
 

 

2فغومومن بادن فنديديقكن سكوله رنده ناراتيوات كاواسن   

 2دامل قنتدبرين بادن فنديديقكن سكوله رنده ناراتيوات كاواسن الصنكإختاجوق : توجوان دان 

......................................................................................  

ساغت ممربي كفنتيغن ترهادف 2كاواسن   فنديديقكن سكوله رنده ناراتيوات فجابت        فنتدبرين             

  31 تغگلفد   [  خن اوخا       فردانا منرتي فرايوت   ]  مغيكوت فوليسي ادان كجوجورن دامل كرج دبيدغ مورل

 فغليبنت رشوه   غهالغكنم  فرتاهن سرت دان  كعاديلن   دمي  فنتدبرين كراجأن  مماكو  فد   2552 اوكوس 

2540  تاهون  فد  نگري كرجأن   وايفگا   ولن كا  ٢اوندغ   مغيكوت سنديري . كراجأن   وايفگا  اوليه  

تاهون   ]  3-ك   سيكشن   كراجأن   وايفگا رشوه   فغليبيت  فرتاهن  دغن   بركنأن  ارنگا  تيجي سرتا   رخناغن  

 ديوان واي  كراجأن  فگامورل  ٢"    اوندغ    بركنأن  اساسي  فنديديقكن   ديوان   فغومومن    [  2564  - 2560

واي كراجأن  فگامنيالي مورل دان كجوجورن   دان  ايقلواسي  فدومن   " ب  2552  تاهون  اساسي  فنديديقكن  

را نگا بادن فرتاهن دان مغهالغ رشوة   [                فجابت كراجأن  ]  گسدامل برتو  

2ساي سالكو فنتدبريفجابت فنديديفكن سكوله رنده  ناراتيوات كاواسن  الصخإدان دغن جوجور                 

اينث    بت فجا  نأوغن    دباوه   گستو بر  يغ  ٢واي  فگا    روغ مندو   دان  مبغ  مثو  اكن  مي  كا  بهوا   كن مموكا   ايغني  

رأن کنگا  دمي  كفائدهن    مناهنسرتا    گسنكخاكفن  دان  كخر    فنوه  دغن  گسبرتو دامل    بركجوجورن 

                                                                                                                       يلن كفد مسو ا يغ بركنأن دغن سقسامسرتا ممربي كعاد

كسدرن  فنوه  دغن رانگا  رشوه  غهالغم  دان تاهن  فر  گستو مغاول  دامل كرس   بركرجا  اكن  ساي             

, تاهو منلييت يغ مان بتول يغ مان الصإخ, لقساناكن سفنوه كأوفايأن , جوجورم جوك غ جواب تغگودان ممرهاتي دأتس   

ه تگو  فگغبر  دغن   كموسوهن  دريمغيلق    برمنفعة  دان  فايوس  الرغ  فنتغ  مان  يغ   دان  دبوات  فاتوت   مان ,  يغ  ساله  

ي بنتوق گاكوكوه دامل ممراغي رشوه بربا يغ فنديرينخارا فنتدبرين يغ بأيق , بر  

٢وايفگاممربي سومبغن كفد   گجو  دان  تگس  دغن ٢فراتورن   اوندغ ,  ٢  مسوا لغكه  . ملقساناكن1                       

   بركنأن. ٢دان فراتورن ٢دغن ايكوت لوره اوندغ اكرجأن مغاميت مسوا كرج                               



٢وايفگا گنيساسي مسو گارشوه دامل اور. منامن  نيالي مورني اونتوق ممرغي رشوه ممنتيغ كمصلحنت, مغهالغ 2                 

          واي كراجأن سنديري.فگابركسدرن بهوا ساغت دهشت كسن بوروق رشوه اوليه                            

                                          . منولق كالكوان دان تيدق سوك دغن ستيف بنتوق رشوه.3                   

بنخي رشوه دان سدر دغن كسن بورق رشوه. گمسو ٢نامن بنيه كسدرن كفد فالجر . م4                     

    سام ا. فندوان فلقسنأن دان كرج5                   

دامل ممندو سرتا تيجي نكارا  بركنأن  دغن  نيساسي گااور ٢مثالرس  دان  بكرج سام دأنتارا   5.1                         

         .ب [  2564 -2560]تاهون   3-كراجأن سيكشن كواي فگافرتاهن فغليبنت رشوه                                     

 واي فنتدبرين  فنديديقكن اساسيفگامغهالغ فغليبيت رشوه دأنتارا  بكرجا سام سخارا جاريغن فد  5.2                     

.دان سكولهنده فجابت فنديديقكن سكوله ر                                     

   ٢  وايفگا گجو  دان  سكوله  ٢مليفوتي فغوروس دوروغن مورل كبأيقكن   دان  فغتهوان  ممربي  5.3                       

فد فنجاكأن دان ممريقسا ستيف بنتوق رشوه. گينسوفاي امبيل بها                                   

ألين يغ دافت  ٢نيساسي گااور بكرجا سام سفنوه فوتينسي سرت ملقسان اف ساج برسام دغن  5.4                         

مناهن دان مغهالغ ستيف بنتوق رشوه.                                       

                                    

سرتوسث هيغگ برايكوت دري كيين                                    

 

   ب. 2564كومفافن    10  تغگل

 

( نأخوت  سوءفوت         ماءني رات  ) 

2يقكن سكوله رنده ناراتيوات كاواسر فغاره بادن فنديدگمنو  

                                                                  

 


