان : بەدواداچوون و سەرپەرشتیكردنی كاری دامەزراوەك دووەم
 بۆیان. و بەدواداچوون جۆری دڵنیاییدابینکردنی 

 هەڵسەنگاندن. : شیكردنەوەی ئەنجامەكانی سەردانیكردنەكان و نوسینی ڕاپۆرتی کۆتایی سێیەم

 .پەیوەندیدارەکەیەكی بۆ دامەزراوە ی: ڕاگەیاندنی ڕاپۆرتی كۆتایی و ناردنی كۆپچوارەم
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 دامەزراندنی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی  -٤

 : (١١٦)ماددەی 
 یەکەم: مەرجەکانی دامەزارندنی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی. 

 هەبێت.  رایی زانکۆیبەبڕوانامەی  -أ
 .ساڵ كەمتر نەبێتدە  ( ١٠) بواری پەروەردە و فێرکاری لە  نی لەوئەزمو -ب
 . ساڵ كەمتر نەبێتپێنج   ( ٥) ە مامۆستایی لبواری  نی لە وئەزمو -ج
 یاخود یاریدەدەری بەڕێوەبەر هەبێت.  ،بەڕێوەبەر ك  نی وەوئەزمو -د

كاری لەگەڵ  وكە وەزارەت بە ها  کردبێت،  سەرپەرشتاریخولی شیاندنی بەشدرای لە   - هـ
 دەدات.  ئەنجامی سااڵنە   ،بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەكانی پەروەردە 

  و زیاتری "سەرزەنشت" سزای كارگێڕی، وەك  . هەروەها نابێتنەدرابێت بە تاوانی بەدڕەوشتی حوكم -و
 پێ درابێت. 

 .دامەزراندنی سەرپەرشتیاران دووەم: ڕێکارەکانی 
جۆری و سەرپەرشتیاری  دڵنیایی گشتیی  ییتبەڕێوەبەرایە  لە سەرپەرشتیار لەالیەن لیژنەیەکی پسپۆڕ -أ

 انە، دادەمەزرێت. یو بەپێی تاقیکردنەوەی بابەتی

   .زیاترن  لێهاتوویی پێش دەخرێن کە خاوەن بڕوانامەی بەرزتر و  داواکارنەئەو    ،لە کاتی دامەزراندن -ب

  مافی   نەدرا، و کارەکەی پێ  پەروەردەیی  کاری سەرپەرشتیاری  تبوو بۆوخۆی پااڵ  هەموو کەسێك کە  -ج
ئەنجومەنی وەزارەت  یبڕیاری دامەزراندنەکەلێدانی  تانە  ( ١٥)   لەك کە  ماوەیەلە   ئەویش  ،هەیە   الی 

ڕۆژی    ڕ تێپەڕۆژ    پازدە لە  دامەزراندنەکەنەکات  داوای  بڕیاری  وەك  ئەوەش  تەماشا    ستەملێکراو، 
ئەنجومەنی وەزارەت بدرێت بەپێی یاسای کارپێکراوی ئەنجومەنی    بڕیاریدەکرێت تانە لە  دەکرێت، و  

 عێراق. – شورای هەرێمی کوردستان 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 یەم دەروازەی سێ
 ناحكومییەكان  و فێرکارییە  دامەزراوە پەروەردەیی 

 بەشی یەكەم 
 دامەزراندن و  جۆرەکان ئامانج و  

 
 لقی یەکەم 

 ئامانج 

 : (١١٧)ماددەی 
 : ئەمانەن  ناحكومییەكان و فێرکارییە یدامەزراندنی دامەزراوە پەروەردەی  لە ڕێگەپێدانی ئامانج

 .تواناکانی حكومەت بە بەراورد بە  ەردە و فێرکاریپەرو پرۆسەی : ڕەخساندنی بواری نوێ بۆ ەكەمی

ێكردنەوەی پرۆسەی پەروەردە و  پێداویستە جۆراوجۆرەكان بۆ نو  ئامادەکردنیدابینكردن و    دووەم:
 و ڕێكارە نوێیەكان.   پرۆگراملە ڕێگەی  فێرکاری

نیشتسێیەم وەبەرهێنانی  پرۆسەی  هاندانی  كوردستان  ی:  لە  بیانی  و  بوارەكانی  عێ  -مانی  لە  راق 
 . هاوچەرخ ێکیسیستەم یلە چوارچێوە پەروەردە و فێرکاری

ڕەخساندنی هەلچوارەم بۆ  :  فێرکاری  و  پەروەردە  بواری  ئەوانەی  کەسانی    و   ندەوە ڕ   لە  و  بیانی 
 عێراق. -  گەڕاونەتەوە كوردستان

ئەزمودسوو  پێنجەم: لە  و  و وەرگرتن  بەمەبەستی    پێوەرەن  سەركەوتووەكان،  زانستییە 
 تی. یو بەرزكردنەوەی ئاستی كوالکاری  دەوڵەمەندكردنی پرۆسەی پەروەردە و فێر 
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 لقی دووەم 
 یەکان ناحكومی و فێرکارییە دامەزراوە پەروەردەییجۆرەکانی 

 : (١١٨)مادەی 
 : دێن و بەم شێوەیە پێك جۆر چوار ( ٤)  یەکان لە ناحكومی  و فێرکارییە دامەزراوە پەروەردەیی  یەکەم:

فێرکاری  پەروەردەیی    یدامەزراوە  -أ یان  حكومی   پرۆگرامیكە    ،( لوکاڵ) خۆماڵی  ناحكومی  و   ،
   پیادە دەکەن. ، وەزارەت مۆڵەتی پێدراوە پروگرامێکی تایبەت بە خۆیان کە لە

فێرکاری  پەروەردەیی    یدامەزراوە  -ب نەویست ناحكومو  قازانج  یان  حكومی   پرۆگرامیكە    ،ی   ،
 پیادە دەکەن.  ، وەزارەت مۆڵەتی پێدراوە پروگرامێکی تایبەت بە خۆیان کە لە

 کە بریتین لەو دامەزراوانەی کە:  ، نێودەوڵەتییەکانە ی ناحكومی یەدامەزراوە پەروەردەی  -ج
تێدا پیادە   ویپێشکەوتوی جیهانی ی نێودەوڵەتی فێرکارمتمانەدەری پرۆگرامێکی خوێندنی ناوەندێکی    -١

 دەکرێت.  
تێدا    ی نێودەوڵەتی فێرکاری جیهانی پێشکەوتوو متماندەری نەکانی ناوەندێكی و سیستەمێکی ئەزمو -٢

 دەکرێت.   پیادە
 باوەڕپێکراوە و یەكسانە بە  وی کە لە یەك یان زیاتر لە واڵتێکی پێشکەوتو  ،بڕوانامەیان هەبێت  جۆرێکی -٣

 . بڕوانامەی ئەو واڵتە       
 باوەرپێکراویان   یان هەڵسەنگاندنی ناوەندێکی پەروەردەیی نێودەوڵەتی  ،سیستەمێکی سەرپەرشتیاری -٤

 هەیە.      

نەکان  و ئەزمو  یەکان، کە پرۆگرامی خوێندن و سیستەمیبیانی ەی ناحكومی یەدامەزراوە پەروەردەی  -د
ڕەچاوکردنی بنەما   بەن، اریکراو پیادە دەکە دیبڕوانامە و هەڵسەنگاندنی واڵتێکی  جۆریو 

 ە. وهاتو  ا لە یاساکاند وەیئەسەرەکییەکانی خوێندن لە هەرێمی کوردستان وەك 
 

گشت دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە ناحکومییەکان،  پابەندن بە پیادەکردنی سیستەمی  :  دووەم
 . ناکۆك بێت ئامانج و فەلسەفەی ئەم یاسایە   لەگەڵ جۆری و نابێت ئامانجەکانیان دڵنیایی
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 لقی سێیەم 
 ناحكومی   و فێرکاریی پەروەردەیی  ندنی دامەزراوەیدامەزرامافی 

 :  (١١٩)ماددەی 
دامەزراوە ڕێکخراو و  هەر یاخود  ،بوو ساڵ و سەروترهەژدە  ( ١٨)  تەمەنی   ی سروشتیكەسێك هەر 

 ئەگەرهەیە،  ناحكومییان   و فێرکاری یی، مافی دامەزراندنی دامەزراوەی پەروەردەیەك و کۆمپانیا
کە یان  سروشتییە دەکرێت کەسە   .بێت تێدا یبەپێی ئەم یاسایە   مۆڵەتی بەخشینی مەرجەكانی  

 ڕێکخراوەکە عێراقی بێت یان بیانی.  و کۆمپانیا 

 

 ی دامەزراندنی دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاری ناحکومی مەرجەکانی بەخشینی مۆڵەت -١
 

 :  (١٢٠)ماددەی 
  فەلسەفی  کانیو بنچینە ێت پرۆژەکە ناکۆك نەبێت لەگەڵ بەها نیشتیمانی و بنما گشتییەکانبدە:  یەكەم

 پەروەردە و فێرکاری لە هەرێم. 

لە بواری پەروەردە و   ی کار یان چاالکی ون وئەزمداوای مۆڵەت دەكات،  الیەنەیپێویستە ئەو دووەم: 
   کەمتر نەبێت. سێ ساڵ  ( ٣)  فێرکاری لە

 ەم: نابێت داواکاری مۆڵەت فەرمانبەری حکومی بێت. سێی

 یان ئاینی بێت. ەم: نابێت داواکاری مۆڵەت ڕێکخراوێکی سیاسی چوار

 حوكم نەدرابێت.   : پێویستە داواكاری مۆڵەت، بە تۆمەتی بەدڕەوشتیمەپێنج

ی  ە، ئەویش لە ڕێگلە ئێستادا قەرز و باجی حکومەتی لەسەر نەبێت  مۆڵەت : پێویستە داواكاریەمشەش 
 پێشکەشکردنی بەڵگەنامی ئەستۆپاکی قەرز و باج. 

گرێبەستی سەرەتایی بۆ بەكرێگرتنی   یان  ،بە خۆیی تایبەت تەالر مۆڵەتپێویستە داواكاری ەم: حەوت 
 و فێرکاری ی یدەرەپەرو کیتەالرێبۆ دروستکردنی  زەوییەکی گونجاوی ن، یا هەبێت  ی گونجاوتەالرێک
  مەرجەی بێ ئەوەك دەبێت کە وەزیر دەری دەکات،  ی ڕێنمایی مەرج و بەپێی  گشت ئەوانەش   ،هەبێت 

ی دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاری  تەالربۆ دروستکردنی کە  لەو مەرجانە توندتربن ەکانی بیناسازیی 
   .دانراون   حکومی
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 :  ەمتهەش
  ،ناوەکە   ەبکات، بە جۆریك ک بۆ دامەزراوەکەی دیاری  یجیاکەرەوە   ێکی، ناوواکاری مۆڵەتویستە داپێ -أ

هەیەتی لە   تر  نابێت هەمان ناو بێت کە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکارییان ناوە پێکهاتووەکە 
  لەگەڵ پەیامی پەروەردە ناكۆك نەبێت.  و نابێت ناوەکە ،بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە هەمان 

 
، مافی  کە دەستبەکارن  مۆڵەت دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاری تریشی هەبێت یئەگەر داواکار -ب
وشەیەك   زیادکردنیبەاڵم بە  ،نوێکە هەیە  دامەزراوە دامەزراوەکەی پێشتری بۆ ناوی   ڵبژاردنی هەمان هە

 وێکی تر. ایان ن

لە  نۆی مۆڵەت  داواکاری  نابێت    خاوەنداریەتی لە    دەستبەرداری  ، داو ڕابوردو  ساڵی   شەش   ( ٦) ەم: 
 . کردبێت  بۆ الیەنێکی ترناحکومی و فێرکاری   دامەزراوەیەکی پەروەدەیی

 دەیەم: دەبێت داواکاری مۆڵەت گشت پێداویستییەکانی پێشکەشکردنی مۆڵەتی تێدا بێت. 

  

 

 مۆڵەت  پێشكەشكردنی داواکاریی کاتی لەپێداویستییەکان  -٢

 :  (١٢١)ماددەی 
 یەکەم: دەبێت داواکاریی مۆڵەت ئەم خااڵنە لە خۆ بگرێت: 

 .دامەزراوەكە دروستکردنی   یەکانیی و کۆمەاڵیەتیپەروەردەیی و فێركار دیاریكردنی سوودە -أ

 ر. ادیاریكردنی سەرچاوە دارایییەكان و الیەنی پشتیوانك  -ب

   خوێندن.  ( األقساط ) پشکەکان و ژمارەی  كرێی خوێندنی سااڵنە  بڕیدیاریكردنی  -ج

 و مەرجەكانی گواستنەوەیان.  خوێندکارانو  ان یدیاریكردنی مەرجەكانی وەرگرتنی قوتابی -د

 ناكۆك م یاسایەدا  ئە ی  فەلسەفە  و  ئامانجخوێندن، بەجۆرێك كە لەگەڵ    پرۆگرامەکانیدیاریكردنی    -هـ  
 .  نەبێت       

 .  دیاریكردنی بنەماكانی دەرچوون و مانەوە و سیستەمی تاقیكردنەوەكان و ساڵنامەی خوێندن -و

 دیاریكردنی بنەماكانی سەرپەرشتیكردن و هەڵسەنگاندن.  -ز

 دیاریكردنی زمانی خوێندن.  -ح
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 . لە دامەزراوەکە دیاریكردنی بازنە و قۆناغ و ژمارەی ساڵەكانی خوێندن -ط

 دیاریكردنی كارامەیی داواكراو لە فەرمانبەرەكانی دامەزراوەكە.  -ی

 دامەزراوەكە.  لە دیاریكردنی چۆنیەتیی دابینكردنی چاودێریی تەندروستی و چاالكییە جۆراوجۆرەكان-ك

 كراو بۆ كارگێڕیی دامەزراوەكە. زناوخۆی پێشنیا پەیڕەوی دیاریكردنی  -ل

 .  جۆری دڵنیایی  ەکانی بەدەستهێنانی ێکار ڕدیاریكردنی  -م

 . دیاریكردنی شوێنی دامەزراوەكە كە داوای دامەزراندنی بۆ كراوە -ن

 دەرامەت.   یبەڵگەنامەی ئەستۆپاکی قەرز و باجپێشکەشکردنی   -س

دامەزراوەیدووەم دامەزراندنی  بە  تایبەت  داواكە  ئەگەر  فێرکاری  پەروەردەیی    ەکی:  ناحكومی  و 
یان   ئەوبوو  بیانی نێودەوڵەتی  سەبارەت  پێویستە    ەکات   ،  فەرمی  وەدەستهێنانی    بە نوسراوێکی 

سەرەكیی دامەزراوە    ناوەندی   الیەن لە   ( ئەکریدیتەیشن)   بۆ متمانەبەخشین  بەڵگەنامەی کاندیدبوون 
 . بکرێتهاوپێچ لەگەڵ داواکارییەکە ، پەیوندیدارەکە یان دەوڵەتە  نێودەوڵەتییەکە 

 

 مۆڵەت و ڕێکارەکانی وەزارەت بۆ پێدانی مۆڵەت یداواکاری پێشكەشكردنی -٣

 : (١٢٢)ماددەی 
تشرینی دووەم تا ڕۆژی  مانگی   لەنێوان ڕۆژی یەكەمی  ،مۆڵەت  یداواکاریپێشکەشکردنی  یەكەم:

 دەبێت.  ئازارمانگی یەكەمی 

کە لە  ی  سوماتی پێشکەشکردنی داواکاریڕدانی  دوای  ، مۆڵەت ی کاریدووەم: پێشکەشکردنی داوا
  سەد و بیست ( ١٢٠) ەکانی ماددەی بوونی گشت مەرج هە و خشتەی پاشکۆی ئەم یاسایەدا هاتووە

 دەکرێت.  ,سەد و بیست و یەك ( ١٢١) ی ماددەی پێداویستییەکان دابینکردنی گشت  و لە داواکاردا

ی داواکارییەکە و  هەموارکردنەوەداواکردنی ەت مافی ار وەزپێش بڕیاردان لە داواکە، سێیەم: 
سااڵنەی   ، بە هەموارکردنەوەی نرخیلە داواکار هەیە  ئامادەکردنی هەر پێدواوستییەکی پێویست

 . نیارکراوەوەشپێ خوێندنی 

شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتی پێشکەشکردنی داواکە بە گشت مەرج و   ( ٦٠) وەزارت لە ماوەی  چوارەم:
 پێداویستییەکانییەوە، بڕیاری نوسینەکی لە داواکە دەدات. 
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لە   ەکانلە بەر نەبوونی مەرج  ،لەالیەن وەزارەتەوە  ەپێنجەم: لە ئەگەری ڕەتکردنەوەی داواک 
لەالیەن  یان لەبەر هەموارنەکردنەوەی داواکارییەکە  ،پێداویستییەکان  نەبوونی   یانداواکاردا، 

کردنی نرخی سااڵنەی خوێندن، دەبێت ڕەتکردنەوەکە نوسینەکی  نەکەملەبەر یاخود داواکارەوە، 
ڕسوماتی   ،ە واکدا ئەگەری ڕەتکردنەوەی  . لەوەکە هەبێت نوسرا لە بێت و هۆی ڕەتکردنەوەکە

 ە. پێشکەشکردنی مۆڵەت نادرێتەو 

بڕیاری  م:  شەشە لە  تانەلێدانی  مافی  وەزیران) الی    ( وەزیر) داواکاری مۆڵەت  لە    هەیە،  ( ئەنجومەنی 
   .بە داواکار  ( وەزیر) لە ڕۆژی گەیشتنی بڕیاری  پازدە ڕۆژ ( ١٥)  یماوە

نەمانی هۆیەکانی پێنەدانی مۆڵەت و   دوایئەگەری پێنەدانی مۆڵەت، داواکار مافی هەیە    لەتەم:  حەو
 سوماتی نوێ، جارێکی تر داوای مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت بکات.  ڕ دانی 

 

 پێدانی مۆڵەت و دەرئەنجامەکانی  -٤

 : (١٢٣)ماددەی 

تەنها پاش بەجێهێنانی ئەوەی لەم دوو بەندەی خوارەوە هاتووە  پاش بڕیاری وەزیر بە پێدانی مۆڵەت،  
 : دەکرێتمۆڵەت بە کارپێکراو هەژمار 

 . یاسایە ی ئەمبەپێی خشتەی هاوپێچ  ،یەکەم: دانی ڕسوماتی دامەزراندن

دەدات و  ێکە وەزارەت بە ڕێنمایی بڕیاری ل   ،بە بڕێك (خطاب ضمان )بانکی  دڵنیاییدووەم: دابینکردنی 
کاری دامەزراوەکە بە شێوەیەکی   ێوەبردنی بەڕ  سێ ساڵ دەبێت، ئەویش بۆ دڵنیابوون لە (٣)بۆ ماوەی 

بانکی   دڵنیایی نوێکردنەوەی ، دامەزراوەکە پابەند دەکرێت بە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەت  باش. لە
 . (خطاب ضمان)

 
، وەك پشتگیری لە  ستی دەزانێتی پێشکەشکردنی ئەو پێداویستییانەی تر کە وەزارەت بە پێوسێیەم: 

 هەندێك دامودەزگای حکومی. 

 
 : (١٢٤)ماددەی 

نادرێت هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکاری دەستبەکاربێت و قوتابی و خوێندکار   ە یەکەم: ڕێگ
 ئەم یاسایە.  ەکانیحوکم وەربگرێت پێش وەرگرتنی مۆڵەت بەپێی 

  دووەم: ئەو کەسەی مۆڵەتی دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکاری ناحکومی
ڕۆژی وەرگرتنی مۆڵەتەکە دامەزراوەکەی دامەزرێنێت و وەردەگرێت، دەبێت لەماوەی یەك ساڵدا لە 

 دەستبەکار بێت. 
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بۆ دامەزراندن و دەستبەکاربوونی   بدرێت  دەدرێت ماوەی یەك ساڵی تر بە خاوەنی مۆڵەت ەسێیەم: ڕێگ 
 سومات بەپێی خشتەی پاشکۆی ئەم یاسایە بدات. ڕدامەزراوەکەی، بە مەرجێك 

لە ڕۆژی   خایاندمەرجەکان زیاتر لە دوو ساڵی  ی ەزراوەکە بەپێی دامتەالرچوارەم: ئەگەر دروستکردنی  
سومات ڕ مەرجێك  مۆڵەت بە دەکرێت ماوەی یەك ساڵی تریش بدرێت بە خاوەنوەرگرتنی مۆڵەت، 

 بەپێی خشتەی پاشکۆی ئەم یاسایە بدات. 

 ئەگەر کار بە بەندەکانی ئەم ماددەیە نەکرێت.  ، پێنجەم: مۆڵەت بە هەڵوەشاوەکراو هەژمار دەکرێت

 

 نوێکردنەوەی مۆڵەت -٥

 : ( ١٢٥) ماددەی 
ەی مۆڵەت، پێش بەسەرچوونی مۆڵەتی کارپێکراو بە الیەنی کەم  و کردنەێیەکەم: دەبێت داواکاری نو

 سێ مانگ، پێشکەش بە وەزارەت بکرێت.  ( ٣) بە 
 

 دووەم:  
سوماتی نوێکردنەوەی  ڕدەبێت، ئەویش پاش دانی ساڵ جارێك سێ  ( ٣)  هەرنوێکردنەوەی مۆڵەت   -أ

 بەپێی خشتەی پاشکۆی ئەم یاسایە.   مۆڵەت
 
 دەدات ڕێکدەخرێت،   ێڕێکارەکانی نوێکردنەوەی مۆڵەت بە ڕێنمایی کە وەزیر بڕیاری ل -ب
پێشکەشکردنی داوای سی ڕۆژدا، لە ڕۆژی  ( ٣٠) لە ماوەی دەبێت ڕەچاوکردنی ئەوەی کە وەزارەت  بە

نوێکردنەوەی مۆڵەت بە گشت پێداویستییەکانیەوە، بڕیار لەسەر نوێکردنەوە یان نوێنەکردنەوەی  
   مۆڵەتەکە بدات. 

 
 ڵەتەکە نوێ دەکرێتەوە. ۆئەگەر گشت مەرجەکانی نوێکردنەوەی مۆڵەت لە داواکاردا هەبوو، م  -ج
 
ییەکان مافیان هەیە لە سەر هەمان نرخی لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەت، دامەزراوە پەروەردە  -د

 سااڵنەی خوێندن کە پێش نوێکردنەوەی مۆڵەت هەیان بووە، بەردەوام بن.
 
ئەگەر نوێکردنەوەکە سەبارەت بە دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی یان بیانی بوو، دەبێت   - هـ

لە دامەزراوە نێوەدەوڵەتییەکە  ( ، نەك کاندید بوونئەکریدیتەیشن ) دامەزراوەکە نوسراوی متمانە 
 یان دەوڵەتە بیانییەکە هاوپێچ بکات.  
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 دەستبەرداربوون لە خاوەنداریەتی مۆڵەت و گواستنەوە  -٦

 :( ١٢٦) ماددەی      
  دامەزراوەکە بە  چوار ساڵ بەسەر دامەزراندنی ( ٤) مۆڵەت، تەنها پاش تێپەڕبوونی خاوەنی یەکەم:  

 مافی دەستبەرداربوونی خاوەنداریەتی مۆڵەتەکەی هەیە. شێوەیەکی کرداری، 

بێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت، و    ، دووەم: نابێت دەستبەرداری لە خاوەنداریەتی مۆڵەتەکە بکرێت 
بوونی مەرجەکان  هەکاتی    ببێتە خاوەنی نوێ. لە  هبوونی گشت مەرجەکان لەو کەسەی داواکارهەپاش  

شەست ڕۆژ تێپەرکات    ( ٦٠) داواکە پەسەند بکات لە ماوەیەك کە نابێت لە    ە وەزارەتی  لە داواکاردا ئەرک 
 بە گشت پێداویستییەکانیەوە.  ،لە ڕۆژی پێشکەشکردنی داواکە 

دەستبەرداری   داساڵی ڕابوردووشەش  (٦)مۆڵەت نادرێت بە هیچ کەسەێك کە لە ماوەی  سێیەم: 
 ەوە. ابێت ڵوەشێنر، یان مۆڵەتەکەی هەبێتوخاوەنداریەتی مۆڵەتێك بو

 
 : ( ١٢٧) ماددەی 

یەکەم: لە حاڵەتی مردنی خاوەن مۆڵەت، مۆڵەتەکە بۆ میراتگرەکەی دەگوازرێتەوە بە مەرجێك گشت  
 هەبێت.  دامەرجەکانی پێدانی مۆڵەت کە لەم یاسایەدا هەیە لە میراتگرا

  نوێنەرێکی دەتوانن، میراتگر یان  دابوونی مەرجەکانی ئەم یاسایە لە میراتگراهە دووەم: لە کاتی 
کەسێك کە مەرجەکانی تێدا بێت بۆ بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە هەڵبژێرێت و هەروەها دەتوانن  

 کەسێك کە مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی تێدا بێت.  ۆدامەزراوەکە بفرۆشن یان دەستبەرداری بن ب

نەبوو،    یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات ،سێیەم: ئەگەر مەرجەکانی وەرگرتنی مۆڵەت لە میراتگر
ك کە مەرجەکانی وەرگرتنی  دەکرێت بۆ کەسێ لێ یدامەزراوەکە دەفرۆشرێتەوە یان دەستبەرداری 

 مۆڵەتی تێدا بێت. 

 
 : ( ١٢٨) ماددەی 

 یەکەم: دامەزراوە مافی گواستنەوەی بۆ تەالرێکی تر هەیە. 
 

کە وەزیر  ك بۆ تەالرێکی تر بە ڕێنمایی مەرجەکانی گواستنەوەی دامەزراوەیەك لە تەالرێدووەم: 
 دەخرێت. كڕێ  بڕیاری لێ دەدات
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 لقی چوارەم 
 حاڵەتەکانی هەڵوەشاندەوەی مۆڵەت 

 
 : (١٢٩)ماددەی 

ی  ۆژ مۆڵەت ڕشەست   (٦٠)لە ماوەی  ە وەزارەتی ئەرک لە هەر یەك لەم حاڵەتانەی خوارەوە، 
 هەڵوەشێنێتەوە:  دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکاری ناحکومی

بەبێ ڕەزامەندیی   ی دەبێت، دەستبەردارخاوەنەکەی یان  رێتفرۆشدامەزراوەیەك دە کاتێك یەکەم:  
 . وەزارەتفەرمی 

 
ان و خوێندکاران  ی لە داخستنی دەوام بەڕووی قوتابی دەبێت  بەردەوام   کاتێك دامەزراوەیەكدووەم: 

 هۆی فەرمی و بێ گوێدان بە هۆشداری فەرمی وەزارەت.  ێب   و زیاتر لە یەك حەفتە
 

 بۆ تەالرێکی تر، بێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت.   كلە تەالرێزرێتەوە گوادە  کاتێك دامەزراوەیەكسێیەم: 

بە    پێشکەش  کاتی پێویست داوا سەبارەت بە نوێکردنەوەی مۆڵەت  کاتێك خاوەنی مۆڵەت لەچوارەم:  
و ناکات  بە هۆشداری    وەزارەت  گوێدان  مۆڵەتی    دووبارەیبێ  بەسەرچوونی  بە  سەبارەت  وەزارەت 

 کارپێکراو. 

بێ  ك لەو کاتەی بۆ دیاری کراوە بەپێی بڕیاری مۆڵەت دەستبەکار نابێت  ەیدامەزراوە  کاتێكپێنجەم:  
 بوونی پاساوێکی ڕەوا کە لەالیەن وەزارەتەوە پەسەند کرابێت. هە

دامەزراوەیەکی  شەشەم:   بیانی  ،نێودەوڵەتیناحکومی  کاتێك   ی( ئەکریدیتەیشن) متمانەی    یان 
 لەو کاتەدا دامەزراوەکە دەکرێت بە دامەزراوەیەکی خۆماڵی.  لەدەست دەدات.ئەکادیمی 

 بووە. بنەما    ێکی ساختە یان بێنووسراوو  بەڵگەکە بڕیاری پێدانی مۆڵەت لەسەر سەلمێنرا حەوتەم: کاتێك 

کاتێك   ئاگادارکردنەوەی  ،مۆڵەت  خاوەنهەشتەم:  وەزارەتەوە   دووبارەی  پاش  لەالیەن    فەرمی 
 . اهێنەن  لە دامودەزگای باج   بەڵگەنامەی ئەستۆپاكی 

چاکسازی  هەنگاوی  و نەگرتنەبەری    پابەندبوونەکانیپابەند نابێت بە ئەرك و    دامەزراوەکە  کاتێكنۆیەم:  
 هۆشداریی دووبارەی وەزارەت. و گوێنەدان بە 
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 لقی پێنجەم 
 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت لێكۆڵینەوە و  ڕێکارەکانی

 :  (١٣٠)ماددەی 
بەمەبەستی ڵێکۆڵینەوە سەبارەت بە پێشێلکارییەکانی دامەزراوەیەکی پەروەردویی و فێرکاری  

و ئەندامیەتی   ییسەرۆکایەتی بەڕێوەبەرێکی گشتی بە بڕیاری وەزیر  وناحکومی، لێژنەیەكی لێکۆڵینەوە 
ڕاسپاردەکانی پێشکەش دەهێنرێت. لیژنەکە  چەند فەرمانبەرێکی تر کە یەکێکیان یاسایی دەبێت، پێك

 . ندەخرێ ڕێك دەدات ێەك کە وەزیر بڕیاری لییلێژنەکە بە ڕێنمای و ڕێکارەکانی بە وەزیر دەکات، و کار

 :( ١٣١) ماددەی 
ی ئەم یاسایە، وەزارەت پێش  ( ١٢٩) کاتی سەلماندنی یەکێك لە حاڵەتەکانی ماددەی  یەکەم: لە

دە   ( ١٠،٠٠٠،٠٠٠) سزایەکی ماددی کە لە  سەپاندنی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت، مافی ی دەرکردنی بڕیار
ملیۆن دینار زیاتر نەبێت بەسەر دامەزراوەکە  و پەنجا سەد  ( ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠) ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە 

 هەیە. 

فی  وەزارەت ما ی ئەم یاسایە، ( ١٢٩) کاتی سەلماندنی یەکێك لە حاڵەتەکانی ماددەی  لەدووەم: 
 . بانکی بە شێوەیەکی کاتی هەیە دڵنیاییبڕی   دەستبەسەراگرتنی 

تانە لە بڕیاری وەزارەت سەبارەت پازدە ڕۆژ الی ئەنجومەنی وەزیران  ( ١٥) لە ماوەی سێیەم: دەکرێت 
بە هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت و سەپاندنی سزای دارایی بدرێت، ئەویش بەپێی حوکمەکانی یاسای  

 عێراق. – کارپێکراوی ئەنجومەنی شورای هەرێمی کوردستان 

 : ( ١٣٢) ماددەی 
تا کۆتایی  دەرکردنی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت، خوێندن لە دامەزراوەکە  لە ئەگەرییەکەم: 

لە ڕێگەی بەرێوەبردنێکی هاوبەشەوە لە نێوان دامەزراوەکە و   بەردەوام دەبێت، ساڵی خوێندن 
 وەزارەت، و گشت تێچووەکانی بەڕێوەبەرایەتییە هاوبەشەکە لەسەر خاوەنی دامەزراوەکە دەبێت. 

تەکەی دراوە،  ەوەی مۆڵەندووەم: بە هەمئاهەنگی لەگەڵ خاوەنی ئەو دامەزراوەیەی بڕیاری هەڵوەشاند 
بۆ دامەزراوەیەکی    انتەواوبوونی ساڵی خوێندن قوتابییان و خوێندکار دوایدەتوانێت وەزارەت 

 ان. و خوێندکار رانابەخێوک زێتەوە بە ڕەزامەندی  احکومی یان ناحکومی بگو
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 لقی شەشەم 
 هاوبەشەکان حوکمە 

 :(١٣٣)ماددەی 
ئەرکی بەجێهێنانی گشت ئەرکەکانی لەسەرە،   ، ناحكومیو فێرکاری دامەزراوەی پەروەردەیی   خاوەنی

 ان و کارمەندانی تری دامەزراوەکە. فەرمانبەر ەکانیمافی دنبەرجەستەکەر لە ەبەرپرس و 

 : ( ١٣٤) ماددەی 
چێشتخانە و   یکردنەوە ییەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکاری ناحکومی ماف 

 مەرجێك بەپێی مەرجە تەندروستییەکان بێت.  بە  ،هەیە ( حانوت)  فرۆشگای
 

وەزارەت مافی ئەنجومەنی گونجاو بێت، و    فرۆشگادووەم: دەبێت نرخی خواردن و شتومەکی 
 . دانراننزمکردنی نەرخەکانی هەیە ئەگەر نرخەکان بە بەرز 

 
 :(١٣٥)ماددەی 

 . بن  كرێ یان ناحكومییەكان موڵك ی و فێرکارییەپەروەدەی دامەزراوە  تەالری دەكرێت  :  یەکەم

کە پۆلی  ،  م ۆسێ نه ( ٣) لە   ناحکومیو فێرکاری پەروەردەیی  یەکی دامەزراوە  تەالریئەگەر   دووەم: 
هەلومەرجە  ناوی ئەو و   وەربگیرێت وەزارەتفەرمی ڕەزامەندیی   ە پێویست ەئەو کاتبوو،  زیاتر  ،تیدایە 
پاش ئەوە وەزارەت   و  سێ نهۆم بەرزتر بێت ( ٣) کە لە تەالرە ای کردووە ەه کە و  بهێنرێنانە  تایبەت

 بڕیاری خۆی دەدات. 

ناحکومی   وفێرکاری بۆ دامەزراوەی پەروەردەیی ،م یاسایە ە دەرچوونی ئ دوای ، تەالرانەیسێیەم: ئەو 
 . دووجا کەمتر نەبێت سی و پێنج مەتر  (٣٥) دروست دەکرێن، دەبێت ڕووبەری پۆلەکانیان لە 

دوو  ( ٢) ناحکومییەکان، مافی خۆیانە تەالرەکانیان بۆ  و فێرکارییە : دامەزراوە پەروەردەییمچوارە
 . دەوامی لەدوا یەك بەکار بهێنن 

ناحکومییەکان    و فێرکارییە نابێت ئەو مەرجە بیناسازییانەی لە دامەزراوە پەروەردەیی پێنجەم:  
حکومییەکان داوا    و فێرکارییە داوا دەکرێن، لەو مەرجانە توندتر بن کە لە دامەزراوە پەروەردەیی

 دەکرێن لە کاتی دروستکردنی تەالرەکانیان. 

ناحکومییانەی پێش دەرچوونی ئەم    و فێرکارییە شەشەم: تەالری ئەو دامەزراوە پەروەردەیی 
کاتی دروستکردنیان مامەڵەیان    ی کارپێکراویڕێنمایی و مۆڵەت یاسایە دروستکراون، بەپێی یاسا و

 لەگەڵ دەکرێت. 
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لە   خۆی  نوسینگەیهەبوونی  ناحکومی مافی  و فێرکاری حەوتەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی
 دامەزراوەکە هەیە.   تەالری

 نابێت هیچ پۆلێکی وانەوتنەوە لە ژێرزەمین بێت.   ژێرزەمین بە نهۆم هەژمار ناکرێت وهەشتەم: 
 

 بەشی دووەم 
 خوێندن و سیستەمی وەرگرتن و تاقیكردنەوەكان و بڕوانامەكان  پرۆگرامەکانی

 لقی یەکەم 
 پروگرام و کتێب و بابەتەکانی خوێندن 

 پرۆگرامەکانی خوێندن  -١

 
 :  (١٣٦)ماددەی 

  پرۆگرامانەیچوار جۆرە  مناحكومی، دەبێت بە یەك لە  و فێرکاری ییپەروەردە یەکیدامەزراوە رهە
 : پابەند بێت خوێندن

 .رێنخوێند دە خۆماڵییەکەناحکومییە  انەی لە دامەزراوەقۆناغ ئەو بۆ  وەزارەت پرۆگرامەکانی : یەكەم

 ، کە پێشتر لەالیەن وەزارەتەوە ی خۆماڵییەناحکومییە دووەم: پروگرامێکی تایبەت بەو دامەزراوە  
 . وەپەسەند کرا

  سەرەکییبنکەی   لەالیەنکە   نێودەوڵەتیی دانپێدانراوناحکومی   ەکیدامەزراوەی پرۆگرامی: مسێیە
 . بێتمۆڵەتی پێدرا یشەوە و لەالیەن وەزارەت بێتدامەزراوە نێودەوڵەتییەکە پەسەندکرا

بێت و   بە ڕەوەندە بیانییەكان  ەتایبەتکە بیانیی دامەزراوەیەکی ناحکومی   ێکیپرۆگرام: مچوارە
 لەالیەن دەوڵەتی پەیوەندیدار و وەزارەتەوە پەسەند کرابێت. 
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 بابەتەکانی خوێندن  -٢

 :  (١٣٧)ماددەی 
ناحکومییەکان، بەپێی  و فێرکارییە   : بابەتەکانی خوێندن لە دامەزراوە پەروەردەریییەکەم

 وەزارەت.  ەڕەزامەندی بۆ وەرگیراوە لکە پێشتر  ،دەبێت  ی دامەزراوەکەخوێندن  یپرۆگرام

دوای ئاگاداركردنەوەی وەزارەت، مافی    ،ناحكومی و فێرکاری یپەروەردەی  هەر دامەزراوەیەكی : دووەم
  بابەتە  سەر کاریگەری لە ، بەو مەرجەی هەیە حکومیبۆ پرۆگرامەکانی خوێندنی  زیادكردنی بابەتی

   یاسایەیش ناكۆك نەبێت. ملەگەڵ بنەما گشتییەكان و فەلسەفەی ئە سەرەكییەكانی خوێندن نەبێت و 
 

 کتێبەکانی خوێندن  -٣

 : (١٣٨) ماددەی
  انەی پرۆگرامی وەزارەت پیادەە خۆماڵیییناحکومی  و فێرکارییە پەروەردەیی دامەزراوە ئەو :  یەكەم

 دێت.   حکومییەکان بەکار  و فێرکارییە دەکەن، هەمان کتێب بەکار دێنن کە لە دامەزراوە پەروەردەیی
بە مەرجێك پێشوەختە ڕەزامەندی    ،ئەو دامەزراوانە مافی بەکارهێنانی کتێبی تریشیان هەیە 

 وەزارەتی بۆ وەرگیرابێت. 
 

ە خۆماڵییانەی پرۆگرامی تایبەت بە  ی ناحکومی  وفێرکارییە دامەزراوە پەروەردەیی : ئەو ەمدوو
کتێبی تایبەت بە   دوای وەرگرتنی ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت، مافیان هەیە  ،دەخوێننخۆیان 

 . بێننخۆیان بەکار 
 

ە نێودەوڵەتی و بیانییەکان، کتێبی تایبەت بە  یناحکومی و فێرکارییە دامەزراوە پەروەردەیی: ەمسێی
 تی بۆ وەربگیرێت. ارە بەاڵم دەبێت ڕەزامەندی فەرمی وەز،  دەخوێننخۆیان 
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 زمانی خوێندن  -٤

 :(١٣٩)ماددەی 
  و عەرەبی  خوێندن بە زمانی   دەتواننمییەکان، کوناح   و فێرکارییە دامەزراوە پەروەردەیی:  یەکەم

  بە، کەنب ی جیهانی باوەڕپێکراو ترێکی زمانهەر  یان، ئینگلیزی و ی ئەرمەن  و سریانی  و تورکمانی
 . بخوێندرێت  عەرەبی بەپێی سیستەمی وەزارەتبابەتی زمانی کوردی و زمانی تیایاندا  مەرجێك

  و فێرکارییە  لە دامەزراوە پەروەردەیی دەتوانن : ڕەوەندی بیانی و پەناهەندەکان دووەم
و زمانی عەرەبی  بابەتی زمانی کوردی  تایاندا مەرجێك  ، بە بخوێننزمانی خۆیان  بە  مییەکان وناحک

 بخوێندرێت.  بەپێی سیستەمی وەزارەت

 

 دووەم لقی 
 سیستەمی وەرگرتن 

 : (١٤٠)ماددەی 
 وەرگرتنی  انەیمەرج ی ئەو، بەگوێرەو خوێندکاران  ان یبنەمای سەرەكیی وەرگرتنی قوتابی  یەکەم:

 دەبێت كە پێشتر لەالیەن دامەزراوەكە لەكاتی داواكردنی مۆڵەتی دامەزراندن  قوتابی و خوێندکار
خوارەوەی  بەندەکانی  ڕەچاوکردنی بە، و مۆڵەتی لەسەر وەرگیراوە  اوەوەزارەت كر بە پێشكەش

 ئەم ماددەیە. 

 دووەم:  
ی  سی و یەک ( ٣١) لە باخچەی مندااڵن، ئەو مندااڵنە وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی تۆمارکردنیان یان  -أ

 . پڕدەکەنەوە تەمەنی چوار یان پێنج ساڵ ، کانونی یەکەمی ساڵ

سی و یەکی کانونی یەکەمی   ( ٣١) هیچ منداڵێك لە قوتابخانەی بنەڕەتی وەرناگیرێت ئەگەر لە  -ب
 . ەش ساڵش ( ٦) تە  بێتەمەنی نە  ئەو ساڵە 

 نۆزدە ساڵ تێپەر بێت.  ( ١٩) نابێت تەمەنی قوتابی لە قوتابخانەی بنەڕەتی لە  -ج

 بیست و هەشت ساڵ تێپەر بێت.  ( ٢٨) ئامادەیی لە ی نابێت تەمەنی خوێندکار -د

 سی و دوو ساڵ تێپەر بێت.  ( ٣٢) لە  ی پەروەردەیینابێت تەمەنی خوێندکاری پەیمانگە -هـ 

: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دامەزراوەکە لە پۆلێکی دیاریکراو دەخوێنن، جێگایان لە  سێیەم
مەرجێك   ، بەدواتربۆ ساڵی خوێندنی   ،کراو دەبێتدابینپۆلێکی بەرزتری هەمان دامەزراوە  
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و کرێی سااڵنەی   هەبێت ەیئەو پۆل شدەرچێت و دامەزراوەکە  یان خوێندکارەکە ، قوتابییەکە
 خوێندن بدات. 

بۆیان نییە قوتابی و خوێندکار لەبەر ناحكومییەكان،  و فێرکارییە یی: دامەزراوە پەروەردەچوارەم
خاوەن پێداویستیی   و خوێندکارانی انیقوتابیهۆی ناپەروەردەیی وەربگرن. هەروەها بۆیان نییە 

بە پۆلی تایبەت    پێویستی خوێندکار و  قوتابی ئەوە نەبێت کەلە حاڵەتی   تەنهاتایبەت وەرنەگرن، 
ببێتەو هۆی خەرجی بەرز لەسەر   خوێندکارو  قوتابی وەرگرتنیحاڵەتی ئەوەی لە هەبێت یان 

 دامەزراوەکە. 

كورسی بە  پێنج   ( ٥) ناحكومییە،  و فێرکاری ییپەروەردە یەکی هەموو دامەزراوەئەرکی :  مپێنجە
  ، بەو مەرجەی ئەو ژمارەتەرخان بکەنو هاوسەرەکانیان  شەهیدان  کوڕ وکچی بۆ  خۆڕایی

 هەبێت.   داواکارییە 

كورسی بە  پێنج   ( ٥) ناحكومییە،   و فێرکاری ییپەروەردە یەکی هەموو دامەزراوە ئەرکی : مشەشە
  کوڕ و کچیان کەمئەندامانی سەنگەر یان و  کراوانئەنفال  رەکانی کوڕ وکچی و هاوسەبۆ  خۆڕایی

 هەبێت.   داواکارییە   ، بەو مەرجەی ئەو ژمارەتەرخان بکەن

لە  دە  ( ٪١٠)  مافی ئەوەیان هەیە ناحكومییەكان، و فێرکارییە یی دامەزراوە پەروەردە : مەحەوت 
 .نقوتابی و خوێندکار وەربگر  دامەزراوەكە،بەگوێرەی ڕێكاری ك كورسییەكانی هەر پۆلێ  سەدی

کۆتایی    سااڵنە و پێش  ، ناحكومييەكان و فێرکارییە  پەروەردەییدامەزراوە پێویستە   م:ە هەشت
  یی ێوەبەرايەتڕبۆ بە و خوێندکاران قوتابيان و پۆلەکانی ليستێك بە ناو و تەمەن   دە ( ١٠) مانگی 

 . بنێرنو بەمەبەستی ئاگادارکردنەوە ەیوەندیدار پەروەردەى پ

ك، کە خوازیارە لە  قوتابییە  بەمافی نییە ڕێگە   ی پەروەردەیی ناحکومیەم: هیج دامەزراوەیەكنۆی
قوتابییەکە پێشوەختە  ئەگەر  بەشدار بێت لە خوێندن،   قوتابخانەیەکی دووەمەوە بگوازێتەوە، بدات

   دووەمەوە نە هێنابێت.ی دامەزراوە لەبەڵگەنامەی گواستنەوەی 

دەیەم: دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە ناحکومییەکان مافیان هەیە وەرگرتنی قوتابی و  
 خوێندکار لەسەر بنەمای تاقیکردنەوە و نمرە وەربگرن. 
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 لقی سێیەم 
 ن و نمرەکا تاقیكردنەوە

 :  (١٤١)ماددەی 
و   ییدامەزراوە پەروەردە کان و دانانی نمرە لە بەڕێوەچوونی تاقیكردنەوە  کات و شێوەی:  یەكەم

  انەداناحكومی  و فێرکارییە دامەزراوە پەروەردەیی  ئەو حكومییەكان، بەسەر هەموو فێرکارییە 
، جگە لەو دامەزراوانەی پێشوەختە مۆڵەتیان لە  دەخوێنن حكوومی  پرۆگرامیدەكرێت كە  یادەپ

سیستەمێك کە هەندێك لە وەردەکارییەکانی جیاوازە لە  وەزارەت وەرگرتووە بۆ پیادەکردنی  
 سیستەمی حکومی. 

، ەیە نێودەوڵەتی و بیانییەکان ناحكومی و فێرکارییە  ییدامەزراوە پەروەردە هەموو ئەرکی : ووەمد
کە پێشتر لەالیەن وەزارەتەوە  ،تایبەت بەخۆیان هەبێت  و نمرەدانانی  تاقیكردنەوە کات و شێوەی

   . وەپەسەند کرا

انی  یشێوازی هەژمارکردنی نمرەکانی قوتابی رەت بڕیار لەاسێیەم: لە ڕێگەی ڕێکاری تایبەتەوە، وەز
ناحکومییە نێودەوڵەتی و بیانییەکان و ئاستەکانیان دەدات،   و فێرکارییە  دامەزراوە پەروەردەیی 

 کانی هەرێم. بااڵ ئەویش بەمەبەستی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگە

وەرزی یەکەم و   ئەنجامى تاقیکردنەوەکانىپاش وردبینی، دامەزراوەکان کۆپییەکی  :ەمچوار
وەرزی دووەمی و کۆتایی ساڵی گشت پۆلەکان بۆ یەکەی تاقیکردنەوەکان و بەشی ئەرشیڤ لە  

 نەکان دەنێرن. و ێوەبەرایەتی پەروەردە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەزموڕبە

 
 لقی چوارەم 
 بڕوانەمەکان 

 :   (١٤٢)ماددەی 
،  دەخوێنن وەزارەت  پرۆگرامیناحكومییانەی   و فێرکارییە پەروەردەیی  دامەزراوە: ئەو یەكەم

و   کانی نمرە ەدەكەونە ژێر هەمان مەرج و ڕێكاری پێدانی كارتەكانی هەڵسەنگاندن و بڕوانام
 حكومییەكاندا پەیڕەو دەكرێت.    دامەزراوە، كە لە کانی دەرچوونبەڵگەنامە

 
هەر قۆناغێك   دەرچوونی و بەڵگەنامەکانی ی نمرەكارتەكانی هەڵسەنگاندن و بڕوانامەكان دووەم: 

  بەڵگەنامەکانی  و  ی نمرەكارتەكانی هەڵسەنگاندن و بڕوانامەكان  یە لەگەڵ، هاوتادامەزراوانە و لە
 .حكومییەكان  پەروەردەییە  پەیمانگەخوێندنگە و قوتابخانە و   دەرچوون لە
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  و بیانی نێودەوڵەتیناحكومییانەی پرۆگرامی   و فێرکارییە پەروەردەیی دامەزراوە : ئەو ەمسێی
كارتەكانی هەڵسەنگاندن و   انەی پێدانی تایبەت  ەمەرج و ڕێكار ئەو ، دەكەونە ژێر دەخوێنن 
بە وەزارەت   پێشکەش کەلەالیەن دامەزراوە كە پێشتر  ،ی دەرچوون و بەڵگەنامەکان ی نمرەبڕوانامە
   پشتگیری لەسەر وەرگیراوە.زامەندی و ەلەالیەن وەزارەتەوە ڕ کراوە و 

، لە  کانپۆلی دوازدەیەمی خوێندنگە ناحکومییە نێودەوڵەتییە  ەدەرچوون ل   : بەڵگەنامەیمچوارە
، و بەڵگەنامەی دەرچوون لە پۆلی سەر بنەمای دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت

رچوون لە تاقیکردنەوە بیانییەکان  بنەمای دە بە پێیدوازدەیەمی خوێندنگە ناحکومییە بیانییەکان، 
 دەدرێت. 

 . ی هەیەدەرچوون   ەڵگەنامەکانیب   بەرانبەرکردنیو  پشتگیریكردن  کە مافی الیەنە    وەزارەت تاكە: مپێنجە

 

 لقی پێنجەم 
 حوکمە هاوبەشەکان 

 : (١٤٣) ماددەی
ناحکومییەکان، لە بە الیەنی    و فێرکارییە لە دامەزراوە پەروەردەیی ، هەر ساڵێكی خوێندن :یەکەم

کەمتر   كاتژمێرپێنج  ( ٥)  لە  خوێندن  هیچ ڕۆژێكی ، وپێكدێت ڕۆژی خوێندن سەد و حەفتا   ( ١٧٠)  کەم 
 نابێت. 

و فێرکارییە   دووەم: ساڵنامەی خوێندن و کاتەکانی دەوام و پشووەکان لە دامەزراوە پەروەردەیی 
وەرگیراوە لە وەزارەت،   پێەخرێت کە پێشتر ڕەزامەندی  د كبەپێی ئەو پرۆگرامە ڕێ ،ناحکومییەکان 

 سی و پێنج.  ( ٣٥) ماددەی  یی ئەم ماددەیە و حوکمەکان ( یەکەم) بە ڕەچاوکردنی بەندی 

ەیە ڕۆژ و کاتژمێری زیاتر  ناحکومییەکان مافیان ه و فێرکارییە : دامەزراوە پەروەردەییسێیەم
هەروەها دەتوانن لەو ڕۆژانە بخوێنن  یە هاتووە.ی ئەم ماددە( یەکەم) وەك لەوەی لە بەندی  نبخوێن

 سی و پێنج پشوو نییە.   ( ٣٥) کە بە پێی ماددەی 
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 ان و خوێندکارانی ی قوتابیڕێكارەكانی گواستنەوە 

 :  (١٤٤)ماددەی 
و   ان و خوێندکاران لە نێوان دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیی ڕێکارەکانی گواستنەوەی قوتابی

 : دەدات ڕێكدەخرێت، بە ڕەچاوکردنی ێەك کە وەزیر بڕیاری لیبەپێی ڕێنمایی حکومییەکان

، بەدەر لەوەی کە سیستەمی پارالێل بە  ناحکومی پەروەردەیی خوێندکاری پەیمانگەی  یەکەم
 . حکومی نییە پەروەردەییمافی گواستنەوەی بۆ پەیمانگەی   ڕێگەپێدراوی دەزانێت، 

 
دوازدەیەمی ئامادەیی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکاری   (١٢)خوێندکاری پۆلی دووەم: 

. لە کاتی  نییە  حکومینێودەوڵەتی و بیانی مافی گواستنەوەیان بۆ ئامادەییەکی    حکومینا
گواستنەوەی خوێندکار بۆ قەزایەکی تر وەزارەت مافی هەیە مۆڵەتی گواستنەوە بدات ئەگەر بە  

 پێویستی زانی. 
 

 : (١٤٥)ماددەی 
  پەروەردەیی  ەکیپەیمانگەی کۆمەڵگەی پەروەردەیی و ە و خوێندنگە ووتابخان ق  هەموو: یەکەم

 بکات.   بە یەك پۆل دەست پێ  بێت بە الیەنی کەمدە   ،لە ساڵی یەکەمی دامەزراندنی ، ناحکومی

   دووەم: 
لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی یەك بازنەی   کە  ناحکومییەیبنەڕەتییە  ە  ەو قوتابخانئ  -أ

ساڵی خوێندندا ببێتە  سێ    ( ٣)   یلەماوەتا    ، اتەوەبک  نوێ ، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی  خوێندنی نییە
 ی خوێندن. بازنەخاون گشت پۆلەکانی یەك 

، دەبێت  لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی ئامادەیی نییە   کە  خوێندنگە ناحکومییەیەو  ئ  -ب
پۆلەکانی    هەر سێساڵی خوێندندا ببێتە خاون  سێ    ( ٣)   ی لەماوەتا    ، اتەوەبک  نوێ بۆ ساڵی دواتر پۆلی  
 خوێندنی ئامادەیی. 

 لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی پەیمانگەی   کە  ناحکومییەی  پەروەردەییە پەیمانگە  ەو  ئ  -ج
ساڵی خوێندندا  پێنج    ( ٥)   لەماوەیتا    ،اتەوە بک   نوێ، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی  نییە   پەروەردەیی
 . پەروەردەییی پۆلەکانی خوێندنی پەیمانگە هەر پێنج ببێتە خاون 

بە الیەنی کەم پۆلێکی لە هەر لە ساڵی یەکەمی خوێندندا    پەروەردەیی ناحکومی دەبێت   یکۆمەڵگە  -د
خوێندن هەبێت، و پۆلێکی نوێ زیاد بکات بۆ هەر ساڵێکی خوێندنی نوێ تا دەگاتە خاوەن    قۆناغێکی

 گشت پۆلەکانی خوێندن. 
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بنەڕەتی هەموو  :  مسێیە خوێندن،    ناحكومی،  قوتابخانەیەکی  بە  درێژەدان  هەیە    یماف بۆ  ئەوەی 
 وەربگرێت.  ی بۆمۆڵەت الی وەزارەت نوێ بكاتەوە، بەو مەرجەی ئامادەیی قۆناغیخوێندنی 

 

 بەشی سێیەم 
 یەکان کارگێڕیپێکهاتە  

 
 لقی یەکەم 

 تر بەڕێوەبەر، یاریدەدەری بەڕێوەبەر، مامۆستا و فەرمانبەرانی 

 : (١٤٦)ماددەی 
   .هەبێتهەمیشەیی ێکی بەڕێوەبەر  حكومینا  دامەزراوەیەکی پەروەردەییهەموو  پێویستە یەکەم: 

   : دووەم
لە    -أ مندااڵن  باخچەیەکی  لە  مندااڵن  ژمارەی  سەد    ( ٢٠٠) ئەگەر  بوودوو  زیاتر  پێویستە  ،  منداڵ 

 یاریدەدەرێکی بەڕێوبەر دابنرێت. 

  یانکۆمەڵگەی پەروەردەیی    یان خوێندنگە    یانقوتابخانە    ئەگەر ژمارەی قوتابییان و خوێندکارانی   -ب
 یان زیاتری  ییاریدەدەرێکی بەڕێوەبەردوو سەد،    ( ٢٠٠) گەیشتە    حكومی نا   پەروەردەیی  پەیمانگەیەکی

 . دەنرێتبۆ دا

پەروەردەیی  پێویستە  :  سێیەم دامەزراوەیەكی  مامۆستای  ناهەموو  ژمارەیەك  کە    ، ەبێته حکومی 
 بگونجێت. انیان  خوێندکار و ان یقوتابی مندااڵن یاخود لەگەڵ ژمارەی

و  هەموو  پێویستە    :چوارەم خوێندنگە  و  و  قوتابخانە  پەروەردەیی    پەیمانگەیەکی کۆمەڵگەی 
هەر    حكومی نا  پەروەردەیی بۆ  پەروەردەیی  سەد س  ( ٣٠٠) ڕێنماییکارێکی  خوێندکارێك   ێ  و   قوتابی 

 . هەبێت 

 ( ٣٠٠) کە لە    حكومی نا پەروەردەیی  قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگەیەکی  هەموو  پێویستە    :پێنجەم
یان خزمەتگوزاری   هەبێتفەرمانبەرێكی تەندروستی    بێت،قوتابی و خوێندکاری زیاتر هەسێ سەد  

 لە ڕێگەی گرێبەستێك لەگەڵ دامەزراوەیەکی تەندروستی هەبێت.  تەندروستی

پەروەردەیییەکكۆمەڵگەهەموو  پێویستە    :شەشەم بڕوانامەی    ناحکومی  ی  خاوەن  بەڕێوەبەرێکی 
بنەڕەتی  باخچەی مندااڵن و قۆناغی  ێك بۆ هەر یەك لە بەشەکانی  بەڕێوەبەر  ، هەروەهابێتهەزانکۆی  

کارگێڕی و   و  ئەکادیمی  یکاری  بەڕێوەبەری کۆمەڵگە بەرپرسی یەکەم  .دادەنرێت  و قۆناغی ئامادەیی
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و    دارایی سەرپەرشتیاری  سەرەکی  ئەرکی  هەروەها  قۆناغەکانی    دڵنیاییدەبێت،  گشت  لە  جۆری 
 دەکەوێتە سەر شانی.  خوێندن لە کۆمەڵگە

و  نا  ییپەروەردە  یەکیدامەزراوە  هەموو :  حەوتەم كارگێڕی  فەرمانبەری  ژمارەیەك  حكومی، 
 ، دەبێت. بەگوێرەی پێداویستی دامەزراوەکە  ،خزمەتگوزاری

 

 :(١٤٧)ماددەی 

 :  یەكەم
لە  ناحکومییەکانپەروەردەییە  دامەزراوە مامۆستایانییەکانی ییشەمدەبێت ڕێژەی ئەندامە هە -أ
هەروەها نابێت   .تدامەزراوەكە كەمتر نەبێ مامۆستایانیكۆی ژمارەی هەشتا لە سەدی   ( ٪٨٠) 

لە هەر یەك لە سێ قۆناغەکەی کۆمەڵگەی   مامۆستایانڕێژەی ئەندامە هەمیشەییەکانی 
 . قۆناغە پەیوندیدارەکەی کۆمەڵگە کەمتر بێتمامۆستایانی هەشتا لە سەدی  ( ٪٨٠) پەروەردەیی لە 

ی هەر یەك لە دوازدە ساڵەکەی  سەدی بەشەوانەکان هەشتا لە  ( ٪ ٨٠) دەبێت بەالیەنی کەم  -ب
  مامۆستابدرێت بە   پەروەردەیی  یخوێندنگە و پێنج ساڵەکەی پەیمانگە/ خوێندنی قوتابخانە

 . هەمیشەییەکان

پەروەردەیی دووەم دامەزراوەیەكی  دامەزراوە    و فێرکاری  : هیچ  كارمەندانی  نییە  مافی  ناحكومی، 
بەڕێوەبەرایەتییە  یپەروەردەی و  وەزارەت  دیوانی  كادیرانی  و  سەرپەرشتیاران  و  حكومییەكان  ە 

 .( إعارة) ن کراوخواستر، یان  ئەوانە نەبێت کە مۆڵەتی بێ مووچەیان هەیە ، بەکار بێنێتگشتییەكان 

نییە  سێیەم مافی  هیچ كەس  کاتدا  :  یەك  پەروەردەلە  دامەزراوەی  دوو  فێرکاری   ییبەڕێوەبەری   و 
 . بێت  ناحکومی

لە دامەزراوە  کارکردنی  بێت، مافی  را تەندروستی خانەنشین ک  کاریهۆ بەمامۆستایەك    ەرچوارەم: ه
 . نییە ناحکومییەکان   و فێرکارییە پەروەردەیی

ساڵی   ، لە مانگی یەکەمیکانناحکومییە   و فێرکارییە پەروەردەیی : پێویستە دامەزراوەپێنجەم
 . نبۆ وەزراەت بنێرێری ابۆ ئاگادکارگێڕی و مامۆستایانیان ناوی ئەندامانی  ،خوێندن 

 
شەشەم: تەنها پێش دەستپێکردن و دوای تەواوبوونی دەوامی فەرمی خودی ئەو دامەزراوە  

یەکە کاری تێدا دەکات، و دوای مۆڵەت  حکومیفەرمانبەرە / یەی کە مامۆستاحکومیپەروەردەییە  
مافی   حکومیفەرمانبەرەوە، دامەزراوەی نا/ دامەزراوە حکومییەکە لە الیەن مامۆستاوەوەرگرتن لە 

 بەکارهێنانی مامۆستا و فەرمانبەری پەروەردەیی تری حکومی هەیە. 
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مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی  و  یاریدەدەری بەڕێوەبەر و بەڕێوەبەرمەبەست لە   :حەوتەم 
 : ئەمانەیەیەکان  حکومییە ناهەمیشەیی لە دامەزراوە پەروەردەی

 .دامەزراون بێ ئەوەی موچەخۆری کەرتی گشتی بن   یەکەحکومینا  گشت ئەوانەی لە دامەزراوە  -أ
 . نەبووەشەست و سێ ساڵ تێپەر  ( ٦٣) تەمەنیان لە گشت ئەوانەی   -ب
 گشت ئەوانەی لە دامەزراوەکە دامەزراون بێ ئەوەی گرێبەستی هەمیشەییان لە گەڵ هیچ   -ج

 شوێنێکی تر هەبێت.       
   کەرتی گشتی کە  مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەییو  یاریدەدەری بەڕێوەبەرو  بەڕێوەبەر  -د

 بە کارمەندی هەمیشەیی هەژمار ناکرێن.  ن مۆڵەتی بێ موچەی خاوەنیان   ( ةإعار) خواستکراون     

 

 لقی دووەم 
 ناحكومییەكان  و فێرکارییە  پەروەردەیی  دامەزراوەی  مافەكانی فەرمانبەران

 :(١٤٨)ەی دماد
  شایستە ناحكومی، بەرپرسە لە پاراستنی ماف و  و فێرکاری پەروەردەییدامەزراوەی  خاوەنی :  یەكەم

پابەند  هەروەها  ،كارمەندەكانی لە ماوەی خزمەتكردنیان لە دامەزراوەكەدای و مەعنەوییەكانی دماد
 .دڵنیایی جۆریشیاندنیان و فێربوونی بەردەوامیان و ڕاهێنانیان لەسەر پرۆسەی   دابینکردنی  دەبێت بە

كە یاسای بیمەی   تناحكومی، ئەو تۆمارانەی هەبێ پەروەردەیی: پێویستە دامەزراوەی دووەم
جێگیركردنی مافەكانی مامۆستایان و   ش بەمەبەستی ەبەمەرجیان دەزانێت، ئەو كۆمەاڵیەتی

 . تر كارمەندەكانی وفەرمانبەران 

ان بە پێی  یپشوو مافی ، یەکانناحكومی  و فێرکارییە پەروەردەیی دامەزراوە  یبەرانفەرم : سێیەم
  و بەڕەچاوکردنی حوکمەکانی   ،دەستنیشان دەکرێت کەی نێوان کارمەند و دامەزراوەگڕیبەست 

 . یاسای کار

دامەزراوە    : بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستایان و ڕێنماییکاری پەرورەدەییچوارەم
بەشداریکردنیان لە خولی بەهێزکردنی تواناکان و مافی    ،یەکانناحكومی  و فێرکارییە  پەروەردەیی

 کاتژمێر کەمتر بێت. سی   ( ٣٠) ە لە ساڵێکدا نابێت لە فێربوونی بەردەوام هەیە، ک

 :  پێنجەم
و فێرکارییە ناحکومییەکان   پەروەردەیی نابێت كاتژمێرەكانی كاركردنی فەرمانبەرانی دامەزراوە -أ

 كاتژمێر لە حەفتەیەكدا زیاتر بێت.   چل ( ٤٠) كاتژمێر لە ڕۆژێكدا و لە  هەشت ( ٨) لە 
كە لەنێوان   ت،وانەوتنەوەش بەگوێرەی ئەو گرێبەستە دەبێ  دیرانی ژمارەی بەشەوانەكانی كا  -ب
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کاتژمێرەکانی کار لە هەفتەیەکدا کە لێرەدا   بەستراوە، بە ڕەچاوکردنی دیرەکە دامەزراوەكە و كا 
 .  کراوە  باس

،  ی بەشەوانەی زیاتر وەك لەوەی لە گرێبەستەکە هاتووەیان وتنەوە دەلە حاڵەتی كاركردنی زیا -ج
  ەمامۆستا و فەرمانبەر زیادە بە  ی کارکردنی پێویستە دامەزراوەكە مافی هەر كاتژمێرێك

 . پەیوەندیدارەکە بدات

مووچەى   شەشەم:  بڕى  پەروەردەیی   فەرمانبەرانی  مانگانەی   كەمترين  فێ  دامەزراوە    کارییەرو 
مووچەى    ناحکومییەکان، كەمترين  لە  لە بنەڕەتی  نابێت  هاوشێوەکانی  گشتى   فەرمانبەره    كەرتى 

 . کەمتر بێت

  پەروەردەیی   دامەزراوە پشووى هاويندا، مووچەى مامۆستا و كارمەندانى هەمیشەیی    لە  حەوتەم:
  و دامەزراوەکە دەبێت، بە ڕەچاوکردنی   کارمەندی نیوان  بە پێی گرێبەستناحكومييەكان    و فێرکارییە
 . یاسای کار حوکمەکانی

دامەزراوەمهەشتە  خاوەنی  دەرکردنی    ی:  مافی  ناحكوومی  بەبێ    ، نییە  بەڕێوەبەری پەروەردەیی 
دامەزراوەکە،  .یکەدەرکردنەهۆیەكانی    دیاریکردنی  بەڕێوەبەری  دەرکردنی    مافی   هەروەها 

 .یاندەرکردنەهۆیەكانی ئەو   دیاریکردنینییە بەبێ  و کارمەندانی تری  كارمەندانی وانەوتنەوە 

دامەزراوە    نۆیەم: نێوان  ناکۆکییەکانی  و  گرێبەست  هەڵوەشاندنەوەی  و  دامەزراندن  مەرجەکانی 
پەروەردەییە ناحکومییەکان و فەرمانەران و کارمەندان تری دامەزراوەکان، بەگوێرەی حوکمەکانی  

 ، ئەگەر دەقێکی تر لەم یاسایەدا نەهاتبێت. لەگەڵ دەکرێت یاسای کار مەمەڵەیان 

کارکردنی   ساڵەکانی  و  دەیەم:  بەڕێوەبەر  یاریدەدەری  و  ڕێنماییکاری مامۆستا  بەڕێوەبەر  و 
لە دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاری ناحکومی قازانج نەویست بە خزمەتی فەرمی  پەروەردەیی  

 . بۆ گشت مەبەستەکان هەژمار دەکرێت 
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 لقی سێیەم 
 لە دامەزاروە پەروەردەییە ناحکومییەکان  دامەزراندن

 
 مەرجەکانی دامەزراندن  -١

 : (١٤٩)ماددەی 
 یەکەم: مەرجەکانی دامەزراندنی بەڕێوەبەر: 

 ، لە عێراق یان دەرەوی عێراق. بەرایی زانکۆ بێتبڕوانامەی  خاوەنی  -أ
، لە عێراق یان  ساڵ كەمتر نەبێت پێنج  ( ٥) لەبواری پەروەردە و فێرکاری لە کار یان چاالکی ونی  وئەزم -ب

 دەرەوی عێراق. 
كە وەزارەت بە هاریكاری لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەكانی    ،خولی شیاندنی بەڕێوەبەری بینێت  -ج

 دەدات.  ئەنجامیسااڵنە  پەروەردە 
  " سەرزەنشت" وەك  ، سزای كارگێڕی  نابێت  ،و درابێت  بەدڕەوشتی حوكم  ناسیاسی یان بە تاوانینابێت  -د

 . درا بێت ، و زیاتر
 ، وەكەبووبێتن  شلەبواری پەروەردە خوێندنەکەیان، هەرچەندە زانکۆ دەكرێت هەڵگرانی بڕوانامەی  -هـ 
 . دیبێت شیاندنی بەڕێوبەریان  خولی  دامەزراندنیانپێش  مەزرێن، بە مەرجێكبێوەبەر داڕبە

 یاریدەدەری بەڕێوەبەر:مەزراندنی امەرجەكانی ددووەم: 
 هەبێت.  پەروەردەدا لەبواری زانکۆی بڕوانامەی یاریدەدەری بەڕێوەبەری باخچەی مندااڵن دەبێت  -أ

لەبواری  زانکۆیبڕوانامەی ی پەروەردەیی  ەیاریدەدەری بەڕێوەبەری قوتابخانە و پەیمانگدەبێت   -ب
 . نەبێت ساڵ كەمترسێ  ( ٣)  ە لە بواری پەروەردە ل ونیوئەزم ،و هەبێت  پەروەردەدا

  " سەرزەنشت" سزای كارگێڕی وەك  و نابێت درابێت  بەدڕەوشتی حوكمیان   ،نا سیاسی بە تاوانی  نابێت   -ج
 درابێت. ، و زیاتر

 : پەروەردەییمەرجەكانی دامەزراندنی مامۆستا و ڕێنماییكاری سێیەم: 
 . پەروەردەدالە بواری  بەرایی زانکۆی بێت،بڕوانامەی   خاوەنی  -أ

 درابێت.   بە بەدڕەوشتی حوكم بەتاوانی ناسیاسی یان نابێت  -ب
 جۆری، کە وەزارەت سااڵنە پێش دامەزراندنیان ڕێکی دەخات، بینیبێت.  دڵنیایی دەبێت خولی  -ج

ناحکومییەکان مافی خۆیانە مەرجی زیاتر دابنێن  و فێرکارییە  چوارەم: دامەزراوە پەروەردەیی
 سێیەمی ئەم ماددەیە هاتووە.   و دووەم و وەك لەوەی لە بەندی یەکەم
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 گرێبەستی دامەزراندن  -٢

 :  (١٥٠)ەی دماد
و هەر   ناحکومییەکە و فێرکارییە پەروەردەیی وان دامەزراوە ێپێویستە گرێبەست لەنیەکەم: 

 دامەزراوەکە هەبێت. ێکی فەرمانبەر

  پشووەکان و وکار و ی موچە و کات و شێوازی بڕ دەبێت گرێبەستەکە ماوەی کارکردن و  دووەم: 
 . تێدا هاتبێت   و سزاکانی جێبەجێنەکردنی ئەرکەکانی انمافەکانی تری کارمەند

بەڕێوەبەر و خاوەنی دامەزراوەکە یان ئەوەی ی بەڕێوەبەر لەالیەن  ندامەزراندگرێبەستی  : سێیەم
 نوێنەرایەتی دەکات واژۆ دەکرێت. 

 دەکرێت. گرێبەستی دامەزراندنی فەرمانبەرانی تر لەالیەن فەرمانبەرەکە و بەڕێوەبەر واژۆ :  چوارەم

 

 لقی چوارەم 
 ناحکومییەکان  و فێرکارییە  لە دامەزراوە پەروەردەیی  ئەركەكانی بەڕێوەبەر 

 :  (١٥١)ەی دماد
   هەیە:    ناحکومییەکە دەکات و ئەم ئەرکانەی و فێرکارییە  ڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییبە

 شەست و هەشت هاتووە.  ( ٦٨) ی ماددەی ( یازدەیەم) بەندی  تا   ( یەکەم) یەکەم: ئەو ئەرکانەی لە بەندی 

بۆ خاوەن دامەزراوەکە سەبارەت بە گرێبەست لەگەڵ فەرمانبەران بۆ   زدووەم: بەرزکردنەوەی پێشنیا
 ن. دامەزراوەکە بەپێی پێویستی دامەزراوەکە، یان هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی فەرمانبەرا

 . ی پەروەردەیی کە لەالیەن خاوەن دامەزراوەکەوە پێی ڕادەسپێردرێتتر هەر ئەرکێکی سێیەم: 

 :  (١٥٢)ماددەی 
ئەم یاسایە هاتووە  حەفتا و یەك  ( ٧١) و حەفتا  ( ٧٠) و شەست و نۆ  ( ٦٩) ئەو ئەرکانەی لە ماددەی   یەکەم:
لە دامەزراوە پەروەردەییە   پەروەردەییری ایاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییكبەسەر 

 جێبەجێ دەکرێت.  ناحکومییەکان 

یاریدەدەری ناحکومییەکان مافیان هەیە ئەرکی تر بە  و فێرکارییە دامەزراوە پەروەردەیی دووەم: 
ەوتنی دووالیەنە  كک ڕێ ئەویش دوایبسپێرن،  بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی

 . اتبێت مەرجێك لە گرێبەستی دامەزراندن ناویان هلەگەڵیان، یان بە 



98 

 

 لقی پێنجەم 
 ناحکومی  و فێرکاری دامەزراوەی پەروەردەییکارگێری  ئەنجومەنی  

 پێکهێنان  -١

 :  (١٥٣)ماددەی 
  پەروەردەیی گەیەكی انپەیم  پەروەردەیی و ەکی کۆمەڵگەی   قوتابخانە و خوێندنگە وە هەر : ل یەکەم

یان ئەوەی   ،سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە  بە   ،دەهێنرێت  كپێ كێ ئەنجومەنناحكومیدا،  
 هەر یەك لە:  نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی

 . کە بەڕێوەبەری دامەزراوە -أ
 . دەستەی مامۆستایانی دوو نوێنەر -ب
   ، ئەگەر لە دامەزراوەکە هەبێت.ڕێنماییكاری پەروەردەیی -ج

منداڵ زیاتر  پەنجا  ( ٥٠) کە ژمارەی مندااڵنی لە   ناحكومیدا  یباخچەیەکی مندااڵنە هەر : لدووەم
یان ئەوەی نوێنەرایەتی    ، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکەدەهێنرێت،   پێك كێ، ئەنجومەنبوو

 دەکات و ئەندامیەتی هەر یەك لە: 
 کە. باخچەبەڕێوەبەری  -أ

 . دەستەی مامۆستایانی دوو نوێنەر -ب
 چاودێرێك.  -ج

ی ئەم ماددەیە پاش  (دووەم) بەندی ئەنجومەنی و  (یەکەم)سێیەم: بڕیارەکانی ئەنجومەنی بەندی 
 ن دامەزراوەکە یان نوێنەرەکەی بە پەسەندکراو هەژمار دەکرێن. ەڕەزامەندی خاو 

 

 ناحکومییەکان   و فێرکارییە کارگێڕی دامەزراوە پەروەردەییئەنجومەنی  ی ئەرك -٢

 :  (١٥٤)ماددەی 
لە دامەزراوەكە  جۆری  دڵنیاییپرۆسەی و بەڕێوەچوونی پرۆسەی خوێندن  بۆ  بەدواداچوون  یەكەم:

   .انیوەرزانەو هەڵسەنگاندنی 

 وردەكارییەكانی پالنی سااڵنەی دامەزراوەكە.  بۆ   : بەدواداچووندووەم

بەڕێوەبەر    و   نپەیوەست بە دامەزراوەكە   انەیدۆزە گرنگئەو  و چارەسەركردنی    تاوتوێکردن :  سێیەم
 یارمەتی بدەن. لەو بوارە دەكات کە  ئەنجومەنداوا لە 

 یەکان بێتەوە.  یبەڕێوەبردنی دامەزراوەکە بە جۆرێك کە لەگەڵ ئامانجەکانی ئەم یاسایە و ڕێنمای:  چوارەم
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 لقی شەشەم 
 ناحکومییەکان   پەروەردەییەلێژنەکانی قوتابخانە و پەیمانگە 

 : (١٥٥)ماددەی 
  پەروەردەیی ەکیپەروەردەیی و پەیمانگەی  ەکیلە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەی 

هەشتا و شەشی   (٨٦)شەش لێژنەیە دادەنێت کە لە مادەی  وئەالیەنی کەم   بە ناحکومی، بەڕێوەبەر  
 ئەم یاسایە هاتووە. 
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 بەشی چوارەم 
 سیستەمی دارایی 

 
 لقی یەکەم 

 کرێی سااڵنەی خوێندن 

 :  (١٥٦)ماددەی 
: هەموو دامەزراوە پەروەردەیی و فێركاریی ناحكومی، مافی وەرگرتنی كرێی سااڵنەی  یەكەم

 . خوێندنیان هەیە

   دووەم: 
 .  خۆ  دەگرێتە ساڵی خوێندن خوێندن و جلی یەكپۆشی   کتێبەکانی خوێندن، هەموو سااڵنەی كرێی   -أ

کە پێش دەرچوونی ئەم یاسایە   ، ناحکومی و فێرکاری هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی -ب
بڕگەی   حوکمەکانیگەڵ  لە دەرچوونی ئەم یاسایە لە ڵسێ سا ( ٣) دەستبەکار بووە، دەبێت لە ماوەی 

،  بەندەمەکانی برگەی یەکەمی ئەم  وکبۆ خۆگونجاندن لەگەڵ ح خۆیان بگونجێنن.  یەکەمی ئەم بەندە
 ناحکومییەکان مافیان هەیە کرێی سااڵنی خوێندن بەرزبکەنەوە.  و فێرکارییە  دامەزراوە پەروەردەیی 

  و خوێندکاران  انیقوتابیكرێی هاتوچۆی ی خواردن و  وتێچو بڕیسێیەم: دامەزراوە مافی هەیە 
 مەندانە بێت. و، بە مەرجێك ئارەزووەربگرێت 

و   ی قوتابی رابەخێوک بێ ڕازیبوونی   ،ە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان نییەاوچوارەم: دامەزر
هەژدە ساڵ یان زیاتر  ( ١٨) خوێندکار، یان بێ ڕازیبوونی خودی قوتابی یان خوێندکار ئەگەر تەمەنی 

خویندکاران، جگە لەو پارانەی کە لە   ان و بییبارگرانییەکی دارایی بخەنە ئەستۆی قوتاهیچ بوو، 
 ە هاتووە. ی ئەم ماددەی( سێیەم) و   ( دووەم) و  ( یەکەم) بەندی 

 :  پێنجەم
لە   خوێندنیسااڵنەی كرێی زیادکردنی ناحكومی، مافی و فێرکاری  هیچ دامەزراوەیەكی پەروەردەیی  -أ
ی ئەم  ( ب) ، و بەڕەچاوکردنی خاڵی مەرجێك وەزارەت ئاگادار بکاتەوە  نییە، بەزیاتر  پێنج لە سەد  ( ٪ ٥ ) 

 بەندە. 
یان بەرزکردنەوەکە    ،بەرزکردنەوەی نەرخەکە بگرێتمافی هەیە ڕێگە لە  وەزارەتئەنجومەنی  -ب

 سی ڕۆژ تێپەر نەکات لە ڕۆژی ئاگادارکردنەوەی وەزارەت.  ( ٣٠) کەمتر بکاتەوە، ئەویش لە ماوەێك کە لە 

دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە ناحکومییەکان، مافیان هەیە لەسەر کرێی سااڵنەی خوێندنی   -ج
 م بن، بێ هیچ دەستێوەردانێك. ابەردەوبڕیاری لێدراوە   وەرگرتنی مۆڵەتلە کاتی کە خۆیان 
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 شەشەم: 
یەکەم،   پشکیسی ڕۆژ لە ڕۆژی دانی  ( ٣٠) خوێندکار لە ماوەی و  ری قوتابیابەخێوک ئەگەر  -أ

لە دانانی یان بەردەوامبوونی منداڵەکەی یان قوتابی یان خوێندکارەکەی لە   ەوەپەشیمانبوو 
ی قوتابی  رابەخێوکنەوەد لە سەدی پارەکە بۆ   ( ٪٩٠) دامەزراوەکە، ئەرکە لەسەر دامەزراوەکە 

 ی یەکپۆشی. ، جگە لە پارەی کتێب و جلوبەرگ بگەڕێنێتەوە 

ی وەرزی دووەم، ئەگەر پێش دەسپێکی  خوێندکار دەبەخشرێت لە کڕێی سااڵنو قوتابی و  منداڵ -ب
 ی کشاندەوە یان گواستیەوە. ۆخوەرزی دووەم لە دامەزراوەکە 

پێش دەسپێکی ساڵی خوێندن یان پێش دەسپێکردنی خوێندنی  یە دامەزراوەکە  ی ئەرکحەوتەم: 
خویندکار بکات  و   قوتابیو  ڵی مندا رابەخێوکخوێندکار گرێبەستێك لەگەڵ  و   قوتابیو  منداڵ

 سەبارەت بە ماف و ئەرکەکانی هەردوو الیەن. 

 

 : ( ١٥٧) ماددەی 
 یەکەم: 

 . کەمتر نابێت  پشك دوو  لە، ی خوێندنكرێی سااڵنە -أ

یان پێش دەستپێکردنی   ەکە خوێندکار  یان قوتابییان   ڵەکەکاتی تۆمارکردنی مندا لە یەکەم پشکی -ب
 . دەدرێت ساڵی خوێندن 

 . ەدرێتد  دووەموەرزی   دەستپێکی کاتی لەدووەم  پشکی  -ج

 هەیە.  پشك  دوو ( ٢) کانی خوێندنی بۆ زیاتر لە پشکەزیادکردنی مافی  کە، دامەزراوە -د

 . هەیەبەجیا یان پێکەوە   ی کانپشکە پێدانیمافی   ی قوتابیرابەخێوک -هـ 

سااڵنەی خویندن لە  خوێندکار پابەند نەبوو بە دانی کرێی و   قوتابیو  ری منداڵابەخێوک دووەم: ئەگەر 
خویندکار بۆ  و  قوتابیو   کاتی خۆی، دامەزراوە مافی هەیە داوا لە وەزارەت بکات بە گواستنەوەی منداڵ

  قوتابیو  منداڵ لە ڕۆژی داواکەوە  پازدە ڕۆژدا ( ١٥) دامەزراوەیەکی حکومی، و دەبێت وەزارەت لە ماوەی 
 خویندکار بگوازێتەوە. و 

مافی   ناحکومی  و فێرکاری دامەزراوەی پەروەردەیی بۆ وەرگرتنی کرێی سااڵنی خوێندن، : سێیەم
 کردنەوەی ژمارەی بانکی هەیە. 
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 لقی دووەم 
 باجەکان 

 :   (١٥٨)ددەی ما
،  بێتکارپێکراوەکانی هەرێم دە  بەپێی یاسادامەزراوە پەروەردەییە ناحكومییەكان  باجەکانی سەر 

 هاتووە.  ( ١٨٤) ماددەی بە ڕەچاوکردنی ئەوەی لە 

 

 بەشی پێنجەم 
لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە   و سەرپەرشتیكردن و هەڵسەنگاندن جۆری دڵنیاییسیستەمی 

 ناحکومییەکان 

 :  (١٥٩)ماددەی 
، پێویستە بە ێتبەكار دەهێن حکومی   پرۆگرامیپەروەردەیی ناحكومی كە   یەکیهەموو دامەزراوە

 . بێتپابەند  وەزارەت ی و هەڵسەنگاندن جۆری  دڵنیایی  سەرپەرشتیكردن وسیستەمی  

 : (١٦٠)ماددەی 
تایبەت بە خۆی   گرامیۆپر کە ناحكومی و فێرکاری  پەروەردەیی یەکیدامەزراوە هەموو یەکەم:

و   جۆری دڵنیایی، دەبێت سیستەمی پەسەند کراوە لەالیەن وەزارەتەوە ێشتر پ، کە اتدەك  پیادە
 .هەبێت خۆی سەرپەرشتیكردن و هەڵسەنگاندنی تایبەتی 

کە   ئەو دامەزراوانەی هەیە  یسەرپەرشتیكردن مافی ستی زانی،ی بە پێو وەزارەت هەر کات دووەم: 
 . ەن پیادە دەک  انگرامی خۆیۆپر

 :   (١٦١)ماددەی 
 ( ٧)  حەوتمانگی  کۆتاییناحكومییە، بەر لە   و فێرکاری پەروەردەیی یەکی دامەزراوە ئەرکی هەموو 

و چۆنیەتیی بەڕێوەچوونی ساڵی خوێندنی  دامەزراوەکە  یچاالكییەكانی  بۆ  هەڵسەنگاندنی سااڵنە
 .ێتریگب وەر لە كاتی دانانی پالنی ئایندە سوودی لێ بۆ ئەوەی، ەنپێشوو بك

 : (١٦٢)ماددەی 
بەم جۆرەی   حكوومی پیادە دەكەن  گرامیۆپردامەزراوانەی كە ئەو  یەكەم: هەڵسەنگاندنی سااڵنەی 

 : بێتدە  وەخوارە

 لەالیەن بەڕێوەبەرەوە. كادیرانی پەروەردەیی هەڵسەنگاندنی سااڵنەی  -أ
ئەنجامەكانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لە تۆمارەكانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحكومییەكاندا   -ب
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بۆ بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی   ێكفۆرم بەشێوەی  شییەکی تۆمار دەكرێن و پوختە
 .دەنێردرێتپارێزگاكان و وەزارەت 

بنەما  -ج وەك  سااڵنە  سوپاس    یەكهەڵسەنگاندنی  و  ڕێز  پێشكەشكردنی  بەکار    مامۆستابە  بۆ 
هاوکات مامۆستایانە  دەهێنرێت.  ئەو  الوازەكانی  خاڵە  دیاریكردنی  ئاستی    تواناکانیانكە  ی  بۆ  لە 

 .، بە کار دێتییە پێویست ن

تایبەت    یفۆرم  و  پێوەر  لەالیەن لێژنەیەکی هەڵسەنگاندنی وەزارەت و بەگوێرەی  کاندامەزراوە   -د
بەس   کە خوێندن  ساڵی  دەستپێكی  لە  دامەزراوەبەر  دەكرێن  کانەر  بۆ  هەڵسەنگاند،  دابەش  نیان 

هەڵسەنگاندنی  هەڵسەنگاندنە  ئەو  ئەنجامی  دەکرێت.   وەك  گشتی،  دامەزراوەكە بە  و    بەڕێوەبەر 
 . هەژمار دەکرێت

بەگوێرەی ئەو  نخۆیان بەکار دێن  پرۆگرامیم: هەڵسەنگاندنی سااڵنەی ئەو دامەزراوانەی كە دووە
پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامەندی لەسەر   كە لەكاتی داواكردنی مۆڵەت  دەبێت  پێوەرانە

 تی ئەم یاسایە. سەد و شەس ( ١٦٠) ی ماددەی ( دووەم) ڕەچاوکردنی حوکمەکانی بەندی  بەوەرگیراوە، 

 بەشی شەشەم 
 حوكمە گشتییەكان 

 :  (١٦٣)ماددەی 
لەالیەن  كە دەبێت  هەموو قوتابخانە ناحكومییەكان، جلی یەكپۆشی تایبەت بە خۆیان  یەکەم: 

 مافی دیزاینەكەی هەیە. دامەزراوەکە 

انی خۆیان بکەنەوە، پاش ی قوتابخانە ناحکومیەکان شوێنی حەواندنەوە بۆ قوتابیدەکرێت  ەم: دوو
ی قوتابی و  رابەخێوکوەرگرتنی مۆڵەت لە وەزارەت. کرێی مانگانە بەپێی گرێبەستێکی نێوان 

 قوتابخانە ناحکومییەکە دەبێت. 

 :  (١٦٤)ماددەی 
لە   یروەز گشت ئەو تۆمارانەیان هەبێت کەدامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان،   دەبێتیەکەم:  

 دەدات.  ێ ەوە بڕیاریان لی ی ڕێنماییەڕێگ
لە الیەن  سااڵنە قازانج نەویست   یدووەم: دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاری ناحکوم

قازانجی دامەزراوەکە بۆ  وەزارەتەوە چاودێری دەکرێت، بەمەبەستی دڵنیایی لەوەی کە 
 دەچێت.  و دامەزراوەکە پەرەپێدانی قوتابیان و مامۆستایان و کارمەندانی تری دامەزراوەکە
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 : ( ١٦٥) ماددەی 
ناحکومییەکان مافی کردنەوەی خولی بەهێزکردنیان تەنها بۆ  و فێرکارییە  دامەزراوە پەروەردەیی 

 داواکاردنی مۆڵەتی تایبەت بۆ ئەو مەبەستە. ، ئەویش بێ ان و خوێندکارانی خۆیان هەیە ی قوتابی

 :( ١٦٦) ماددەی 
مۆڵەتیان دوای دەرچوونی ئەم   ناحکومییانەی  کارییەرو فێ یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەیی 

مەرجێك مۆڵەت لە   بەیاسایە وەرگرتووە، مافی هەموارکردنەوە و گۆڕینی ناوی خۆیان هەیە  
 بدەن کە بەپێی خشتەی هاوپێچی ئەم یاسایە دەبێت بدرێت. سوماتە ڕوەزارەت وەرگیرێت و ئەو 

 
ناحکومییانەی مۆڵەتیان پێش دەرچوونی ئەم  و فێرکارییە   دووەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەیی 

یاسایە وەرگرتووە، مافی خۆیانە ناوی دامەزراوەکانیان وەك ئەوەی هەیە بهێڵنەوە، یان هەمواری 
 ی ئەم ماددەیە هاتووە. ( یەکەمی) بەندی بکەنەوە یان بیگۆڕن وەك لەوەی لە 

مافی گۆڕینی دامەزراوەکەی  ( لوکاڵ) خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی سێیەم: 
یان کاندیدبوونی   ( ئەکریدیتەیشن) بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی هەیە، بە مەرجێك نوسراوێکی 

ش بکات، و پرۆگرام و شێوازی  ئەکریدیتەیشن لە ناوەندێکی جیهانی باوەڕ پێکراو پێشکە
 تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی باوڕەپێکراوی هەبێت و بە مەرجێك ڕسوماتی گۆڕینی مۆڵەت کە  

کە گشت  ەپەنجا لە سەدی بڕی ڕسوماتی پێدانی مۆڵەتە بدات، و بە مەرجێك گۆڕانکاریی  ( ٪ ٥٠) 
خوێندکارانەی پێش  و   ئەو قوتابی   بکات. پێ  قۆناغەکە بگرێتەوە، بەاڵم لە پۆلی یەکەم دەست

کە بوون هەر بە سیستەمی  زراوەمەداگۆڕینی دامەزراوەکە بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی، لە 
 . خۆماڵی خۆیان بەردەوام دەبن

 :(١٦٧)ماددەی 
یاسایە بكات،   ماددەکانی ئەمناحكومی، سەرپێچی و فێرکاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی هەر یەکەم: 

 ( ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠) ۆن دیناری عێراقی کەمتر بێت و لە لیمدە  ( ١٠) دەدرێت بە بڕێك کە نابێت لە دارایی  یسزا
. جگە لەوە وەزارەت مافی سەپاندنی سزای  ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر بێت و پەنجا سەد 

 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت و سەپاندنی سزای تری هەیە. 
ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی  بێ ،  کەس و الیەنێكهەر دووەم: 
پەنجا ملیۆن دیناری عێراقی کەمتر بێت و لە   ( ٥٠) دارایی دەدرێت بە بڕێك کە نابێت لە  ی، سزابکاتەوە

 ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر بێت. جگە لەوە وەزارەت دامەزراوەکە دادەخات. و پەنجا سەد   ( ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠) 
لەوە ناگرێت ڕێکای یاسای تر بەر ە ی ئەم ماددەیە ڕێگ (دووەم)و  (یەکەم)ی بەندی  سێیەم: سزاکان

 سەرپێچییەکی تری کردبێت. ئەگەر سەرپێچکار    بەرانبەر بە
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 ەم ر چوای ەدەرواز
 ئەرك و پێكهاتەی وەزارەتی پەروەردە 

 بەشی یەكەم 
 وەزارەت ئەرکەکانی

 

 :(١٦٨)ماددەی 
یشتن بە ئامانجە گشتی و هاوبەشەکانی  ەنەی خوارەوە، هەوڵی گکاراڕێوەزارەت، لە ڕێگەی ئەم  

 پرۆسەی پەروەردە و فێرکاری دەدات: 

 ەدا هاتوون. یاسای  ملە  ئەرکانەی  ئەو بۆبەدواداچوون  جێبەجێکردن و  :  یەكەم

 اری. و فێرك ییپەروەردە بنەمای دابینکردنی هەلی بەپێیفێركردنی گشتی  نەمایبچەسپاندنی : مدووە

سەرپەرشتیكردنی هەموو    ڕێکاریبە  بەستنەوەیو  جۆری  دڵنیایی کارکردن بۆ دابینکردنی : سێیەم
 حكومی و ناحكومییەكان.  و فێرکارییە  یی دامەزراوە پەروەردە

پەروەردەی  دامەزراندن:  چوارەم دامەزراوە  بەڕێوەبردنی  و    یە و  قۆناغ  هەموو  بە  حكومییەكان 
پێداویستییەكانی    جۆرەكانیان، هەروەها پارێزگاریكردن لە سەربەخۆییبوونیان و دابینكردنی هەموو

 بەگەڕكەوتن و بەردەوامبوونی كارەكانیان. 

ردەییەكان بۆ كاری پەروەردە  : دابینكردنی هۆكارەكانی فێركردن و تەكنیكە پێویستییە پەروەپێنجەم
 . اریو فێرك

 .اریفێركپرۆسەی : دیاریكردنی بنەما و پێوەرە گشتییەكانی گەشەپێدانی شەشەم

نوێكردنەوەی  حەوتەم و  دانان  و:  فێرکاری  لە   خوێندن  گرامەکانیوپر پالنی  سوودوەرگرتن    بە 
 ه. بوار ئەو پێشکەوتنەکانی  

ئەنجامدانی  هەشتەم و  پەروەردەیی  توێژینەوەی  بە  گرنگیدان  جیاواز  :  و تاقیکردنەوەی 
 .اریفێرك  پرۆسەیبۆ گەشەپێدانی   انسوودوەرگرتن لە ئەنجامەكانی

ڕێگ  خوێندنەوە:  نۆیەم دانانی  هۆكار  ەو  و   یو  ئەكادیمی  خوێندنی  بەرەوپێشبردنی  بۆ  گونجاو 
 . انپیشەیی و كاركردن لەسەر گەشەپێدانی 
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پیشەیی دەیەم توانستە  بەرەوپێشچوونی  و  گەشەكردن  بە  گرنگیدان  كادیر  ەکان:  زانستەكانی  ه  و 
 پەروەردەییەکان. 

 لە دامەزراوە پەروەردەییەکان.  هونەری و  : گرنگیدان بە چاالكیی وەرزشیەمی یازدە

و دابینكردنی خزمەتگوزارییە    و خوێندکاران   یان ی: گرنگیدان بە الیەنی دەروونیی قوتاب ەمی دوازدە
و  قوتابی  سەالمەتی  و  تەندروستی  لە  دڵنیابوون  و  كۆمەاڵیەتی  توێژینەوەی  و  تەندروستییەكان 

 ێركارییەکان. سەالمەتی ژینگەی دامەزراوە پەروەردەیی و فخوێندکاران و  

 مانیی سەرتاسەری بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواری. یئامادەكردنی پالنی نیشت  :ەمی سێزدە

پەمی ەچوارد پتەوكردنی  هاندانی  پەروەردەییەکانەی:  دامەزراوە  لەنێوان  کەسوکاری و    وەندی 
  .رانا بەخێوک ی ئەنجومەن، لە ڕێگەی بەهێزكردنی رۆڵی کاران دقوتابی و خوێن

 .ەوەلەالیەن كەرتی تایبەت  اریكاركردن بۆ هاندانی وەبەرهێنان لە بواری پەروەردە و فێرك:  ەمی پازدە

بە جێبەجێكردنی ئەو سەبارەت  لەگەڵ كەرتی تایبەت    هاوکاری: فراوانكردنی چوارچێوەی  ەمی شازدە
 هەروەها .  کارییە فێرو    ۆژە پەروەردەییانەی ئامانجیان بەهێزكردنی پرۆسەی پەروەردەڕبەرنامە و پ

 .بەپێی توانابۆ کەرتی تایبەت  پێشكەشكردنی ئاسانكاری 

مانی و نێودەوڵەتییەكان و ئاڵوگۆڕی یوەندییەكان لەگەڵ دامەزراوە نیشتەیگرنگیدان بە پ  :ەمی حەڤدە
لەبوارە   فێرکاری  پەروەردەجۆراوجۆرەکانی  بۆچوون  كوردستانو  نوێنەرایەتیكردنی  هەروەها   .   -  

ڕێكخراو   عێراق و  كۆبوونەوە  و  كۆنگرە  ئامانجی    لەو  كە  نێودەوڵەتییانەی  و  هەرێمی  كۆڕە  و 
 هەیە.  کارییانرو فێ پەروەردەیی

 . بە پەسەندی دەزانێت ئەنجومەنی وەزارەت ، کە تر : هەر ئەرکێکی پەروەردەیی هەژدەیەم
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 بەشی دووەم 
 پێكهاتەكانی وەزارەت 

 
 لقی یەکەم 

 وەزارەت و ڕاوێژکارەکان وەزیر، بریکاری  

 : (١٦٩)ماددەی 
ری  او ئاراستەك ەتی و بەرپرسی كارەكانی  ە هەیە كە سەرۆكی بااڵی وەزارەت ێکیوەزارەت، وەزیر یەکەم: 

بەگوێرەی  خۆی و ر و چاودێرە بەسەریەوە. بە بڕیار و سەرپەرشتیی او سەرپەرشتیك ەتیپالنەكانی 
  وەندییان بە ئەركەییاسایە، سەرجەم ئەو بڕیار و فەرمان و ڕێنمایییانە دەردەچن، كە پ م حوكمەكانی ئە

  ی وەزارەتەوەهەموو كاروبارە هونەری و دارایی و كارگێڕی و ڕێكخستنەكان   و پێکهاتە و دەسەاڵت و 
 ی ئەندامێكە لەناویدا. ێیەبەو پ  زیراندا،ی وە ئەنجومەن لە بەرامبەر  وەزیر بەرپرسە هەیە. 

 ئەو ئەرکانە جێبەجێ دەکات کە وەزیر پێی ڕادەسپێرێت. وەزارەت یەك بریكاری هەیە و دووەم: 

 سێیەم:  
یان پێ  ئەو ئەركانەو  ،  زیاتر بێت  پێنج کە نابێت ژمارەیان لە    ڕاوێژكاری هەیە  ژمارەیەك وەزارەت    -أ

 دەسپێردرێت کە وەزیر بەپێی پێداویستی وەزارەت بە پێویستی دەزانێت. 

لە  -ب هەریەك  ب   ڕاوێژکارەکان  دەبێت  بڕوانامەی  زانکۆخاوەن  و    ەرایی  لەوئەزموبن  بواری   نیان 
 .پازدە ساڵ کەمتر نەبێت ( ١٥) لە  اریپەروەردە و فێرك 

 

 لقی دووەم 
 ەی وەزارەت پێكهات

 :  (١٧٠)ماددەی 
 وەزارەت لەم پێکهاتانە پێكدێت: 

ڕێوەدەبرێت کە بڕوانامەی بەرایی زانکۆی ەو لەالیەن فەرمانبەرێکەوە ب  نووسینگەی وەزیر  یەكەم:
 هەیە و چەند فەرمانبەرێكی تر یارمەتی دەدەن. 

ڕێوەدەبرێت کە بڕوانامەی  ەارەت و لەالیەن فەرمانبەرێکەوە ب وەزبریکاری نووسینگەی   : دووەم
 بەرایی زانکۆی هەیە، و چەند فەرمانبەرێكی تر یارمەتی دەدەن. 

 ی وەزارەت. ئەنجومەن : سێیەم
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 .کارگێڕییە سەربەخۆکان /  : بەڕێوەبەرە گشتییەكانی ناو وەزارەت و پارێزگاكان چوارەم

 و فێرکاری.  : بەڕێوەبەرایەتییەکانی پەروەردەپێنجەم

 
 بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەكان  -١

 :  (١٧١)ماددەی 
 : دەبن وەزارەت انە لەبەڕێوەبەرایەتییە گشتییئەم   یەكەم:

 ی دیوان. یبەڕێوەبەرایەتیی گشت -أ
 باخچەی مندااڵن و خوێندنی بنەڕەتی. ی یبەڕێوەبەرایەتیی گشت -ب
 بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی خوێندنی ئامادەیی و پیشەیی.  -ج
 پەیمانگاکان و ڕاهێنان.  یبەڕێوەبەرایەتی گشتی  -د

 و سەرپەرشتیكردن.  جۆری دڵنیاییبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی   -هـ 
 . ساڵنامەی خوێندنو  تاقیکردنەوەکانبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی  -و
 پرۆگرامەکانی خوێندن.  بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی -ز

 پالندانانی پەروەردەیی.  بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی -ح
 ی خوێندنی توركمانی. یبەڕێوەبەرایەتیی گشت -ط
 ی خوێندنی سریانی. یبەڕێوەبەرایەتیی گشت -ی
 وەرزش و هونەر.  بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی -ك
 بیناسازی.  بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی -ل
 . خوێندنی ناحکومی  بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی -م
 

وەزارەت دووەم: ئەنجومەنی وەزیران هەر کات بە پێویستی زانی دەتوانێت گۆڕانکاری لە هەیکەلی 
و هەمواری  ڕێکبخات ان زێکی تر کارەکانیو بەشێوا  بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکان بکاتسەبارەت بە 

 ژمارەکەیان بکات. 
 

 . دەبێتی پەروەردە  یبەڕێوەبەرایەتیی گشت ، سەربەخۆکانی هەرێم کارگێڕییەو   لە گشت پارێزگا : سێیەم

لەالیەن    ،ی ئەم ماددەیە هاتووە ( دووەم) و    ( یەکەم) بەندی  انەی  یەك لەو بەڕێوەبەرایەتیی   هەر   م: چوارە
گشتی  بەڕێوەبەری  ناونیشانی  بە  دەبرێن  بەڕێوە  بڕوانامەی    ،فەرمانبەرێكەوە  دەبێت  بەرایی  كە 

ئەزمو  زانکۆی و  خوهەبێت  و  فێرکارین  و  پەروەردە  بواری  لە  ئەكادیمی زمەتیشی  بواری  یاخود   ،
 ساڵ کەمتر نەبێت.  دە  ( ١٠) ، کە لە ت هەبێ
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 :  (١٧٢)ماددەی 
ەك و بەڕێوەبەرایەتیی هەر ستنەوەی  گواڵوەشانەوە و هە لێکدان و  و هێنانەئارامافی وەزیر یەکەم: 

 ری.ووەزارەتی دارایی و ئابو  لەالیەن ڕاستاندنی دوای، هەیە بەش و هۆبەی

  ێ ی پەیڕوێکی ناوخۆوە کە وەزیر بڕیاری لەدووەم: پێکهاتەکانی وەزارەت و ئەرکەکانیان لە ڕێگ
   ڕەچاوکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە.دەدات دەستنیشان دەکرێت، بە 

 
 ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە  -٢

 : (١٧٣)ماددەی 
بە   ،دەبێت لە دیوانی وەزارەت  ( پەروەردە ی وەزارەتیئەنجومەن) ێك بە ناوی ئەنجومەنیەکەم:  

 لە:  سەرۆکایەتی وەزیر و ئەندامیەتی هەر یەك 

 ارەت. بریكاری وەز -أ

 وەزیر. ەکانیڕاوێژكار -ب

 بەڕێوەبەرە گشتییەكان.  -ج
 

  کۆنوسیوەزیر سکرتێری ئەنجومەن دەبێت، کارەکانی ڕێکدەخات و  ڕێوەبەری نوسینگەیەدووەم: ب 
 کۆبونەوەکان تۆمار دەکات و بڕیارەکانی ئەنجومەن دەنێرێت بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان. 

 
 :  (١٧٤)ماددەی 

 - :پێكدێت لە وەزارەتی پەروەردە   یئەنجومەن ئەركەكانی 

  م جێبەجێكردنی بەگوێرەی ئامانجەكانی ئە   بۆ   پالنی كاری وەزارەت و بەدواداچوون  داڕشتنی:  یەكەم
 یاسایە. 

 .اریفێرك پەروەردە و بە بەڕێوەچوونی پرۆسەی   سەبارەتپێویست  یگرتنەبەری بڕیار  دووەم: 

 پشووەكانی خوێندن. ڕۆژە خوێندن و چەسپاندنی  ساڵنامەی بڕیاردان لە: سێیەم

پێكهازپێشنیا  ئامادەکردنی :  چوارەم و  وەزارەت  سااڵنەی  بودجەی  پشتگیریكردنی   ،تەكانی ی    و 
 كۆتایی.   ژمیریاری ڕاپۆرتی
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خوێندن و شاند و   یمۆڵەت پێدانیو ڕێسا گشتییەكان بۆ  ( أولویات) یەکان پێشینەی : دانانی پێنجەم
 زەمالەكان. 

 .انو هەموارکردنەوەی  ەکان ی ڕێنمایی ڕەشنووسی بڕیاردان لە: شەشەم

 جۆری.  دڵنیایی: کارکردن بۆ دابینکردنی حەوەتەم

 : پێشنیاری هەمواركردنەوەی یاسا. هەشتەم

 ڕاپۆرتی سااڵنەی كارەكانی وەزارەت.  : گفتوگۆكردن و بڕیاردان لەنۆیەم

 . ی پەروەردەگشتییەكان  ایەتییە ڕاپۆرتی سااڵنەی بەڕێوەبەر  اوتوێکردنی: ت دەیەم

وەزیر بە پەسەندی دەزانێت  هاتووە، و هەر کارێك کە   لەم یاسایە هەر ئەرکێکی تر کە  یازدەیەم:
 . بداتێو بڕیاری ل ئەنجومەن تاوتوێ بکات

 
 : (١٧٥)ماددەی 

 کۆبۆنەوەی مانگانەی دەبێت و دەتوانێت لە کاتی پێویستدا کۆبونەوەی تر بکات  ئەنجومەن  :یەكەم
 و بڕیارەکانی بە ئامادەبوونی زۆرینەی ئەندامەکانی دەدرێت. 

 . هەیە ، مافی میوانداریی پسپۆران یاخود كەسانی پەیوەستداریئەنجومەن : سەرۆكی دووەم

 

 سێیەم بەشی 
 کان سەربەخۆ   ییەڕکارگێو  ی پەروەردە لە پارێزگائەنجومەن

 پێکهاتە و کۆبونەوەکان  -١

 :(١٧٦)ماددەی
،  سەربەخۆکان کارگێرییەو   پارێزگا لە گشتیی پەروەردە  کیایەتییە بەڕێوەبەر هەر  : لەیەكەم

 : ڕێوەبەری گشتی و ئەندامیەتی هەر یەك لەەسەرۆکایەتی ب  بە پێكدێت ێك ئەنجومەن
 . بەڕێوەبەری گشتی  انییاریدەدەر -أ

 . ان سەربەخۆک کارگێرییە و  ری پارێزگاوسنو لە پەروەردە کانیبەڕێوەبەرە  -ب
 و سەرپەرشتیكردن. جۆری   دڵنیایی  یبەڕێوەبەر -ج
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خەڵكانی  دووەم دەكرێت  ب:  بکرێن   ئەنجومەن  کۆبونەوەکانی  ۆپسپۆر  مافی  بانگێشت  ئەوەی  بێ   ،
 دەنگدانیان هەبێت. 

نوێنەری س  لەو کۆبونەوانە هەیە کە  ەسێیەم:  ئامادەبوونی  ندیکای مامۆستایانی کوردستان مافی 
 پەیوەستن بە پرسی مامۆستایان، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. 

ئامادەنەبوونی  :  مچوارە کاتی  کۆب  ئەنجومەن سەرۆكی  لە  ئەنجومەن وەکان ونەلە  سەرۆکی   ،  
 مافی دستینشانکردنی جێگرێکی هەیە بۆ بەرێوەبردنی کۆبونەوەکە.  پێشوەختە

و:  مپێنجە دەبێت،  جارێك  مانگی  کەم  الیەن  بە  ئەنجومەن  کات  کۆبونەوی  بوو  ێك هەر    پێویست 
بێت، جگە لە دەنگدان لەو  ەدەتوانێت کۆبونەوە بکات، و بڕیارەکانی ئەنجومەن بە دەنگی زۆرینە د 

 بەڕێوەبەری گشتییە.   لە دەسەاڵتیپرسانەی کە تەنها 

  ،لەنێو فەرمانبەرانی پەروەردە دیاری دەكات  ئەنجومەنڕیاردەرێك بۆ  : بەڕێوەبەری گشتی، بەمشەش 
  كۆبوونەوەكان و گشتاندنیان کۆنوسی  لە تۆماركردنی    ێت وهەب  ەرایی زانکۆیكە دەبێت بڕوانامەی ب

 بەرپرس دەبێت. 

 

 سەربەخۆکان  کارگێرییەلە پارێزگا و   ئەنجومەنی پەروەردەەرکی ئ  -٢

 :  (١٧٧)ماددەی 
 ئەرکەکانی ئەنجومەن: 

و   لە سنووری پارێزگاپرۆژانەی كە وەزارەت و ئەو پالن بۆ بەدواداچوون  جێبەجێکردن و  :  یەكەم
و   پرۆژەکان جێبەجێكردنیدڵنیایی لە  كاركردن بۆ  . هەروەها ڕشتووەدای  سەربەخۆکە کارگێرییە

 وەزارەت.  ەب  مانەسەبارەت بە وەرزی  یپێشكەشكردنی ڕاپۆرت

لە سنووری   كارگێڕی و هونەرییەكان   و   فێركاری  و  كێشە پەروەردەیی  دەربارەی  گفتوگۆکردن :  دووەم
، لە چوارچێوەی دەسەاڵتی  جۆری  دڵنیایی  پرسیئاستەكانی خوێندن و    بۆ  و بەدواداچوون   پارێزگا

 ئەنجومەن. 

قەزاكانسێیەم پەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتیی  كە  دۆزانەی  لەو  ڕوانین  پارێزگا :    کارگێرییە و    ی 
 دووچاری دەبن. سەربەخۆکان 

بە  پێشنیاری  :  چوارەم سەبارەت  وەزارەت  قەزابەڕێوەبەر  دامەزراندنی بۆ  پەروەردەی  ئەویش    ،ی 
 . دەبێت ی لێژنەی پسپۆرزلەسەر پێشنیا
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پێشنیاركردنپێنجەم بە  :  سەبارەت  وەزارەت  گشت  دابەشکردنی    بۆ  و   ترانی  کادیرفەرمانبەران 
 .و قەزاکان کەپارێزگالە ناوەندی  ییبەڕێوەبەرایەتییەكانی پەروەردە  بەسەر

 بۆ وەزارەت.   کەی لە پارێزگا  و فێرکاری  : پێشنیاركردنی ئاراستە گشتییەكانی پالنی پەروەردەشەشەم

بەڕێوەبەرایەتییەكانیحەوتەم بەسەر  بودجە  دابەشكردنی  پێشنیاركردنی  و   :  پارێزگا   ناوەندی 
 . ژمێریاریکۆتایی  ڕاپۆرتی  سەربە چوونەوەو پێدا قەزاكان  سەربەخۆکان و کارگێرییە

پێشنیاهەشتەم بەرزكردنەوەی  پرسانەی  ز:  بەو  سەبارەت  وەزارەت  هۆی   بۆ  ببنە  دەتوانن  كە 
 گشتی.  ەکیبە شێوەی  ونی كاروبارەكانی پەروەردە و فێرکاریكردنی بەڕێوەچوت باش

پێشنیانۆیەم قوتابخانەی  ز:  كردنەوەی  بەگوێرەی  نوێی  كردنی  داخستنیان،  یاخود  حكومی 
 پێداویستییەكانی بەرژەوەندیی گشتی. 

 پارێزگا.   یپەروەردە  یئەنجومەن دەخرێتە سەر شانی   ەوەكە لەالیەن وەزارەت  تر: هەر ئەركێكی دەیەم
 

 چوارەم بەشی 
 قەزاکان ئەنجومەنی پەروەردە لە 

 کۆبونەوەکان پێکهاتە و   -١

 
 : (١٧٨)ماددەی

 . هەبێت ێوەبەرایەتییەکی پەروەردە ڕلە هەر قەزایەك بەدەبێت :  یەكەم

بەناوی    دەهێنرێت  پێكێك ئەنجومەن، قەزاکان كانی پەروەردەی ایەتییەلە بەڕێوەبەر: دووەم
بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەری پەروەردەی قەزا و ئەندامیەتی هەر   و ( قەزا یی پەروەردەئەنجومەن ) 

 : یەك لە
 . قەزا  ی یەکەم پەروەردەیی ارییسەرپەرشت -أ

 و سەرپەرشتیكردن. جۆری  دڵنیایی كارگێڕیی  یبەڕێوەبەر -ب

کە  ،ندیکای مامۆستایانی کوردستان مافی ئامادەبوونی لەو کۆبونەوانە هەیە ەسێیەم: نوێنەری س 
 پەیوەستن بە پرسی مامۆستایان، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. 
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كە دەبێت    ،لەنێو فەرمانبەرانی پەروەردە دیاری دەكات   بڕیاردەرێك بۆ ئەنجومەن   ر: بەڕێوەبەچوارەم
ب  زانکۆیبڕوانامەی  تۆماركردنی    دەبێت   یش بەرپرس  ێت وهەب  ەرایی  و  کۆنوسی  لە  كۆبوونەوەكان 
 . گشتاندنیان

الیەن   پێنجەم: بە  ئەنجومەن  بوو   یکۆبونەوی  پێویست  کات  هەر  و  دەبێت  جارێك  مانگی  کەم 
دەتوانێت کۆبونەوە بکات و بڕیارەکانی ئەنجومەن بە دەنگی زۆرینە دەبێت، جگە لە دەنگدان لەو  

 بەڕێوەبەرە.   لە دەسەاڵتیپرسانەی کە تەنها 

ێشت بکرێن، بێ ئەوەی مافی  هئەنجومەن بانگ   کۆبونەوەکانیپسپۆر بە  : دەكرێت خەڵكانی  مشەشە
 دەنگدانیان هەبێت. 

 ئەرکەکانی ئەنجومەنی پەروەردە لە قەزا  -٢

 : ( ١٧٩) ماددەی 
  قەزالە سنووری پرۆژانەی كە وەزارەت و ئەو پالن بۆ بەدواداچوون  جێبەجێکردن و    یەکەم:

سەبارەت    وەرزی یجێبەجێكردنیان و پێشكەشكردنی ڕاپۆرتدڵنیایی لە كاركردن بۆ  ڕشتووە و دای
 . پارێزگا یی پەروەردەئەنجومەن  ە ببەوانە  

لە سنووری   كارگێڕی و هونەرییەكان   و  فێركاری  و  كێشە پەروەردەیی سەر  لە   دووەم: گفتوگۆکردن 
   . جۆری دڵنیایی پرسیئاستەكانی خوێندن و  بۆ  و بەدواداچوون کەقەزا

  ی دامەزراوەی پەروەردەیی بەڕێوەبەر   دامەزراندنی پێشنیازکردن بۆ وەزارەت سەبارەت بە  سێیەم:  
و ئەویش لەسەر    قەزاکان لە    حکومییەکان  و فێركارییە   ییدامەزراوە پەروەردەگشت کادیرانی تری   و

 .ی لێژنەی پسپۆرزپێشنیا

پارێزگا  ئەنجومەنبۆ    ز پێشنیا  بەرزکردنەوەی   چوارەم:  پەروەردەی  بەی  ئاراستە    سەبارەت 
 قەزا. لە  و فێرکاری گشتییەكانی پالنی پەروەردە

كە دەتوانن ببنە    سەبارەت بەو پرسانەیی پەروەردە  ئەنجومەن بۆ    زبەرزكردنەوەی پێشنیا  پێنجەم:
 گشتی.  ەکیبە شێوەی  پەروەردە و فێرکاری پرۆسەیونی هۆی باشكردنی بەڕێوەچو

پەروەردەئەنجومەن بۆ    زپێشنیابەرزکردنەوەی    شەشەم: بە  یی  سەبارەت    دامەزراندنی   پارێزگا 
   یاخود داخستنیان، بەگوێرەی پێداویستییەكانی بەرژەوەندیی گشتی.  نوێ   حکومی قوتابخانەی

بە    سەربەخۆکە  کارگێرییە پارێزگا یان  پەروەردەی  ی  ئەنجومەن كە لەالیەن    ،ترهەر ئەركێكی  حەوتەم:  
 دەسپێردرێت.  قەزا  یپەروەردە یئەنجومەن
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 ێنجەم دەروازەی پ
 حوكمە دارایی و گشتییەكان 

 بەشی یەكەم 
 حوكمە دارایییەكان 

 
 لقی یەکەم 

 داهاتەکانی وەزارەت 
 

 :  (١٨٠) ماددەی
 - :پێكدێت لە وەزارەتەکانی داهات

 بودجەی گشتیی هەرێم. لە بەشە  بودجەی وەزارەت : بەشە یەكەم

 . و بەکرێدانی تەالرەکان : داهاتی ڕسومات و سزاکاندووەم

 . دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان: داهاتی فرۆشگاكانی مسێیە

بەمەبەستی   دەدرێت بە وەزارەتکە  انەیدڕاسپار وئەبەخشین و یارمەتی و دیاری و : مچوارە
گەشەپێدانیان یان فراوانكردنیان   نیا تەالری دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاری دروستكردنی  

 .یاخود نۆژەنكردنەوەیان یان دابینكردنی پێداویستییەكانیان

 . و پەیڕەوە کارپێکراوەکانی هەرێم دەبێت یاسا پێیبە   دێتکە بۆ وەزارەت  تر: هەر داهاتێكی پێنجەم
 

 : (١٨١)ماددەی 
هاوردەی دەكات، یاخود   زارەت بەمەبەستی پەروەردە و فێرکاریئامێرانەی كە وەئەو بابەت و 

 گومرگییەكان دەبەخشرێن.   اتە، لە ڕسومبە وەزارەت دەبەخشرێنمەبەستە  ئەوانەی بۆ ئەو
 

 : (١٨٢)ماددەی 
 خوارەوە هەیە: لەو كار و خزمەتگوزارییانە  یاتڕسوم وەزارەت مافی وەرگرتنی

 هاوتاكردنی بڕوانامەكان.  یەكەم:
 وردبینیكردنی بەڵگەنامەكان و وەرگێڕانیان.  دووەم: 

 كۆپیی زیادەی بەڵگەنامەكان.  سێیەم: 
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ی مۆڵەت و گواستنەوەی دامەزراوەی پەروەردەیی  نوێكردنەوە   مۆڵەت وپێدانی  ماتیڕسو چوارەم:
سوماتی هاوپێچی ئەم یاسایە  ڕ کە لە خشتەی  بابەتانەی دیکەناحکومی و ناوگۆڕینی دامەزراوە و ئەو 

 . ن هاتوو
 

 :  (١٨٣)ماددەی 
،  هەیە  حکومییەکاندا  و فێرکارییە  دامەزراوە پەروەردەییلە وانەبێژی كرێی  دیاریکردنیوەزارەت مافی 

 هەرێم.  ریوو ئابو بە هاریكاری لەگەڵ وەزارەتی دارایییئەویش  
 

 :  (١٨٤)ماددەی 
بڕێکی  وەزارەت، لە  بەخشی بە بیدروستكرد و  و فێرکاری یی هەر كەسێك دامەزراوەیەكی پەروەردەیەکەم: 

 دروستكردنی دامەزراوەكە بێت.   یتێچوکە هاوتای باج دەبەخشرێت  
 پەروەردەیی و فێرکاری ناحکومی قازانج نەویست مافی لێخۆشبوونی لە باج هەیە. دووەم: دامەزراوەی 

 
 :  (١٨٥)ماددەی 

لە حسابێكی بانكیی تایبەت بە وەزارەت كۆ  کە وەزارەت وەریدەگرێت،  ێکانرو ک سومات و سزا ڕ
 . بەكاردەهێنرێن انیاخود نۆژەنكردنەوەی قوتابخانە  یتەالردروستكردنی  بۆدەكرێنەوە و تەنیا 

 
 :(١٨٦)ماددەی 

، بەو مەرجەی لەژێر چاودێریی  تەکان ببەخشرێ یی دامەزراوە پەروەردەبە دەدرێت یارمەتیی دارایی ە  ڕێگ
 دارایی و بەگوێرەی ڕێنمایییەكانی وەزارەت بێت.
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 دووەم ی لق
 حوكمە گشتییەكان 

 
 :  (١٨٧)ماددەی 

لە   زانستی نێردەی زیکردنیپێشوا و هەرێمنێردەی زانستی بۆ دەرەوەی ناردنی  وەزارەت مافی 
 . بەگوێرەی یاسا و ڕێنمایییە كارپێكراوەكانئەویش  هەیە،   دەرەوەی واڵت

 
 :(١٨٨) ماددەی
دەستگیر   ، ئەركەكانیان جێبەجێکردنیكاتی   بەبێ ڕەزامەندیی وەزارەت، مامۆستایان لە   بێتنا  یەکەم:
 بینراو.، جگە لە تاوانی بكرێن

  ئەركەكەی، یاخود بەهۆی  جێبەجێکردنیدەستدرێژیكردن بۆ سەر مامۆستا لە كاتی  دووەم: 
 سزای توندتری دەبێت.  وەزیفەكەیەوە، 

 :  (١٨٩)ماددەی 
زەویی پێویست بۆ دروستكردنی   ،پەیوەندیدارەكان لە پارێزگاكان حکومییە دامەزراوە :  یەکەم

 و بیناکانی ناوەندەکانی پەروەردە و کان پەروەردەییە  باخچەی مندااڵن و قوتابخانە و پەیمانگە 
   ن.دەکە تەرخان    میکوفێرکاری تری ح 

 
الیەنە    لەگەڵبۆی هەیە بە ڕێكکەوتن   وەزارەت ،حکومی زەویی  کردنی نەتەرخانلە حاڵەتی دووەم: 

بکڕێت یان بە موڵك  ی وەزیران، زەویی گونجاو ئەنجومەن دوای ڕەزامەندیی  پەیوەندیدارەکان و  
بێ ئەوەی کاریگەری لەسەر   ،دەکرێتالیەن حکومەتەوە دابین لە تێچووەکەیو بکرێتە سەر وەزارەت 

 بێت. هەبودجەی وەزارەت 
 

 :  (١٩٠)ماددەی 
نراوە یان بۆ ئەو مەبەستە تان لەسەر بنیایومیکیی حە یەکەم: ئەو زەویانەی دامەزراوەی پەروەرد

 ، بە ناوی وەزارەت دەکرێت. ن تەرخان کراو

 لەسەر زەوی کە   نیانە بگرەولە گشت ئەو زیادەڕ گەدووەم: ئەرکە لەسەر الیەنە پەیوندیدارەکان ڕێ 
شەش مانگ زیاتر نەبێت لە ڕۆژی دەرچوونی ئەم یاسایە، بێ   (٦)، لە ماوەیەك کە لە کراوە وەزارەت

 لە پیادەکردنی یاسایەکی تر بگرێت. ە ئەوەی ڕێگ 
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 :(١٩١)ماددەی 
هەیە،  ناحکومی خۆماڵی ی وەزارەت مافی پێدانی براندی نیشتیمانی بە دامەزراوەیەکی پەروەردەی 

 دەدات.  ێکە وەزیر بڕیاری ل كیە ڕێنماییپێی بە  یشئەو
 

 :( ١٩٢) ماددەی 
  ترسوماتی  ڕلە وەرگرتنی ە سومات بەپێی ئەو خشتەیەی لە پاشکۆی ئەم یاسایە هاتووە، ڕێگڕوەرگرتنی 

 . م دەبێت ێ ناگرێت کە بەپێی یاسا کارپێکراوەکانی تری هەر
 

 :( ١٩٣) ماددەی 
 بکات.  پێویستە لەسەر وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسانکردنی جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئم یاسایە دەر 

 
 : ( ١٩٤) ماددەی 

 هەڵدەوەشێتەوە. ی هەموارکراو ( ١٩٩٢) ی ساڵی ( ٤) ژمارە  وەزارەتی پەروەردەیەکەم: یاسای 

ی ڵ ی سا( ١٤) ژمارە عێراق - قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومیەکانی هەرێمی کوردستان یاسای دووەم: 
 دەوەشێتەوە. ڵهە ( ٢٠١٢) 

 
 :( ١٩٥) ماددەی 

 دا ناکرێت. ئەم یاسایە  حوکمەکانیلەگەڵ  ی ناکۆك ی یان بڕیارێكیکار بە هیچ دەقێکی یاسا
 

 
 : ( ١٩٦) ماددەی 

وەزارەتە، پێش دەسپێکی نزیکترین ساڵی خوێندن دوای دەرچوونی ئەم یاسایە،  یەکەم: ئەرکی 
بخات کە لەگەڵ حوکمەکانی    ێكدامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییە حکومییەکان بە جۆرێك ڕ

 ئەم یاسایە بێتەوە. 
 

پێش دەسپێکی   ی و فێرکارییە ناحکومییەکانە،گشت دامەزراوە پەروەردەی ی ئەرکدووەم: 
دەرچوونی ئەم یاسایە خۆیان لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایە   دوایی خوێندنی ڵسانزیکترین 

 بگونجێنن. 
 
 

 : ( ١٩٧) ماددەی 
جێبەجێ   ( کوردستان یوقائع) لە ڕۆژنامەی فەرمی  وەی وکردنەاڵلە ڕێکەوتی ب ئەم یاسایە 

 دەکرێت. 
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 ئەم یاسایە   هۆیەكانی دەرچوونی
 

 ەهایلەسەر كۆمەڵێك ب  اریپەروەردە و فێركپرۆسەی    جیاوازەکانیبوارە  ڕێكخستنی  بەمەبەستی  
و  ێکیتاك  یت بنیابۆ    و  سەردەمیانە و هۆشیار  و  خوێندەوار  بەهاداری   دیموکراسیخواز  و  داهێنەر 

لە  ی  ارپرۆسەی پەروەردە و فێرك  گەشەپێکردنیهەروەها بەمەبەستی    و  دۆستكوردستانی و مرۆڤ
ببێتە    -   كوردستان  تا  توان   مایەی عێراق  و    اکان بەرەوپێشبردنی  كۆمەڵ  و  تاك  خۆشگوزەرانیی  و 

عێراق،   -مانی و دەوڵەمەندكردنی كلتوری گەلی كوردستانیبەهێزكردنی ناسنامەی نەتەوەیی و نیشت
 چوێنرا. ئەم یاسایە دەر
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 هاوپێچ
 خشتەی ڕسومات 

 

بە دیناری عراقی  سوماتڕبڕی   مەبەست  

 

یەك ملیۆن  ( ١،٠٠٠،٠٠٠)   

 
کاتی پێشکەشکردنی داوایەك سەبارەت   لە  

باخچەی مندااڵنی  بە دامەزراندنی   
 ناحکومی 

 

ملیۆن  دوو  ( ٠٠،٠٠٠،٠٢)   

 
سەبارەت  کاتی پێشکەشکردنی داوایەك  لە  

قوتابخانەی بنەڕەتی، ئامادەیی، کۆمەڵگەی  دامەزراندنی   بە
ناحکومی  پەروەردەیی  پەروەردەیی یان پەیمانگەی  

 

   دوو ملیۆن  ( ٠٠،٠٠٠٢،٠) 

 
   دامەزراندنی لە کاتی وەرگرتنی مۆڵەتی

ناحکومی  یباخچەی مندااڵن  

 

ملیۆن  دوازدە ( ٠٠٠،٠٠٠١٢،)   

 
قوتابخانەی  دامەزراندنی لە کاتی وەرگرتنی مۆڵەتی   
ناحکومی بنەڕەتی    

 

ملیۆن  دە ( ٠٠٠،٠٠٠١٠،)   

 

خوێندنگەی  دامەزراندنی لە کاتی وەرگرتنی مۆڵەتی   
ناحکومی ئامادەیی    

 

ملیۆن  دوو  ( ٠٠٠،٠٠٠٢،)   

 

خوێندنگەی  دامەزراندنی لە کاتی وەرگرتنی مۆڵەتی   
 ئامادەیی پیشەیی ناحکومی
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دە ملیۆن دواز ( ٠٠٠،٠٠٠٢١،)   

 

پەروەردەیی پەیمانگەی دامەزراندنی لە کاتی وەرگرتنی مۆڵەتی   
 ناحکومی 

 

ملیۆن  هەژدە ( ٠٠٠،٠٠٠١٨،)   

 

دامەزراندنی  لە کاتی وەرگرتنی مۆڵەتی   
احکومی ی نکۆمەڵگەی پەروەردەی   

 

دوو ملیۆن  ( ٢،٠٠٠،٠٠٠)   

 
 لە کاتی دەرنگخستنی دامەزراندنی دامەزراوە  

 بۆ ماوەی ساڵێك 

 

دوو ملیۆن  ( ٢،٠٠٠،٠٠٠)   

 
 لە کاتی دەرنگخستنی دامەزراندنی دامەزراوە  

 بۆ ماوەی ساڵێكی تر 

 
ی بڕی مۆڵەتوەرگرتنەنیو  

 

،  لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەت  
 کە هەر سی ساڵ جارێك دەبێت 

 
ی بڕی مۆڵەتوەرگرتنەنیو  

 

 
 لە کاتی گۆڕینی خاوەنداریەتی مۆڵەت 

 

دوو ملیۆن  ( ٢،٠٠٠،٠٠٠)   

 
   دامەزراوەلە کاتی گۆڕینی ناوی 

 
شەش ملیۆن   ( ٦،٠٠٠،٠٠٠)   

 
 لە کاتی گۆڕینی قوتابخانەیەك  
 بۆ کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی 

 
پەنجا هەزار  ( ٥٠،٠٠٠)   

 
سوماتی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی دەرەکی ڕ  
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سی و پێنج هەزار ( ٣٥،٠٠٠)   

 

 
ی دەرچوون  بەڵگەنامە پشتڕاستکردنەوەیسوماتی ڕ  

 بۆ دەرەوەی واڵت 

 

 

 


