
Page 1 of 4 
 

 www.socialsulu.com ...سلێمانیپارێزگایلهتیالیهكۆمهپێدانیشهگهوچاودێریگشتیتیرایهبهڕێوهبه

 بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ضاوديَرىء طةشةثيَدانى كؤمةآليةتى لة ثاريَسطاى شليَمانى
سااڵچووان(وبهمندااڵنكانیڵماڵهگهلهتیاڵیهكۆمهیوچاكهخشیخۆبهریكاری)ڕێبه




كاازى  زِيَكخطتهى شيَواشى كاازى طاسو ء زِيَكخساوةكاانى باوازى      بةزذةوةندى طشتىء بةمةبةضتىلة ثيَهاو 
ء بةمةبةضتى ثيَشاواشى  دةكةى خانةكاى كة بةشيَوةى يةميشةيى كاز بؤ ء ضاكةى كؤمةآليةتىخؤبةخشى

 ماى دةزضوواند.، ئةم زِيَبةزةلة كازى خؤبةخشىء خصمةتكسدنى باشرتى مهداآلىء بةضاآلضوواى
 
 

 يةكةم/ ثيَهاشةكان: 
 

 .سلێماویپارێسگایلًتیاڵیًكۆمًپێذاویضًوگًچاودێریگطتیتیرایًبًڕێويبً:گطتیتیرایًڕێوبًبً.1
 به.ًٌكاویكماڵًتییًرایًبًڕێويربًوًٌسلێماویتیاڵیًكۆمًچاودێریتیرایًبًڕێويبً:تیرایًبًڕێويبً.2
 سااڵچووان.بًكچان،ماڵیواواویوجًوًكوڕان،ماڵیواواویوجًوًساوایان،ماڵیماڵیكان:ماڵً.3
رمیفهًبهًگطهتیتیرایهًبًڕێويبێتیانبًًٌرمیفًتیمۆڵًوڕێكخراوێككًرگروپًٌوڕێكخراو:گروپ.4

 تبكات.وامخسمًرديبًیضێويوێتبًوبیًكردویركارسًوذبێتلًزامًوڕيبیىاسێت
یوچاكهًوهذیويرژيپێىهاوبًولهًویستاوًقازاوجوًیضێويروبًراوبًبًركارێكبێًٌ:خطیخۆبًكاری.5

 كرێت.شديپێطكًويوڕێكخراوێكًوگروپشنكًالیًتیذالًاڵیًكۆمً
كیوذییهًوپابًیاسهاییكیوذییهًیويٌهی پًبهووویبێروبهًراوبهًبًبێسهێكبهًركًًٌ:خصخۆبهًسیكً.6

یچوارچێهويتیهذالهًاڵیًكۆمًیپێىهاوچاكهًكارێهكلهًوجامذاویئًستێتبًڵذي،ًٌويزراويدامًبًكارگێڕی
 كاوذا.تییًاڵیًكۆمًزراويدامً
سههااڵچوواوذاوبًمىههذااڵنكاویماڵههًلههًسههااڵچووانكههًوبًواوانوجههًووًممىههذااڵنرجًسههًوذان:سههودمً.7

جێه.ویطتً
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 :ء رِيَكخراوةكانى كارى خؤبةخشىى طروثدووةم/ شيَوازى كاركردن
اشى لة كاازى خؤبةخشاانةى   كاى بة ضوثاضةوة ثيَشويةتى طشتىء بةزِيَوةبةزيَتىء مالَةبةزِيَوةبةزا .1

ةكى طاةوزةى زِةوشاتىء   دةكةىء خؤشحالَو بة كاازى خؤبةخشاى كاة بةيايا     طسو ء زِيَكخساوةكاى
 لة ثشتة. مسؤيىء ئايهىء جيًانى

اضانى تةواو ثيَشكةش باةء  كازئكاىء بةزِيَوةبةزايةتىء يةز كازمةندو يؤبةيةكى ثةيوةنديداز، مالَة .2
كسدنى بةمةبةضاااتى ثيَشكةشاااكاااة دةكاااةى  خؤبةخشاااىكاااازى طاااسو ء زِيَكخساواناااةى باااوازى  
مؤلَااة ء زِةشامةناادى ثيَشااوةختةياى لاااة     ةكاىء ضاااودمةندانياىخصمةتطوشازييااةكانياى بااة مالَاا   

 .بةزِيَوةبةزايةتى طشتى وةزطستووة
بااةو ياضاااو زِيَهااييانااةى كااة لااة بةزِيَوةبةزايااةتىء خانااةكاى جااىَ  طااسو ء زِيَكخساوةكاااى ثابةناادى .3

 بةجيَدةكسيَت.
 .يَصىء ثازاضتهى ضةالمةتى ذيانى ضودمةنداىء مالَةكانياىبة نًيَهى ثاز اى ثابةندىطسو ء زِيَكخساوةك .4
كةزةضاتةو ثيَداويطاتى   دابيهكسدناى  خصماةتطوشازى    ثيَاى تواناكاانى خؤيااى، طاسو ء زِيَكخاساو      بة .5

ضؤشو خؤشةويطاتى،   ثةزوةزدةيى، كؤمةآليةتىء دةزوونى، تةندزوضتى،، ضودمةنداىء مالَةكانياى
 دةكةى. ثيَشكةش بة ضودمةنداىء مالَةكانياى (بسدىكا  بةضةز

زيياناةى كاة لاة خاةلَكانى خيَسخاواشو      خؤياى بةزثسضيازى لةو كؤماةءء ياوكا  طسو ء زِيَكخساوةكاى .6
كااؤ دةكةنااةوةو بااة ئةمانةتااةوة دةيطةيةنهااة شااويَهى   زِيَكخااساوة نيَودةولَااةترء مسؤتدؤضااتةكانى

 مةبةضت.
ئةندامانةى كة بةشدازيدةكةى لة ضاالكييةكانيدا بة داواكازى فةزمى ضةزجةم ئةو طسو ء زِيَكخساو  .7

كازتى زِيَطة ثيَدانياى بؤ دزوضات   دةناضيَهيَتء بةزِيَوةبةزايةتر طشتيش طشتى بة بةزِيَوةبةزايةتى
 دةكا .

ضاالكى، زِاثؤزتى ثيَشهيازياى يةية بة شيَوةى  مافى ثيَشكةشكسدنى زِاثؤزتى كازو طسو ء زِيَكخساو .8
 بؤ بةزِيَوةبةزايةتىء بةزِيَوةبةزايةتى طشتى. انطانةم
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باة   اى يةياة لةضاةز كازةكاانى طاسو ء زِيَكخاساو     كاى مافى ثيَكشةشاكسدنى زِاثؤزتيا  بةزثسضى مالَة .9
وةء بةشااايَة لاااة ثسؤضاااةى  ى طشاااتىاياااةتبةزِيَوةبةزاياااةتىء بةزِيَوةبةزاياااةتيش باااة بةزِيَوةبةز

 .يَكخساوو طسوثى زِيَطة ثيَدزاودايةلَطةنطاندىء ثياضوونةوة بة كازةكانى زِ
طااااى ثيَشكةشاااكسدنى دةزثالنيَكاااى ثيَشاااوةختة،  وى بةزثسضاااى ماااا َءباااة يةماياااةنطى تاااةوا .11

ى 5 كساوةياة تاا    (ى باةيانى 8.30 لاة ضاةتا     تطوشازييةكاى بؤ ضاودمةنداىء مالَاةكانياى  خصمة
 ضااالكرء كازيَاة ئةمامبادزيَت،   شاةواندا  تس، بةتايباة  باة    كاتى، ئةطةز ثيَويطتى كسد لة (ئيَوازة

 .تء ثالىء بةزنامةى ثيَويطت دابهسيَتبكسيَ يةمايةنطى لةطة َ بةزثسضى مالَةكاىثيَشرت  ثيَويطتة

بؤ ئةو كازو بةزنامانةى ثيَويطتياى بة ضوونة دةزةوة يةياة بةشايَكة    دنة دةزةوةى ضودمةنداىبس .11
 لةو كازة خؤبةخشيانةى كة ئةم زِيَبةزة دةيطسيَتةوة.

تااةنًا كااازى خؤياااى دةكااةىء دةضاات ناخةنااة كازوبااازى كااازطيَسىء فةزمانااة      طااسو ء زِيَكخااساو .12
ييةكدا بؤ ثيَشخطاتهى  هفةزمييةكاىء كازى تويَرةزو كازمةنداى، لة كاتى بوونى يةز ثيَشهيازو تيَبي

تيَبيهاىء ضاةزمى خؤيااى     دةطةزِيَهاةوة باؤ بةزثسضاى مالَاةكاىء    كازو ضازةضةزكسدنى كيَشاةيةء  
 خةنةزِوو.دة

كاى ئةمامادةدا ء ثاالىء   او كازةكانى بة يةماياةنطى بةزثسضاى مالَاة   ثيَدزطسو ء زِيَكخساوى زِيَطة .13
 دةخةنة زِوو. ة كاتى ثيَويطتدا بؤ بةزثسضى ما َكازو شيَواشى كازى خؤياى ل

ةضاةآل ء  بؤ طسو ء زِيَكخساوى خؤبةخشى ضااكةكاز لاة د   يازيكسدنى خواضتء ثيَويطتى مالَةكاىد .14
 .زكةكانى بةزثسضانى مالَةكانةئة

زِيَكخساوةكااىء  خؤبةخشاىء فؤتؤ، تيديؤ،  يةز كازيَكى ثةيوةضت بة بة كازى ميديايى،ضةبازة   .15
كااااة  ضياضااااةتى ميااااديايى(  زِيَبااااةزى بةزثسضاااااىء كازمةنااااداى ثابةناااادى بااااة    مالَااااةكاىء

  دةبيَت. بةزِيَوةبةزايةتييةكاىء مالَةكانى ثةيسِةوى ىلَ دةكةىء ويَهةيةكيشى ياوثيَضى ئةم زِيَبةزة
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 شيَيةم/ رِيَكارى كارطيَرِىء ياشايى:
سو ء ئاماذةى ثاىَ ناةدابيَت، طا    لةكاتى زِوودانى يةز طسفتيَكدا كة ئةم زِيَبةزة ضازةضةزى نةكسدبيَتء .1

بةزِيَوةبةزايةتى  بةزِيَوةبةزايةتىء زِيَكخساوى زِيَطة ثيَدزاو بة ثيَى قةبازةى طسفتةكة يةمايةنطى لةطة َ
 دةكةى بؤ ضازةضةزكسدنى. طشتى

ء داماةشزاوةى كؤمةآلياةتى باةكازناييَهيَت باؤ ياي       و نااوى بةزِيَوةبةزاياةتىء مالَاةكاى   طسو ء زِيَكخاسا  .2
او ضااودو قاااشانزء خصمااةتى ضااودمةنداىء  مةبةضااتيَكى تااسى دةزةوةى ئااةم زِيَبااةزة، تااةنًا لااة ثيَهاا 

 نةبيَت. مالَةكانياندا

يَكخساويَة زِيَطةى ثيَدزا بة بةشدازى لة كازى خؤبةخشى بة شيَوةى بةزدةوام، ثيَويطاتة  يةز طسو ء زِ .3
بةلَيَههاماةى ثابةنادىء نًيَهاى    بيَاتء   كاةى بكاا ء ئاطاادازى ناوةزِؤكة   واذؤباة ضاىَ ويَهاة    ئةم زِيَبةزة 

زِيَكخاساوى   بةزِيَوةبةزايةتى طشتيش بة نووضاساوى فاةزمى طاسو ء   ثازيَصى لة بةشى ياضا ثسِبكاتةوةو 
 زِيَطة ثيَدزاو بة بةزِيَوبةزايةتى دةناضيَهيَت.

ء بةزِيَوةبةزاياةتى  ةيانادى باة ضاودمةنداىء مالَاةكانياى    يةز ضةزثيَضيةكى ياضايى بة مةبةضاتى شيانط  .4
 ئةمامدزا بة ثيَى ياضا بةزكازةكاى لة دادطاكاندا مامةلَةى لةطة َ دةكسيَت.

 
وگشتتیریبوڕێوهڕێزبوبورشتیرپوسوبوداتتایبوكییووهكۆبوونوالوندكرسوپورهمڕێبوئو:تێبینی
ریبتوڕێوهكان،بوندیدارهیوهپوشوبورپرسی،بوگشتیریبوڕێوهبورانیدهڕێزانیاریدهبوبوونیئاماده

(.سلێمانیتیاڵیوكۆموچاودێریتیرایوبوڕێوهبوكانلوماڵورپرسی،بوسلێمانیتیاڵیوكۆموچاودێری
 
 
 

  تاح                                                                                          بدوڵال فه ر عه عومه                                                                     
  گشتی  ری به ڕێوه به                                                                  

                                                                                                                                                               8/11/7112 


