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 وەیدنەانڕو دواکاتەی )ئەو کاتەی( کە بۆ گەڕوونکردنەوە سەبارەت بە -2015 ی پاراستنی نێودەوڵەتی یاسا

 . دانراوە )IPO2 (داواکاری پاراستنی نێودەوڵەتی  پرسیارنامەی 

 تکایە کرتە لەسەر ئەو لینکە بکەو، بیخوێنەوە.

ئامانج لەم . هاتە بواری جێبەجێ کردنەوە 2016ی ١٢ی مانگی 31لە ڕێکەوتی   2015وڵەتی ی پاراستنی نێودەیاسا

بۆ داواکاریەکان/مەلەفەکان وە لەهەمانکاتدا هەل دەڕەخسێنێت بۆ ئەو  ەی بە یەکبەشکردنی هەڵسەنگاندنکایە یاسایە هێنانە

رێتو ی بێپچڕاندا هەڵسەنگاندنیان بۆ بکپڕۆسەیەکداواکاریانەی کە بە مەبەستی پاراستنی نێودەوڵەتی پێشکەش کراون، لە 

سابسیدەری پرۆتێکشن( وە مۆڵەتی -چارەنووسیان یەکالیی بکرێتەوە وەک )بارودۆخی پەنابەریەتی، پاراستنی دووەمی

 پێوەرو هۆکاری دیکەوە. مانەوە بە گوێرەی 

هەڵە تێگەیشتن هەبووە سەبارەت بەو وەک فەرمانگەی پاراستنی نێودەوڵەتی زانیاریمان پێگەیشتووە کە هەندێک بە 

وە نێردراوە بۆ ئەو  (IPO2)دواکاتەی/دوامەودایەی کە دیاریکراوە بۆ گەڕاندنەوەی پرسیارنامەی پاراستنی نێودەوڵەتی 

ی گواستنەوەی داواکاریەکان/مەلەفەکان لەو چەند هەفتەی دوایانەدا. ئەم فەرمانگەیە اکارانەی کە کەوتوونەتە بەر یاساداو

کە پرسیارنامەی داواکاری  وەەکانیانی لە ڕێگای نوسینەوە ئاگادار کردبووەیوە هەروەها ڕاوێژکارە یاسایتر داواکاران پێش

ئەگەر وە  بە پێی ئەو ڕێکەوتەی کە لە سەر نامە هاوپێچکراوەکە نوسراوەدەبێ  (IPO2)بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی 

  دوانەخرێت. لە ناردنەوەی ر،ڕۆژی کارپێکراو زیات ٢٠ێت لە بکر

ەکانیان دەبێت بزانن ئەم دواکاتە بۆ گەڕانەوەی پرسیارنامەکە، یبۆ پتر ڕوون بوونەوە، داواکاران وە ڕاوێژەکارە یاسای

داواکاریانەی بەر  دواکاتێکی کارگێڕیە بۆ ئەوەی بە زووترین کات پڕۆسەی هەڵسەنگاندن دەست پێ بکات بۆ ئەو

ونیانی م راستنی نێودەوڵەتی نەرتوون. لەهەمانکاتدا فەرمانگەی پایەکبەشکردنی مەلەفەکان کەو ی بەیاسا

نامەکە وە اوکردووە بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە کاتی زیاتر هەیە بۆ پڕکردنەوەو تەواوکردنی پرسیارچرە

 ی کە پێویستیان بە وەرگرتنی ئامۆژگاری یان ڕاویژی یاسایی هەیە. هەروەها بۆ ئەو کەسانە

هەروەها داواکاران لەوە ئاگادار کراونەتەوە کە ئەگەر خۆیان یان ڕاوێژکارە یاساییەکانیان بیانەوێت زانیاری زیاتر دابین 

و ڕادەستی  بکەن بۆ فەرمانگەی پاراستنی نێودەوڵەتی دوای ئەوەی کە پرسیارنامەی پاراستنی نێودەوڵەتیان پێشکەش

ڕێکەوتی چاوپێکەوتنەکەیان بێت. و  کەم دوو هەفتە پێش ڕۆژ ە مەرجێک النیئێمەیان کردبوو، دەتوانن ئەم کارە بکەن ب

م مەودایە )دوو هەفتەیە( بۆ ئەوەیە کە بەڵگەکان وەربگێردرێنەوە سەر زمانی ئینگلیزی ئەگەر پێویستی کرد وە ئە

موو بەڵگەکان لە بەر کە چاوپێکەوتنەکەت لەگەڵ ئەنجام ئەدات دڵنیا دەکاتەوە کە هە IPO هەروەها ئەو فەرمانبەرەی

 بێت.  وردی لێکۆڵینەوەیان لەسەر کراو پێش رێکەوتی چاوپێکەوتنەکە بە  دەستدان

و ئاگاداریە ڕوونکردنەوەی پێویست دابین بکات بۆ  فەرمانگەی پاراستنی نێودەوڵەتی هیواخوازە کە ئەم زانیاری

 داواکاران. 

فەرمانگەکەمانەوە لە ڕێگای ئەم ئیمەیلەوە  ەگەر هەر پرسیارێکت هەبێت دەتوانی پێوەندی بکەی بەئ
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