
 

 

)یساس ئه صمیمی ته(تی  ڕه سازی بنه خشه نه  
 

.کرت چاو ئه کردنی شاری تدا ڕه شه ساڵ گه) 25(ی  بۆ ماوه  که  یه و پالنه ئه   
. ناسراوه) رپالن ماسته(  و به  ه)1:5000(ری  پوه  به  یه خشه م نه ئه  

)  ألطرق و أألبنیة(ی یاسای $ )30-35(و ) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 43.1(  به پی  
پی بۆچوون و   ر به گه ساسی بکشت، ئه ی ئه خشه نه  که وانی بۆ شاره بت شاره ، ئه)1935/44(  ژماره
.وی و پویستی شار، پویست بکات زایی خۆیی و باری زه شاره  

باکووری   له. گونجاو بت و کاری پ بکرت  که ر بۆ شاره گه بت، ئه ری خۆی ئه کاتک کاریگه  م پالنه ئه
  که شاره  خات ، که رئه ده  وه ئه  که پالنه. سپت چه چت و ئه رئه ده  پارزگاوه  پی بیار له به  م پالنه عراق ئه
ج بوون و  خانووی نیشته  کانی شار له پویستییه کات و ئه  شه سای داھاتوودا گه) 25(  ک له یه تا چ ڕاده

و  ی تازه ی نوێ و قوتابخانه و دروستکردنی جاده وه گونجاو و چاککردنه دروستکردن و البردنی بینای نه
  . وه کاته تگوزاری تری پویست، پ ئه خزمه

. کارھنانیان و جۆری به و شوهکان  ره کردن و ھماکردنی ڕووبه نیشانه:   تدایه  م شتانه ی ئه  م پالنه ئه  
سازی پچووک و  ی پیشه ج بوون و ناوچه ی نیشته ر ناوچه سه کانی شار به شکردنی ناوچه دابه
.دا، دیاری کردنی ڕگای ھاتووچۆ و ھتد وره گه  

 
  خرنه هئ  بت که ص ئه ت و نه نگ و کتابه پی ڕه  ساسی دا به صمیمی ئه کانی ته ناواخنه  ت کردن له الله ده

ر  سه له. کان جیاوازه ره  ر ڕووبه سه  خرنه کان ئه تی ناوچه المه دا، عه تانه الله م ده ڵ ئه گه له.  که خشه ر نه سه
بۆ کاتی   وه ت چۆنتی درووست کردنی بیناکانیه بابه درت له ی وورد ئه وه ش ڕوونکردنه رانه م ڕووبه ئه

.پالندانانیان  
. کان دا جگیر بکرت ناوچه  کارھنانی درووست کردن له بت ڕکخستنی به ئه  که خشه ر نه سه ھا له روه ھه

  ی پارزگاری کردن له وی یان سروشتی، یان ناوچه ئاوی ژر زه  ی پارزگاریکردن له ناوچه:  بۆ نمونه
م  به. نجام بدرت ئه  ینگهکانی ژ پی ڕنماییه  به  دا و ناوچانه دواییدا درووست کردن له  ی له وه بۆ ئه  ژینگه
ری خۆیان  پی یاسا کاریگه  دا به که کاتی پالندانانی ناوچه  کان له ندیداره یوه په  تیه رایه به ڕوه به  وه ھۆیه

کانی  ڕنماییه  ر دژ به گه دا، ئه و ناوچانه م درووستکردن له رده به ڕگر له  بنه بت و ئه ئه
. وه ستته هکانیان بو تیه رایه به ڕوه به  

 
.ی بینا درووستکردن ری بینا و ناوچه ڕووبه: کرت چاو ئه ڕه  دوو زاراوه  سته به م مه بۆ ئه  

ی  باره ی خاص و قه شوه(ی بینا  و ناوچه) ی عام و صنفی درووستکردن شیوه(ری بینا  ڕووبه
: ری بیناکانیش بریتین له ڕووبه. ڕژن دائه) درووستکردن  

ج بوون، ی نیشته اری بین ڕووبه  -1  
کان، ه ری بینا تکه ڕووبه  -2  
کان، سازییه ری بینا پیشه ڕووبه  -3  



 

 

.کان ته تایبه  ری بینا ڕووبه  -4  
نجام  درووستکردن تیایاندا ئه  کان دا که ناوچه  ، له وه  رانه م ڕووبه ت ئه بابه  ی زیاتر له وه ڕوونکردنه

: ش بریتین له ناوچانهم  ئه. ون که رئه ده. درت ئه  
ج بوون، ی مجمعاتی پچووک بۆ نیشته ناوچه  -1  
،  )بحت(ج بوون  ی نیشته ناوچه  -2  
،)عام(ج بوون  ی نیشته ناوچه  -3  
ی گوندی، ناوچه  -4  
ڵ، ی تکه ناوچه  -5  
سازی ی پیشه ناوچه  -6  
، فته بۆ کۆتایی ھه  وه وانه ی حه ناوچه  -7  
.ت ی تایبه ناوچه  -8  
 

.ن فصیلی دا ھاوشوه ساسی و ته صمیمی ئه ردوو ته ھه  له  وانه م ڕوونکردنه ئه  
ت  بابه  ی له وه نھا ڕوون کردنه ساسی دا ته صمیمی ئه ته  ی عام و صنفی درووستکردن له بۆ داڕشتنی شوه

جۆری   ب گودانه ، به هکی گشتی کافی یه شوه  کانیان به یه) وی ری زه ڕووبه/ کان  ری نھۆمه ڕووبه(ی  ڕژه
.ھرت ج ئه  فصیلی به صمیمی ته ته  بۆ  م کاره ئه.  کان بینا تاکه  

  سمی، که سمی و ناڕه ڕه  کان له  تگوزاریه جیاوازه ری بینا بۆ خزمه ڕووبه  کانی پارزگا له پویستی یه
: ستت بریتین له ئه وری خۆی پی ھه ده  وانی به شاره  

 
کان سمی یه ڕه  تگوزاریه خزمه  وانی له شاره یستی پو  - أ  
، بازاڕ و  ی پیران، قوتابخانه تگه وه ی مندان، خه وضه ڕه:  کان بریتین له سمی یه ڕه  تگوزاریه خزمه 

. ران و پزیشکان و ھتد ی پارزه نووسینگه  
قابی   بت بخرنه کرن، ئه نیشان ئهست   ده  تگوزارییانه و خزمه وانی له کانی شاره ی پویستییه وه دوای ئه

سیمبۆلی   دا به که خشه لیجندی نه  و له  وه دا جگان بکرته که ساسییه ئه  خشه ناو نه و له  وه جکردنه جبه
وه ت ڕوون بکرنه تایبه  

  
ری پویست بۆ ڕگای ھاتووچۆ ڕووبه  -ب  

ی  ی شار و ناوچه وه ره ده  کانی که ڕه گهری ڕگای ھاتووچۆ، ھی ڕگاوبانی ناوشار و  ڕووبه 
.کان کو زێ و ڕووباره وه  وه کان ناگرته ئاوییه  وچه م نا به.  وه گرته کانیش ئه خانه فۆکه  

ڕک ) 1963/83(  پی یاسای ھاتووچۆی ژماره  ش به م ھی ھاتووچۆیانه ری ئه دیاری کردنی ڕووبه
.کرت ج ئه کانی جبه خرت و ڕنماییه ئه  

 
با و گاز ڕۆ و کاره تگوزاری ئاووئاوه ری پویست بۆخزمه ڕووبه  - ج    



 

 

ج کردنیان پویستن  بۆ جبه  که  وه گرته ش ئه رانه و ڕووبه ئه  تگوزارییانه م خزمه ری پویست بۆ ئه ڕووبه
. ر بۆ ڕاکشانی کبت و بۆری ئاسنین کو ڕووبه وه  

ری مصفی و  ڕووبه  چۆکردنی ئاوی پیس بریتین له خاشاک و قه و  ری پویست بۆ فدانی خۆڵ ڕووبه
. وه کرنه دا جیائه که خشه نه  له  ی خاشاک، که قه حره مپ و مه ی په محطه  
ی  وه وانی تردا، بۆ ئه پش ئه  له  یه تی ھه وییه وله ئه  تگوزارییانه و خزمه له  دات، کامه وانی خۆی بیار ئه شاره

.دا بۆ دابنت که ساسییه ئه  خشه نه  رکردنی له سه رهڕگاکانی چا  
ونه  که ی خاشاک ئه قه حره ڕۆ و ئاوی پیس و مه ک ئاووئاوه کانی وه تگوزارییه ری خزمه ی ڕووبه وه ر ئه له به

ڵ  هگ نگی له ماھه دا، ھه م بیاردانه وانی له شاره  ، پیویسته وه وانییه سنووری شاره  ی وه ره کانی ده ناوچه
.ی که ج کردنی پالنه ستی جبه به مه کانی دراوسیدا بکات به وانییه شاره  

 
وزایی ری پویست بۆ سه ڕووبه  -ت    

رخان بکرت  وی ته کان زه ری ناوچه ڕووبه  له  وزایی، پیویسته ری پویست بۆ سه رخان کردنی ڕووبه بۆ ئه
  تی بگیرته ڕوشونی تایبه  پویسته.  وه تای بھرته هب  ری به سه ب پالنی درووست کردنی بینا له  و به

  وی سرووشتی، که زه  و پارزگاریکردن له  پی یاسای ژینگه  کان به پدانی کگه ره و په  وه ر، بۆ ھشتنه به
.کان دا ک بۆ پالندانانی عومرانی شاروشارۆچکه یه بناغه  ببته  

توانرت  ئه  وه ھۆیه به  ساسی دا جگیر بکرت که صمیمی ئه ته  وزایی له سهری  ڕووبه  کان له ئامانجه  پویسته
.رخان بکرت ری زیاتری بۆ ته ڕووبه  
. وه گرته ئه. و ھتد  برسان،و باخچه ، پارکی قه وه وانه وزایی، پارکی حه ری سه ڕووبه  

  
یی ری پویست بۆ پارزگاری ژینگه ڕووبه  -ث  

، بیر  کنیکه سازی و ته کاتی پیشه  کاتی ئستادا، که  له  ستی پالندانانی عومرانی پویسته به مه  تی به تایبه  به 
کتریدا  ڵ یه گه و ھی تر له  وه وانه ج بوون، کار، حه ک نیشته کانی ژیان وه جاله چۆن مه  ، که وه بکرته  وه له

ست لی  به کومه ندنی ئابووری، به سه شه گه  ش نابت ڕگری بت له که ستی گونجاندنه به مه. نجنرت بگو
.ندرووست کی ته یه شوه کان بت، به ی پالنی عومرانی شارووشارۆچکه ردی بناغه دانانی به  

  ستی پارزگاری کردن له به مه به  وه  کدا، جیابکرته یه ناوچه  وی له ری زه توانرت ڕووبه دا ئه که خشه نه  له
ی ھاژووھوژ دا بۆ  وه ر گوزانه رامبه به  توانرت ڕگری بکرت له ھا ئه روه ھه. ناخۆشی بۆنی  وه بوبوونه

د  ی گر شوه ست به ربه ک به کردنی گ وه که ه ت یان که شوازی تایبه  ھۆی درووستکردنی بینا به به  نمونه
ندک  وی دا بۆ ھه کارھنانی زه ر به مبهرا به  توانرت ڕگری بکرت له دا ئه که خشه نه  ھا له روه ھه. پۆکه و ته

  و ناوچه به  نھا ڕگه ج بووندا ته کی نیشته یه نیشت ناوچه ته  توانرت له ئه:  ست، بۆ نمونه به مه
.ن پیس ناکه  که وای ناوچه ن و ھه ده نجام ئه م ئه ھاژووھوژی که  بدرت، که  سازییانه پیشه  

بت  م ئه ساسی دا تبینی بکرن، به صمیمی ئه ته  کی وورد له یه شوه  پویست ناکات به  رجانه م مه ئه
.دابژرن  که ری پالنی عومرانی شاره سه له  وه ھۆیه به  دا، که که خشه نه  ر له به  ت بگیرته ڕوشونی تایبه  

 
کان ری پویست بۆ زێ و ڕووباره ڕووبه  - ج  



 

 

و  ئه. ئاو داپۆشراون دیاری بکرن  به  ی که و ناوچانه ئه ری بت ڕووبه ساسی دا ئه صمیمی ئه ته  له
ستی  به مه  به  که  وه گرته ئه  ئاوی یانه  ناه و که موو ئه ستکرد و ھه ش ڕووبار و زێ و زی ده رانه ڕووبه

ت ناکات، پویس  که خشه ر نه سه له  وه ئاوی یانه  ره م ڕووبه ت ئه بابه  تبینی وورد له. ئاودری ڕاکشراون
.وی ڕکبخرن یاسای ئاو و ئاوی ژر زه  به  ئاوی یانه  ره م ڕووبه ر ئه گه ئه  

 
ی کشتوکای و دارستان ری پویست بۆ کگه ڕووبه  - ح  
ری  ری کشتوکای و ڕووبه ، گرنگی ڕووبه ی دانیشتوانیان زۆره ژماره  دا که  و ناوچانه تی له تایبه  به

ی  کان و ناوچه کشتوکای یه  ناوچه  ی عومرانی پویسته خشه ماکانی نه پی بنه  هب. وت که رئه دارستان ده
.کاربھنرن ستی تر به به کاتی پویست دا بۆ مه  نھا له دارستان ته  

م  بۆ ئه. نن سه ئه  شه کان گه ، پالنی عومرانی شارووشارۆچکه  رانه وه م ڕووبه ی ئه وه ھۆی  ھشتنه به 
کان  ندیداره یوه زگا په ڵ ده گه دا له  که ی عومرانی ناوچه خشه کاتی کشانی نه  وانی له ت شارهب ئه  سته به مه

.ستی تر به مه کان به کشت وکاییه  ھنانی ناوچه کارنه کار بکات، بۆ به  وه پکه  
 

  بته ماکانی ئه ا بنهو ساسی دا، ئه صمیمی ئه ی ته خشه نه  ی جگیر کرد له رانه م ڕووبه وانی ئه ر شاره گه ئه
ساسی  صمیمی ئه ته  له  ی که رانه و ڕووبه نھا ئه ته. ری سه فصیلی له صمیمی ته ی ته خشه بۆ داڕشتنی نه  بناغه

رجک  مه  ، به وه کارھنانیان بۆ بدۆزرته فصیلی دا به صمیمی ته ی ته خشه نه  توانرت له کراون ئه دا جگیر نه
. مایان بۆ دانراوه ساسی دا بنه صمیمی ئه ته  له  نیشتی، که کانی ته ناوچه  ھۆی تکدانی   بنه نه  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

فصیلی ته ی خشه نه  
 

کی  یه شوه و بیناکانی به  که ناوچه  که،   که شکی ناوچه ی به خشه که یان نه کی ناوچه یه خشه نه له  پکھاتووه 
نگ و نووسراوی  ڵ ھما و ڕه گه دا، له که خشه نه  وه له کاته جیائه 1:1000یان  1:500ری  پوه وورد به

. ھنرت کارئه پی پویست به جۆراوجۆر به  
،  ساسی یه وه ی ئه خشه نه  وانی له ، شاره)1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 43.2(  به پی

کوو بیار،  کان وه پارزراوه  کان و مافه کییه ره ما سه تیایدا بنه  کات که فصیلی درووست ئه ی ته خشه نه
. کرن دیاری ئه  

کانی  موو ناوچه نرت، بۆ ھه ک دائه یه ی بۆ ناوچه تگوزاریانه و خزمه توانرت ئه فصیلی دا ئه ی ته خشه نه  له
رگرتنی  وه  دا، پویست به که ج کردنی پالنه کاتی جبه  له  سته به م مه بۆ ئه. بکرتتریش دابنرت و جگیر 

  ).R9, S. 43(ت بۆی ناکات  ی تایبه ئیجازه
   

:کرن جگیر ئه  م شتانه فصیلی دا ئه ی ته خشه نه  له    
کارھنان ی بینای به باره و قه شوه  - 1  
ی  کانی بیناکه و ژماره ری نھۆمه ری  ڕووبه ی بینا و فاکته بناغهری  ری ڕووبه پی دیاریکردنی فاکته به 

  . کان ڕپدراوه  نھۆمه
)وی ری زه ڕووبه/ ری بینا  ڕووبه= (ی بینا  ری بناغه ری ڕووبه فاکته  
)وی ری زه ڕووبه/ کان  ری نھۆمه ڕووبه= (کانی بینا  ری نھۆمه ری ڕووبه فاکته  

ری گشتی  کان بۆ ڕووبه ری گشتی نھۆمه ی ڕووبه ڕژه  کانی بیناکه نھۆمهری  ری ڕووبه فاکته  م پ یه به
ری  جگیر کرابت و ڕووبه  که خشه ر نه سه له%)  40(  له  به  یه م ڕژه ر ئه گه ئه  واته. نت یه گه که ئه وی یه زه
:که  یه وه مانای ئه  وه ، ئه)2م 1000(  ش به که وییه زه  

) 2م %400 =  40  x  ) =1000 2م کان   ری گشتی نھۆمه ڕووبه   
بت له نا  که ر س نھۆمه ی گشتی ھه ره وا ڕووبه ، ئه ر س نھۆم ڕپدراو بت بۆ بیناکه گه ، ئه واته   

.ش بکرت کاندا دابه ر نھۆمه سه کسانی به نایه  توانرت به ش ئه ره م ڕووبه ئه. ڕ بکات تپه) 2م 400(  
  ی درژی و پانی الکانی بیناکه وه ره کانی ده کدانی سووچه یه پی له  کانیش به ری نھۆمه دیاری کردنی ڕووبه

. کرن ژمار ئه ر الکان ئه سه ش له کانی بیناکه ڕاگره  ستووری دیواره ئه  کتری، واته یه  بت له ئه  
 

کی گونجاو  یه شوه فصیلی به ی ته خشه ر نه سه له کارھنان ی بینای به باره و قه ی دیاریکردنی شوه وه بۆ ئه
:ر به  بگیرته  وه ی خواره م ڕگایانه توانرت ئه دیاریبکرت، ئه  

 
ر  ر نھۆمک و بۆ ھه تا بۆ ھه فصیلی ھه ی ته خشه ر نه سه  توانرت له کارھنان ئه ی بینای به باره و قه شوه  -أ

   ).R9, S. 55   S. 91، R12(جیا  دیاریبکرت  ک به بینایه
رزی  ر به گه تی ئه تایبه  دا، به که خشه نه  کان له ی نھۆمه دیاریکردنی ژماره  نابت چاو بپۆشرت له  -ب

ی  ژماره  بت یان سته ئه به م مه بۆ ئه.  که ی ناوچه ر ڕواگه سه بت له تیفی ھه ری نگه کان کاریگه نھۆمه



 

 

ج  کی نیشته ک بۆ بینایه یه نه ک نمو وه. دیاری بکرت  رزی بیناکه یان به دا بدرت که خشه نه  کان له نھۆمه
.دیاری بکرت  که خشه ر نه سه رزی له به) م 8س نھۆم  یان (توانرت  بوون ئه  

شبکرت،  کاندا دابه ی دیاریکراوی نھۆمه ژماره  ر زیاتر له سه توانرت به کان ئه ری گشتی نھۆمه ڕووبه  -ت
توانرت  دا ئه) 1(ی خای  نمونه  له:  بۆ نمونه. کرت ڕ نه کان تپه ری نھۆمه کۆی گشتی ڕووبه  ک لهرج مه به

. جیاتی س نھۆم  ش بکرت له ر چوار نھۆمدا دابه سه به  که)2م 400(ری  ڕووبه  
  
درووستکراو  بینایجۆری  - 2  
.دا جگیر بکرت) و داخراو  کراوه(  بت جۆری بینای درووستکراو له فصیلی دا ئه ی ته خشه نه  له  

پ و  ردوو الی چه ھه  له  وه جھراوه ی به سافه مه  به  ک ر بینایه سه بینای درووستکراو له  واته:  جۆری کراوه
ڵ بینای تاک و جووت و گروپی بینادا  گه ش له م جۆره ئه.  ی که ویه تا سنووری زه  وه ڕاستی بیناکه

م  به  ، که وه وتنه ئاگرکه  له  ستی ڕووناکی و پارزگاریکردنه به مه  جھراویش به بهی  سافه مه. گونجت ئه
. بۆ دراوسکانی بیناکه  وه ناگوزرته  وه وتنه ئاگرکه  وه شه ھۆیه  

 
تا سنووری   وه جھراوه ی به سافه ب مه  به  ک ر بینایه سه بینای درووستکراو له  واته: جۆری داخراو

وانی   شاره  که  یه ھه  وه پالنی بیناسازیه  ندی به یوه ش په م جۆری درووستکردنه دیاریکردنی ئه.  که ویه زه
.کرت یان جۆری تر کدا جۆری داخراو بۆ بیناکان جگیرئه یه چ ناوچه  کات له دیاری ئه  

 
: نه وا له.  وه بکرنهدا ڕوون  که خشه نه  تکست له  بت به کانی تر ئه ، جۆره م دوو جۆره جیا له  

یی، جۆری زنجیره  
. یه ی تری کراوه و الکه  که ویه ر سنووری زه سه  وته که ئه  سنووری بیناکه  وه که الیه ، له جۆری نیوکراوه  

   . ڕاستیدا و ھتد ناوه  له  شی کراوه دا و به  که ویه وری زه ارده بینای چو  یی و جۆری دانی به جۆری شانه
 

ھی بینا  - 3    
   .نجام بدرت ئه  و ھه سنووری ئه  و ھه یان له ر ئه سه بت له ئه  بیناکه  ، که وه کاته ھی بینا ڕوونی ئه

  ت بۆی له ی تایبه رگرتنی ئیجازه ب وه ت به توانرت قبوڵ بکر ئه  که سنووری ھه  م له رچوونکی که ده
زنت،  ببه  توانت سنووری ھی بیناکه ش ئه ی بیناکه وه ره ده ی قادرمه. دا کاتی درووستکردنی بیناکه

.وی بیناکه خۆی درووست بکرت ر زه سه رجک له مه به  
 

سنووری بینا  - 4  
م  ئه. بت م نه کی که یه ڕاده  نھا به زنت، ته ببه  م سنووره نابت ئه  بیناکه  شک له بینای درووستکراو یان به

.وت ر بکه ده ڕوونی به  فصیلی دا به ی ته خشه نه  بت له ش ئه ھه  
  
 



 

 

قووی سنووری    - 5 
توانرت  وه، ئه که وی یه ی زه وه سنووری پشه  له  وه که چ دوورییه  له  خات، که رئه ده  وه ئه  م سنووره ئه

  . بیناکه درووست بکرت
 

وی ری زه یی ڕووبه وره گه  - 6     
ڕۆ و زرابیان بۆ  نای ئاوه که  دا که ناوچانه  تی له تایبه  کان به وییه زه  ری پارچه بهیی ڕو وره دیاریکردنی گه

ی  خشه نه  له  وه کانه وییه ری زه ھۆی دیاریکردنی پانی و درژی ڕووبه به.  ، زۆر پویسته کشراوه ڕانه
بۆ   وره ری گه کردنی ڕووبهش شیاوی زۆر پچووک یان دابه ری نه درووستبوونی ڕووبه  فصیلی دا، ڕێ له ته

.گیرت شیاو، ئه ری نه ڕووبه  
 

وانی رخانکراو بۆ شاره وی ته ری زه ڕووبه  - 7    
ج  نیشته  ستی به مه  نیا به توانرت ته کرن، ئه رخان ئه وانی ته بۆ پویستی شاره  ی که رانه و ڕووبه ر ئه سه له

  بت به ش ئه م بینایانه ئه. بیناسازی، بینایان تیادا درووست بکرتیی و پالنی  وره و گه  پی شوه  بوون، به
. ی مانگانه شوه فرۆشتن به  کرێ یان به  ھاووتیان به  نرخی گونجاو بدرن به  

م  م ئه ج بوون بۆ ھاووتیان دابین بکات، به بینای نیشته  ، که وانی پویسیت نییه ر شاره سه له  نده رچه ھه
.کاندا شاروشارۆچکه  ج بوون له می خانووی نیشته ی که ی دیارده وه مکردنه ھۆی که بت به ئه  کاره  

   
ت ی تایبه وی بۆ پۆژه ری زه ڕووبه  - 8    

  یه ج بوونیان ھه پویستی نیشته  ک که نی خه رخانکراو بۆ کۆمه وی ته زه  تانه، تایبه  وییه ری زه و ڕووبه له
ک پویست  یه تگه وه ر خه گه ئه:  بۆ نمونه. ندامان، گرووپی پیران و خوندکاران و ھتد هم ئ ک گرووپی که وه

رخانکراون،  ی پویست ته بۆ پۆژه  ی که وییانه زه  و پارچه ر ئه سه توانرت له بت بۆ درووستکردن، ئه
  یه ی ھه وه جیاکردنه  ندرووست، پویستی به ج بوونی ته درووست کردنی شونی نیشته. نجام بدرت ئه
رخان  دا ته م ناوچانه بینا، له  ری خای له ڕووبه  ش پویسته م ھۆیه ر ئه به ڵ شونی کارکردن دا، له گه له

. که جاله ردوو مه وای گونجاو بۆ ھه ش وھه خساندنی که ستی ڕه به مه  بکرت به  
     

وی بۆ ھاتووچۆ ری زه ڕووبه  - 9    
رز و پارک و  ژرئه  رز و ر ئه قی سه  فه و نه  بۆ ڕگا و فولکه  کات که داگیر ئه  وییانه زهو  موو ئه ھاتووچۆ ھه

قام و  و شه  ڕگای جاده  له  وه وی تره زه  به  وییانه م زه ی ئه وه ستنه چونتی به. کرن رخان ئه ته. ھتد
.وت که رئه فصیلی ده ی ته خشه ر نه سه ش له مه ئه. کان وییه ر زه بت بۆ سه رگایان ئه ده  بت، که ئه  ڕگاوه  

 
 
 
 
 



 

 

مات ده وی بۆ خه ری زه ڕووبه - 10    
ی فدانی  ت بۆ ڕاکشانیان و ناوچه نای تایبه ڕۆ و ئاوی پیس و که ناڵ و زرابی ئاوه که  رانه م ڕووبه ئه

  .کان و ھتد موده عه بایی و ری کاره ری تاوه و ڕووبه  یاره ی سکراب کردنی سه خۆڵ وخاشاک و ناوچه
وی پویست  ری زه بوونی ڕووبه بۆ ھه  دا پویسته که خشه نه  له  ماتانه ده م خه جگیرکردنی ئه.   وه گرته ئه

یاسای   به  که کو کاره کرت، به ر نا کان مسۆگه ماته ده جکردنی خه مافی جبه   وه م ڕیه نده له رچه بۆیان، ھه
. برت ئه ڕوه ندیدار به یوه په  

 
وزایی  وی بۆ سه ری زه ڕووبه  - 11  
م  ئه  بت ڕوون و ئاشکرا بت، جونکه فصیلیدا ئه ی ته خشه نه  وزایی له وی بۆ سه ری زه ڕووبه  ست له به مه

ی یاری بۆ  برسان و ساحه وی بۆ قه ری زه کو ڕووبه ری تردا وه ندی ڕووبه ڵ ھه گه نابت له  رانه ڕووبه
. راورد بکرت ، به وه وزاییه سه  مندان به  

 
:فصیلی پویستن ی ته خشه جی کردنی نه ی بۆ جبه و ھاوکارانه ئه  
کن، کانن و موکی خه ی پالنه وه ره ده  له  وی و زار که شکردنی زه قی ئیستیمالک و دابه حه -1  
ستی پالندانان، به مهوی بۆ  ری زه کدانی ڕووبه یه له  وی، واته حویل کردنی زه قی ته حه -2  
دا، و پالنه کان له وی یه سنوورکردنی زه -3  
ستی پالندانان، به کین بۆ مه موکی خه  وی وزار که وت کردنی زه زه  ت، واته زعی مولکییه قی نه حه -4  
.فصیلی دا ی ته خشه ڵ نه گه ستی گوونجاندنی له به مه دیاریکردنی ڕگای ھاتووچۆ به  -5  



 

 

 
 

عراق  کان له ناوچه  کک له عومرانی یهپالنی   
 


