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 پێشەكی
 ، ۆیخ  یکراویارید  یکێرکەئ  کەکوردستان،  و  یمێرەھ  یتەحکوم  یدواداچوونەو ب  ینگەماھەھ  ەیرمانگەف
و   کردنەئاماد  یتێاریرپرسەب  ھاەروەو ھ  تەحکوم ەیکارنام  یکردنێجەبێج  یدواداچوون ەب  یتێاریرپرسەب
 یکۆرەس زانەڕێو ب رانیزەو ینەنجومەئ یتیەکاۆرەس  ۆب ۆیەستەئ ەل یولخ یرتۆاپڕ  ەیوەرزکردنەب

 .تەحکوم یکۆرەس یگرێو ج مێرەھ یتەحکوم

 یوەیڕەپ  ی(کیەو    ستیب)  ەیماد  ەل  مەو دوو  مەکیە  یکانەگڕب  ێیپەب  ەکراو  یارید  شییەتێاریرپرسەب  مەئ 
 . رانیزەو ئەنجومەنی ی ٢٠٠٦ ڵیسا ی (١) ەژمار  یموارکراوەھ

  ەی وەوونکردنڕ ەل ییەتیو  بر ەکراوەئاماد ەستتانەرد ەب ە ل ەک ەیرتۆاپڕ مەئ دا،ەرکەئ و ەئ ەیوێچوارچ ەل
 نیەالەکوردستان، ل یمێرەھ یتەحکوم ەیکارنام یکردنێجەبێج ۆب اندنەڕاپڕکار  یتێنۆئاست و چ

 ینەمەت یمەدوو ەڕیگڵسا ەیماولە  ەوەتەزارەو ەب کانەستراوەبەن ەرمانگەو ف ەستەو د تەزارەو
 کوردستان.  یمێرەھ یتەحکوم یمۆیەن ەینیکاب ینکارکرد

 م؛ێرەھ یتەحکوم ەل ەوەتەزارەوەب کانەستراوەبەن ەستەد و ەرمانگەو ف تەزارەو ردراون،ێاسپڕ کەو
 مێرەھ یتەحکوم یمۆیەن ەینیکاب یکارکردن یمەدوو ڵیسا ەیماو ەل انۆیخ یکانەو کار یچاالک
 رچاوەبەل انیمۆیەن ەیکارنام یکانییەگشت ێڵەھ اندا،یکانییەکار و چاالک یشتن ڕدا ە. لووڕ ەتەخستوو
 .یگشت ێڵیھ کیە نجاوەو پ یکەرەس یرەوەت وتەح  ەل نیتیبر ەک ەگرتوو

ڕابردوودا، تێکڕا دامودەزگاکانی  ساڵی لە ماوەیتەوە کە ووه وون بڕلە ئەنجامی بەدواداچوونمان بۆمان 
بۆ جێبەجێکردنی کارنامەی حکومەت و پێشکەشکردنی  خستووتەگەڕ حکومەت، توانای خۆیان

چاکسازی؛ سەرەڕای قەیرانی دارایی و باڵوبوونەوەی   پڕۆسەیخزمەتگوزارییەکان و  بەرەو پێشبردنی 
لە دامودەزگاکانی حکومەت  نییە،جیهاو   لێکەوتە داراییەکانی ئەو تەنگژە تەندروستییە  کۆرۆناڤایرۆسی 

  .ەردەوامبوونب جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان
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  دادوەزارەتی 
 

 لە ئاستی چاكسازیدا
 

ۆژەی ڕپ
 بەردەوام

 %20 یەکانی ئاکرێیدروستکردنی باڵەخانەی بەڕێوبەرایەتی و تێبینەرایەتی داد •
 %80 وبەرەی سیمێلوێوبەرایەتی تۆمارگەی خانڕدروستکردنی بە •
 %20 دروستکردنی باڵەخانەی تێبینەرایەتی تۆمارکردنی خانووبەرەی ئاکرێ •
 %85 دروستکردنی باڵەخانەی تۆمارگەی خانووبەرەی ڕانیە •

چاالکی 
 بەردەوام

 %40 سایی کارڕو کردنی بە پەرتووکێک و شیکردنەوەی قو کۆکردنەوەی ئامار •
ی و ڕاوێژکاردەسپپپتەی  ڕاسپپپپاردەکانیتایبەت بە  پەرتووکێکیچاپكردنی  •

 %75 ەکانی تاپۆڕێنمایی

 %25 سكانكردنی دۆسیەی فەرمانبەران و تۆمارە هەمیشەییەکانی تاپۆ •
 %50 ئامادەکردن و شیاندنی دادوەر و ئەندامی داواکاری گشتی •

 %50 (االجتماعیالعقد )دەركردنی گۆڤاری گرێبەستی كۆمەاڵیەتی 
  ڕێکاری

 %60 ياسای جێبەجێکردن لە هەرێمی کوردستان پڕۆژەئامادەكردنی  • بەردەوام

 

 كاندا ییەتگوزارەخزم  یئاست ەل
 

ۆژەی بەردەوامپڕ  

ەکان لە یئەلیکترۆنى فەرمانگە دادنووس سیستەمکردنى ۆژەى بە ڕپ
 % 73 ئەلیكترۆنی كراون. بە  (44)مانگە، رفە (٦٠)هەرێمى کوردستان لە 

و زانیاری کەسپپی و گادانەوەو  ۆژەی بەئەلیکترۆنی کردنی وێنەی تۆمارڕپ •
 %30 .سکانی تۆمارە هەمیشەییەکان لە فەرمانگەی تۆمارکردنی خانووبەرە

 

 :ڕێنماییدەركردنی بەیان و 
 

 ڕەچاوکردنیكە جەخت لەسەر پابەندبوونی فەرمانبەران بە    ٢٠٢٠/ 7/ ٢٠. لە  ٢٠٢٠ی ساڵی  (١)ژمارە    ڕێنمایی •
 .ەوەدەکات ەكانی تایبەت بە پاراستنی تەندروستی گشتی و سەالمەتیڕێنماییەو و ڕەییاساكان و پ

و وەرگرتنی رەسمی  ، سەبارەت بە هەڵگرتنی گادانەوە٢٠٢٠/ 8/ 9. لە ٢٠٢٠ی ساڵی (١)ژمارە  ڕێنمایی •
 وەرگرتنەوە.
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بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی گشتی و لەپێناو باشتر  ٢٠٢٠/ 9/ 7لە  348/ ٦بە ژمارە  ەتفەرمانی وەزار •
 وەزارەتی داد.كارەكانیان لە دامودەزگاكانی سەر بە  ڕاپەڕاندنیو  هاوواڵتیانخزمەتكردنی 

جێبەجێكردنی دووەم لە  بەڕێوەبەرایەتیكردنەوەی  بڕیاری ، ٢٠٢٠/ 9/ ١7لە  ٢٠٢٠ی ساڵی (١)بەیانی ژمارە  •
 ت بە وەرگرتنەوەی قەرزی حكومەت.ەناوەندی پارێزگای هەولێر تايب

 کخستنیڕێتایبەت بە فەرمانگەكانی دادنووس، بە مەبەستی    ٢٠٢٠/ ١١/ ١7لە    ٢٠٢٠ساڵی    (٢)ژمارە    ڕێنمایی •
 فەرمانگەکان. كاری دادنووسی لە

 دۆسیەکانی كارەكانی تایبەت بە ڕێکخستنیبە مەبەستی  ٢٠٢١/ ٦/ ١٠لە  ٢٠٢١ساڵی  (١)ژمارە  ڕێنمایی •
 ەكانی جێبەجێكردن لە هەرێمی كوردستان.یبەڕێوەبەرایەتیلە  بەڵگەنامەکان جێبەجێكردن و پاراستنی

سەرتاسەری  لە ،مانەکەلە فەرمانبەرانی پێكهاتەكانی وەزارەت (9)دامەزراندنی جێبەجێكردنی پالنی  •
بەپێی ئەو بۆشاییەی لە كاری پشكنین و بەدواداچوون لە   ی،دادهەرێم بە ناونیشانی سەرپەرشتیاری 

دوای هەڵسەنگاندنیان و دڵنیابوون لە ئاستی شایستەبوونیان،  ،ەهەبوو داەكانیخزمەتگوزاری فەرمانگە
ناوەكانیان بۆ سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بەرزكرایەوەو لە ئێستادا فەرمانی دامەزراندنیان لە 

 دەرچووە.بۆ سەرۆكایەتی هەرێم 
 

 ناوەندی لێكۆڵینەوەی یاسایی:

لە دیوانی  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢5لە  ٢٠٢٠ی ساڵی (3)بەیانی ژمارە دامەزراندنی ناوەندی لێكۆڵینەوەی یاسایی بە 
مەبەستی گرنگیدان بە بواری زانستی یاسایی و دەركردنی گۆڤارێكی زانستی لە ژێر ناوی   وەزارەتی داد، بە

بە سێ زمانی كوردی و عەرەبی و ئینگایزی. تاكو ئێستا ئەم  (العقد االجتماعی)گرێبەستی كۆمەاڵیەتی 
 :بەردەوامانەی هەبووەە یچاالكی

لەگەڵ سەنتەرێكی باڵوكردنەوە.  پێكهاتندایە لە قۆناغی و کراوەلە گۆڤارەكە ئامادەی چاپ  ژمارە (٢)  .أ
  لێكۆڵینەوە  (43)لیكۆڵینەوەی یاسایی بە ناوەندەكە گەیشتووە، دوای هەڵسەنگاندنیان  (54)تاكو ئێستا 

 و لێكۆڵەری بیانین. مامۆستا ە هەندێكیان بەرهەمیک كراونپەسند  بۆ باڵوكردنەوە

 چوار كتێبی بۆ چاپكردن ئامادە كردووە. .ب

 .ئەنجامدراوە ٢٠٢١/ 4/ 5شۆپێكی تایبەت بە یاسای بازرگانی لە  ۆرک .ت

شۆپی تر ساز بكرێت، كە یەكێكیان تایبەتە بە پێشخستن و  ۆرکكۆتایی ساڵ چوار  تالە پالنیدایە  .ث
 چاالكتركردنی دەزگاكانی وەزارەتی داد.

 (clr.gov.krd)و گۆڤارەكە بەم ناونیشانە چاالك كراوە  ناوەندی لێكۆڵینەوە ماڵپەڕی .ج
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 ئەنجومەنی شورای هەرێم:

 لەبەردەست بووەو كاری لەسەر كردوون:ۆژانەی ڕئەنجومەنی شورای هەرێم لەو ماوەیەدا ئەم پ

 .%9١ۆژە بەردەستە.  ڕپ  "3"ۆژە ئەنجامدراوەو  ڕپ  "3١"ۆژە یاسا كاری لەسەر كراوە.  ڕپ  "34"  پڕۆژە یاسا: .١

 .%87بەردەستە.  "٢"و  ئەنجامدراوە "١3". هاتووەین ڕادەربڕبابەت بۆ  "١5": ادەربڕینڕ .٢

 .%١٠٠ئەنجامدراوە.  "٢٠"هاتووە.  ڕادەربڕینبابەت بۆ  "٢٠": ڕێنمایی .3

 .%١٠٠ئەنجامدراوە.  "٢"هاتووە.  ڕادەربڕینبابەت بۆ  "٢": پەیڕەو .4

 ماوەتەوە بۆ دادبینی. (٦5)یاری بۆ دراوەو ڕب (93)هاتووەو  (١58): ی هەولێرڕداوای دادگەی كارگێ .5

 .ماوەتەوە بۆ دادبینی (3٠)دراوەو یاری بۆ ڕب  (7٢)هاتووەو  (١٠٢): ی سلێمانیڕداوای دادگەی كارگێ .٦
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 سەرۆکایەتی دەستەی سەرپەرشتیاری دادی:

 -سەردان و پشکنینیان كردووە، بەم شێوەیە: (١٦8)لە ماوەی ساڵی دووەمی تەمەنی كابینەی نۆیەمدا 

 

 چاودێری و سەرپەرشتی و پشكنین
سەردان 67  مان لە شاری هەولێرەکەفەرمانگەكانی وەزارەت 
سەردان 38  مان لە شاری دهۆكەکەفەرمانگەكانی وەزارەت 
سەردان 63  مان لە شاری ساێمانیەکەفەرمانگەكانی وەزارە 
 كۆی گشتی سەردان 168

 

 

 

 

 

 ڕێژە  بەردەست ئەنجامدراو  هاتوو  چاالكی
ۆژە یاساڕپ  34 3١ 3 9١%  

% 87 ٢ ١3 ١5 ڕادەربڕین  
%١٠٠ ٠ ٢ ٢ پەیڕەو  

%١٠٠ ٠ ٢٠ ٢٠ ڕێنمایی  

 ڕێژە  بەردەست ئەنجامدراو  هاتوو  چاالكی
%88.4 ٢4 ١٦8 ١9٠ داواكانی پێداچوونەوە   

%٦4.75 95 ١٦5 ٢٦٠ کارگێڕیداواكانی   
 ٠ ٠ ٠ ٠ زەفتكردنرداواكانی دەستەی بە
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 سەرۆكایەتی داواكاری گشتی:

 بۆ بەرژەوەندی یاسا: (دادگاكان بڕیاریلە )تانەدان  .أ

 یەكالنەكراوە  پەسندكراو  هەڵوەشاوە  ژمارەی تانە
67 55 9 3 

 

یە میریانەی کە بە هۆی تانە لە بەرژەوەندی یاسا لەالیەن داواکاری یو زەو  ئەو بڕە پارەو کرێی هاوتا  تێبینی:
 مایار دینار  (8٠)مەزەندە دەکرێت لە  و بەهەدەر نەدراوە،    اوەتەوەڕگشتی بۆ خەزێنەی حکومەت گە

 بێت. زیاتر

سكااڵی لە  (١9٦٠)ندنی سكااڵی داوای مافی گشتی: سەرۆكایەتی داواكاری گشتی لەو ماوەیەدا الجو .ب
 ندووە.السەرتاسەری هەرێم جو

 كێشە كردووە. (٢787) بەدواداچوونی بۆ  .ج
 

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی داد:

وەقایعی  ڕۆژنامەی بەڕێوەبەرایەتی
 كوردستان:

 (17)لەماوەی ساڵی دووەمی كابینەی نۆیەمی حكومەتی هەرێم 
 فەرمی وەقایعی كوردستان دەرچووە.  ڕۆژنامەیژمارە لە 

 

 پەیمانگەی دادوەری:

ئامانجی پەیمانگەی دادوەری شیاندنی دادوەران و ئەندامانی داواكاری گشتی و پارێزەران و كادیری 
و وەزارەت و دەزگاكانی تری  جۆربەجۆرە لە فەرمانبەرانی ئەنجومەنی دادوەری و وەزارەتی دادیاسایی 

 حكومەت. لەو ماوەیەدا ئەم خوالنە كراونەتەوە:

ولخ ی گشتیكۆ بەشداربووی ئافرەت  بەشداربووی پیاو    
 59 ٢8 3١ خوێندنی خولی سێیەم 
 ٦١ ٢3 38 خوێندنی خولی چوارەم

 51   6٩ گشتیکۆی    ١٢٠ 
 

ئەنجومەنی دادوەری كراوە، كە بەپێی پێویست   ئاڕاستەیانی خولی سێیەم، ناوەكانیان ودەرچو تێبینی:
 ئاڕاستەیبۆ دامەزراندنیان    ،ئەندامی داواكاری گشتی  (12)دادوەرو    (47)شانە دابمەزرێن:  یبەم ناون

 سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەكرێن.
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 بەڕێوەبەرایەتی گشتی تۆماركردنی خانووبەرە:

الپەرە و   (٦)مینتاری كە پێكهاتووە لە ۆدیك کییەدۆسیە كۆكردنەوەی بەڵگەنامە و ئامادەكردنی  (١
ەكانی یكوردستانیكێشەی ئەو زەوی و زارانەی كە دەكەوێتە سنووری ناوچە    هاوپێچەكانی پەیوەست بە

دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی كوردستان و هەروەها كێشەی تۆمارە هەمیشەییەكانی فەرمانگەكانی 
سووتاون كە بە نووسراومان ژمارە  ١99١  ساڵیمەزنەكەی بەهاری    اپەڕینەڕ  تۆماركردنی خانووبەرە كە لە

 بەرزكراوەتەوە. ٢٠١9/ 9/ ١٦لە  (4985)

لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان بە ئەلیکترۆنی دەکرێن   هەمیشەییانەی کە  باڵوکردنەوەی ڕێژەی ئەو تۆمارە  (٢
 .و سکان دەکرێن

دانان و ئامادەكردنی بەرنامەیەكی ئەلیكترۆنی بۆ چەند فەرمانگەیەكی تۆماركردنی خانووبەرە   (3
 بەمەبەستی دەركردنی وێنەی تۆمار بە شێوەیەكی ئەلیكترۆنی.

و هەموسایتەکان ڕوونکردنەوەی پێویست دەدەین لەسەر ڕێژەی  لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و ڕۆژنامە و  (4
لە فەرمانگەکانی تۆمارکردنی خانووبەرە دەکرێت بە وێنەی تۆماری هەمیشەیی   ئەو کارتە زەوییانەی کە

 ی ئەو یەکە نیشتەجێیانەی کە لە پڕۆژەکانی وەبەرهێنان کاریڕێژەو تۆماردەکرێن و هەروەها 
 .دەدرێت ئەنجام هاوواڵتیانو تۆمارکردنی بەناوی  جیاکردنەوە

گشتی  بەڕێوەبەرایەتیێوەبەری گشتی سەرپەرشتی چەندان كۆبوونەوەی هاوبەشی نێوان ڕێز بەڕبە  (5
ینی كارتی ڕگۆ پڕۆسەیەكانی كردووە بەمەبەستی بەدواداچوونی یكشتوكاڵ و شارەوانی و شارەوانی

 ئاستەنگ و گیروگرفتەكان. چارەسەركردنیزەوی بۆ سەنەد و چۆنیەتی 

ێوەبەری گشتی لە چەندین كۆبوونەوەی گرنگ بۆ خستەرووی پێشنیاری ڕێز بەڕبە بەشداریكردنی  (٦
 ۆكان وڕدەێخانووە ز تەمایككردنییاسایی لەسەر چارەسەركردنی بابەتەكانی كارتی زەوی و 

ەكی ڕكردنی گە (استمالك)ە ڵگوندەكان و بابەتی خۆما هەرەمی انەی دەكەونەئەو خانوو تەمایككردنی
 .تەعجیل و بابەتی تری پەیوەست بە تۆماركردنی خانووبەرە

مەبەستی نەجوالندنی دۆسیەی خانووبەرە لە   بە  مێك و دانانی میكانیزمێكی نوێڕفۆ دروستكردنی  (7
 .دۆسیەپێناو پاراستنی بەڵگەنامەكانی ناو 

ەكانی تۆماركردنی یبەڕێوەبەرایەتیئامێری خوێندنەوەی كارتی نیشتیمانی لەالیەن  بەكارهێنانی  (8
 كردن لە كاری تەزویر و ساختەكاری. ێگریڕخانووبەرە بەمەبەستی 

لەالیەن بەڕێز  پەسندکراو ڕاسپاردەکانی دەستەی ڕاوێژکاری هەمیشەییباڵوکردنەوەی سەرجەم   (9
کێشەکانی  چارەسەرکردنی بەڕێوەبەری گشتی تۆمارکردنی خانووبەرە کە تایبەتە بە ڕێنمایی و
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 و فەرمانگەکانمان دەبێتەوە کە پێشنیاری چارەسەری گونجاو بۆ کێشەکان  هاوواڵتیانڕووبەڕووی 
 .دیاردەکرێت

سامانی  گەڕانەوەی داوا لە دادگاكان كە هەندێكیان لە بەرژەوەندی گشتی و (80)ەوەی كردنیی یەكال (١٠
 ەت بووە.ڵدەو

 ی.اڵڵنووسینگەی دە  (282)لەسەر كردنەوەی  دانڕەزامەندی  ( ١١

 هاوواڵتیانڕێبەری رێنوێنی خزمەتگوزارییەکان کە لە فەرمانگەکانمان پێشکەش بە  (31)ئامادەکردنی  (١٢
و هەنگاوەکان و ناونیشان و شوێنی یەکان یپێداویست دەکرێت کە زانیاری تەواوی لە ڕووی پێناسە و 

کە   دیارکراوەەسمەکان  ڕیاساییەکان و ڕێنماییەکانی وەرگرتنی بڕی    مادەفەرمانگەکان و ڕوونکردنەوەی  
ئەم   پێشکەشکردنی و پارێزەران لەسەر چۆنیەتی هاوواڵتیانبەرچاو ڕوونی تەواو دەدات بە 

 .وکردنەوەی ئەم ڕێبەرانە لە پەیجی تایبەتی بەڕێوەبەرایەتی گشتیماناڵخزمەتگوزارییانە و ب

لە پەیجی  دیارکراوەدا یهونەری تێ کانیکارەێڕ هەمووونەرییەکان کە هکارە ێڕباڵوکردنەوەی ڕێبەری  (١3
 هۆبە هونەرییەکان. بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان کە ئاسانکاری دەکات بۆ فەرمانبەرانی هونەری و

تی ێخاوەندارو لەالیەن فەرمانگەکانمانەوە جەرد دەکرێن  باڵوکردنەوەی ڕێژەی ئەو موڵکانەی کە (١4
 ە تایبەتمەندەکان.یدەگەڕێتەوە بۆ شارەوانی

 

 كان و كارە خزمەتگوزارییەكانڵەئاماری مامە

 ژمارە  ە ڵ جۆری مامە ژ
 ١3٠75٠ (و راستكردنەوەی رەگەز ككردنڵبەمو فرۆشتن و)ە رەفتاركارییەكان  وەكو ڵمامە 1
 ٦3٢9٦ (چەسپاندنی سنوور و نەخشەی رووپێوان)هونەرییەكان وەكو ە ڵمامە 2
 44٦87١ (او و یاداشتی رێگەپێدانڕپسوولەی ب)وەكو   یەکانە ژمێركاریڵمامە 3
 ١٢8443 ( بانك دەستگرتنیەی ڵو مامە پشتگیریكردنوێنەی تۆمار و )ە پەرتەوازەكان وەكو ڵمامە 4
 89574 وردبینكراوەكان ەڵمامە 5

 

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگە دادییەكان:

فەرمانگەی دادنووس بە  (35)بە ئەلیكترۆنی كردنی فەرمانگەكانی دادنووس: تاكو ئێستا  پڕۆسەی •
 ئەلیكترۆنی كراون بەم شێوەی خوارەوە:
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 ژمارە  شوێن ز
 ١3 پارێزگای هەولێر 1
 ١٢ پارێزگای ساێمانی 2
 9 كۆپارێزگای ده 3
 ١ پارێزگای هەڵەبجە 4
 9 كۆتاییدانئەو فەرمانگانەی لە قۆناغی  5

 44 كۆی گشتی            
 

 بە ئەلیكترۆنی كردنن. پڕۆسەیفەرمانگەی دادنووسی تر لە قۆناغی كۆتایی  (9)نۆ  •
 

ە و كارە خزمەتگوزارییەكانڵئاماری مامە  

ە ڵ جۆری مامە ژ  ژمارە  

، یهۆشداربریكارنامە، بەڵێننامە، تۆماركردنی ئامێر، دەستەبەری، گرێبەست، كۆمپیالە،   1
 958.33٦ .پەسندكردن

 

 داهاتی وەزارەتی داد لە ماوەی ساڵی دووەمی كابینەی نۆیەمی حكومەتی هەرێمی كوردستان ژ
  دينار ١٠8.١8٢.٢٠٠ دیوانی وەزارەت 1 .1
  دينار ٦٦.9٠١.35٠ ئەنجومەنی شورا  2 .2

پێنج  (5)و  ٢٠٢٠داهاتی ساڵی  دينار ١٢8.١٦3.79٦.34١ گشتی تۆماركردنی خانووبەرە بەڕێوەبەرایەتی 3 . 3
 ٢٠٢١مانگی یەكەمی ساڵی 

  دينار ٦.89٢.١٢4.١37 گشتی فەرمانگە دادییەكان بەڕێوەبەرایەتی 4 .4

 كۆی گشتی
و  و دووسەد و سی و پێنج مایار سەد ٠٢8.٢3١.٠٠4.١35

 و بیست و هەشت دینار سی و یەك مایۆن و چوار هەزار
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 کاروباری پێشمەرگەوەزارەتی 
 

 لە ئاستی چاكسازیدا:

ی ساڵی ٢  جێكردنی یاسای چاکسازی لە مووچە، دەرماڵە، بەخشین و ئیمتیازاتەکان ژمارهجێبە  ت بەبارهسە
بۆ  كیالوه ژنەییل پێنج ،بااڵ و ژنەییلپێكهێنانی یەک ، بە رگەزیری پێشمەێز وهڕرمانی بە، دوای فە ٢٠٢٠
 -:بەم شێوەیەی خوارەوە كانداجیاوازه  رهسێكتە  لە  رگەپێشمەکاروباری  تی  زارهوه  لە  جێكردنی یاساكەجێبە
  

 رگەكانی پێشمەی هێزهكخستنی بودجەو یە ڕێکخستنی یەكەم: لیژنە

 .8٠و  7٠ی كەرانی یەبوونی نوێنەئاماده و بەدراوه نجامئە 2020/ 6/ ١٠ وتیرێكە ی لەکۆبوونەوە م كەیە 
كان ژمێریارییە كەكخستنی یەپێشنیارەکانی میکانیزمی یە 2020/ 9/ ٢١ لە 7٠59 رمانی ژمارهفەدواتر بە
 سەرۆکایەتی دیوان کراوە.  -سەرۆکایەتی  ئەنجومەنی وەزیران  ئاڕاستەی

 

 نیشینانخانەو  خاوەن پێداویستی تایبەتهیدان و ی شەمووچە بە وهی پێداچوونەدووەم: لیژنە

سی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران ووو فەرمانی کۆن ٢٠٢٠ساڵی  (ی/ ٢)بە یاسای ژمارە  پشتبەستنبە
فەرمانگەی هەماهەنگی بەدواداچوون ژمارە  نووسراویلیژنەی بااڵی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی و )
سەرجەم لیستەکانی (  ٢٠٢٠/ 8/ 7  ڕێکەوتیلە    (٦٦)وەزارەتی پێشمەرگە ژمارە    نووسراویو    ٢٠٢٠/ 7/ ٢٢لە    (٢)

خانەنشینی بەهۆی نەخۆشی و خانەنشینی بەهۆی تەمەن  ،وکۆچکردو ئەفسەران و پاەدارانی شەهید و 
داواکراوە لە وەزارەتی  نووسراوتی پێشمەرگە ئامادەکراوە و بە ئەوەی پەیوەندیدارە بە میالکی وەزارە

ئەنفالکراوان و وەزارەتی دارایی و ئابووری بۆ گواستنەوەی بۆ سەر میالکی ئەو دوو    کاروباری شەهیدان و
 .وەزارەتە

 

 : خاوەن پێداویستی تایبەتتایبەت بە

لەالیەن لیژنەی بااڵی  پێداویستی تایبەتخاوەن  (9578)  ،خاوەن پێداویستی تایبەتسەبارەت بە  •
 .پزیشکی بینراوە

  .بڕیاری لیژنەی بااڵی پزیشکی ڕێژەی پێویستیان هێناوە وەک خاوەن پێداویستی تایبەت (4٦٦4) •

 .ڕێژەی پێویستیان نەهێناوە وەک بڕیاری لیژنەی بااڵی پزیشکی (3384) •

پاش ئەوەی  (ەیلە خزمەتدا کێشەیان نیکۆن نین  خاوەن پێداویستی تایبەت)لە ئەرکدان  (١539) •
 لیژنەی بااڵی پزیشکی بینراون. الیەنلە
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 هێشتا ئامادەنەبوون لە بەردەم لیژنەی پزیشکی. خاوەن پێداویستی تایبەت (٦3) •

 . پێشکەشکردووە ناڕەزایینامەیان (7٠) لەسەر لیستی فەرماندەی خاوەن پێداویستی تایبەت (٦5١) •

 .پێشکەشکردووەناڕەزایینامەیان  (8٠)لەسەر لیستی فەرماندەی  پێداویستی تایبەتخاوەن  (٦97) •

ڕاستەقینە  یخاوەن پێداویستی تایبەت لە داهاتوودا ئەوانەی لە پشکنینی پزیشکی دەرچوون وەکو  -
پێشمەرگە بۆ پاەدارەکان و فەرمانی فەرمی کاروباری دەمێننەوە و بە فەرمانی فەرمی وەزارەتی 
 .ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەفسەران دەردەکرێت

 ئەوانەی لە پشکنینی دووەم دەرنەچوون بەهەمان شێوە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت بە فەرمانی فەرمی -
هەیە بەهەمان شێوازی ئەوانەی پێشتر   ناڕەزایینامەیانلە پاش تەواو بوونی پشکنینی ئەوانەی و، 

 مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت.
 

 ئەفسەران و پلەدارانی هێزەکانی پێشمەرگە دۆسیەیسێیەم: لیژنەی ڕێکخستنی 

پێشمەرگە و کاروباری ڕاسپاردەکانی کۆبوونەوەیەکی هاوبەشی نوێنەرانی وەزارەتی  یلەسەر ڕۆشنای
و وەزارەتی دارایی و ئابووری لیژنەی بااڵی جێبەجێکردنی یاسای  8٠و  7٠هەردوو فەرماندەی هێزەکانی 

ەکی تایبەت ئامادەکراوە لەگەڵ فۆڕمی ڕاژە و زانیاری ئەفسەران ی، ڕێنمای  ٢٠٢٠ی ساڵی    (٢)چاکسازی ژمارە  
 پەسەندکراوە  8٠و    7٠پێشمەرگە و هەردوو فەرماندەی  کاروباری  و پاەداران و لەالیەن نوێنەرانی وەزارەتی  

کردن و دەبەستی پەسەنو لە ئێستادا ئاڕاستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کراوە بە م
 جێکردنی ناوڕۆکەکەی.ەجێب

 

 كان رماندهكان و فەرپرسەوانی بەپاسە بە وهو پێداچوونە ڕێکخستنچوارەم: لیژنەی 

نێوان نوێنەرایەتی لیژنەی ڕێکخستنی پاسەوانی لە وەزارەتی  لە دوای ئەنجامدانی چەند کۆبوونەوەیەک
لیژنەی بااڵی )و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران  8٠و  7٠پێشمەرگە و هەردوو فەرماندەی هێزەکانی 

وەزارەتی ناوخۆ و حکومەتی  ((٢٠٢٠ی ساڵی ٢)سەرپەرشتی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی ژمارە 
لەو بارەوە ئامادەکراوەو لەالیەن سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بە ڕێنماییەک هەرێمی کوردستان، 

 . یبە مەبەستی جێبەجێکردنی ناوەڕۆکەکە پەخشکراوە و لە ئێستاداە یار پەسەندکراوڕب
 

  رگەپێشمەکاروباری تی زارهمیالكاتی وه ڕێکخستنیی پێنجەم: لیژنە

كانی و میكانیزمە ر شێوازسەلە  كراوه  نها گفتوگۆ، تە یەلیژنەو ی ئە وهونە و میانی دوو كۆبلە •
نێوان وتنێكی سیاسی لەبوونی رێكەبۆ نە  وهڕێنینەگەده مەئە زیاتر ، ئێمەیەو پڕۆژهجێكردنی ئە ەبجێ

 بێت. ردووال دهوتنی سیاسی و ئیداری نێوان هەرێكە بە ی.ن.ك و پ.د.ك كە
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ی رماندهفە)و فیاق  اڵم بۆ ئاستی فرقەبە ،وهتەرێكخراوه (میالكات)وج و لیواكاندا فەئاستی  لە •
 . یەوتنی سیاسی هەرێكە پێویستی بەو دەکراوە اپێشنیار ئام (كانناوچە

  داتە دهوونی ڕرچاوو بە یەوتنی سیاسی هەرێكە ندی بەیوهپە كە یەو پێشنیار هە ندێك پرسیارهە •
ی وهوتنە ی زیاتر و دووركە یمانان بۆ پاڵپشتی چاكسازی و دروستبوونی متمانەت و هێزی هاوپەزارهوه
 تە وام و خراوه ردهگفتوگۆی بە  بە  وهوكرد  ستماندا ده وهلە  ردانی حزبی، ئێمەێوهت  ستده  مان لەكەهێزه
  -:وهەیكانی چاكسازیرنامەبە

 یەکان چۆن رێكیندی نێوان وەزارەتە ئەمنیوهچۆن و الی کێ دەبێت و پە  كردنۆڵڕۆنتفەرمانداری و ک -
 ؟ وهبخرێتە

 .(هێزی کارا و هێزی یەدەگ)رژمێری دروست و ورد بۆ ژمارەی هێزی پێشمەرگە بە گشتی سە -

 .(هتدو    فصیلفیاق، فرقە، لیوا، فوج، سریە،  )نە  وربازی بە نموسە  تەشکیالتیژمارە و جۆری زنجیرەی   -

 .(تجنید)سیستەمی خزمەت لە هێزی پێشمەرگە  -

 .رگەم و لۆگۆی هێزی پێشمەڕو ئا پۆشاک كخستنیو یە ڕێکخستن -

 .هاوپەیمان / جۆری چەک و شێوازی پڕ چەککردن و سەرچاوەکانی -

ی ۆژهڕپ) رگەپێشمەکاروباری تی زارهوون و دیار دابنرێت بۆ وهڕستراتیژی سەربازی   -
  .(وهباره ولە یەكانیش هەەیمریكیئە

 .ڕوونبودجەی دیار و  -

 وپێوێكی زانستی بكرێت. ڕوپێی بە رگەجێی هێزی پێشمەنیشتە -

ئامانج اڵم بە، بەكراوه وهتا ئێستا سێ كۆبوونە :رگری عێراقو بەرگەتی پێشمەزارهندی وهیوهپە -
شنووسی هڕ)  ، ئێمەغدامان كردووهردانی بەتا ئێستا دووجار سە  رگەزیری پێشمەك وهیشتوون، وهگەنە
رۆك كان و سەزیرهواژووی وه   ت بەزارهدوو وه   رنێوان  هەلە  زانین كەده  چارهرێگە  بە  (تێگەیشتن  لێک
   .(یەشمان هەپڕۆژه  تەم بابە بۆ ئە ). وهبكرێتە پشتڕاست یەنال ووردیرانی هەزوه

ڵ گە لە كە  ٢٠٠7ی ساڵی ١9 ژماره رگەپێشمەکاروباری تی زارهمواری یاسایی بۆ یاسای وههە -
 . بگونجێت كانی چاكسازیئامانجە

 

 :(پلە بەرزکردنەوە) رقیەبابەتی تە

و  ورۆزهی نە كە ەدوو خشت و بەمان كردووهنووسراو ٢٠١9/ ١١/ ١٠ لە رگەپێشمەکاروباری تی زارهوه لە ئێمە
 بوو.  دۆسیە ٦٠98یان  كەژماره كە وهڕایە. دواتر گە ەبوو ٢٠١7یاولی ساڵی ئە



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

13الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

 وهشەیەو سۆنگەانین، لەزرانمان دهفسەماف و ئیستحقاقی ئەبە وهندیداین و ئەیوهپە وام لەردهبە ئێمە
گرتنی   رچاوبەلە  بە   كە  یاندووهامانگەڕك  روهرێم، هەزیرانی هەوهنی  نجومەئەڵگەلە  ر هێڵینسەوام لە ردهبە

 بكرێت. رگەچاوی بارودۆخی پێشمەهڕ، یرانی ئابووریرێم و قەدۆخی دارایی هە

و  و گرفتەركردنی ئەسەر چارهسەژدین لەڕزۆر  ئێمە كە   وهتمان دڵنیاكردۆتەزارهرانی دڵسۆزی وهفسەئە  
ئێستاشدا  نوێ و لە ڕێنماییژێر و لە ٢٠٢٠و  ٢٠١9و  ٢٠١8كانی ی ساڵەندیدان، بۆ خشتەیوهپە وام لەردهبە

 كان. ست و خشتەكردنی لیبۆ ئاماده نكان كراوكارییەئاماده
 

 ڕووی داراییەوە: لە

س زیران بۆ هاوكاری كەنی وهنجومەبۆ ئە  نووسراوكردنی  بە  تزارهبووی وهكەڵەرزی كەی قەوهدانە  •
 . مایۆن دیناره  5,٠٠٠,٠٠٠ یانكەریەی هەڕب تیرۆریستانی داعش كە  دژ بەشەڕی هیدانی و كاری شە

بۆ كاروباری  ی واڵت، وهرهبۆ ده رگەپێشمەی دارر و پاەفسەركردنی ئەفەسە ڕێنماییركردنی ده •
ران، ێئ  ،سوریا  ،توركیا  هەرێمی وەک  واڵتانی  ركردن بۆفەبێت. سەپزیشكی ده  ڕاپۆرتیپێی  خۆشی بە نە

 بكرێت. وردارومید سنتا عە وهرهكانی سەو پاەیەغەدهقە  ی رائدر تا پاەفسەبۆ ئە 
 

 ی لیواكان:وهشتنەێو داڕوهەڕێکخستن

 ران. فسەو لێپرسراون و ئەرماندهوانی بۆ گشت فەوتنی رۆژنامەدوان و چاوپێكەێكردنی لغەدهقە •

 .تی هۆشیاریرایەبەڕێوهن بەالیەو لیواكاندا لەكەیە ی هۆشیاری نیشتمانی لەستپێكردنی وانەده •

 .كیەموو شێوههەی حزبی بەكردنی ئابوونەغەدهقە •

زگا پێی دام و دهبە تێكدا كەحاڵەنها لەخۆشی درا، تەنە خەرجکردنی رجی وكردنی خەغەدهبڕیاری قە •
   .مێندرابێتەلس وهرگەكانی پێشمەەیپزیشكی

یاسای چاكسازی  لە و تەزارهوه ر بەوخۆ سەراستە ش كەربازی هاوبەك ژمێریاری سەبڕیاری دانانی یە •
 .سندكراوهت پەحكومە

تی زارهو وه رگەپێشمە کاروباری تیزارهی بااڵی وهلیژنە وردوی هەوهسندكردنی كۆنووسی كۆبوونە پە •
 داعش. ڕی هیدانی شەی شەی مانگانەمووچە  رجیخە و دۆسیەی وهی گواستنەبارههیدان، لەشە

 دیاریكرا.  خەرجییەکانیبڕیار    بە  ربازی كەكانی دادگای سەیەیی پێویستوهو پڕكردنەرماڵە  ده  ڕێکخستنی •

 ی سزاكان. وهەڕێکخستن ونگ كانی جەرهبەلە  ەکانوواڵتی هەپڕۆسە •
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ری نگەسە پێداویستی تایبەتیکانی خاوەن دۆسیە یوهكالكردنەك بۆ یەیەی لیژنەوهستپێكردنەده •
 ست.ردهبە وهدروست هاتۆتە یكیەو ژمارهواوبوه كانی تەئێستا كاره كە رگەپێشمە

 .(١7-١5)نگی لیواكانی هاوسەت بەزارهوهر بەدروستكردنی دوو لیوای تری سە •

 ستومام در ١٢٠ناتی ی هاوهتیبەكە داهاتوودا دوو مام و لە (١٠5) تۆپخانەی یتیبەدروستكردنی دوو كە •
 .كرێتده

 

 كان:راسپارده

 كان .كپۆشی هێزهی یەپڕۆسە •

مۆدێرنی  دامەزراوەکانی مانیر بنەسەت لەزارهكانی وهزراوهو دامە كەی یەوهی خۆڕێكخستنەپڕۆسە •
 كرێت. جێ دهلیوا جێبە ١٦ر هە ئێستا لە یمان كەهاوكاری راوێژكارانی واڵتانی هاوپەبە ،ربازیسە

. كراوه رگەتی پێشمەزارهوه ربەی سەركردنی میالكاتی نوێی لیواكانی پیادهیجێگ ووهەڕێکخستن •
 گرتووە پاره بەفیڕۆدانی لە یێگەڕ كە یەکخستنو  رندهگۆڕینی بۆ تە و هێڵدراوهنە (رجی كۆتاییخە)
 ك. یەموو شێوههەبە

 رگە پێشمە )ناوی  بە    رگەچاكسازی پێشمە  ەیی ناو پڕۆژ٦  ی ژمارهركاری پڕۆژهسەجێكردن و خستنە جێبە •
 .وهبینێتەلیكترۆنی كردنیان دهئە  و بەی مووچە وهێكخستنەڕ خۆی لە  كە (دائاینده لە
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 ناوخۆوەزارەتی 
 

 : 2021و  2020كانی ەڵت بۆ ساەزاركانی دیوانی وهستەگرێبە : یەكەم

ی گوژمە ناوی كۆمپانیا  پڕۆژەناوی  ژ
 تێبینی  (دینار) پڕۆژە

و دانان و چەسپاندنى هێماکان و پێداویستى  دابينكردن ١
  ۱۹۰,۸۲۷,۰۰۰ سەرباز  . ئەندازەى سۆران

٢ 

و دانان و چەسپاندن و  هێماى ڕێ نیشاندەر و  دابينكردن
  عەربەت   سنووریهێماى هاتووچۆى جۆراوجۆر بۆ ڕێگاکانى  

و هەڵەبجەى شەهید و پێنجوین و ناڵ پارێز  سەید سادق و 
 .و  گەرمک

,۱ هەاڵڵە  ۷۰5 , ۷۲٦ , ۰۰4   

و هێنان و دانانى پێداویستى بیناى نوێى   دابينكردن 3
 .نشینگەى هەولێر بەڕێوەبەرایەتی

فریشتەى  
5۸۸,۰۰4 بەفرى  ,۰۰۰  

- دانان و دابینکردنى گاردرێل بۆ ڕێگاکانى نێوان تاساوجە 4

  ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پوککا .دوکان

  ۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ بتوێن  . قاڵوەبینایەى هاتووچۆى شە  دروستکردنى 5
  ۸۹۹,۳۸۹,۰۰۰ بتوێن  . بیناى هاتووچۆى قوشتەپە  دروستکردنى ٦

7 
و بەستانی فەڕارە بۆ ئۆتۆمبێاەکانی  کردن دابین
 و  دهۆک ێوەبەرایەتى هاتووچۆی هەولێر وڕبە

 . دهۆک وبێاەکانی بەڕێوەبەرایەتى پۆلیسى هەولێر ۆئۆتۆم
55۳ سەرباز  ,۰۰۰,۰۰۰  

بەشی ئالیات و نۆژەنکردنەوەی بەشی کرێ و  دروستکردنی 8
۷۲,۰۰۰,۰۰۰5 سەرباز  . هاتووچۆی هەولێرێوەبەرایەتی ڕبەبارهەڵگر بۆ    

آسياسيل   . توصيل بيانات المخالفات المرورية 9
4۸,۹۰٦ لالتصاالت  ,۰۰۰  

ی شوفێری  مۆڵەتدانانی سیستەم  و دروستکردنی ساڵیانە و   ١٠
 . هەرێمبۆ هەر چوار پارێزگای 

muhlbauer id 
services gmbh $ ۰۰۰5۷۳٦۲   

  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ خایل گۆران . لیدەی دیوانی وەزارەتوهەشت م (8)چاككردنەوەی  ١١

خواردنی بەندکراوانی بەشی پۆلیسی گرتن و گواستنەوەی  ١٢
 . هەولێر

کۆمپانیاى 
LAST LEAF 

5, ۳4۳  بۆ یەک کەس  

١3 
دابین کردنى و چەسپاندنى هێماکانى هاتووچۆ لەگەڵ بۆیە  

ى  ڕێکخستن کردن و گاردریل و تاسەى پالستیکى و 
 . ان بۆ سنوورى پارێزگاى هەولێر و دەوروبەرىڕیچوار

5۸۰ سەرباز  ,۰۳۸,۰۰۰  

۰٦ ڕاوچى چیاکان . ولێرتى  هە رو پاسپۆ  تى نشينگە رايە بەڕێوه پاككردنەوەى بە  ١4 , ۸۰,۰۰۰4   

 بە پێی پێویست  NORTH LIGHT .تایبەت بە دابینکردنی سوتەمەنی نەوت و گاز ١5

ی پشكنینی مەئەڵمانی بۆ ئامێری  دابینكردنیستی گرێبە  ١٦
 .ری هۆشبە نۆشین و ماده 

االصول  
  الاتجارةالعامة 
 المحدودة 

٢39٦4٠٠٠  
  دوالر 
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اركردنی یاستا پەیوەندیدارەكان هەمووو   ییەکانفیدڕاڵشتتن و بەركاركردنی یاستا  ێڕدا  : دووەم
خزمەتگوزارییەكتانی  ڕێکخستتتتتنیبەیتانەكتانی   و ڕێنمتاییانتدنی  ووچدەر بە وەزارەتی نتاوخۆ و

 ۆوەزارەتی ناوخ
مەبەستی ژنەیەكی تایبەتی پێكهێنا بە یل  201٩/ 8/ 7لە  (134٩8)ژمارە  نووسراویوەزارەتی ناوخۆ بە  -1

 ااركردنی یاساكان و بەركاركردنی یاسهەموویاسا پەیوەندیدارەكان و  پێداچوونەوە بە
 و تا ئێستا ئەم یاسانەی خوارەوە ئامادەكراون: شتنی یاسای نوێڕو دا ییەکانڵ اڕدیف

 ۆژە یاسای پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان.ڕدوو پ •

 ئەنجومەنی پارێزگاكانى هەرێم.  هەڵبژاردنییاسای  پڕۆژەدوو  •

 وەزارەتی ناوخۆ. نوێییاسای  پڕۆژە •

 .٢٠١7ی ساڵی (5١)یاسای بەركاركردنی یاسای چەكەكانی عێراق ژمارە  پڕۆژە •

 پولیس. کۆلیژییاسای  پڕۆژە  •

 .٢٠١١ ساڵی ١8ژمارە  ۆو خانەنشینی هێزكانی ئاسایشی ناوخ ڕاژەیاسای  اركردنیهەموو یاسای پڕۆژە •

 .٢٠١١ی ساڵی (8)اركردنی یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی ژمارە هەموویاسای  پڕۆژە •

 یاسای پاسەوانی شەوان. پڕۆژە •
 

 انەی خوارەوە: ڕێنماییدنی ئەم دەچووان -2

اژەی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ ڕبە دامەزراندن لەسەر هەر دوو  تایبەت ٢٠٢٠ ساڵی (  3 ) ژماره ڕێنمایی •
 .(٢٠٢٠/ 9/ ٢٠ لە ١4١٠5) رمانی ژمارهفە شارستانی بە ڕاژەیو 

 لە ١5٠٦٢) رمانی ژمارهفە بەل ێبۆمۆتۆئ كردنىەبە هاورد تایبەت ٢٠٢٠ی ڵسا (4) ژماره ڕێنمایی •
٢8 /9 /٢٠٢٠) . 

شێوەی پاەی چەشنەكانی هێزەكانی دیاریكردنی جل و بەرگ و  تایبەت ٢٠٢٠ ساڵی (5) ژماره ڕێنمایی •
 .(٢٠٢٠/ ١٢/ ١٠ لە ٢٠٦34) رمانی ژمارهفە ئاسایشی ناوخۆ و پێوانە و هێما و نیشانەكانی پاە بە

 رێمی كوردستان بەهە لە  لیكترۆنی و نشینگە ی ئەیزهڤپێدانی  تایبەت ٢٠٢١ ساڵی (١) ژماره ڕێنمایی •
 .(٢٠٢١/ ١/ 4 لە 3٠9) رمانی ژمارهفە

رمانی فە فێری بەۆكانی فێركردنی شوسینگە وكاری ن ڕێکخستنی تایبەت ٢٠٢١ ساڵی (٢) ژماره ڕێنمایی •
 .(٢٠٢١/ ١/ ١7 لە ١535) ژماره
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كانی ئاسایشی ناوخۆ  ی هێزهڕاژەردوو ر هەسەزراندن لەدامە ت بەتایبە ٢٠٢٠ ساڵیی (3) ژماره ڕێنمایی •
 . (٢٠٢٠/ 9/ ٢٠ لە ١4١٠5) ژماره رتزارمانی وهفە ی شارستانی بەڕاژەو 

 وه كردن و گواستنە هاورده)كاری كۆمپانیاكانی  ڕێکخستنی تایبەت ٢٠٢١ ساڵی (3) ژماره ڕێنمایی •
  .(٢٠٢١/ ١/ ٢١ لە ٢٠7٦) رمانی ژمارهفە ل  بەێبۆشتنی ئۆتۆمۆل و پێشانگاكانی فرێبۆشتنی ئۆتۆمۆفر

 ژماره  وەزارەترمانی  فە  ل بە ێبۆكردنی ئۆتۆم  هاورده  ڕێنمایی  ت بەتایبە  ٢٠٢٠  ساڵیی  (4)  ژماره  ڕێنمایی •
 (. ٢٠٢٠/ 9/ ٢8 لە ١5٠٦٢)

  بە (كانی ئاسایشی ناوخۆی هێزهنی پشكنیستەده) ڕێنمایی ت بەتایبە ٢٠٢١ ساڵیی (4) ژماره ڕێنمایی •
 . ( ٢٠٢١/ ٢/ 4 لە 3٢7٢) ژماره وەزارەت رمانیفە

 لە 8١37) ژماره ەتزاررمانی وهفە  بە كاری موختار ڕێنمایی ت بەتایبە ٢٠٢١ ساڵیی (5) ژماره ڕێنمایی •
٢٠ /4 /٢٠٢١).  

 

 : اندنی ئەم بەیانانەی خوارەوەودەرچو -3

 بە (الخارجی کشف) دەرەکی سوماتی پشكنینیڕرگرتنی وه ت بەتایبە ٢٠٢٠ ساڵیی (4٠) یانی ژمارهبە •
 . ( ٢٠٢٠/ ٦/ ١4 لە 78٦5 ) ژماره ەتزاروهرمانی فە

پێدانی جام  ت بەتایبە ٢٠١9 ساڵیی 5 ژماره ڕێنماییمی مواری دووههە  ٢٠٢٠ ساڵی (43) یانی ژمارهبە •
 .(٢٠٢١/ ٦/ ٢8 لە 8٦٦4 ) ژماره ەتزاررمانی وهفەبە ش هڕ

 رەتزارمانی وهفە بێل بەۆكردنی ئۆتۆمكانی هاوردهرجەمە ت بەتایبە ٢٠٢٠ ساڵی (45) یانی ژمارهبە •
 .( ٢٠٢٠/ 7/ ٢٦ لە ١٠47٦ ) ژماره

رمانی فە بە (دانای حاجی صالح)بۆ  (گیبە) ینی گوندیڕگۆ ت بەتایبە ٢٠٢٠ ساڵی ( 5١ ) یانی ژمارهبە •
 . ( ٢٠٢٠/ 9/ ٢٠ لە ١4٠3١ ) ژماره ەتزاروه

ەت زاررمانی وهفە  بە   (گوندی خایاكان)  ەمیڕهە  فراوانكردنیبە    تتایبە   ٢٠٢٠  ساڵی  (  53  )  یانی ژمارهبە •
 .( ٢٠٢٠/ ١١/ ٢ لە ١74٢٦ ) ژماره

 وەزارەترمانی  فە  بە   (ژیركیگوندی هە)  میڕەهە  فراوانكردنیت بە  تایبە  ٢٠٢٠  ساڵی  (  54  )  یانی ژمارهبە •
 .( ٢٠٢٠/ ١١/ ٢ لە ١7458 ) ژماره

رمانی فە بە  (رووماری سەرهگوندی تە) ەمیڕهە فراوانكردنیبە  تتایبە ٢٠٢٠ ساڵی (55) یانی ژمارهبە •
 .( ٢٠٢٠/ ١١/ ٢ لە ١74٦3 ) ژماره وەزارەت
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 بە (ردان كانی مە )بۆ  ( وانوكانی مرد ) ینی گوندیڕگۆ ت بەتایبە ٢٠٢٠ ساڵی ( 47 ) یانی ژمارهبە •
 .( ٢٠٢٠/ 8/ ١٢ لە ١١٠7٦ ) ژماره وەزارەترمانی فە

 وەزارەترمانی  فە  بە   (گوندی فقی جنە)  ەمیڕهە  فراوانكردنیبە    تتایبە  ٢٠٢٠  ساڵی  (  5٦  )  یانی ژمارهبە •
 .(  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢ لە ٢٠٠33 ) ژماره

 ٢39١) ژماره وەزارەترمانی فە بە (ردینەبە ) ی گوندییەكاەهێنان ت بەتایبە ٢٠٢١ ساڵی (٢) یانی ژمارهبە •
 (. ٢٠٢١/ ١/ ٢٦ لە

 وەزارەترمانی فە بە (خ نوریێئاوایی ش)ی گوندی كایەەهێنان ت بەتایبە ٢٠٢١ ساڵی (3) یانی ژمارهبە •
 .( ٢٠٢١/ ١/ ٢8 لە ٢٦7١ ) ژماره

 وەزارەترمانی  فە  بە  (ئالیخان)بۆ    (لێكیكە)  ی گوندیكایەەهێنان  ت بەتایبە  ٢٠٢١  ساڵی  (4)  یانی ژمارهبە •
 .( ٢٠٢١/ ٢/ 9 لە 3٦٢٦ ) ژماره

 ژماره  وەزارەترمانی  فە  گوندی كانیالن بە  ەمیڕهە  فراوانكردنی  ت بەتایبە  ٢٠٢١  ساڵی  (5)  یانی ژمارهبە •
 .( ٢٠٢١/ ٢/ ١7 لە 43١8 )
 

 كۆرۆنا:  ڤایرۆسی ڕووبەڕووبوونەوەیتایبەتن بە كە نەی خوارەوە مادەرچوواندنی ئەم بەیانا -4

ی ی لیژنەوهو كۆبوونە   (كۆرۆنا)  ڤایرۆسی  باڵوبوونەوەی  لە  ێگریكردنڕ  بە  تتایبە  ٢٠٢٠  ساڵی  لە  یانبە  (5) •
 .(كۆرۆنا) ڤایرۆسیی وهرنگاربوونەبااڵی بە

ی وهو كۆبوونە  (كۆرۆنا) ڤایرۆسی باڵوبوونەوەی  لە ێگریكردنڕ بە تتایبە ٢٠٢١ ساڵی لە یانبە  (١9) •
 .(كۆرۆنا) ڤایرۆسیی وهرنگاربوونەی بااڵی بەلیژنە

 

 یناڵنۆكاراكردنی سیستەمی سكااڵ ئ : سێیەم

ین لە پێگەی اڵنۆئ یلینكی تایبەت بە سكااڵ ٢٠١9/ 8/ ٢٦لە  (١4٢١٠)ژمارە  نووسراویوەزارەتی ناوخۆ بە 
و ئەفسەر و كارمەند و فەرمانبەران بتوانن لە  هاوواڵتیاننی وەزارەت كارا كرد بۆ ئەوەی گشت ۆئەلیكتر
ری لە دیوانی وەزارەتی ناوخۆ و بۆ ۆێوەبردنی جڕێوەبەرایەتی بەڕیان بنێرین بۆ بەاڵئەم لینكە سكا  ڕێگەی
دا بە ییارڕئاماژەپێكراوی سەرەوە ب نووسراویوەزارەتی ناوخۆ هەر بە  .هاوواڵتیان خزمەتكردنی زیاتر

 اڵسكا (٦8١)و تا ئێستا زیاتر لە  هاوواڵتیانەبەستی گەیاندنی سكااڵ و گازندەی گەرم  بە م هێڵیدانانی 
 كراوە. لەسەر وەرگیراوە و كاری
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 یڕلەسەر ئاستی كارگێ  :چوارەم

 :مكەیە

سیستەمی  لەگەڵ یەتی ئیداری پارێزگاکان کە گونجاو بێتیوەزارەتی ناوخۆ بۆ چەسپاندنی المەرکەز
کردنەوەی دەسەاڵتەکان و دابەشکردنی ئەرک و  ڕیاسایی و کارگێڕی هەرێمی کوردستان و شۆ

 (١3497)ژمارە  وەزارەتتی بەپێی یاسا، لە ژێر چاودێری سەرۆکایەتی حکومەت بە فەرمانی ێبەرپرسیار
و سەرپەرشتیاری  ژنەیەكی پێكهێنا بە مەبەستی پێداچوونەوەی دەسەاڵتەكانی پارێزگاكانیل ٢٠١9/ 8/ 7لە 

كردنەوەی دەسەاڵتەكان لە پێناو ۆڕبۆ زیاتر ش كاردەكەن ژنەیەیئیدارە سەربەخۆكان و ئێستا ئەم ل
  یەتی ئیداری.یچەسپاندنی المەرکەز

 

 كانرمانگەی فەكایەەهێنان :مدووه

  لە  9١٢9) ژماره وەزارەترمانی فە بە (بالیسان) ی ناحیە كارتی نیشتمانی لە  دروستکردنی بنکەی  -
7 /7 /٢٠٢٠). 

 .(٢٠٢١/ 5/ ١8 لە 9858 ) ژماره وەزارەترمانی فە ی زاخۆ بە نشینگە دروستکردنی بنکەی -

 ١٠589  )  ارهژم  وەزارەترمانی  فە  ڤانی بەی زێرهرگەپێشمە  ییرماندهفە  لە  رشیفئە ی  هۆبەدروستکردنی   -
 .(٢٠٢١/ 5/ ٢٦ لە

 لە ١55٢٠) ژماره وەزارەترمانی فە بە ڵمامچەزای چەقە هێشتنی تاوان لەنە نووسینگەیدروستکردنی  -
4 /٢٠٢٠/ ١٠). 

 ژماره وەزارەترمانی فە بە ڵمامچەزای چەقەلە  (خاڵخاالن)رگری شارشتانی ی بەبنكەدروستکردنی  -
 .(٢٠٢٠/ ١٢/ ١ لە ١9977)

 ١89٦٢)  ژماره  وەزارەترمانی  فە  پارێزگای ساێمانی بە  ن لەیرانبەرزی سەی پۆلیسی مەبنكە دروستکردنی   -
 (. ٢٠٢٠/ ١١/ ١8 لە

رمانی فە تی ناوخۆ بە زارهری ڕێكخستنی وهیكەپە لە (ری چاودێری كامیرانتەسە) دروستکردنی -
 .( ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٠ لە ٢٠٦٢١ ) ژماره وەزارەت

كانی پۆلیسی پارێزگا ەیتیرایەبەێوهەڕب هێشتنی تاوان لەشی نەبە لە (ی كامیراكانهۆبە)دروستکردنی  -
 (.٢٠٢٠/ ١١/ ١8 لە ١89٦١ ) ژماره وەزارەترمانی خۆكان فەربەسە و ئیداره

رگری شارستانی تی بەرایەبەڕێوهبە لە (ڵمامچەزای چەقە)رگری شارستانی شی بەبە دروستکردنی -
ی كیەر، تە لەماڵ، ئاغجەمچەچە):  شەم بە بە  وهی خوارهیەبنكە   (   9  )م  ی ئە وهستنەپارێزگای ساێمانی و بە 
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 ژماره  وەزارەترمانی  فە  بە  (م، شوان، خاڵخاالنرهنگاو، قادر كەند، شۆرش، سەمەی كاكەكیەباری، تەجە
 .(٢٠٢٠/ ١٠/ 4 لە ١55١9)

 ٢١38٦)  ژماره  وەزارەترمانی  فە  بە  ێزای ئاكرقەلە    (شەرەفونارگری شارستانی  بە)ی  بنكە   دروستکردنی -
 (.٢٠٢٠/ ١٢/ ٢١ لە

 ژماره  وەزارەترمانی  ولێر فەپارێزگای هە  كران لەشە  ی دارهناحیە  وه لە ی ئاگر كوژێنەبنكە   دروستکردنی -
 .(٢٠٢١/ 4/ ١8 لە 79٦5)

ری یكەپە مانی لەێولێر و ساهەتی ە ڵونێوده یخانەۆكە ڕردوو فهە هاتووچۆ لە یبنكە  دروستکردنی -
 ڕێکخستنیری یكەپە لە  /ولێر و ساێمانیپارێزگاكانی هەتی هاتووچۆی رایەبەێوهڕبە ڕێکخستنی

 رێم.تی گشتی هاتووچۆی هە رایەبەێوهڕبە

  ،(دهۆك ،ساێمانی، ولێرهە) ی پارێزگاكانی(راننابەو پە شی پۆلیسی كاروباری ئاوارهبە) دروستکردنی -
 .(٢٠٢١/ 3/ ١ لە 543٦)تی  گشتی پۆلیس رایەبەێوهەڕب

ی وهنگاربوونەەرگشتی بە بەڕێوەبەرایەتی (ۆژئاواڕو ت اڵۆژهە ڕ) نووسینگەیردوو هە دروستکردنی -
 .(٢٠٢١/ ٦/ ١5  لە  ١١9٦٢)  ژماره  وەزارەترمانی  فە  ولێر بەپارێزگای هە  تان و خێزان لەتوندوتیژی دژی ئافره

 سۆر لەزای مێرگەقە توو لە ی گۆڕهناحیە لە   (دۆرێ گوندی) رگری شارستانی لەی بە بنكە  دروستکردنی -
 تی گشتی پۆلیس  بەرایەبەێوهەڕب / رگری شارستانی سۆرانتی بەرایەبەێوهڕى بەڕێکخستنپەیکەرى 

 (.٢٠٢١/ 5/ 3٠ لە ١٠8١4) ژماره وەزارەترمانی فە

 (.٢٠٢٠/ ١١/ 3 لە ١77٢٢) ژماره وەزارەترمانی فە ری بەكسانی جێندهی یەكەیە دروستکردنی -

 ڕێکخستنیری یكەپە لە (قسم الضباط تحت االمر -رمانرانی ژێر فەفسەشی ئەبە) دروستکردنی -
 (.٢٠٢١/ ٦/ 9 لە ١١9٦٠) ژماره وەزارەترمانی فەتی گشتی پۆلیس بەرایەبەێوهڕبە

 

 لەسەر ئاستی پەرەپێدانی توانا مرۆییەكان :پێنجەم

بۆ   ئەنجامداوە ی و تەكنەلوجیای زانیاری ئەم خواڵنەی خوارەوەیڕی پەرەپێدانی ئەمنی و كارگێەپەیمانگ
 پەرەپێدانی تواناكانی ئەفسەر و كارمەند و فەرمانبەری وەزارەتی ناوخۆ.
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 ندراو نجام تی ناوخۆ ئەزارهكانی وهەیتیرایەبەێوهڕناو بەلە كەی سمینارانە و خول و ئە
 (2020/ 12/ 25تا  7/ 25) لە

 ناوی خول  شداربوو ژ. بە  ی خولماوه  نجامدانی خول شوێنی ئە  جێبەجێکار نی  الیە
 Call Managment ٦ 3/١١/٢٠٢٠-١ تزاره دیوانی وه  پێدان ره یمانگای پە پە 
 Call Managment ٦ ١٠/١١/٢٠٢٠-8 تزاره دیوانی وه  پێدان ره پە یمانگای پە 

 

 

  لە ننجامدراوئەتی ناوخۆ زارهكانی وهیەیترایەبەێوهڕی بەوهرهده لە ی كەو خول و سیمینارانەئە
 (2020/ 12/ 25تا  7/ 25)

 

 ی خولماوه نجامدانی خولشوێنی ئە جێكارنی جێبەالیە
ژ. 
 شداربە

 بووان
 ناوی خول

 ١ ١3/9/٢٠٢٠ نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
كپانی دوای ڤپایرۆسپپپپی  رونییپەده رییپەكپاریگپە
 کۆرۆنا

 بردنی تیمڕێوهبە ١ ٢٠٢٠/ 9 / ١٦ -١4 نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 و بڕیاردان ركردنی ئاریشەسەچاره ١ ٢٢/9/٢٠٢٠-٢٠ نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 رتی گشتیكە كانی كاركردن لەوشتەڕه ١ ٢8/9/٢٠٢٠-٢7 نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 كانیرانەو قەكان یەیترسمەبردنی ڕێوهبە ١ 3٠/9/٢٠٢٠-٢9 نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 ییبردنی ڕێكخراوهڕێوهبە ١ ٢٠٢٠/ ١١/ 3 - ١ نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 گشتی كەرتی كانی كاركردن لەوشتەڕه ١ 5/١١/٢٠٢٠-4 نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 ی گشتیڕكارگێ ١ ٢٠٢٠/ ١١/ ١٠تا  8 نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 ركردنی كاریگە ندییوهری پەهونە ١ ١٢/١١/٢٠٢٠-١٠ نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 تی كردنركردایەكانی سەرههونە یسیمینار ١ ١١/١١/٢٠٢٠ نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 زمانی ئینگایزی كان بەەیکارگێڕی  ندییەیوهپە ١ ٢٠٢٠/ ١7تا  ١5 نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 رتی گشتیكە لە (تدقیق)ووردبینی  ١ ١9/١١/٢٠٢٠-١8 نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 ركانی  كۆمپیوتەتاییەرهما سەبنە ١ ٢4/١١/٢٠٢٠-٢٢ نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
 لیكتڕۆنیئە کارگێڕی ١ ١٢/ ١تا  ١١/ ٢9 نستیتۆی كوردستانیمانگای ئەپە تی پالندانانزارهوه
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  نجام دراوهتی ناوخۆ ئەزارهكانی وهەیتیرایەبەێوهڕناو بەلە ی كەسیمینارانەو خول و ئە
 (2021)ساڵی  لە

 

 جێكارنی جێبەالیە
شوێنی 

نجامدانی ئە
 خول

 ناوی خول ژ. ب ی خولماوه

 رتای كۆمپیوتەرهسە  ٦ ٢٠/٠١/٢٠٢١-١8 تزارهدیوانی وه پێدانرهیمانگای پەپە
شی ندی هاوبەناوه
كان و یرانەقە

 UNDPڕێكخراوی 
 ریكسانی جێندهبۆ یە وههۆشیاركردنە ١4 ٢8/٠١/٢٠٢١-٢٦ تزارهدیوانی وه

 رتایی كۆمپیوتەرهسە  ١٠ 3/٠٢/٢٠٢١-١ تزارهدیوانی وه پێدانرهیمانگای پەپە
 رگری شارستانی سویدیمی بەناساندنی سیستە ١4 3/٢/٢٠٢١ تزارهدیوانی وه پێدانرهیمانگای پەپە
 ركۆمپیوتە -تایرهسە  8 ١7/٠٢/٢٠٢١-١5 تزارهدیوانی وه پێدانرهیمانگای پەپە
 ركۆمپیوتە -تایرهسە  ١٢ 7/٦/٢٠٢١-٦ تزارهدیوانی وه پێدانرهیمانگای پەپە

 ٢4 ٢٠٢١/ ٦/ ١٠ -٦ تزارهدیوانی وه ڕێكخراوی سید
ستنیشانكردن و دهڕزگار کردن و كانی پشكنین و ڕێكاره

 رێمی كوردستانهە مرۆڤ لە ری بۆ روهپاراستن و دادپە

 ٢4 ١7/٦/٢٠٢١-١3 تزارهدیوانی وه ڕێكخراوی سید
ستنیشانكردن و دهڕزگار کردن و كانی پشكنین و ڕێكاره

 رێمی كوردستانهە مرۆڤ لە ری بۆ روهپاراستن و دادپە
 تشی مۆڵەبەۆركشۆپی   5 ١3/١7/٦/٢٠٢١ تزارهدیوانی وه ركۆمپانیای مۆڵباوه
 شی تۆمارۆركشۆپی بە 5 ٢٠/٢4/٦/٢٠٢١ تزارهدیوانی وه ركۆمپانیای مۆڵباوه
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  ننجامدراوئە -تی ناوخۆ زارهكانی وهەیتیرایەبەێوهڕی بەوهرهده لە ی كەسیمینارانەو خول و ئە
 (2021)ساڵی  لە

 

 ژ ناوی خول ژ.ب ی خولماوه خولنجامدانی ئە شوێنی جێكارنی جێبەالیە

تی وڵەڕێكخراوی نێوده
 كۆچ

 7 ٢٠٢١/ 4/ ١5تا  4 ی ساێمانینشینگە
كانی  كنیكەپشپكنینی دۆكیۆمێنت و تە

 وتنچاوپێكە
١ 

 شت و گوزاروانی گەشاره
وانی تی شارهرایەبەڕێوهبە

 ساێمانی / 5
4/4/٢ ٢٠٢١ Transportation planning ٢ سیمینار 

 / زیراننی وهنجومەئە
ی كاروباری رمانگەفە

 ی و داراییڕكارگێ

نگی و ماهەی هەرمانگەفە
 دواداچوونبە

 3 یاندنڕاهێنانی ڕاگە ١ ٢٠٢١/ 4/ ٢٦تا  ٢5

 تی پالندانانزارهوه
نستیتۆی یمانگای ئەپە

 كوردستان
 4 و بڕیاردانركردنی ئاریشەسەچاره ١ ٢٠٢١/5/٢٠-١7

 تی پالندانانزارهوه
نستیتۆی یمانگای ئەپە

 كوردستان
 5 ی گشتیڕكارگێ ١ ٢٠٢١/5/٢٠-١7

 تی پالندانانزارهوه
نستیتۆی یمانگای ئەپە

 كوردستان
 ٦ لیكترۆنیی ئەڕكارگێ ١ ٢٠٢١/5/٢٦-٢3

 تی پالندانانزارهوه
نستیتۆی یمانگای ئەپە

 كوردستان
 7 بردنی تیمڕێوهبە ١ ٢٠٢١/٢7/5-٢4

 / نازیرنی وهنجومەئە
ی میدیاو رمانگەفە

 زانیاری
 ١ ١/٦/٢٠٢١ هۆڵی كیپا

تی و شپپپێوازی دروسپپپتكردن و چۆنیە
می ی سپیسپتەشپێوه واڵ بەناردنی هە

 لیكترۆنیئە
8 

 / زیراننی وهنجومەئە
ی میدیاو رمانگەفە

 زانیاری
 ١ ٢/٦/٢٠٢١ هۆڵی كیپا

تی و شپپپێوازی دروسپپپتكردن و چۆنیە
می ی سپیسپتەشپێوه واڵ بەناردنی هە

 لیكترۆنیئە
9 

 پالندانانتی زارهوه
نستیتۆی یمانگای ئەپە

 كوردستان
٦-9/١ ٦/٢٠٢١ 

كپپانی فێربوونی  ەیپپ كیرهمپپا سپپپپپەبنپپە
 ركۆمپیوتە

١٠ 

 تی پالندانانزارهوه
نستیتۆی یمانگای ئەپە

 كوردستان
7-١ ١٠/٦/٢٠٢١ 

زمپانی  كپان بپەیپەڕی كپارگێ نپدییپەیوهپپە
 ئینگایزی

١١ 

 تی پالندانانزارهوه
نستیتۆی یمانگای ئەپە

 كوردستان
 ١٢ كانەیگشتی ستەگرێبە ١ ١٦/٦/٢٠٢١-١3

 7 ١5/٦/٢٠٢١-١4 هوتێل ڤان رۆیاڵ ڕێكخراوی كۆچ

سپپپپتنیشپپپپانكردن و سپپپپكرینینپگ و ده
قپپپوربپپپانپپپیپپپانپپپی  ئپپپیپپپحپپپالەکپپپردنپپپی

 بپپە و مپپرۆڤ بپپازرگپپانپپیپپكپپردن بپپە
 عێراق ران لەقاچاغبردنی كۆچبە

١3 

 ١4 بردنی ناسنامەێوهڕڕاهێنانی بە ٢ ١٦/٦/٢٠٢١-١4 غدابە ڕێكخراوی كۆچ

نستیتۆی یمانگای ئەپە 
 كوردستان

كپپان و ەیپپ تپرسپپپپیپ بپردنپی مپپەێپوهڕبپپە ١ ٦/٢٠٢١/٢3-٢٠
 كانیرانەقە

١5 
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 دەزگاكانی وەزارەت ت بە ژێرخانی دام وەئاستی پڕۆژەكانی تایب رەسەل :شەشەم

 ت :زارهوهكانی دیوانی پڕۆژە -أ 

 پڕۆژەی گوژمە  پڕۆژە شوێنی  پڕۆژەناوی  ژ
( دینار)  تێبینی  

١ 
دروست كردنی بارەگای لیوای یەكی 

 پۆلیسی پاسەوانی

 4كەرتی  / هەولێر
نزیك بازگەی  / سێبیران

 كانی قرژالە
 پڕۆژەكە بەردەوامە ١44,٦98,١7,955

٢ 
پاراستنی دام و دەزگاكانی  نەوت و 

 پڕۆژەكە وەستاوە بەهۆی نەبوونی پارە ١,٠83,3١3,٠٠٠ شەقاڵوە  ەكانیسروشتیگاز و سامانە 

 پڕۆژەكە وەستاوە بەهۆی نەبوونی پارە 853,١٠٦,٠٠٠ بارزان وەاڵبینای بەرگری شارستانی شەق 3
 پڕۆژەكە وەستاوە بەهۆی نەبوونی پارە 75٦,8٢٢,٠٠٠ مەزنێ بینای بەرگری شارستانی بارزان 4
 پڕۆژەكە وەستاوە بەهۆی نەبوونی پارە 973,38٠,5٠٠ كۆیە بەرگری شارستانی مەزنێبینای  5
 پڕۆژەكە وەستاوە بەهۆی نەبوونی پارە 9٦4,89١,٠٠٠ چۆمان بینای بەرگری شارستانی كۆیە ٦
 پڕۆژەكە وەستاوە بەهۆی نەبوونی پارە 89٢,٢٢7,3٠٠ دهۆك/ نزاركێ بینای بەرگری شارستانی چۆمان 7
 پڕۆژەكە وەستاوە  95٦,٠٠٠,٠٠٠ هەڵەبجە  بینای بەرگری شارستانی نزاركێ 8

 8١9,٠١8,5٠٠ كۆلێژی پۆلیس-هەولێر  بینای بەرگری شارستانی هەڵەبجە 9
لە ) گۆڕانکاری -پڕۆژەكە وەستاوە بەهۆی 

 (ئەنجومەنی وەزیران

١٠ 
ژی پۆلیسی یبینای مەلەوانگەی كۆل

 هەولێر
 پڕۆژەكە بەردەوامە 57٢,٠٠٠,٠٠٠ هەولێر

١١ 
دروستكردنی بەشی ئالیات لە 

 هاتووچۆی هەولێر
 پڕۆژەكە بەردەوامە ٢4٦,٦5٢,٠٠٠ و.ناوخۆ/ هەولێر

 پڕۆژەكە بەردەوامە 383,3٠٠,٠٠٠ شەقاڵوە  (گراج+تمراتؤالم) نهۆمی دووەم ١٢
 بەردەوامەپڕۆژەكە  3٠9,٢8٠,٠٠٠ شەقاڵوە  شەقاڵوەبینای هاتووچۆی  ١3
 پڕۆژەكە سپاردنی بۆ كراوە 445,٦٦5,٠٠٠ پیرمام ڕێگای - هەولێر ەپ بینای هاتووچۆی قوشتە ١4
 پڕۆژەكە سپاردنی بۆ كراوە ١٦9,4٢5,٠٠٠ هەولێر لۆتۆكۆڕبینای پ  ١5

١٦ 
و بۆیەی هاتووچۆ بۆ  هێما

م 3٠ شەقامی شەقامەكانی ناوەوەی
 هەولێر

 پڕۆژەكە بەردەوامە ٦5,١٠٦,3٠٠ بینای وەزارەت

١7 
نۆژەنكردنەوەی چەند ژوورێك لە 

 وەزارەت
 پڕۆژەكە بەردەوامە 4٢,999,4١٠ قوشتەپە-هەولێر

١8 
نۆژەنكردنەوەی فەرمانگەی كارتی 

 قوشتەپە ناحیەی -نیشتیمانی 
 پڕۆژەكە بەردەوامە 33١,5٦٢,5٠٠ كەسنەزان-هەولێر

١9 
چەسپاندنی بەردی ین و دانان و ڕك

تی بۆ شورە و پەرژینی ێ كۆنكر
 چاكسازی گەورانی هەولێر

 پڕۆژەكە بەردەوامە 83,5١٠,٠٠٠ هەولێر

٢٠ 
وانی ڕدروستكردنی هۆڵی چاوە

 لە ب.رەگەزنامەی هەولێر هاوواڵتیان
 پڕۆژەكە بەردەوامە ٦89,74٠,٠٠٠ كۆیە

  28,5٩3,6٩6,654 كۆی گشتی: 
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 هەموولەسەر وەرگیراوە بۆ  ڕەزامەندیحكومەت  ۆژانەی لە كاتی دامەزراندنی كابینەی نوێڕب پ ئەو پ
 :(ساێمانی ،دهۆك ،هەولێر)پارێزگاكانی 

 

 وەزارەتی ناوخۆ - 2021پڕۆژە بەردەوامەکانی بودجەی وەبەرهێنان بۆ تەرخانکراوی 

شوێنی   ۆژهڕناوی پ ژ
 پڕۆژە

 2021تەرخانی 
 بودجە جۆری  ( ملیۆن دینار )

 وجە ڵتاس  - قامی دوو سایدی ساێمانیشە  فراوانکردنی ١
 بودجەی وەبەرهێنان  ۳,5۳۱ ساێمانی  م کەشی یە بە

 بودجەی وەبەرهێنان  ۲۲۳ هەولێر  ولێر هە  ی گشتی لە کتێبخانە بااڵخانەیی وه نکردنەنۆژه ٢

شی سێ قۆناغی لیک محمود بە قامی مە جوانکاری شە  3
 بودجەی وەبەرهێنان  ۱,۲5٦ ساێمانی  مدووه 

4 
کانی شاری  ه ەڕنکی شێرکوژ بۆ گتە ی ئاو لە ێڵراکێشانی ه

واری  هە  ،لیکتوی مە  ،واری شارهە  ،کانی سپیکە) ێمانیاس
 . (ئازادی ،کوردسات  ،تازه

 بودجەی وەبەرهێنان  ۲,۳۳۲ ساێمانی 

  + ولێر هە رگری شارستانی تی بە رایە بەێوه ەڕدروستکردنی ب 5
 بودجەی وەبەرهێنان  ۱5۱ هەولێر  رگری شارستانی خانقاه ی بە بنکە

 بودجەی وەبەرهێنان  ۱٦۳ هەولێر  ڕەواندوز شت و گوزاری  کانی پانکی گەەقامدروستکردنی شە  ٦
 بودجەی وەبەرهێنان  ۹,45۱ ساێمانی  ساێمانی می قایسان لە نیشی چەڕکۆ 7
 بودجەی وەبەرهێنان  ٦۲ ساێمانی  یدسادق زای سە قە  ش بیری قوڵ لە لێدانی شە  8
 بودجەی وەبەرهێنان  ۸۱٦ ساێمانی  ماڵمچە چە وتن لە رگری و فریاکە ەبینای ب دروستکردنی 9
 بودجەی وەبەرهێنان  ۳۲۰ هەولێر  قاڵوه شە  هێشتنی تاوان لە ی نەسینگە ودروستکردنی نو ١٠

 کان لە نییە دهمە چاالکییە دروستکردنی بینای پۆلیسی  ١١
 بودجەی وەبەرهێنان  ۸4۱ هەولێر  ولێر هە 

 بودجەی وەبەرهێنان  ۳,۰۰۰ ساێمانی  ختیاریبە ی ئۆلۆمپی داخراو لە وانگەلە مە  ١٢

 - رشتیكردن و دروستكردنی رپە دانان و دیزاین و سە خشە نە ١3
 بودجەی وەبەرهێنان  ۳,۲۷۹ هەولێر  ولێر. هە  زگای گشتی كاروباری مین لە ده  بااڵخانەی

 بودجەی وەبەرهێنان  ۱۳۸ هەولێر  قاڵوه شە  لە   دوو هۆڵی پرسە  دروستکردنی ١4

 لە  ەکانیینفالی بارزانئە ت بەدروستکردنی مۆنۆمینتی تایبە  ١5
 بودجەی وەبەرهێنان  ۲,۲۸٦ هەولێر  ( یدان ەهش)ی بارزان ناحیە

ولێر  هە ی ئۆڵۆمپی کوردستان لە ی لیژنە بینایە  دروستکردنی ١٦
 بودجەی وەبەرهێنان  5,5۷۳ هەولێر  ( ئەنجومەن )

 بودجەی وەبەرهێنان  4۹۹ کۆده ێ دهۆکرزشی یا داخراو ل ئاڤاکرنا هوال وه  ١7
 بودجەی وەبەرهێنان  ۲۲۸ ساێمانی  کانی ئاسایشی ناوخۆبینای دادگای هێزه  دروستکردنی ١8

ی رگری شارستانی و بنکە بینای بە   دروستکردنی ١9
 بودجەی وەبەرهێنان  ٦۲ ساێمانی  داغ رهی قە وه ئاگرکوژانە

کانی بووه  نداممئە کە رگەپێشمە  کۆمەڵەی ی بینایۆژه ڕپ ٢٠
 بودجەی وەبەرهێنان  ۱,۸۳۸ ساێمانی  ساێمانیلەر سە نگەسە 
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 بودجەی وەبەرهێنان  ۱,۹۰۱ ساێمانی  ندازیارانی کشتوکاڵندیکای ئە دروستکردنی سە  ٢١
 بودجەی وەبەرهێنان  ۸۹۱ دهۆک ی ل ناحیا بامرنێڕکارگێ کۆمەڵگەها ئاڤاکرنا ٢٢
 بودجەی وەبەرهێنان  ۲۸۷ دهۆک زا ئاکرێ ئاڤاکرنا خانیێ قائیمقامێ قە  ٢3
 بودجەی وەبەرهێنان  ۲٦۷ دهۆک شه ڕردهزا بە ئاڤاکرنا خانیێ قائیمقامێ قە  ٢4
 بودجەی وەبەرهێنان  ۱۳۰ دهۆک ا ناحیا باتیفایریبە ێڤە ڕر ئاڤاهیێ ێ لسە یئاڤاکرنا قاتێ دوو ٢5

ناحیا  ڕێڤەبەرییار ئاڤاهیێ لسە دوویێئاڤاکرنا قاتێ  ٢٦
 بودجەی وەبەرهێنان  ٦۳ دهۆک گ رسنسە 

ناحیا  ڕێڤەبەرییار ئاڤاهیێ ل سە  دوویێئاڤاکرنا قاتێ  ٢7
 بودجەی وەبەرهێنان  45۱ دهۆک دینارتە 

 بودجەی وەبەرهێنان  444 دهۆک ناحیا بجێل  ڕێڤەبەرییار ئاڤاهیێ  ل سە   دوویێئاڤاکرنا قاتێ   ٢8

ناحیا  ڕێڤەبەرییار ئاڤاهیێ لسە دوویێئاڤاکرنا قاتێ  ٢9
 بودجەی وەبەرهێنان  44۰ دهۆک سین گرده 

 بودجەی وەبەرهێنان  ۸۹ دهۆک ئاکرێ  / ن اڵهێ پولیسێن گو نکرنا بنگەنویژه  3٠
 بودجەی وەبەرهێنان  ٦۸ دهۆک نکرنا خانیێ مێڤانداریا زاویتە نویژه  3١
 بودجەی وەبەرهێنان  ۲۳۲ دهۆک وتوداره رێ ناحیا بەێڤە ڕئاڤاکرنا خانیێ  3٢
 بودجەی وەبەرهێنان  ۱۹۸ دهۆک ها ناسناما ل سێمێاێ رمانگەئاڤاهیێ فە  34
 بودجەی وەبەرهێنان  ۸,۰۰۰ دهۆک رۆشکە ڕۆی رووباری هە ی ئاوهدروستکردنی پڕۆژه  35
 بودجەی وەبەرهێنان  ۱,۱۲۱ دهۆک شه ڕردهبە  کچی لەلە ی کە ی ناحیەدروستکردنی بینایە  3٦

دروستکردنی بینایەک لەناو بارەگای فەوجی سێی لیوای  37
 بودجەی وەبەرهێنان  ۷۸ ساێمانی  پاراستنی ساێمانی 

 بودجەی وەبەرهێنان  ۳٦ هەولێر  لیفان رگری شارستانی خەی بەدروستکردنی بنکە  38

كانى پرۆتۆكۆل  رمانگەفە  ت بە قامى تایبە تاوكردنى شە ڕقی 39
 بودجەی تایبەت  ۱۹٦ هەولێر  ( تەتایب)

 (م٦٠ ) خمور لە مە  -ولێر كى هە ره قامى سە شە  قیڕتاوکردنی 4٠
 بودجەی تایبەت  ۲٦4 هەولێر  (تتایبە )نوێ  (م ٦٠ )كۆن تاكو 

4١ 
ى شاوێس بۆ  وێستگە  لە  33K.Vڕاكێشانى هێڵى 

  - ولێر ڕێگاى هە دایكبوونى مندااڵن لە  ى لە خۆشخانە نە
 (تتایبە )پیرمام 

 بودجەی تایبەت  ۹۸4 هەولێر 

ى ب.گ.پۆلیسى  خانەكى پێویست بۆ باڵەیە ند بڕگە چە 4٢
 بودجەی تایبەت  ۲۷٦ هەولێر  (تتایبە ) رێمهە 

 بودجەی تایبەت  ۱۷5 هەولێر  ( تتایبە ) خمورمە -قامى كوران كارى جوانكارى شە  43

44 

 
 یراوه تە  / حركەەب ) شوێن ٢9ركردنى بارزۆرى بۆ سە چاره
 / كۆاڵنى ماڵى پارێزگار یراوه تە  / رماوى سیروانر گەرامبە بە
 / گوندى گرد جوتیار / كى كوێستانهڕگە  / ختیارىكى بەه ەڕگ
 ( تتایبە ) (رانكى نوسە هڕگە 
 

 بودجەی تایبەت  5٦٦ هەولێر 
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45 

یس  شاوه  / تمام عیزه )ى ەڵگركردنى بارزۆرى كۆمەسە چاره
ێخ  ی شبرستاننیشت قە ەتەیس  شاو  / كى ئاسایشى كۆنه ەڕگ

 / ورهوتى گەمزگە  وەیسشا / ى پیرزینەڵگكۆمە  / ابراهیم 
 (تتایبە ) / ىنیشت قوتابخانەس تە ەی شاو

 بودجەی تایبەت  ۳۱۸ هەولێر 

4٦ 

 كى مامزاوه هڕى گە محاویاە  (3) / ركردنى بارزۆرى سە چاره
شوێنى   (١5) / روروبەناو ده و ولێرشوێنى ناوشارى هە  (١٠)

كى ئازادى هڕگە  لە  (5١) / روروبە ناو ده  و ولێرناوشارى هە 
 (تتایبە )ر رامبە بە

 بودجەی تایبەت  5۸4 هەولێر 

 تىرایە بەڕێوه بایی بۆ كۆگاى بە لى كاره ل و پە كە   دابینكردنى 47
 بودجەی تایبەت  ۲5۰ هەولێر  ( ت ەتایب) سۆران / باى سۆرانكاره  شكردنىابە د

48 

ى باخچە / مسیر ڕۆستە قە)ركردنى بارزۆرى سە چاره
كى ه ەڕ گ / نیشت راهباتحى عسكرى تە / ساوایانى هێڤى
  / شەقاڵوە ب كتە نزیك مە  / ورۆز تیایكۆمكارێز نزیك نە 

 ( تەتایب) ىنیسە كارێز كە  / ولێرى نوێكى هە ه ەڕگ

 بودجەی تایبەت  ۲۸۲ هەولێر 

بات زاى خەقە  شوێن لە  (١١)ركردنى بارزۆرى سە چاره 49
 بودجەی تایبەت  ۳۱5 هەولێر  ( تایبەت)

5٠ 
سنوورى   لە محاویاە  (4٠)ركردنى بارزۆرى سە چاره
ولێر بۆ ناو شارى هە  ٢ / ولێر باى هەشكردنى كاره ب.دابە 

 (تتایبە )
 بودجەی تایبەت  ٦۹۲ هەولێر 

5١ 
ند مخمور و چە  لە  رگەى پێشمە رمانده با بۆ فە یاندنى كارهگە 

  ( ٢٠١5/ ٦/ ١)  و سنورهكانى ئەرهنگەسە  ربازى لە خاڵێكى سە 
 (تتایبە )

 بودجەی تایبەت  ۱۸۳ هەولێر 

كارى  بایوسى وده  ،رزشىیارى وه  و وه ڕ رێ دروستكردنى 5٢
 بودجەی تایبەت  ۸۸ هەولێر  (تتایبە ) پارك. ئاکوا  كشتوكالى لە

 بودجەی تایبەت  ۳۱ هەولێر  ( ەتتایب )سۆران   -لیفان خە ڕێگایى وه چاككردنە 53

قام و دانانى كربستۆن و دروست كردنى  شە  دروستكردنى 54
 بودجەی تایبەت  ۱۱٦ هەولێر  (تتایبە ) الدین. صالح  ستۆره بە  لە پاڵپشتدیوارى 

 م لە ى كۆن قۆناغى دووهكى دیانە هڕتگوزارى گەخزمە  55
 بودجەی تایبەت  ۲4۰ هەولێر  ( تەتایب ) سۆران

 ر بە سە  وونركى گوندى بێدارهسە  ڕێگای دروستكردنى 5٦
 بودجەی تایبەت  ۳۱۸ هەولێر  ( تتایبە ) كم 9.٠١3درێژى  توو بەهڕى گۆناحیە

زاى  قە كان لە لە ى مەڵكانى دۆبا بۆ گوندهیاندنى كارهگە  57
 بودجەی تایبەت  ۱۰۸ هەولێر  ( تەتایب ) سۆران

58 
ى ڕى تۆوه درێژكردنە  لەگەڵ ناوخۆكان قامە ى شە وهكردنە 

 باتزاى خە كران قە شە ى داره رى ناحیەنتەئاو بۆ ناو سە
 ( تەتایب)

 بودجەی تایبەت  4۳ هەولێر 

گردجوتیار و  كێكى نوێ لە هڕبا بۆ گە یاندنى كارهگە  59
 بودجەی تایبەت  5۷ هەولێر  (تتایبە ) نكاوهەكانى كورانى عگواستراوه 
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٦٠ 
گوندى دوو   ند بیرێك لە ى هێاى پ ن بۆ چەوه كردنە  نزیك
با بۆ گوندى سرناج فراوان كردنى تۆرى كاره +رى ژێرى سە 
 (تتایبە )  ٢7/ 3/ ٢٠١4كبیر  

 بودجەی تایبەت  ۲۹۷ هەولێر 

ى بازگە ى لە وهگرتنە ڵر و دانان و هەى گۆره وهگواستنە  ٦١
 بودجەی تایبەت  ۳۰ هەولێر  ( تەتایب) ٢٠١5/ ١٠/ ١ربیان   بە  +كران شە داره 

٦٢ 
ند بارزۆرى بۆ چەفراوانكردنى    ركردنىسە چاره  با وى كارهڕتۆ
   / دراووگوندى خرابە +راج ادریس قە  گوندى دۆمە  ێك لە ڵما
 ٢٠١4/ 3/ 3٠ (تتایبە )

 بودجەی تایبەت  ۲۳۰ هەولێر 

كى دیامان و زانیارى  ه ەڕگ نێك لە اڵند كۆێژكردنى چە ڕە ەڵتێك ٦3
 بودجەی تایبەت  ۷۲ هەولێر  ( تەتایب ) زاى سۆرانقە  لە 

٦4 
كى ڤى بۆ چوار  ١٠٠رى با و دانانى چوار گۆره یاندى كارهگە 

  ( ٢٠١4/ ٢/ ٢١)  حركە ى بەشارۆچكە  بیرى ئاوى میرى لە 
 (تتایبە )

 بودجەی تایبەت  ۹۸ هەولێر 

زاى قە  ك لە ڕكى خواكوه ەڕگ ن لە اڵكردنى دوو كۆ  ێژڵەڕ تێكە ٦5
 بودجەی تایبەت  ۸۹ هەولێر  ( تەتایب ) سۆران

كاوانیان و  ش یاریزانى لە شە  ڕێگایدوو یا دروستكردنى ٦٦
 بودجەی تایبەت  4۰ هەولێر  ( تەتایب ) ڕەواندوزو  شەقاڵوەزاى قە  ر بەبێخال سە 

شی بە  وجە ڵتاس  / قامی دوو سایدی ساێمانیشە   فراوانكردنى ٦7
 بودجەی وەبەرهێنان  ۳,5۳۱ ساێمانی  مکە یە 
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 :ولێرتی هاتووچۆی هەرایەبەێوهڕبە •

 :كانوامەردهبە ۆژهڕپ
 

نی  الیە پڕۆژەناوی  ژ
 جێكار جێبە 

تێچووی 
 گشتی 

 ( بە دینار )
 جۆری بودجە 

كۆمپانیای  رێمی كوردستان هە  لیكترۆنی لە تۆڕی چاودێری ئەدانانی  ١
 تی ناوخۆزارهوه  583.8٠٠.٠٠٠ سیگنل تیل

كۆمپانیای  ولێر و دهۆك پارێزگاكانی هە دانانی كامێرای چاودێری لە ٢
TNET FIBER 

 تی ناوخۆزارهوه  8٠٠.٠٠٠.8٦٦.٢

 بە  PDAرپێچی هاتووچۆ می سە تگوزاری سیستە خزمە  3
 تی ناوخۆزارهوه  ٠٠٠.١33.7٢5 ICTكومپانیای  SMSی هۆی نامە 

 تی ناوخۆزارهوه  ١٠٢.84٠.٠٠٠ كۆمپانیای فریا  ولێر ی بینای نوێ ب. هاتووچۆی هە وه پاككردنە  4

 زانیاری لە  تۆڕیم و ی دانانی سیستە ۆژه ڕی پوه كردنەکچا 5
 تی ناوخۆزارهوه  ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ICTكومپانیای  ولێر ب.هاتووچۆی هە 

٦ 
گشتی ئاسایشی .ب بۆ كردنبۆیە  هاتووچۆ و ڕێکخستنی

          / ولێرو كاروباری شارستانی هە زنامە گەره .ب، ولێرهە 

 رێم هە كانی تاوانی ڵگە بەی وه ینە ڵلێكۆ .ب

ی ندازه ئە
 تی ناوخۆزارهوه  9.7٦5.٠٠٠ هاتووچۆ

7 
ی سپاندنی تاسە كڕین و دانان و چە  هاتووچۆ بە  ڕێکخستنی

كانی قامە ی خێرایی بۆ شە وه مكردنە پالستیكی بۆ كە 
 ی پیرمام شارۆچكە 

ی ندازه ئە
 تی ناوخۆزارهوه  ١٠.5٦٠.٠٠٠ هاتووچۆ

8 
ژی یم كۆلرده بۆ بە وه ڕینە پردی پە  دروستكردنی

م ردهبۆ بە وهڕینە رمانسازی و دروستكردنی پردی پە ده 
 خانی ئەحمەدی یقوتابخانە

ی ندازه ئە
 تی ناوخۆزارهوه  ١٦7.١5٠.٠٠٠ هاتووچۆ

9 
كردن و هێاكاری  ستی بۆیە بەهاتووچۆ بۆ مە  ڕێکخستنی

ی قام و دانانی هێماكانی هاتووچۆ بۆ شارۆچكەشە 
 رالئۆمە مە 

ی ندازه ئە
 تی ناوخۆزارهوه  ٦9.3٠٠.٠٠٠ هاتووچۆ

١٠ 
 ت بە تایبە  ڕێنماییدانانی هێمای  هاتووچۆ بە ڕێکخستنی

كانی ناو شاری قامە بۆ شە  ١88رمی هاتووچۆ گە  هێڵی
 باتزای خەپان بۆ قە هێمای قە  و ولێرهە 

ی ندازه ئە
 تی ناوخۆزارهوه  ١٠.4٠٠.٠٠٠ هاتووچۆ

سپاندنی یی و لێدانی و چە ی شوشە ڕ سپاندنی فسفۆچە ١١
 ولێر ناوشاری هە بۆ  مۆپالستیكسری بۆیە زگە لە 

ی ندازه ئە
 تی ناوخۆزارهوه  7.7٠٠.٠٠٠ هاتووچۆ

١٢ 

داخراون بۆ  ی كە كتر بڕانەیە ئەو چوارڕیان و  ڕێکخستنی
ر هێمای نیشانده  رزهی بەوه ڵگرتن و چاككردنەستی هە بەمە 

 ی هاتووچۆ لە وه ە ڕێکخستنو كاری شارستانی بۆ 
 ولێرشاری هە  كان لە چوارڕیانە

ی ندازه ئە
 تی ناوخۆزارهوه  ١٢7.938.٠٠٠ هاتووچۆ

١3 

قام و و هێاكاری شە  كردنبۆیە  هاتووچۆ بە ڕێکخستنی
كربیستۆن و دانانی فسفۆری پالستیكی   یكردنبۆیە 

 قەاڵت   ریوروبەری شار ده نتەكانی سە قامە ر بۆ شەدیالنیتە 
كانی قامە شە وو ژوور ره م بە 3٠قامی ی شە و بازنە

 ردهری پاركی شانە وروبەده 

ی ندازه ئە
 تی ناوخۆزارهوه  ٢37.48٦.٠٠٠ هاتووچۆ
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 ئابووری دارایی و وەزارەتی 
 

 ەكان: ڕێنمایی

لە  بەڕێوەبەرایەتى دیراسات و لێکۆڵینەوەئەو ڕێنماییە داراییانەى کە لە وەزارەتمان دەرچووە لە 
گشتاندنیش   (3٠) هەروەها ،ڕێنماییە (43)ژمارەیان  ( ٢٠٢١/ ٦/ ٢٢)تاکو ڕێکەوتى  (٢٠١9/ 7/ ١)ڕێکەوتى 
 و  خەرجکردن ڕەزامەندی وەاڵمى نووسراوى وەزارەتەکان و)لە هەزار نووسراو  زیاتر لەگەڵدەرچووە 

 .(پاڵپشت بە نووسراوى سەرۆکایەتى ئەنجوومەنى وەزیران کراوە کە نوێکردنەوەى خەرجکردن
 

 و سەرپەرشتی ئەندازیاری و هونەری لە دیوانی وەزارەت: ڕاوێژکاریبەشی 

جیاجیامان  پڕۆژەیندین چە ،تگوزاری باشتری بازرگانی و خزمەڵستی زیادكرنی  داهات و جموجۆبەمە بە
ی دەروازەی نێودەوڵەتی ەكۆمەڵگ بەڕێوەبەرایەتی) ێوەبەرایەتییەکانمانڕبە شر شەهە لە نجامداوهئە

 :وهی خوارهم شێوهبە (پێشابوور، رزێریسە، روێزخانپە، باشماخ ، رانحاجی ئۆمە، لیلئیبراهیم خە

ی دەروازەی ەكۆمەڵگ  بەڕێوەبەرایەتی  جیاجیا لە  پڕۆژەیبیست و سێ    (٢3)جێكردنی  نجامدان و جێبەئە -١
د ك مایۆن و دوو سەت و یەوهمایار و نەنیا دوو تە (2.0٩1.223.170) یڕب نێودەوڵەتی ئیبراهیم خایل بە

 فتا دینار.د و حە زار و سەو بیست و سێ هە

ی دەروازەی ەكۆمەڵگ بەڕێوەبەرایەتی جیاجیا لە پڕۆژەیچوار  (4)جێكردنی نجامدان و جێبەئە -٢
 د مایۆن دینار.نیا دوو سەتە  (200.000.000) یڕب بە راننێودەوڵەتی حاجی ئۆمە

ی دەروازەی ەكۆمەڵگ بەڕێوەبەرایەتی جیاجیا لە پڕۆژەیچوار  (4)جێكردنی نجامدان و جێبەئە -3
 د مایۆن دینار.نیا سەتە   (100.000.000) بڕی بە نێودەوڵەتی باشماخ 

دەروازەی  کۆمەڵگەی بەڕێوەبەرایەتی جیاجیا لە پڕۆژەیچوار  (4)جێكردنی نجامدان و جێبەئە -4
پەنجا و سێ مایۆن و دووسەد و شێست د و  نیا سێ سەتە  (353.26٩.081)  بڕی  بە  انروێزخنێودەوڵەتی پە

 دینار.و نۆ هەزار و هەشتا و یەک 

دەروازەی  کۆمەڵگەی بەڕێوەبەرایەتی جیاجیا لە پڕۆژەیچوار  (4)جێكردنی نجامدان و جێبەئە -5
فتا د و حەت سێ مایۆن و سێ سەوهنەد و نیا چوار سەتە (4٩3.375.000) بڕی بە نێودەوڵەتی پێشابوور

 زار دینار.و پێنج هە 

دەروازەی  کۆمەڵگەی بەڕێوەبەرایەتی جیاجیا لە پڕۆژەیپێنج  (5)جێكردنی نجامدان و جێبەئە -٦
 د دینار.زار و پێنج سەشتا و دوو هەد مایۆن و هەنیا سەتە (100.082.500) بڕی بەرزێری نێودەوڵەتی سە
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نجامدراو بۆیان پێی كاری ئەبە كە وهرێتەگكان دهرجی پێشینەنیا خەتە یەپاره م بڕهئە  :تێبینی
 .رجكراوهخە

 ساوین بەڵهە هاوواڵتیانوزاری باشتر بۆ گتخزمە شكردنیو پێشكە ندی گشتیوهرژهپێناو بە لە -7
 بڕی بە تمانزارهوه ر بەسە جۆراوجۆری یبینایەو  رمانگەندین فەو دروستكردنی چە وهنكردنە نۆژه

 زار دینار.شت هەنجا و هەد و پەك مایار و نۆ سەنیا یەتە (٩58,000,1,000)
 

 ەکان: ی بەڕێوەبەرایەتى گشتى بانکە بازرگانی

و پێنج هەزار و  و یازدە مایۆن و حەفت سەد و نۆسەد دوو مایار (2,٩11,705,6٩0)گەڕانەوەى بڕى   -١
 .د دینار لە قەرزى ئاسانکارىەوەو ن شەش سەد

هەماهەنگى کراوە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتى گشتى جێبەجێکردن و تۆمارى خانووبەرەى پارێزگاکانى  -٢
 ە.ماو انەوەى قەرزى ڕبۆ گێ بە مەبەستى فرۆشتنى موڵکە ڕەهن کراوەکان (دهۆک ،ساێمانى ،هەولێر)

 

 پسپۆڕییەکان: بەڕێوەبەرایەتى گشتى بانکە 

خانووبەرە، کشتوکاڵى، پیشەسازى، )لەدواى هەوڵدانمان بۆ گەڕاندنەوەى ئەو قەرزانەى وەک پێشینەى  -١
ئەم بڕە   (٢٠٢١/ ٦/ ١تاکو    ٢٠١9/ 7/ ١)لە ماوەى    توانرا  ماوە  هاوواڵتیانکە الى    (نیشتەجێکردن، گەشتوگوزار
ت وفتا و نۆ مایار و حەحە و سەد (17٩,727,517,3٩٩)لە  ەکەی بریتییەڕب پارەیە بگەڕێندرێتەوە کە 

 ٠و نەوەد نۆ دینار ت مایۆن و پێنج سەدو حەڤدە هەزار و سێ سەدوو بیست و حە سەد

کە تایبەتە بە   (٢٠١8/ ١٢/ ٢7)لە  (7٠٢٠)دەرچوونى نووسراوى سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران ژمارە  -٢
 .دواکەوتن دەبەخشرێنجوتیاران کە سەرجەم ئەو قەرزەى لەسەریانە بگەڕێننەوە لە سوودى 

دواى چەند   %(١5)بە لێخۆشبوون بە ڕێژەى  (٢٠٢١/ 7/ ٢١)لە ڕێکەوتى  (١٦)دەرچوونى ڕێنمایى ژمارە  -3
 ٠(٢٠٢١/ ٦/ ٢٠)جارێک لە درێژکردنەوەى بەردەوامە تاکو 

دواى هەوڵدان و بەدواداچوون لە وەزارەتمان توانرا ڕەزامەندى بەڕێز ئەنجومەنى وەزیران بە ژمارە  -4
بەدەست بێنین بۆ درێژکردنەوەى ماوەى گەڕاندنەوەى پشکەکان بۆ  (٢٠٢٠/ ٢/ ١٢)لە ڕێکەوتى  (١٦٢9)
  ٠(پێشینەى پیشەسازى –پێشینەى کشتوکاڵ )
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 :(2021/ 5/ 31)تاکو  (201٩/ 7/ 1)بانکە پسپۆڕییەکان لە  وەرگیراوەکانى سەر بە پارەى قستە ➢
 

 ژ ڕێکەوت  پارەى وەرگیراو
 ١ ٢٠١9/ ١٢/ 3١تاکو  ٢٠١9/ 7/ ١لە  ٦9,585,357,45٠
 ٢ ٢٠٢٠/ ١٢/ 3١تاکو  ٢٠٢٠/ ١/ ١لە  ٠49,349,74,845
 3 ٢٠٢١/ 5/ 3١تاکو  ٢٠٢١/ ١/ ١لە  ١١٠,٦٠٠,٢97,35

 کۆى گشتى 727,517,3٩٩,17٩
 

 ڕێوەبەرایەتى گشتى کۆمپانیاکانى دڵنیایى: بە

 ەکان کەوا کاردەکەن لە خاڵە سنوورییەکانیکۆمپانیا ئەهایلە    %(٢5)زیادکردنى داهاتى مانگانە بە ڕێژەى    -١
 .دەکرێت پەیڕەو (٢٠٢١/ ٦/ ١)لە ڕێکەوتى  و

گشتى تۆمارکردنى کۆمپانیاکان سەبارەت بەو ٠ککردنى دەزگاى چاودێرى بە هەماهەنگى لەگەڵ بالچا -٢
کۆمپانیایانەى کە نیازى خۆدزینەوەیان هەیە لە خۆ تۆمارکردن و پێدانى ڕسوماتى دڵنیایى کە چەندین 

ى لەگەڵ (مذكرة تفاهم)گشتى کۆمپانیاکانى دڵنیایى ٠بۆ ئەم مەبەستە ب .بەبێ مۆڵەت کاردەکەن ساڵە
بۆ بنبڕکردنى حاڵەتەکانى نەمانى قۆرخکارى و  ئەنجامداوەی گشتى تۆمارکردنى کۆمپانیاکان٠ب

 .و ڕێنماییەکانى دڵنیایى و ئەنجامدانى کارەکان لەسەر بنەماى ڕێساناوخۆ زیادکردنى داهاتى 

 ،ساێمانى ،هەولێر)کردنەوەى خولێکى دڵنیایى بۆ کۆمپانیاى گشتى کۆمپانیاکانى دڵنیایى کۆمپانیاى  -3
و ڕەنگدانەوەى بەشێوەیەکى پڕاکتیکى لەسەر کاروبارى   (٢٠٢١/ ٦/ ١7تاکو    ٢٠٢١/ ٦/ ١3)لە ڕێکەوتى    (دهۆک

ە لەسەر ئاستى نێودەوڵەتى ئەنجامدرا بە خولئەم  .ڕۆژانەمان و سوودگەیاندن بە فەرمانبەران
 ٠(ئوردنى –ئەکادیمیاى عەرەبى )هەماهەنگى لەگەڵ 

یاساى ڕەسمى  بری لە – (٢٠١٢)ساڵى  (7١)ارکردن و بەرکارکردنى یاساى ڕەسمى پوول بە ژمارە هەموو -4
 ٠کەوا ئێستا لە پەرلەمان خوێندنەوەى یەکەمى بۆ کراوە (١993)لە ساڵى  (3)پوولى ژمارە 

ون قان) (٢٠٠5)ى ساڵى (١٠)ارکردن و بەرکارکردنى یاساى ڕێکخستنى کارەکانى دڵنیایى ژمارە هەموو -5
کە ئێستا لە ئەنجوومەنى شورا کارەکانى تەواوکراوە و نێردراوە بۆ سەرۆکایەتى  (تنظيم أعمال التأمين

 .ئەنجومەنى وەزیران ناوەندى ڕاوێژکارى یاسایى و ستراتیژى

 ( العراق/ التعديل االول لقانون وزارة المالية واالقتصاد االقايم كوردستان)ارکردنى پڕۆژە یاساى هەموو -٦
کۆمپانیاى گشتى  )لە یاساى وەزارەتى دارایى و ئابوورى گۆڕینى ناوى    (١5)  مادەی  (٢٠١٠)ى ساڵى  (5)  ژمارە
 ، دهۆک، هەولێر)لکاندنى بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیاکانى ، و (گشتى کۆمپانیاکانى دڵنیایى٠ب)بۆ  (التأمین
 .پەسەندکراوەئەنجومەنى وەزیران  ە کە لەیبەم بەڕێوەبەرایەتی (ساێمانى
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 : یخانەنشین - بەڕێوەبەرایەتى گشتى 

 .خانەنشینە (494)کە ژمارەیان  (شارەزا)ناونیشانى  بە خانەنشینانچەى وارکردنەوەى موهەموو -١
ى (٢7)ى یاساى چاکسازى هاتووە لەسەر بنەماى یاساى خانەنشینى یەکگرتوو ژمارە  (١٦)  مادەهەروەک لە  

بۆ خەزێنەى   دینار مانگانە  (410,637,200)  گەڕاندنەوەى بڕىکە دەبێتە هۆی  ارکراو  هەمووى  (٢٠٠٦)ساڵى  
 هەیەیان خانەنشین بە پاەى شارەزا کە بەڵگەنامەى پێویست (٢٢) دۆسیەی جیاکردنەوەى  ،حکومەت و
 کراون. بڕیارى تایبەت خانەنشین یاخود بە

خانەنشینانى دادوەران لە ئەنجومەنى دادوەرى بۆ بەڕێوەبەرایەتى گشتى  دۆسیەی گواستنەوەى -٢
ڕێژەى  ارکردنەوەى مووچەى خانەنشینیان لەگەڵ ئەندامانى داواکارى گشتى بەهەموخانەنشین و 

 ( ٩2,483,000)خانەنشینە بەمەش مانگانە بڕى  (113)مووچە و دەرماڵەکانیان کە ژمارەیان  لە %(70)
 .دەگەڕێتەوە بۆ خەزێنەى حکومەت

مانگانە بڕى  (گشتى0ب)پاەى  خانەنشین بە (304)ارکردنەوەى مووچەى خانەنشینى هەمو -3
لە یاساى  (7) مادەدەگەڕێتەوە بۆ خەزێنەى حکومەت هەروەها کارکردن لەسەر  (184,1٩2,650)

خانەنشینى ئەو پاە تایبەت و پاە بااڵیانە کراوە کە یاساى  دۆسیەی چاکسازى بەردەوامە و داواى
خانەنشین کە بە پاەى بەڕێوەبەرى  (447) دۆسیەی هەروەها جیاکردنەوەى .چاکسازى دەیانگرێتەوە

 .کراون یاخود بە بڕیارى تایبەت خانەنشین یان هەیەگشتى خانەنشین کراون کە بەڵگەنامەى پێویست

بۆ  (137,801,00)بڕى کە پاەى ڕاوێژکار  خانەنشین بە (177)ارکردنەوەى مووچەى خانەنشینى هەموو -4
خانەنشینى بە پاەى ڕاوێژکار  دۆسیەی (154)هەروەها جیاکردنەوەى . دەگەڕێتەوەخەزێنەى حکومەت 

 .کراون بە بڕیارى تایبەت خانەنشین و کە بەڵگەنامەى پێویستیان نیە

اندنەوەى  ڕگەکە دەبێتە هۆی خانەنشین بە پاەى وەزیر  (32)ارکردنەوەى مووچەى خانەنشینى هەمو -5
 دۆسیەی (150)هەروەها جیاکردنەوەى  .دینار مانگانە بۆ خەزینەى حکومەت (53,302,600)بڕی 

 .بە بڕیارى تایبەت خانەنشینکراونو خانەنشینى بە پاەى وەزیر کە بەڵگەنامەى پێویستیان نیە 

گەڕاندنەوەى و کارى وەزیر یربخانەنشین بە پاەى  (67)ارکردنەوەى مووچەى خانەنشینى هەمو -٦
خانەنشینى   دۆسیەی (81)هەروەها جیاکردنەوەى  .دینار مانگانە بۆ خەزێنەى حکومەت (78,284,000)

 ن.کراو بە بڕیارى تایبەت خانەنشینو وەزیر کە بەڵگەنامەى پێویستیان نیە  بریکاریبە پاەى 

ئەوانەى بە فعاى  (گشتى. ب ،ڕاوێژکار ،کارى وەزارەتیرب، وەزیر)سەبارەت بە خانەنشینانى بە پاەى  -7
 (116٩)پێکهاتووە لە  لە یاساى چاکسازى هاتووە بە لیستێک کە (9) مادەهەروەک لە  نەبووە پۆستیان

 چاکسازى کراوە لە سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران بۆ بڕیاردان لەسەر لیژنەیخانەنشین ڕەوانەى 
بەاڵم ئەوەى جێگاى سەرنجە هەندێک لە ناوبراوان کاتى خۆى ڕاژەیان هەبووە بەاڵم   دۆسیەکانیان.
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نەبووە بەتایبەت ئەوانەى ڕاژەى   ڕاژەکانیان بۆ هەژمارنەکراوە لەبەر ئەوەى پێویستیان پێ
ژنەیەک بۆ ئەم مەبەستە پێکهێنراوە کە ئەم خانەنشینانە جیا بکاتەوە یل ۆیەب. پێشمەرگایەتیان هەیە

تاکو ئێستا دوو کۆبوونەوە  و  ئەوانەى هیچ ڕاژەیەکیان نیە کە ئەمەش کارکردن تێیدا بەردەوامە  لەگەڵ  
تێدا فۆڕمێک پەسەند کراوە بۆ ئەوەى لەالیەن گشت  و پێکهێنراو ئەنجامدراوە لیژنەیلەالیەن 

انین  لەو ڕێگەیەوە زانیارى تەواومان دەست بکەوێت و بتو تا خانەنشینانى پاە تایبەت پڕبکرێتەوە
 .پۆلێنیان بکەین

سەبارەت بە خانەنشینانى نایاسایى بەشێوەیەکى گشتى لەگەڵ ئەوانەى بە پاەیەکى بەرزتر لە پاەى  -8
 لە کارەکانیان ژنە لە گشت بەڕێوەبەرایەتیەکانى خانەنشینى پێکهاتووە ویخۆیان خانەنشین کراون ل

 .بەردەوامن

لە یاساى چاکسازى بەردەوامەو بۆ ئەوانەى کە لەدواى دەرچوونى   (تەموحە) مادەیکارکردن لەسەر  -9
 .یاساى چاکسازى خانەنشین دەکرێن

دەرەوەى  لە یاساى چاکسازى بە هەڵوەشاندنەوەى ئەو یەکە ژمێریاریانەى کە لە (هەشتەم) مادەیلە  -١٠
دەکەن بە   بەڕێوەبەرایەتى گشتى خانەنشین و وەزارەتى دارایى و ئابوورى مووچەى خانەنشین خەرج

پەیکەرێکى ڕێکخستنى نوێمان بۆ  (80و  70)تایبەت لە وەزارەتى پێشمەرگە و خانەنشینى یەکەى 
 .کردووە بەڕێوەبەرایەتى خانەنشین ئامادە

ەوى ڕسەبارەت بە دامەزراندنى سندوقى خانەنشینى فەرمانبەرانى کەرتى گشتى دواى دەرچوونى پەی -١١
سکرتاریەتى  / نووسراومان بۆ سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران ،سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران
سندوقى )ارکردنەوەى پەیڕەوى نوێى هەمووبۆ  (٢٠٢١/ ٦/ 9)لە  (4٦7٢)ئەنجومەن کردووە بە ژمارە 

تایبەتمەندى وەزارەتمان پێمان باش  لیژنەیدواى دیراسەکردن و کۆبوونەوەمان لەگەڵ و   (خانەنشینى
پێشنیارمان  ئێستادالە  ی.یەک سەر بە بەڕێوەبەرایەتى گشتى خانەنشینیێوەبەرایەتڕبوو بکرێتە بە

 .بکرێتەوە بۆ ئەوەى بارگرانى کەمتربێت لەسەر حکومەت و وەزارەتمان وایە پەیکەرەکە بچوکتر

ارکردنەوەى هەمولە دواى جێبەجێکردنى یاساى چاکسازى لەالیەن بەڕێوەبەرایەتى گشتى خانەنشین  -١٢
وەران و ئەندامانى داواکارى گشتى و بەڕێوەبەرایەتى گشتى و ئەندامانى مووچەى خانەنشینى داد

و حەفتاو شەش  نۆسەد (٩76,374,450) بڕی ،ئەنجوومەنى پارێزگا و قائیمقام و ناونیشانى شارەزا
و پەنجا دینار گەڕێندراوەتەوە بۆ خەزێنەى  و چوار سەد و حەفتاو چوار هەزار مایۆن و سێ سەد

 (8٩47)هەروەها کارکردن لە ڕاگرتنى دوو مووچەدا بەردەوامە و لیستى ناوى  .هەرێمحکومەتی 
  ( 6,000,000,000)  لیستى دوو مووچەدا هاتووە مووچەکانیان ڕاگیراوە کە نزیکەى  خانەنشین کە ناویان لە

م لەبەر ئەوەى لە ناو ئەم لیستە هەندێک لە خانەنشینان بەاڵ ؛شەش مایار دینار گوژمەى پارە دەکات
ەکانى یبۆیە ڕەوانەى بەڕێوەبەرایەتی ن(سەرکار یان ڕاسپێردراو)مەرج نییە دوو مووچە بن بەڵکو 
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بوونەوە مووچەکانیان ی خانەنشینى کراوە بۆ یەکالیى کردنەوەو ڕاگرتنى مووچەکانیان دواى یەکالی
 .دەکەوێت کەوا بڕى گوژمەى گەڕاوە بۆ خەزێنەى هەرێم چەندەڕادەگیرێت ئەوکات بۆمان دەر

 (دادوەر ،شارەزا ،ئەندامى ئەنجوومەنى پارێزگا ،قائیمقام ،بەڕێوەبەرى گشتى ،ڕاوێژکار)لیستى  -١3
 .ارکراوهەموو

 

 جیاوازى مووچە  مووچەى نوێ  مووچەى کۆن  ژمارەى خانەنشینان  پلەى خانەنشینى
 4١١,١38,٢٠٠ 445,4٦5,٠٠٠ 85٦,٦٠3,٢٠٠ 49٦ شارەزا
 9٢,483,٠٠٠ 45٦,37٢,٠٠٠ 548,855,٠٠٠ ١١3 دادوەر

 ٢٠3,3٦5,٦5٠ 5٦١,793,٠٠٠ 7٦5,١58,٦5٠ 3٠9 بەڕێوەبەرى گشتى
 ١37,8٠١,٠٠٠ 393,١5٠,٠٠٠ 53٠,95١,٠٠٠ ١77 ڕاوێژکار
 78,٢84,٦٠٠ ٢٢7,9٠8,٠٠٠ 3٠٦,١9٢,٦٠٠ ٦7 وەزارەت بریکاری
 53,3٠٢,٦٠٠ 73,8٦7,٠٠٠ ١٢7,١٦9,٦٠٠ 3٢ وەزیر

 ٩76,374,450 2,158,555,000 3,134,٩2٩,450 1,1٩4 کۆى گشتى
 

ئەو خانەنشینانەى كە بەبڕیارى تایبەت خانەنشینکراون یاخود بەڵگەنامەى  دۆسیەی ژمارەى -١4
 .پێویستیان نییە

 ناونیشانى خانەنشینان ژمارەى خانەنشینان  مووچەى خانەنشینان
 ڕاوێژکار خانەنشین  ١54 75٠,٦٦٦,3٠8
 بەڕێوەبەرى گشتى خانەنشین  447 ٢4٢,٠٠٠,853
 شارەزا خانەنشین ٢٢ 5١٠,٠٠٠,٢٠
 وەزیر بریکاری خانەنشین  8١ ٢٠٠,٦78,388
 وەزیر خانەنشین  ١5٠ ٠٠٠,87٦,٢٦5

 کۆى گشتى خانەنشین  854 ٩50,2,447,361
 

 .سێ هەزار فەرمانبەر (3٠٠٠)خانەنشینکردنى نزیکەى  (٢٠٢١/ ٦/ ١)تاکو  (٢٠٢١/ ١/ 3) ڕێکەوتی لە -١5

ئەندام پەرلەمانان   دۆسیەیپاە تایبەتەکان جگە لە    دۆسیەی  ارکردنەوەى تەواوىهەمووپێداچوونەوەو   -١٦
 .کە ئەوانیش لە ژێر کاردان

ساڵ کەمترە بۆ سەرۆکایەتى  (١5)ڕەوانەکردنى لیستى ئەو پاە تایبەتانەى کەوا خزمەتیان نیە یان لە  -١7
 .ئەنجومەنى وەزیران بۆ بڕیاردان لەسەریان

ماوە لە ئێستادا لە  کەلوپەلىتەواوکردنى سیستەمى زانیارى خانەنشینى ئەلیکترۆنى کردن و دانانى  -١8
 .تەندەردایە لە وەزارەتمان
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 بەڕێوەبەرایەتى گشتى باجەکان و خانووبەرەى میرى:

هەڵوەشاندنەوەى بڕیارى لێخۆشبوون لە باجى زەوى پڕۆژەکانى وەبەرهێنان بە نووسراومان ژمارە  -١
 ٠(٢٠٢٠/ 8/ ٢4)لە  (٢748)

لە گرێبەستى نێوان کۆمپانیاى ماس و حکومەتى هەرێم کە تایبەتە بە   (١5/ 3)هەڵوەشاندنەوەى بڕگەى  -٢
 ٠(٢٠٢٠/ 8/ ٢4)لە  (٢74٦)بەخشینى کۆمپانیا لە باج بەپێى نووسراومان ژمارە 

ى ئیدارەى پێشووى ساێمانى کە تایبەت بوو بە (٢٠٠١/ ١٠/ ١4)لە  (١88)هەڵوەشاندنەوەى بڕیارى ژمارە  -3
لە  (٢74٦)ساڵ لە باج بە نووسراومان ژمارە  (5)بەخشینى پڕۆژە گەشت و گوزارییەکان بۆ ماوەى 

(٢4 /8 /٢٠٢٠). 

نجومەنى وەزیران کە تایبەتە بە بەخشینى ى ئە(٢٠٠8/ 7/ 9)لە  (7547)هەڵوەشاندنەوەى بڕیارى ژمارە  -4
 ٠(٢٠٢٠/ 8/ ٢4)لە  (٢747)بە نووسراوى ژمارە ەکان یئەهایلیدە وەم

ئاڕاستەى  (٢٠٢٠/ 8/ ٢4لە  (٢75٢)لیستى تایبەت بە کۆمپانیاکانى بوارى نەوت بە نووسراومان ژمارە  -5
کردن و دۆزینەوەى  وردبینیسەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکانى باجى دەرامەتى کۆمپانیاکان کراوە بۆ 

 .زانیارى و ماکەچ کردنیان بۆ باج

نظام مسك السجالت التجارية ألغراض ضريبة )بازرگانى ارکردنەوەى پەیڕەوى تیانووس گرتنى هەمو -٦
 ٠(٢٠١9)ساڵى  (١)بۆ مەبەستەکانى باجى دەرامەت ژمارە  (الدخل

ڕێکخستنەوەى باجى خاڵە سنوورییەکان کە بۆتە هۆکارى زیادبوونى بەرچاوى داهاتى باج لە خاڵە  -7
 ٠(٢٠١9/ ٢/ ٢٦)لە  (١٢٦3)سنوورییەکان بەنووسراومان ژمارە 

ەکانى باجى دەرامەت بۆ تۆمارکردنى یتایبەت بە بەڕێوەبەرایەتی  (مسح)ى ڕووماڵى مەیدانى  ئەنجامدان -8
 ٠(٢٠١9/ ١٠/ ١٦)لە    (7٠83)بەنووسراومان ژمارە    نەکراوەتۆمارو ناویان  ەى لە باج هەاڵتوون  هاوواڵتیانئەو  

خستنى کارى بۆ مەبەستى ڕێک (مجاس المهنة التدقيق والحسابات)دانانى پەیڕەوى ئەنجومەنى پیشە  -9
 ٠(٢٠٢٠/ ٦/ ١5)لە  (٢39٠)ژمێریارى یاسایى بەنووسراومان ژمارە 

وەرگرتنى باجى لێبڕینى ڕاستەوخۆى کارمەندانى کەرتى تایبەت لە  ڕێکارى گۆڕینى -١٠
یەکانى باجى دەرامەتى کەسى بەمەبەستى کەمکردنەوەى ڕۆتین و زیادکردنى داهات یبەڕێوەبەرایەت

 ٠(٢٠٢٠)بەپێى خشتەى خەماڵندنى ساڵى 

قەزاى )و تێبینەرایەتى باجى خانووبەرەى  ٢/ کردنەوەى بەڕێوەبەرایەتى باجى خانووبەرەى دهۆک -١١
لە  (٢٠٠٠)بەنووسراوى ژمارە  (قەزاى سیمێڵ ،قەزاى پشدەر ،قەزاى شەقاڵوە ،دەشتى هەولێر

(٢8 /4 /٢٠٢٠). 
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وەرنەدەگیرا بەپێى نووسراوى کە لە ڕابردوو  (ة المساطح)ەکان یوەرگرتنى باجى گرێبەستە بانەوانی -١٢
 ٠(٢٠١9/ ١٠/ ١٦)لە  (7٠9٠)ژمارە 

 .کردنەوەى دیوانى باجى خانووبەرە بەمەبەستى چارەسەرکردنى کێشەى خاوەن موڵک کرێچى -١3

 .باجارانى دقەرزبۆ  (انذار / گەف )نووسراوى ئاگادارکردنەوە  (493٦)ئاڕاستەکردنى  -١4

سەر موڵکى گشتى و ناردنى بۆ سەرۆکایەتى ئامادەکردنى ئامارى تایبەت بە زێدەڕۆییەکان لە -١5
 .(٢٠٢٠/ ١/ ٢٠)لە  (3٢٦)ئەنجومەنى وەزیران بەنووسراوى ژمارە 

یەکانى باجى دەرامەت و کۆمپانیاکان بە یسەرجەم بەڕێوەبەرایەت بە ئەلیکترۆنیکردنى پاکانە لە -١٦
 ٠(٢٠٢٠/ ١/ ٦)لە  (4)نووسراومان ژمارە 

مایار دینار بەپێى نووسراومان  (١74)ەک تیایکۆم کە بڕى وەرگرتنى باجى کەڵەکەبووى کۆمپانیاى کۆڕ -١7
 ٠(٢٠٢٠/ 8/ ٢8)لە  (٢749)ژمارە 

وەرگرتنى باجى کۆمپانیاکانى تایبەت بە دانانى ئامێرى سۆنار لە دەروازەکان بەپێى نووسراومان ژمارە  -١8
 ٠(٢٠١9/ ١١/ ١4)لە  (77٦٠)

بێل و ئامێرەکان بەپێى ۆئۆتۆمبڕیارى پێداچوونەوەى سەرجەم کۆمپانیاکانى بوارى بەکرێدانى  -١9
 ٠(٢٠٢٠/ 7/ ٢٦)لە  (٢4١١)نووسراومان ژمارە 

 (7758)نووسراومان ژمارە  وەرگرتنى باجى کۆمپانیاکانى بەشدار لە پڕۆژەى دانانى پێوەرى زیرەک بە -٢٠
 ٠(٢٠٢٠/ ١١/ ١4)لە 

 .تباجدەر دراونەتە دادگا وە ڕۆژانە ژمارەیان زیاد دەکا (٢45٠) بەهۆى خۆدزینەوە لە باج  -٢١

 .ژمارەیەک کۆمپانیا بە تاوانى ساختەکارى دراونەتە دادگا -٢٢

ارکراو هەمو (١98٢)لە یاساى باجى دەرامەت ساڵى  (59) مادەیبەشێک لەو کۆمپانیایانەى بەپێى  -٢3
کێشەکانیان چارەسەرکراوە کە بەپێى هەمان   (تسوية الصاحية )دراونەتە دادگا لەسەر داواى خۆیان بە  

 .هێندى باجەکەیان لێوەرگیراوە بڕى باجەکە و دوو مادە

ەبجەو ڵدەستکردن بە ئەنجامدانى پڕۆسەى خەماڵندنى گشتى لە سنوورى شارى ساێمانى و هە -٢4
هەردوو ئیدارەى ڕاپەڕین و گەرمیان کە بەپێى یاساى باجى خانووبەرە پێنج ساڵ جارێک ئەنجام 

هتد تۆماردەکرێن و دەخەمڵێندرێن کە دەبێتە ... دەدرێت و سەرجەم خانوو و باڵەخانەکان و دوکان و 
 .بنەماى کۆکردنەوەى باجى خانووبەرە بۆ پێنج ساڵى داهاتوو

ەماڵندنى گشتى زەوى لە سنوورى پارێزگاى هەولێر و دهۆک کە لە ئەنجامدانى پڕۆسەى خ -٢5
 .ەکانى باجى خانووبەرە ئەنجام دەدرێتیبەڕێوەرایەتی
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و پشکنین کە ڕۆژانە سەردانى مەیدانى  وردبینیککردنى بەڕێوەبەرایەتى چاودێرى و الچا -٢٦
 .خۆدزینەوە لە باج و کەمکردنەوەى گەندەڵى  کردنىیڕێگر  ەکان دەکرێت بۆ مەبەستىیبەڕێوەبەرایەتی

 .سەرەوەن لەو شوێنانەى لە چوار ئەستێرە بەرەو %(١٠)وەرگرتنى باجى مبیعات بەڕێژەى  -٢7

کۆى پارەى ئەو  لە %(١5)وەرگرتنى باجى ڕاستەوخۆ لە نەخۆشخانە تایبەتەکان بەڕێژەى  -٢8
 .انەى پێشکەش دەکریتیخزمەتگوزاری

 .وردە لە بەرهەمە نەوتییەکانوەرگرتنى باجى هەناردە و ها -٢9

بەدواداچوونى ئەو کۆمپانیا و باجدەرانەى سەرچاوەى داهاتیان شاردۆتەوە و گرتنەبەرى ڕێکارى  -3٠
 .یاسایى بەرامبەریان

ەى  هاوواڵتیانکارنامەى تایبەت و گشتى سەرەتاکانى کۆمپانیا بۆ ئەو یرب (٦١5١)پەسەندکردنى زیاتر لە  -3١
 .هەرێمى کوردستان ئەنجام دەدرێتدەرەوەى  ناوەوە ولە 

بەهۆى جێبەجێکردنى ئەو چاکسازى و ڕێکخستنەوانەى لە باج کراوە بۆتە کۆى زیادبوونى بەرچاوى  -3٢
 خوارەوە: یەیوەێداهات بەم ش

 

 ٠(2021)داهات تاکو کۆتایى مانگى ئایارى  -

 ژ پارێزگا  داهات %
 ١ هەولێر 575,745,١55,5١٢ %5٢
 ٢ ساێمانى ١٦5,437,3٠٢,73 ٢4%
 3 دهۆک ٠٠٠,399,٢8٦,73 ٢4%
  کۆى گشتى ٩64,412,047,301 100%

 

 : ێوبەرایەتی گشتی ژمێرکاریڕبە

 :2021/ 06/ 20تا  2021/ 1/ 1 لە ژمێرکارىگشتى  یەکانی بەڕێوەبەرایەتییچاالک و کار

پڕۆژە بۆ  (٢٢4)ڕەزامەندی لەسەر  ٢٠١9/ ١٠/ ١٦لەسەر ڕەزامەندی سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە  -١
 بكرێت: پارەیان بۆ دابیننبۆیان پارێزگاكانی حكومەتی هەرێم دراوە بە دوو قوناغ 

 .پڕۆژەیە (١48)ژمارەیان  بەرەو سەرەوەیە %85ڕێژەی جێبەجێكردنی داراییان لە   ئەو پڕۆژانەی كە  -أ

 .پڕۆژەیە  (7٦)بەرەو سەرەوەیە ژمارەیان    %75ئەو پڕۆژانەی كە ڕێژەی جێبەجێكردنی داراییان لە    -ب

ێوبەرایەتییەکەمان ڕستەی بەڕائا کە لەالیەن وەزارەتەکان دەرکردەی نووسراو (455٦) مدانەوەیاڵوە -٢
 .كانجۆراوجۆره ه نووسراوکراوە بە مەبەستی خەرجی و تەمویل و 
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 ی٢٠٢١ساڵى  (5.4.3.٢.١)مانگی   ت بەتايبە  یمووچە (5) كردن و خەرجکردن و تەمویاکردنیوردبین - -3
 رێم.تى هەكانى حكومەژهێگشت چين و تو

كان تەزارهى وهۆژهڕپ و  رهێنانبەى وهپڕۆژەكانی بودجە بۆ  د.ع  مایار    (١73.٢٢٦.٠٠٠.٠٠٠)   بڕی  دابینکردنی -4
 .اكانی هەرێمپارێزگ

 .ولێرپێدانى پاريزگاكانى هەشەى گەبۆ پڕۆژەكانی بودجە  د.ع مایار  (7.١٦5.٠93.٠٠٠)  بڕی دابینکردنی - -5

كارەبا بۆ پارێزگاكانی بە مەبەستی دابینكردنی كرێی د.ع مايار   (١37.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)بڕی  دابینکردنی - -٦
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رێمى كانى هەنەى رێگاوبەوهردنەککچا مايار دینار بە مەبەستی (٢.785.4٢7 ٠٠٠ ٠٠٠)تەرخانكردنی  بڕی  -7
 كوردستان.

رێمى پارێزگاكانى هە  سنووری  فر لەاماڵينى بەڕستى  بەمە  مايۆن د.ع بە  (54٠.٢٠٠.٠٠٠)  بڕی  تەرخانكردنی  - -8
 .ستاندكور

كەكانی كە لەالیەن وەزارەتی چخەرجكردنی شایستەكانی كۆمپانیاكانی پاككردنەوەی شار و شارۆ -9
 .ە گشتەكەمان دەكرێتیبەڕێوەبەرایەتی ئاڕاستەیشارەوانی 

و نەخۆشخانەكان و سوتەمەنی بۆ  مزگەوتەكان و  خۆراکی بەندکراوەکان پارەی خەرج كردنی -١٠
 فەرمانگەكان.

  لە وهى ئاوى خواردنە وهكردنەکوداكانى پاستى مەبەمە بەد.ع مايار  (٢.٢53.١٦4.٠٠٠) بڕی تەرخانكردنی  -١١
 وكان يەیخۆشى نەوهنە وبواڵوب ىوهنگاربوونە رهستى بەبەمە بە (رب  و كاۆر و پۆليمەشە)جۆرى 

 رێمى كوردستان.يانى هەواڵتوئاوێكى پاك بۆ ها دابينكردنى

بۆ   كەلوپەلدنی ردابینكەو بە مەبەستی سازدانەود.ع مايار  (6.126.٩58.000) تەرخانكردنی بڕی  -١٢
 .رێمى كوردستانكانى هەانەخخۆشنە

 

 کۆی گشتی مانىێسل  دهۆك ولێر هە  ۆك ەڕناو
 ٦.١٢٦.958.٠٠٠ ٢.8٦5.٦79.٠٠٠ 977.79١.٠٠٠ ٢.٢83.488.٠٠٠ كانەیندروستيب.گ.تە 

 

تاى پەى وهرووبوونە رووبە ت بەتايبە مانگانەد.ع مايار  (3.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) بڕی رجكردنىخەرخانكردن و تە -١3
 : وهالى خواره یەیم شێوهنا بەۆكۆر

 ی گشتیكۆ مانىێسل  دهۆك ولێر هە  ۆك ڕناوه 
 3.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ١.٢9٠.٠٠٠.٠٠٠ ٦9٠.٠٠٠.٠٠٠ ١.٠٢٠.٠٠٠.٠٠٠ كانيەیندروستب.گ.تە 
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 رمان و پێداويستى پزيشكى  لەينى دهڕستى كبەمايار د.ع بۆ مە (36.000.000.000) بڕی رجكردنىخە - -١4
 .رێمى كوردستانپارێزگاكانى هە سنووری

 ی گشتیكۆ مانىێسل  دهۆك ولێر هە  ۆك ڕناوه 
 36.000.000.000 ١3.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠ 9.4٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ١3.٠8٠.٠٠٠.٠٠٠ كانيەیندروستب.گ.تە 

 

ى وهنكردنە ستى نۆژهبەم بۆ مەسێيەك قوناغى مايۆن د.ع وه (237.48٩.000) بڕی رخانكردنىتە - -١5
 .ى رانيەخۆشخانەنە

ستى بە م  و كۆتايى بۆ مەك قوناغى سێيەمايۆن د.ع وه (44.307.5000) بڕی رخانكردنىتە - -١٦
 .نى ساێمانىاڵى منداخۆشخانەى نەوهنكردنە نۆژه

انەی كە پێویست وسراونوئەو  خەرجكردنیجگە لەم بڕە پارانەی سەرەوە ڕەزامەندی دراوە لەسەر  -١7
 .ەكانی هەرێمی كوردستانییبوونە بۆ فەرمانگەكانی تەندروست

رێمى هە یزش و الوانركانى وهندهخشينى ناوهك بەمايۆن د.ع وه (474.000.000) بڕی خەرجكردنی -١8
 .كوردستان

ى وهكردنى كۆكردنە مسيستە ى بەۆژهڕستى پبەمايار د.ع بۆ مە (2.344.623.000) بڕی رخانكردنىتە - -١9
 .ى ئاوێكر

شایستەكانی كۆمپانیاكانی جیبەجێكردنی  تایبەت بەد.ع مایار  (4.506.752.000)نزیكەی  خەرجكردنی -٢٠
 ەكان و دوورگەچو دابینكردنی ئاوی خواردنەوە  بە تانكەر و ئاودانی پارك و باخ ەپڕۆژەی گواستنەو

 . هەولێر و ساێمانی و قەزای سۆرانیەكان لە پارێزگاكانی یناوەند

 . كرێی وانەبێژی بۆ وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی بااڵ خەرجكردنی - -٢١

 كانىقوتابخانە ل و معقم  بۆ  ێماسك و ج  کڕینیستى  بەمايۆن د.ع بۆ مە  (1٩4.250.000)  بڕی  خەرجكردنی -٢٢
 .رێمهە

رێم تى هەكانى حكومەيەیژمێريار كەى گشت يەوهرازووى پێداچوونەكردنى تە وردبینكردن و ئاماده -٢3
 (١١٠٠) زياتر لە كە (1,2,3,4,5) كانىرهێنان بۆ مانگەبەى وهكارخستن و بودجەى بەبودجە ت بەتايبە
 رێم وتى هەژمێركارى حكومەكخستنى ستى يەبەمە گرێت بەخۆ دهى ژميريارى لەكەد يەزار و سەهە
ها روههە  وختينە ى نەسيولە   كردنى  ڵۆڕنتۆك  رجى و  ى خە وهمكردنەكان و كەى گشت داهاتە وهەدنانەڕگ

ندى تمويل  ڵبەندى و نامەڵبەى مەشێوهبە  رتى حكومى كەكانى كەكەتى بۆ يە ى ژمێريارهوهكردنە ڕوون
كانى ەیدات و پێداويستيپێدهرهگشتى پە موڵکی كردنىی كارتسدهر سەچاودێرى ناوخۆ لەو،  كرێنده
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رجى دواتريش رجى رابردوو خە چاودێرى خە  ،كاتدهی  رشترپەسە  كات وده  مراهەفەوتنيان بۆ  ركەسە
 .سپێرێتده كەزاتەوه جێكردنيان بەجێبە كە وهێتەڵكۆش دهداراييانە رپێچييەسە لە ،كاتده

و وهرۆژى كردنە  تى گشتى ژمێركارى لە رايەبەوهەڕێب / زارتى دارايى ئابوورىندامى وهبوونى ئەامادهئ -٢4
 .مێرتى هەكانى  حكومەستراوهبەنە رمانگەت و فەزارهكانى وهۆژهڕرى گشت پندهى تەوهشيكردنە

ى ژنەین لاليەلە   كارخستن كەرجى بەخە  ت بەتايبەتى گشتيمان  رايەبەێوهڕبە  رجى لەى خەوهمكردنەكە -٢5
مايار   (٩1.205.451.271)  بڕی  داواكراو بە   بڕی  كە  (٦5١)كان  هنووسراوى  ژماره  كە  وهتەراوهمکكە  ىوردبین
 مايار دينار . (5.475.456.746)مكراو كە بڕید.ع مايار  (85.72٩.٩٩4.525)رج كراو خە بڕید.ع 

يارى ڕجێكردنى بجێبە لە ستى ئاسانكارىبەمەبە تى گشتيمان رايەبەێوهڕى بەوهختكردنە جە -٢٦
كان م داهاتەرجەى سەوهانەەڕو گەوەڕێکخستنبە ت تايبە ٢٠١9/ 7/ 3٠ لە (9) زيران ژمارهوه نىنجومەئە

شتنى ڕكان كرا بۆ داتەزارهردانى وهت سەتايبەكى يەژنەیل ڕێگای لەو  تى دارايى و ئابوورىزارهبۆ وه 
تى چۆنيە  ت بەتايبە (١) ركردنى رێنمايى ژمارهده ،و يارهڕم بجێكردنى ئە ەتى جێبميكانيزمى چۆنيە

 تى گشتى ژميركارى .رايەبەوهەڕێب / تمانزارهن وهاليەەل يارهڕم بجێكردنى ئە ەجێب
 

 : بودجەبەڕێوەبەرايەتى گشتى 

تاکو  2020/ 7/ 1)لە ڕێکەوتى   بودجەیەکانى بەڕێوەبەرایەتى ئامادەکردنى یکالپوختەیەک لە کار و چا
30 /6 /2021):  

دەستکرا بە ئامادەکاری بۆ  ٢٠٢٠/ ١٢/ 5لەسەر فەرمانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە ڕێکەوتی  -١
 .٢٠٢١ی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی بودجەئامادەکردنی 

ژنەی  یە ئەندام بوو لە لیژنەیەک لەسەر ئاستی وەزارەت پێکهێنرا کە بەڕێوەبەری ئەم بەڕێوەبەرایەتییل -٢
ژنەی تایبەتی وەزارەتەکان بۆ یل لەگەڵ حکومەت دەزگاکانیودام ێنراوی وەزارەتەکان واگفتوگۆی خەم
 . ٢٠٢١ / ێنراوى ساڵىاى خەمبودجەئامادەکردنی 

 

 :ێوەبەرایەتى گشتى گومرگڕبە

ەکانى گومرگى لە یێوەبەرایەتیڕجێبەجێکردنى قۆناغى دووەمى سیستەمى بە ئەلیکترۆنى کردنى بە -١
 .(ۆکەخانەى نێودەوڵەتى هەولێرڕف ،ۆکەخانەى نێودەوڵەتى ساێمانىڕف ،ئیبراهیم خەلیل)

و  وسیستەمى هاتو)ێوەبەرایەتى گشتى گومرگى ڕناو بەلەدانان و بەستنى سیستەمى ئەلیکترۆنى  -٢
 .(سیستەمى بە ئەلیکترۆنى کردنى دۆسیەى فەرمانبەران لەسەر هارد و سى دى ،میالکات ،دەرچوو
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لە  کراون بێالنەى بەدەر لە یاساو ڕێنماییەکانى هاوردەى هەرێمۆچارەسەرکردنى کێشەى ئەو ئۆتۆم -3
 ێوەبەرایەتى گشتى گومرگ.ڕڕێگەى لیژنەیەکى بااڵى هاوبەش لە نێوان وەزارەتى ناوخۆ و بە

ێوەبەرایەتى گشتى گومرگ لەسەر ڕێوەبەرایەتى هاتووچۆ و بەڕهاوبەشەکانى بە ککردنى لیژنەىالچا -4
دروست  یەکانسنووریبێالنەى کە لە دەروازە ۆئاستى پارێزگاکان بۆ چارەسەرکردنى کێشەى ئەو ئۆتۆم

 .دەبن

بێل بە هاوبەشى لەگەڵ ۆى تایبەت بە هاوردەکردنى ئۆتۆم(4)ارکردنەوەى ڕێنمایى ژمارە هەموو -5
و بازرگان و ئەو ئاستەنگانەى کە پێشتر   هاوواڵتیانوەزارەتى ناوخۆ کە زیاتر ئاسانکارى لەخۆ دەگرێت بۆ  

 تێبینى لەسەر بوو.

دەرچوونى  و،(٢٠١٦)ى ساڵى (٦)ارکردنى ڕێنمایى گشتى گومرگى هەرێمى کوردستان ژمارە هەموو -٦
 .(٢٠٢٠)ى ساڵى (7)ڕێنمایى گومرگى ژمارە 

پێناسەى گومرگى لەگەڵ زیادکردنى چەند بڕگەیەک کە پێشتر   پێداچوونەوە بە هەندێ بڕگە و بابەتى ناو -7
 بڕگە لەگەڵ دەستەى گشتى گومرگەکانى حکومەتى عێراق. (443)ە لە یتییربنەبوون کە 

ێوەبەرایەتى گشتى گەشەپێدانى پیشەسازى سەبارەت بە ڕهەماهەنگى و بەشداریمان لەگەڵ بە -8
لە ڕێگەى لیژنەى  کوردستان نى بەرهەمى ناوخۆ بۆ برەودان بە بەرهەمى کارگەکانى ناو هەرێمىپاراست

 هاوبەشەوە کە پێکهێنراوە.

ۆژانەى کە لە  ڕئەو پ کردنىی پاڵپشتهەماهەنگى و بەشداریمان لەگەڵ دەستەى وەبەرهێنان بۆ  -9
مەوادى سەرەتایى کە دێت بۆ ئەو چوارچێوەى وەبەرهێنان جێبەجێ دەکرێت لەگەڵ لێخۆشبوونى 

 کارگانە لە ڕێگەى لیژنەکانى هاوبەشى هەردوو ال.

هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتى بازرگانى لەسەر جێبەجێکردنى بڕگەکانى تایبەت بە لێخۆشبوونى  -١٠
 .(١998)ى ساڵى (٢٠)ەکان بەپێى یاساى ژمارە یگومرگی

بە هاوبەشى لەگەڵ وەزارەتى   (مەڕ و مااڵت)بە  ى تایبەت  (٦)ارکردنەوەى ڕێنمایى دارایى ژمارە  هەموو -١١
 . (٢٠٢١)ى ساڵى (٢١)ڕێکخستنەوەى بە ڕێنمایى ژمارە   وکشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو 
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 مانە سروشتییەکانساوەزارەتی 
 

 لە ئاستی چاکسازیدا:

و  مووچەخۆرکاردەکەین بۆ چاکسازی لە کەرتی وەزیفەی گشتی، لە  هێڵی گشتی یەكەم:
یاسایی لە بەرامبەر  ڕێکاریەوەی دەوام و گرتنەبەری ڕێکخستنخانەنشین و چارەسەرکردن و 

هەر سەرپێچیەک کە لەم کەرتە کرابێت، ئەمەش لە ڕێگەی چەسپاندنی یاسا و دروستکردنی 
ئەنجومەنی ڕاژە و ئامادەکردنەوەی پڕۆژە یاسای چاکسازی و ناردنەوەی بۆ پەرلەمان بە 

 .مێکی تازە و گونجاوڕفۆ
 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە ژ

1 

 ىوهكردنەۆك) هوهاتوكێپ قوناغ ێس لە كە خاڵەم ئە ت بەبارهسە
 كراوه ۆب رىۆكارى ز (رمىى فەنووسراوو  وردبینیو،  ارىیزان
 و اسای ىێپبە رۆخمووچە تى چاكسازى لەبابە لە تبەیتابە

 .یەداییتاۆك كانىناغەۆق لە ستاداێئ لە وت زارهوه كانىەڕێنمایی

%٩5 
 ۆ ب ماوه ىیتاۆك وردبینینها تە

، رولێهە ، وت و كانزاكانىب.نە
 انیرمگە، مانىێسا 

 

یەکی دارایی و یڵەجۆرە گەند هەمووتوانامانەوە، ڕووبەڕووی  هەمووبە  هێڵی گشتی پێنجەم:
ۆیی بۆ سەر موڵک و ڕدەبین لە بەهەدەردانی سامانی گشتی و زێدە کارگێڕی دەبینەوە و رێگر

کاراکردن و پشتیوانی کردنی دامەزراوە فەرمی و  ڕێگەیمومتەلەکاتی هەرێم، ئەمەش لە 
یاساییەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی پەرلەمان و دیوانی چاودێری دارایی و دەستەی 

 .و داواکاری گشتی دەستپاکی
 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە ژ

1 

و  كانەییوتنە ایمپانۆك چووىێت لە ابوونینڵد -1
 وویچتێ - ت بەبارهسە ستیویپ ارىیزان نانىێستهدهبە
 .نەیقاستەڕ

 ایمپانۆك ىنەیقاستەڕقازانجى  نىیرخستن و زانده -2
 .كانەییوتنە

 وت.نە شتنىۆفر لە زیاتر تىەییفافشە -3
 ىیتاۆك لە كە ەیهە ساڵ چوار بە ستىیوێپ ەیپڕۆژە مئە

  وهڕیباشى ب ناغىۆق وكاركردن كراوهستبەده ٢٠١9 ساڵی
 وتەوەمكراوهكە اكانیمپانۆك بەكاربردنی تێچووی كە
 ." ةالمسترد ةكاف"تى بابە ۆب دواداچون كراوهبە

%75 
 الرۆد نیۆما 53٠٠٠٠٠٠ى ڕب و
ت حكومە ۆب وهتەندراوهەڕێگ
 شێپ ینیووردب ىسەۆپر لە

 ىگەێر رج كردن و لەخە
 مىستەیزراندنى سدامە

PIMS 
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کاردەکەین بۆ چەسپاندنی شەفافیەت لە گشت بوارە داراییەکانی هەرێمدا،  هێڵی گشتی شەشەم:
بە تایبەت لە بواری داهاتە نەوتییەکانی هەرێم و داهاتە ناوخۆییەکان. بۆ ئەم مەبەستەی سەرەوە 

 .دامەزراندنی سندوقی داهاتە نەوتییەکان بەپێی یاسای پەیوەندیدارکاردەکەین بۆ 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە ژ
 سامانە یتزارهوه کانی بەرنامەی حکومەت،ەییگشت ەێڵم هبە تبەیتا 1

 ەییدارا ەییاریم زانرجەسە یدانبە تێبند دهپاپە كانەییسروشت
 یسندوق بە كانستەبەێو گر كانتەەۆڵم بە ستوهیپە یكانستەیوێپ

 یوت و گازنە یاسای ،(KOTO) كانەییوتنە داهاتە ۆكوردستان ب
 تەییفافشە  یهاتنیدبە  مەێیسبڕگەی  ،  (١5)  یهكوردستان ماد  یمێرهە
 وتدا.نە یبوارلە

 

 

 :کانداییەتگوزارەخزم یئاست ەل

چارەسەرییەکی بنەڕەتی بۆ کێشەی کارەبا، لە زیادکردنی کار دەکەین بۆ  هێڵی گشتی دووەم:
نان و کەمکردنی بەهەدەردان و دابەشکردنێکی پێشکەتوو و گونجاوی کارەبا. ێئاستی بەرهەمه

ەوەیەکی گونجاوی نرخی کارەبا و دامەزراندنی میکانیزمێکی ڕێکخستنهەروەها کار دەکەین بۆ 
 .کۆکردنەوەی پارەی کارەبا لە بەکاربەرانکاریگەر و سەردەمیانە بۆ 

 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە ژ
 لەڕێگەیبا  كاره  ینانێرهبەوه  ۆب  جێگرەوەر  سەلە  وهنەیژێتوئەنجامدانی   1

ك وه ەیهە مێرەه ئابوورى لە یكرەیەباقە بە كانزا كە یكێرۆج چەند
  ەیهەڵ سا ى دووماوه بە ستىیوێپ ەپڕۆسەیم . ئەیلتسفەئە یووزڵخە
 یادبوونیز ۆب  .كراوه نكاركرد ست بەده ٢٠٢٠وتى مانگى حە لە كە
 یوزڵخە بە كاربا كە یستگەێو یدروستكردن ێیر با لەكاره یمرهەبە
 .ەیدا وزڵخە ىوهنانەێه ناغىۆق لە ستاداێئ لە كات.كار ده یلتسفەئە

%20 
 ( Exploration) انەڕگ ىژه ڕۆپ

 نىیردبە  وزىڵدواى خە  بە
ر بە لە  نجام  دراوهئە  (ن یلتاسفە ئە )

و  كە ناوچە رىیقامگسە نە
 انۆرۆك سىۆ ریاڤ

 باەکار نانىیمهەرهەب یئاست یادکردنیز 2
ستى بەمە بە رۆرمۆغازى ك ىگەێڵك لە (غاز)مى رهەبە ادكردنىی. ز١

 دانىێو پ هاوواڵتیان ۆبا بكاره نانىێمهرهەبە ادكردنىیز
 .ستیوێتگوزارى پخزمە

ستى بەمە بە ۆناوخ ىڕبازا ۆب (LPG)مى غازى شل رهەبە ادكردنىیز .٢
ها روهو هە هاوواڵتیان ۆب كانهڕبازا ى نرخى غاز لەوهمكردنەكە
 .ۆمى ناوخرهەبە نها بەستن تەئابوورى و پشت بە ىۆیخربەسە
 ها لەروهو هە كانەییغاز گەێڵك لى كار لەدروستكردنى هە. 3

 با.كاره كانىستگەێو
ى وهرهده لە كە كێر بازرگانهە نەیاللە (مۆنۆپۆڵکردن) شتنىێهنە. 4

 .كاتده هاوردە (شل)غازى  مێرهە
 :كەۆیند هر چەبەەل ەیداییتارهسە ناغىۆق لە ەپڕۆسەی مئە
 .ىیدارا رانىیقە ۆیهبە -
 .کۆرۆنا روسىیاڤ -

%30 
ورد   نىیشبێو پ نجامدراوه ئە
  تردا ىڵى دووساماوه  لە  كە ە یوه ئە
 (١٠٠٠) ىكەیو نز تێبواو ده تە  ١٠٠%

 . نیكە لى كار دروست ده هە 
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پاراستنی ژینگەی کوردستان گەورەترین سەرمایەی هەرێمە و کار دەکەین بۆ  هێڵی گشتی دەیەم:
ژینگە و پەرەپێدان بە کاتوری ژینگە پارێزی. کار دەکەین بۆ بەکارخستنی سیستەمێکی 

 .شکەوتووی ریسایکل و چارەسەریی زبڵ و خاشاک وکەمکردنەوەی مەترسییە ژینگەییەکانێپ
 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە ژ
 :یزێپار ەنگیژ یروکلتو ەب دانێپەرەو پ ەنگیژ یپاراستن • 1

 دارهێل نگەیژ ینوسبویپ یژهڕێ یوهمكردنەكە یستبەمە بە
و  نینزبە ینانێم هرهەبە یتێو كوال رۆجبە ئاماژه ستەیوێپ

 ۆوخاستەڕ انەیینمەم سوتەئە چونكە .نیشل بكە یو گاز لۆیگازئ
 كەیرر هەگەئە نموونە ۆ. بەیهە وهەۆڤمر یانیژ بە انیندوهیپە
رز دروست بە یتێلكوابە نینزبە یتبەیتابە مانەرهەم بەلە
 .                                   نگەیژ یبوونسیپ ۆیه تەیبده ،تێكرنە
 شىۆخنە توشبوون بە ۆیه تەێبراپ دهخە یتلێكوا یوهئە ربەلە
 .                                         داریترسى مەدروستبوونى ماده ىۆهبە نجەرپەیش
 لە خراپە انیتێكوال نادروست كە نىینزبوونى بە یاڕرهسە
خاو  یوتنە ینانیمهرهەو بە شیكانەییوتنە رهیب ،وگەکاناڵپا
 ۆیه بنەده تىبەیتابە ،نگەیژ پیسبوونی ىۆه بنەده شیوانئە

و ئە یاڕرهسە ،كانناوچە یوائاو و هە یوزه رێژ یئاو پیسبوونی
 انیكانكەەی یكاركردن ینانێكارهبەلە كە مەوادانەیگاز و 

 رۆز یانیز تێكرنە ۆب انیگونجاو یرسەر چارهگەئە تێچردهده
 داهاتووى وهەن نیندچە ۆب تىەیاۆڤمر ۆب تێبده كوشنده

 .ەیهە وهێمان شهەبە شیروهندهیر زسەلە نىیاها زوهرهە
 ینێبڵ نیتوانده كراوهئامادهۆ ب ڕاپۆرتی هوواو بوتە ەیسەڕۆپ مئە
 ەیتمان هەزارهوه لە كەیژنەیلەو ناوێهیدبە ىۆى خكەئامانجە كە
تا  دەکات تەم بابەئە ۆدواداچوون بو بە رىێوام چاودردهبە كە
 .تێنیبب وهەۆیخ بە چوونوهشەێپ ورهبە اتریز

 

%100 
 
 ۆب ەوامەردەب ەپڕۆسەی مەئ
 تىلێباشکردنى کوا اتریز
 کانیەیوتەن ەمەرهەب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اوازیئامانجى ج  نیندچە  ۆب  ەیهە  انینەاڵت پالنى سازارهوه • 2
    :یوامردهبەبە نگەیپاراستنى ژ ۆب
 یپاراستن یکانەکارێر ەو گاز ب وتەن یاکانیمپانۆک یندکردنەپاب -
 .نەکەکارد اکانیمپانۆک ەل ەیانۆیناوخ انی یانیب ەندەکارم وەئ
و  یندروستەت یکانییەترسەم یشتنێهەن انی ەوەمکردنەک -

 .یتەالمەس
 ۆب تێنرێهەکاردەب اکانیمپانۆک نیەالەل ەک کانەلەلوپەک یپاراستن -

 داهات. یپاراستن
 یو پاراستن کردنیارید ۆب خوازراوەن یرووداو یبوونەه یکاتەل -

 .ەخوازراوەن یرووداو ەب وتووەرکەب یسەک یکانەماف

%100 
 وامەردهبە ەپڕۆسەیم ئە
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 اکانیمپانۆک  نیەالەل  ەک  کانەکارهاتووەب  ەکۆبا  یوەز  ەیوەرگرتنەو -
 .تێب کێکارۆه رەه ەب اکانیمپانۆک یشتنێهێج یدوا ەکارهاتووەب
 ۆب ەکیەوەز ەینگیژ ەیوەاندنڕەگ ەب اکانیمپانۆک یندکردنەپاب -

 .یجاران یخۆد
 نیتترەالمەس ەب ەکیەوەز یشتنێهێجەب اکانیمپانۆک یندکردنەپاب -

 .ەوێش
 ەینگیژ یپاراستن ەو گاز ب وتەن یاکانیمپانۆک یندکردنەپاب -

 .هاوواڵتیانو  ندانەکارم یتەالمەکوردستان و س یمێرەه
 وا،ەو خاک و ئاو و ه  ەنگیژ رەسەل  کانییەترسەگشت م  یکردنیارید -
 .ەکپڕۆژە یکردنێستپەد ەل رەب
 ەیوەمکردنەک یکانەکارێر ەب اکانیمپانۆک یندکردنەپاب -

 .کانییەترسەم
 ەکەرتۆراپ ەل ەیکارانێپالن و ر وەب اکانیمپانۆک یندکردنەپاب -

 .ەکپڕۆژە یکردنێستپەد یدوا کردبووێپ ەیئاماژ
 ۆب ەباسکراو ەکەرتۆراپ ەل ەک ەینێشو وەئ یردانکردنەس -

 .ابوونینڵد
 ەینگیژ یپاراستن ەو گاز ب وتەن یاکانیمپانۆک یندکردنەپاب -

 .هاوواڵتیانو  ندانەکارم یتەالمەکوردستان و س یمێرەه
 ەرووداو یکاتەل ەیکارانێر وەب اکانیمپانۆک یندکردنەپاب -
 .کانەانیز ەیوەمکردنەک ۆب رەب ەتێانگرید کانەناکاوەل
 یکانییەکەرەس ەکارۆه یرخستنەو د ەوەنۆڵیکێل ەب ندکردنەباپ -
 .یروودان ەدووبار ەل گرتنەگێر ۆب داتەروود ەک ەیرووداو وەئ
 .کانەانیز یڕێژە یرخستنەو د کردنیارید -
 ەینگیژ یپاراستن ەو گاز ب وتەن یاکانیمپانۆک یندکردنەپاب -

 .هاوواڵتیانو  ندانەکارم یتەالمەکوردستان و س یمێرەه
 .واەو خاک و ئاو و ه  ەنگیژ رەسەل  کانییەترسەگشت م یکردنیارید -
 ەیوەمکردنەک یکانەکارێر ەب اکانیمپانۆک یندکردنەپاب -

 .ەنگیژ یکانەکهاتێرپەس یکانییەترسەم
 ەوەكانییەزانست ەگیتاق ڕێگەیەلە نگیژ یپاراستن ۆب نەیکەکار د -٢ 

 بەرهەمە یتڵیكوا یئاست یادكردنیز ڕێیلە نگەیژ یپاراستن
 ینووڕ ۆب كاننەیپشكن یژماره یادكردنیز ێیەڕل كانییەوتنە
 .لیو گازوا نینزبە ر،نەێبزو
 و ىیدارا یرانیقە ىۆهبە ەیمداكەەی ناغىۆق لە ەپڕۆسەی مئە
 .كوروناوه روسىیاڤها  روههە
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 یراقێع یتەکوردستان و حکوم یمێرەه یتەحکوم وانێن یندەوەیپ یئاست رەسەل
 :فیدڕاڵ

نەوت و گاز لەسەر بنەمای مادەی  یەیدۆس هەرچی زووترە، هەوڵدەدەین هێڵی گشتی شەشەم:
گاز لەالیەن ئەنجومەنی  چارەسەر بکەین و یاسای نەوت و فیدڕاڵاقی ری دەستوری عێ١١٢و  ١١١

دەستەی گشتی چاودێری داهاتەکانی هەوڵدەدەین نوێنەرانی عێراق دەربچێت. هەروەها 
 .ی دەستوردا هاتووە دابمەزرێت١٠٦ی وەک لە مادەی فیدڕاڵ

 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە ژ
ئامانجى   بە كردنۆگفتوگ لە  وامەردهكوردستان  بە  مىێرت هەحكومە 1

 85% .وتنەکكێر بگاتە غداەتى بحكومە لەگەڵ ىوهئە
 

 لە ئاستی ئابووری و داراییدا:
ەهەند بێت و تەنیا پشت بە نەوت و غاز ڕکاردەکەین بۆ ئەوەی ئابووری هەرێم فرەچەشن و فرە

کەرتەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازی و گەشتیاری دەدەین و نەبەسترێت، بۆ ئەم مەبەستە پەرە بە 
 .هەوڵ بۆ ڕاکێشانی وەبەرهێنانی دەرەکی لەم کەرتانەدا دەدەین

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە ژ
كوردستان  مىەرێه ىیئابوورى و دارا بە دانێپشەستى گەمەبە 1

 (نیتاڵسفەئە)  نىیردلوزى بەخە  لە  نانێرهبەوه  ۆب  تلەۆدوو م  دانىێپ
 ەیدا انەڕگ ناغىۆدوا ق و لەكردوهێستى پده ٢٠١9 لە كە
(Exploration). 

%20   
ر بە لە بەرەوپێش چووە  

و  كە ناوچە  شىیئاسا رىیقامگناسە 
 کۆرۆنا روسىیاڤ
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 تەندروستیوەزارەتی 
 

 یەکەم: لە ئاستی چاکسازی

چەخۆر و خانەنشین و  و کاردەکەین بۆ چاکسازی لە کەرتی وەزیفەی گشتی، لە موگشتی یەكەم:  ڵیهێ
یاسایی لە بەرامبەر هەر سەرپێچیەک کە لەم  ڕێکاریەوەی دەوام و گرتنەبەری ڕێکخستنچارەسەرکردن و 

کەرتە کرابێت، ئەمەش لە ڕێگەی چەسپاندنی یاسا و دروستکردنی ئەنجومەنی ڕاژە و ئامادەکردنەوەی 
 مێکی تازە و گونجاو.ڕیاسای چاکسازی و ناردنەوەی بۆ پەرلەمان بە فۆ پڕۆژە

 

 )%( ئاستی جێبەجێكردن  چی كراوە  ز

بە   (ئێنرا)ەتی ڵ نێودە ئەنجامدانی گرێبەست لەگەڵ تیمی ڕاوێژکاری تەندروستی ١
 کردووە  پێ  دەستی سەرتاسەری لە سیستەمی تەندروستی لە کوردستان  ڕیفۆڕمیمەبەستی 

٢ 
نەخۆش و پاراستنی    یزیاتردنی پڕۆژە یاسای مافی نەخۆش بۆ خزمەتکردنی  دەچووان
ەکان  ی یە گشتییێوەبەرایەتڕدنی ڕێنمایی بۆ بەدەچووان. تایبەتمەندییەکانی ماف و

 . ٢٠٢٠/ ١١/ ١5لە  ١3٢١١سەبارەت بە یاسای مافی نەخۆش. گشتاندنمان ژمارە 
١٠٠% 

 %8٠ . ئامادەکردنی ڕەشنووسی یاسای بیمەی تەندروستی 3
 %7٠ . ئامادەکردنی ڕەشنووسی یاسای کەرتی گشتی و تایبەت 4
 %7٠ . ئامادەکردنی ڕەشنووسی یاسای نەخۆشخانە تایبەتەکان 5
 %8٠ . ئامادەکردنی ڕەشنووسی یاسای مافی پزیشکان ٦
 %7٠ . ئامادەکردنی ڕەشنووسی یاسای ئەنجومەنی پزیشکی 7

یاسای وەزارەتی تەندروستی بەجۆرێك کە لەگەڵ بارودۆخی ئێستا و  هەموارکردنی 8
 %9٠ . ٢٠٢٠/ 4/ 5لە  45٢7وەزارەتمان  نووسراویئەو خزمەتگوزاری تەندروستی بگونجێت. 

لەکاتی )ڕێکخستنەوەی دەوامی فەرمانبەران و کاراکردنی سیستەمی پەنجەمۆر  9
 %8٠ رۆنا. ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆئێستادا دەوام بە تەناوب دەکرێت بەهۆی 

دنی فەرمانی خانەنیشینی بۆ ئەو دەچووانپێداچوونەوە بە لیستی فەرمانبەران و  ١٠
 %١٠٠ . ٢٠٢٠/ 7/ ١لە  ٦789فەرمانبەرانەی گەیشتوونە تەمەنی خانەنیشینی. گشتاندنمان

 

تین و هەروەها خێراکردنی ڕاپەراندنی ئیش و کاری ۆ کار دەکەین بۆ نەهیشتنی ڕ گشتی دووەم: یهێڵ
و ڕێزگرتن لێیان لە دامودەزگا فەرمییەکاندا. بەکردەوە هەوڵدەدەین بۆ بەخزمەتگوزارکردنی  هاوواڵتیان

لە پەیوەندی بەم بابەتەوە هەرچی زووترە پەرە بە  ،داهاوواڵتیاندامەزراوە حکومییەکان لە ئاست 
 دەدەین.کان ەیکترۆنییئەل خزمەتگوزارییە
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 )%( ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە  ژ

١ 

  هەموو دنی ڕێنمایی یەکگرتوو بۆ  دەچووانین کردنی دابەشکردنی پزیشکان و  اڵبە ئۆن 
ەزارەت بۆ کەمکردنەوەی ڕۆتین و شەفافیەت و  و بەرەکانی سەیێوەبەرایەتیڕبە

ناحیەکان. گشتاندنمان دادپەروەری زیاتر لە دابەش کردنی پزیشکان بەسەر قەزا و 
 ٢٠٢٠/ ١/ ٢3لە  35٦ژمارە 

١٠٠% 

٢ 
یەکان و بەشەکانی  ڕیدنی ڕێنمایی گشتی بۆ پێشکەشکردنی پزیشکان بۆ پسپۆ دەچووان

کردنی پێشکەشکردن.  ئۆناڵینپەیوەست بە نیشتەجێی دێرینی و هەوڵدان بۆ بە
 ٢٠٢٠/ 9/ ١5لە  98٠4گشتاندنمان ژمارە 

7٠% 

ین تایبەت بە اڵتۆمارکردنی پێشوەختە بەشێوەی ئۆن ئامادەکردنی پۆرتاڵی خۆ 3
 %١٠٠ و وەرگرتنی ڤاکسین   هاوواڵتیانوەرگرتنی ڤاکسین بەمەبەستی کار ئاسانی کردن بۆ 

ی کۆرۆنا و وەرگرتنەوەی  ئامادەکردنی پۆرتاڵی تایبەت بەمەبەستی پشکنین 4
 %١٠٠ ین اڵئەنجامەکان بەشێوەی ئۆن

 

 :ی بۆ بازرگانیڕپێگەی کارگێ رێگری لەبەكارهێنانی

 )%( ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە  ژ

١ 

گشت ئەو پزیشک و فەرمانبەرانەی کە لەکۆمپانیاکانی بواری دەرمان و تاقیگە کاریان  
 . کۆنتڕۆڵ  کوالێتی  بەرێوەبەرایەتی جۆری دەرمان ودەکرد ڕاژەکانیان گواسترایەوە لە  

کاربکات لە کەرتی تایبەت لە بواری دەرمان یاخود   (KMCA)نابێت هیچ فەرمانبەرێکی  
 ٢٠٢٠/ 3/ ٢لە   ١٠٢4/ ٦/ ١ژمارە  نووسراویبە پێی  پشکی هەبێت.

١٠٠% 

 

اس، بەپێی پێویستی ڕئەنجامدانی ئیفاد و سەفەر و بەستنی کۆنگرە و کۆنف گشتی چوارەم: یهێڵ
 بەکارهێنان و بەالڕێدابردنێک لەم بوارانەدا دەگرین. خراپدەبێت و رێگە لە بە هەدەردانی سامان و 

 

 )%( ئاستی جێبەجێكردن   چی کراوە ژ

١ 

بەڕێژەیەکی یەکجار زۆر کەمکراوەتەوە، بەشێکی   ٢٠٢٠ژمارەی ئیفاد و سەفەری لەساڵی   
بەهۆی پەتای کۆڤید بەاڵم ئەوە کاری نەکردۆتە سەر ڕاهێنان و خولەکان کە بەردەوام  

 . (٢٠٢٠ – تەندروستی وەزارەتی سااڵنەی ڕاپۆرتی)ئەنجامدەدرێن.  ئۆناڵینبەشێوازی 
  کۆنتڕۆڵ  کوالێتیێوەبەرایەتی ڕکارمەندی تەندروستی لە بەشاندنەکردنی پزیشکی و 

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٢لە   4٠٦٠/ ٦/ ١ژمارە  نووسراوی یبەبێ ڕەزامەندی وەزارەتی تەندروستی بەپێ

9٠% 

٢ 

کۆمەک  سندوقی  ڕاگرتنی قەرەبووکردنەوەی ئەو نەخۆشانەی کە بەبێ ئاگاداری
کۆمەک  سندوقی  یان دەکرد. ئامانجی  واڵتسەردانی نەخۆشخانە تایبەتەکان یا دەرەوەی  

ئەوەیە کە نەخۆشانی شێرپەنجە لە گشت پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لەڕێگەی  
ئەگەر  وکۆمەک چارەسەر وەربگرن سندوقی  سەنتەر و نەخۆشخانەکانی سەر بە

ی ڕ ژنەی پزیشکی پسپۆیەڕێگەی لبوو ئەوا ل واڵتپێویستیان بە دەرەوەی 
 دەکرێن.  واڵتهەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت و ڕەوانەی دەرەوەی 

9٠% 
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یەکی دارایی و کارگێڕی یڵەجۆرە گەند هەمووتوانامانەوە، ڕووبەڕووی  هەمووبە  گشتی پێنجەم: یهێڵ
هەرێم، ئەمەش  ماڵیۆیی بۆ سەر موڵک و ڕدەبینەوە و رێگردەبین لە بەهەدەردانی سامانی گشتی و زێدە

کاراکردن و پشتیوانیکردنی دامەزراوە فەرمی و یاساییەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی  ڕێگەیلە 
 و داواکاری گشتی. دەستپاکیپەرلەمان و دیوانی چاودێری دارایی و دەستەی 

 

 )%( ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە  ژ

١ 

  نووسراو چەندین    دنیدەچووانو    تایبەتەکانپێداچوونەوە بەسەنتەر و نەخۆشخانە    -
و فەرمان بەمەبەستی ڕێکخستنەوەی کەرتی تایبەت و ڕێگری کردنی لە گەندەڵی و  

 قۆرەخکردن. 
بەکەمکردنەوەی نرخی ئەو  پێداچوونەوەی تایبەت بۆ ڕژنەی پسپۆیدانانی ل -

بۆ نەخۆشانی  نرێ ئەنجامدەدنەخۆشخانە تایبەتەکان  یانەی کە لەینەشتەرگەر
 شێرپەنجە. 

 . و کۆمەڵگە تایبەتەکان نەخۆشخانەتایبەت بە  ٢٠٢٠/ ١/ ١٢لە  ٢35فەرمانی وەزاریمان  -
نەخۆشخانە و تایبەت بەشوێنی کارکردنی  ٢٠٢٠/ ٢/ ١7لە  ١٠١3فەرمانی وەزاریمان  -

 . سەنتەرە تایبەتەکان
تایبەت بە شێوازی کارکردن لە سەنتەری  ٢٠٢٠/ ٢/ ٢لە  ٦85فەرمانی وەزاریمان  -

 . دروستکردنی پەلی دەستکرد 
تایبەت بە کارکردن لە سەنتەر بۆ  ٢٠٢٠/ ٢/ ١٦لە  99٢ژمارە  وەزارەتمانفەرمانی  -

 کردنەوەی کاینیکی نەشتەرگەری ڕۆژانە.
تایبەت بە دیاری کردنی شێوەی کارکدن   ٢٠٢٠/ 3/ ١لە  ١3٠3ارە فەرمانی وەزاریمان ژم -

 لە سەنتەرکانی جوانکاری و چاندنی قژ. 

١٠٠% 

بەڵێننامەش لە شوێنە    (١44٠)شوێن داخراون و    (٦٢٢)شوێن سەردان کراون کە    (٢337)  ٢
 %١٠٠ سەرپێچیکارەکان وەرگیراوە.  

 

اک ربەپێی ستاندەرە جیهانییەکان، چاکسازی لە کەرتی تەندروستی و دەرمان و خۆ  گشتی حەوتەم:  یهێڵ
ەک دەگرینە بەر. بۆ ئەم مەبەستانەش دامەزراوەی خۆراک و ییاسایی بۆ هەر سەرپێچی ڕێکاریدەکەین و 

 دەرمانی هەرێم سەر بە ئەنجومەنی وەزیران دادەمەزرێنین.

 )%( ئاستی جێبەجێكردن  كراوە  چی ز

ۆکەخانەی هەولێر و ڕبەستاندەرکردنی شێوازی کۆگاکردنی بابەتە پزیشکیەکان لە ف  ١
 %١٠٠ . ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٢لە   4٠5٢/ ٦/ ١ژمارە:  کۆنتڕۆڵ کوالێتی ب.  نووسراویساێمانی. 

لە   ٢٠/ ٦/ ١ کۆنتڕۆڵ کوالێتی ب. نووسراوییەکخستنەوەی نرخی دەرمان بەپێی  ٢
4 /٢٠٢٠/ ١ . 8٠% 

 کۆنتڕۆڵ کوالێتیب. نووسراوی پێداچوونەوەی تۆماری کۆمپانیاکانی دەرمان بەپێی  3
 %١٠٠ . ٢٠٢١/ ١/ 4لە   ١8/ ٦/ ١

  کوالێتیب.  نووسراوی دامەزراندنی کۆگای ناوەندی نیشتیمانی تایبەت بە دەرمان بەپێی   4
 %8٠ . ٢٠٢١/ ١/ 4لە  ١9/ ٦/ ١ کۆنتڕۆڵ
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شتنەوە نرخی پشکنین و تۆمارکردن و مۆڵەت وەرگرتن و ڕێگەپێدان  ڕ پێداچوونەوە و دا 5
 %9٠ . ٢٠٢١/ ١/ ٢7لە  4٠7/ 9/ ١ ڵکۆنترۆ - کوالێتیب.گ. نووسراوی. ڕسوماتو 

دەرماڵەی هاندانی دەرمانساز و پزیشکی ددان لە بەرامبەر کارنەکردنیان لە کەرتی  ٦
 %9٠ . ٢٠٢١/ 3/ ٢8لە  ١٢٦3/ ١٢/ ١ کۆنتڕۆڵ کوالێتیب. نووسراویدەرمان. 

7 
٪ لە نەخۆشخانە تایبەتەکان بۆ هاوکاری  ٢5ێژەی ڕکەمکردنەوەی کرێی نەخۆش بە

 %١٠٠ . لەم باروداخەدا هاوواڵتی

ڕێنماییەکانی پێدانی مۆڵەتی هاوردەکردنی خۆراك بە ڕێگای زانستی و   هەموارکردنی 8
 %5٠ ەکە لەژێر چاپە. نووسراو ڕێنمایی. 

9 
ڕێنمایی پێدان و نوێکردنەوەی کۆمپانیاکانی دەرمان و پێداویستی   هەموارکردنی

پانیایانەی کە  مڕاگرتنی چاالکی گشت ئەو کۆ و پزیشکی و تاقیگەیی و ئامێری پزیشکی
 .کۆمپانیا بوون (33)د نەبوونە بەو ڕێنماییە کە ژمارەیان پابەن

9٠% 

 %9٠ . ٢٠٢٠ی ١هۆشبەرەکان، ژمارە   مادەدنی پڕۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی دەچووان ١٠

ڕێنماییەکانی پێدان و نوێکردنەوەی نەخۆشخانە و سەنتەرەکانی کارتی  هەموارکردنی ١١
 %8٠ . تایبەت

 

 لە ئاستی خزمەتگوزارییەکاندادووەم: 

کاردەکەین بۆ باشترکردنی کەرتی تەندروستی گشتی و گەیاندنی خزمەتێکی باشتری   هێڵی گشتی یەكەم:
و هەوڵی جێگیرکردنی سیستەمی بیمە یا خود دڵنیایی تەندروستی بەپێی  هاوواڵتیانتەندروستی بە 

پێوەری گونجاو بۆ دۆخی هەرێمی کوردستان دەدەین. هەروەها کار دەکەین بۆ پێشکەشکردنی ڕەشنووسی 
 ەوەی ماف و ئەرکی پزیشکان بۆ پاراستنیان لە هەر دەستدرێژییەک.ڕێکخستنفی نەخۆش و یاسای ما

 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە  ژ

١ 

و گوماناێکراوان لە   کۆرۆنابەخۆڕایی کردنی پشکنینی تاقیگەیی بۆ تووشبووانی 
و لە تاقیگەکان و نەخۆشخانەکانی  (حکومی) تاقیگەکانی کەرتی گشتی 
نرخەکان بەڕێژەیەکی زۆر کەمکرایەوە.   (ئەهای ) ڕێگەپێدراوی کەرتی تایبەت 

 . ٢٠٢١/ 3/ 3١لە  ٢335فەرمانی وەزاریمان ژمارە 

١٠٠% 

بەبڕی  ھەستیارەکانە گەورەکان و ئامێرە ی سازدانەوەی ئامێرە پزیشکی ٢
 بەردەوامە  .. ھتد C.T scan, MRI, Linac, Cath labدینار بۆ ئامێرەکانی  . ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢3

 %١٠٠ . نەوەی ئامێرە گەورەکانایەکخستنەوەی سازد 3

  3,85٠,٠٠٠,٠٠٠ئامێر دابینکراوە کە   8,35٠,٠٠٠,٠٠٠دابینکردنی ئامێری پزیشکی بە بڕی  4
 %9٠ .بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا بووە دینار ا مایۆنو پەنجشت سێ مایار و هە

 %١٠٠ شکی یدینار بۆ سازدانەوەو دابینکردنی ئامێری پز  3١,35٠,٠٠٠,٠٠٠کۆی گشتی نزیکەی   5
 %١٠ . الرۆد 43،٠٠٠،٠٠٠دھۆک  / تەختی لە ئامێدی ١٠٠دانانی بەردی بناغەی نەخۆشخانەی  ٦
 %85 . لە ساێمانی انەخۆشخانەی کۆرۆنا بەهاوکاری واڵتی ئەڵمانیی دروستکردنی پڕۆژە 7
 دەستپێکراوە   %3٠ . بارزان - پیران ۆژەی بنکە تەندروستیڕدەستپێکردنەوەی پ 8
 ٦٠% . دروستکردنی نەخۆشخانەی لەدایکبوون لە ئاکرێ 9



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

52الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

 %١٠٠ . دهۆکزراوەکان لە هەولێر و اە گویدروستکردنی نەخۆشخانەی الالڤ بۆ نەخۆشی ١٠
 %5 .دروستکردنی نۆرینگەی دەرەکی لەنەخۆشخانەی ئافرەتان و لەدایکبوونی دهۆک ١١
 %١٠٠ . دروستکردنی نۆرینگەی دەرەکی لە نەخۆشخانەی ئافرەتان و لەدایکبوونی هەولێر ١٢
 %9٠ . فراوانکردنی نەخۆشخانەی فریاکەوتن لە دهۆک ١3
 %١٠٠ . دەڤەری ڕاپەڕینکردنەوەی تاقیگەی خۆراک لە  ١4

١5 
ینی دەرمان و پێداویستی شێرپەنجە و دابینکردن و ڕ مایار دینار بۆ ک 4٠زیاتر لە 

سازدانەوەی ئامێرەکانی شێرپەنجە خەرجکراوە بە پاڵپشتی سندوقی کۆمەک بۆ 
 . تووشبووانی شێرپەنجە

١٠٠% 

دراوە بە نەخۆش لە ھەرێمی  ھەزار بوتڵی خوێن وەرگیراوە و    9١لە ساڵێکدا زیاتر لە   ١٦
 . کوردستان

١٠٠% 

 %١٠٠ .ساێمانی / دروستکردنی پڕۆژەی ھۆڵی نەشتەرگەری بۆ توشبووانی شێرپەنجە  ١7
 %3٠ . ڕاپەڕین / پڕۆژەی سەنتەری  شێرپەنجەی مەمك  ١8
 %5   .ساێمانی / دەستبەکار بوونی پڕۆژەی دابینکردنی ئامێری لێزەری شێرپەنجە  ١9

٢٠ 
کۆی گشتی پڕۆژە بەردەوامەکانی ،  ھەولێر   / دەستبەکار بوونی پڕۆژەی چاندنی مۆخ  

 %7٠ . دینار 3٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠سندوقی کۆمەک 

گەیشتنی دوو ئامێری لیناک بۆ شاری ھەولێر بۆ چارەسەری تیشکی بۆ تووشبووانی  ٢١
 %١٠٠ . نیجامدانی گرێبەستی دابینکردنی ئامێری لیناکی نوێ بۆ ساێمانشێرپەنجە و ئە

 لەقۆناغی تەندەرینگە  . ECMO دابین کردنی ئامێری ئیکمۆ ٢٢
 %١٠٠ تەواوکردنی نەخۆشخانەی چارەسەری کیمیایی لە پارێزگای هەڵەبجە. ٢3

ەستی  بدینار بۆ مە (٦,١49,٠٦5,٠٠٠)چارەسەرکردنی نەخۆشانی شێرپەنجە بە بڕی  ٢4
 %١٠٠ . نەشتەرگەری و چارەسەری جگە لە دەرمان

نۆژەنکردنەوەی نەخۆشخانەکانی ڕزگاری لە هەولێر و ئازادی لە دهۆك و بانکی خوێن  ٢5
 %9٠ دینار.  (١,393,٦٦١,٠٠٠)لە هەولێر بە گوژمەی 

  ١7کراوە و زیاتر لە  کۆرۆنای ١٢٢ھەزار پەیوەندی تەلەفۆنی بۆ ژمارە  48٠زیاتر لە  ٢٦
 %١٠٠ . دەستنیشانکراوە ١٢٢ هێڵی ڕێگایھەزار گوماناێکراوی کۆرۆنا لە 

 %١٠٠ . دینار (٢9,٦٦٢,١57,٠٠٠)دابینکردنی دەرمان بۆ تووشبووانی شێرپەنجە بە بڕی  ٢7

 ( ٦١7,595,٠٠٠)ستی تاقیگەیی بۆ تووشبووانی شێرپەنجە بە بڕی یدابینکردنی پێداو  ٢8
 %١٠٠ . دینار

٢9 

و  کۆرۆنادینار لەسەر بودجەی تەرخانکراوی  (٢4,89٠,١٦٢,١٠٠)خەرجکردنی بڕی 
دینار لەسەر بودجەی تەرخانکراوی   (٢4,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خەرجکردنی نزیکەی بڕی

هەبوو لە   انەشەش مایار دیناری مانگ (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) کە مانگانە بڕی)ئاسایی 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی  (خەرجکراوە کۆرۆنائەو بودجەیە بۆ  ٪٦٠٪-7٠وەزارەت وە 

  لە بوارەکانی خۆپارێزی و بەرەنگابوونەوە و زوو  کۆرۆنانەخۆشی ڤایرۆسی 
 ۆنای نوێ. ردەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆ

١٠٠% 

3٠ 
ڕێکخراوی  نگی لەگەڵ هەکی بە هەماڵباڵوکردنەوەی هۆشیاری و زانیاری لەنێو خە

مان چاپکردووە، هەروەها بالوکراوە 3٠٠,٠٠٠زیاتر لە  جیهانی تەندروستی
 . سەردانی مااڵن کراوە  585٢سمینار وە  8١7ئەنجامدانی 

9٠% 
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3١ 
ی ئەورپا دەگەڕانەوە بۆ واڵتکەرەنتینکردنی ئەوانەی کەوا لە ئێران و چین و هەندێ  

کراوە تاکو   کەرەنتین  هاوواڵتی  (٢١,87١)هوتێای تایبەتمەندکراو,    7٠رۆژ  لە    ١4ماوەی  
 .ئێستا

١٠٠% 

3٢ 

 هێڵی و کردنەوەی بەشێکی تایبەت بە  (١٢٢)گەرمی  هێڵیچاالککردنی سیستەمی 
و ڕێنیشاندانیان.  هاوواڵتیان گەرمی کۆرۆنا ئەوەش بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیاری 

بەردەوام کراوبێت و   ١٢٢گەرمی  هێڵیتەلەفۆنی بۆ ئەوەی  هێڵی ٢5٦دابینکردنی 
 . هاوواڵتیانتەلەفۆن وەرگیراوە لە   48٠،٠٠٠زیاتر لە 

١٠٠% 

33 
لەهەرێمی کوردستان دانرا لەالیەن   ١9-داشبۆردی زانیاری لەسەر پەتای کۆڤید

فەرمانگەی میدیا وزانیاری بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پاراستنی  
 تەندروستی. 

١٠٠% 

 %9٠ تیمی وەالمدانەوەی خێرا.  (١8٦)نی ئامادەکرد 34

35 

لەگەڵ   (Emergency Response Cell)بەناوی   (Online Network)دانانی
و ستافی پەیوەندیدار بۆ باڵوکردنەوەی   (WHO)ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی 

کە ڕۆژانە   (WHO)  داتا و زانیاری و هەواڵی نوێ لەگەڵ ڕێنمایی و پێشنیاری
 . دەگۆڕیت بەپێی باری باڵوبونەوەی نەخۆشیەکە و لێکەوتەکانی

١٠٠% 

3٦ 

شوێن لە نەخۆشخانەکان جیاکرانەوە و ئامادەکران بۆ وەرگرتنی حالەتی  (4٠)
لەکاتی پێویست سەرجەم نەخۆشخانەکان تایبەت دەکەین بەچارەسەری   کۆرۆناو
ەکانی چارەسەری شێرپەنجە،  یجگەلە نەخۆشخانە و سەنتەرە پسپۆڕی کۆرۆنا

 تاالسیمیا، گورچیاەی دەستکرد ونەخۆشخانەکانی دڵ. 

١٠٠% 

3٦ 
تاقیگە پشکینین  لە کەرتی  ٢٦دابینکران لە کاتی ئێستادا  (RT-PCR)ئامێرەکانی 

ی گومان لێکراو ئەنجام دەدەن.  هاوواڵتیانشتی و تایبەت لە هەرێمی کوردستان بۆ  گ
 ٪ پۆزێتف درەچووە. ١٠.٢پشکنین ئەنجام دراوە کە لە  (4٦١,738)هەتا ئێستا 

١٠٠% 

38 

خزمەتی پزیشکی بۆ  یشکردنەهەناسەی دەستکرد تایبەت بە پێشک  یئامێر (١59)
ئەم مەبەستە و زیاتر  ۆب دانراوەپالن  (7٢)لە ئێستا لەکارن و کۆرۆنا نەخۆشیەکانی 

 نتەلەیتەری نوێ و مۆدێرن کڕاون. یڤ (85)لە 
بۆ ستافی نەخۆشخانەکان بەتایبەتی  (PPE) دابین کردنی ئامرازەکانی خۆپاراێزی 
ڕاستەوخۆیان هەیە لەگەڵ نەخۆشی گومان ئەو نەخۆشخانانەی کەوا بەرکەوتەی 

 . ١9-لێکراو و ڕاهێنانی تەواو لەسەر خۆپارێزی لە پەتای کۆڤید

١٠٠% 

ئەنجام   کۆرۆناهەزار تێست بۆ دەستنیشانکردنی نەخۆشی  5زیاتر لە  ڕۆژانە 39
 %١٠٠ دەدرێت. 

4٠ 
لەنێوان  و کۆرۆنابوتڵی پالزما وەرگیراوە بۆ پێدانی بە تووشبووانی  34٠٠زیاتر لە 
.  ( گەرمیان ٢5٠دھۆك،  ٢5٠ساێمانی،  94٦ھەولێر،  ٢٠٠٠ )کراوە ۆڕ وگڵئاو  پارێزگاکان

 .ر دینار خەرجی پێوستەاهەز 4٠٠هەر بووتڵێکی پالزما بڕی زیاتر لە 

١٠٠% 

و فەرمان و گشتاندن و بەیان و ڕاگەیاندراو کە   وسراونو (3٠٠)دی زیاتر لە دەچووان 4١
 %١٠٠ .ی نوێکۆرۆناتایبەتن بە نەخۆشی ڤایرۆسی 

4٢ 
دەرمان و ئامێر و  ڵیکۆنتڕۆ  کوالێتیکرانەوەی بەردەوامی بەڕێوەبەرایەتی 

و   یبۆ ئاسانکاری هێنان و بردنی دەرمان و پێداویست KMCAپێداویستی پزیشکی 
 . ئامێری پزیشکی

١٠٠% 
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43 

دامەزراندنی تیمی بەڕێوەبردنی ڕووداو لەگەڵ سەنتەری كاركردنی حاڵەتی كتوپڕ 
بۆ مەبەستی پالن دانان، جێبەجێكردن و چاودێریكردنی چاالكییەكان لەسەر ئاستی  

و هەماهەنگی كردن لە نێو وەزارەتی  هەرێم، كار ئاسانی كردن لە پەیوەندیكردن
بەخشەرەكان بۆ   تەندروستی، ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی، هاوكارەكانی تر و

 .هاوكاریكردن لە دابینكردنی سەرچاوەی جۆر بە جۆر

١٠٠% 

44 

پارێزگاکان بۆ ئەم مەبەستە کە بریتین    هەموو چەندین تیم پێكهێندران لەسەر ئاستی  
 لە: 

ەکان و  یسنووری تیمەکانی تەندروستی لە خاڵەکانی پشکنین و خاڵە  ●
 . (٦3)ۆکەخانەکان ڕف

 . (85)کردن  کەرەنتینتیمەکانی تەندروستی لە شوێنەكانى  ●

١٠٠% 

دروستکردنی تیڤی سپۆت و رادیۆ سپۆت و باڵوکردنەوەیان لە راگەیاند و میدیا  45
 %١٠٠ . ە کۆمەاڵیەتییەکانڕزەکان و تۆجیاوا

تایبەت و ورد سەبارەت بە چەند پیشەیەکی جیاواز وەکو   ڕێنماییئامادەکردنی  4٦
 %١٠٠ . شوفێری تەکسی و سەرتاشخانە و دیایڤەری و ... هتد

47 

چارەسەری کە   پەرەپێدانی توانای كارمەندانی تەندروستی لە بواری خۆپارێزی و
خولی ڕاهێناندا لەسەر ئاستی   ١3٠کارمەندی تەندروستی ڕاهێنراون لە  ٢937کۆی 

لە الیەن ڕێکخراوی    (TOT) ڕاهێنەران    ٢5هەرێمی کوردستان. هەروەها ڕاهێنانێک بۆ  
 . تەندروستی جیهانی ئەنجامدرا لەم بوارەدا

١٠٠% 

 

دەکەین بۆ ئاوەدانکردنەوەی شار و لەسەر شێوازێکی دادپەروانە و هاوسەنگ کار  :  مەیەانزدهێڵی گشتی ی
قەزا و ناحیەکان و گرنگی تایبەت دەدەین بە هاندانی خەڵکی الدێکان بۆ مانەوەیان لە گوند و دێهاتەکانیان 

 و گەیاندنی خزمەتگوزاری شایستە بۆیان.
 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە  ژ

١ 

لە بوارە    ڕۆپلە قەزاو ناحیەکان، پزیشکی پس  هاوواڵتیانبۆ گرینگیدان بە تەندروستی   
شتر تەنها ێو ناحیەکان بکەن کە پ ساڵ خزمەت قەزا 3جیاکان پەیوەستکراون کە 

یان لە قەزاو ناحیەکان پێشکەش یپزیشکی پاەبەند و گشتی خزمەتی تەندروست
لە قەزاو ناحیەکان پەرەی   ڕی پسپۆدەکرد بەاڵم لەکاتی ئێستادا میالکی پزیشک

پێویست نەکات   ڕلەکاتی پێویستی بە پزیشکی پسپۆ هاوواڵتیپێدەدرێت بۆ ئەوەی 
 . بێتە سەنتەری شارەکان

8٠% 

 

، چ لە  (ینۆکتریلەئحکومەتی ) کردنی کاروباری حکومەت ئەلیکترۆنیبە  :مەیەدهێڵی گشتی چوار
کترۆنییەکان بۆ ەلیئاست پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە ئئاست کاروباری ناوخۆی حکومەت و چ لە 

تین و بەهەدەردانی سامانی ۆ، لە ئەرکە لە پێشینەییەکانمان دەبێت و بەم هۆیەوە ڕێگە لە ڕهاوواڵتیان
 و دامەزراوەکان دەگیرێت و کوالێتیی خزمەتگوزارییەکان بەرز دەکرێتەوە. هاوواڵتیانگشتی و کاتی 
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 )%(ئاستی جێبەجێكردن  کراو  چی ژ

١ 
  هەموو پتەوکردنی بەئەلیکترۆنی کردنی سیستەمی دەرمان، کە لەکاتی ئێستادا 

ەوە  ئۆناڵینلەڕێگەی سیستەمێکی  کۆنتڕۆڵ کوالێتیکۆمپانیاکانی دەرمان بۆ 
 . دەکەنداواکاری پێشکەش 

١٠٠% 

رەکان وسنوکردنی خۆراکی هاوردە و بەستنەوە لەگەڵ  ینۆکتریلە ئبە  یپێشنیار ٢
 %٠ . بۆ دەرمان کۆنتڕۆڵ کوالێتیهاوشێوە سیستەمی 

3 

گەرم کە    هێڵی  ژمارەیەکی زۆر لە  دابینکردنیو    ١٢٢گەرمی کۆرۆنا    هێڵیپێدانی    پەرە
ەوە داواکاریەکان تۆمار دەکرێن و بەدواداچوون بۆ کەیسەکان  ئۆناڵین  ڕێگەیلە

  ٢٠٠دەتوانرێت لەیەک کاتدا زیاتر لە ی سیستەمێکی ئەلیکترۆنی کە ەڕێگ  لە دەکرێت
 تەلەفۆن وەربگرێت. 

8٠% 

4 
کردنی داواکاری پزیشکان بۆ گواستنەوە و تەنسیب کە  ئۆناڵین بەسیستەم کردن و

ئاسانتر  یەکانکۆسەکەی دابەشکردنی پزیشکان بەسەر شار و شارۆچ ڕئەوەش پ 
 کردووە و دادپەروەری زیاتری بەدیهێناوە لە دابەشکردن. 

8٠% 

 

 

 لە ئاستی ئابووری و داراییداسێیەم: 

 )%(ئاستی جێبەجێكردن  چی کراوە  ژ

١ 
ڕێکاری پێویست ئەنجامدراوە بۆ   و،٪ کەمی کردووە٢٠ی سەدا  ڕێژەیەکان بەیخەرج  

ی هەماهەنگی زیاتر لەگەڵ  ە ڕێگ ڕێگری کردن لە بەهەدردانی پارە ئەوەش لە
 . خۆبەخشان و خێرخوازان و ڕێکخراوەکان

75% 

٢ 
دوو  روە بەبەراورد لەگەڵ سااڵنی ڕابو٪ زیادی کرد5٠ەی ژ بەڕێداهاتی وەزارەت 

ئەوەش بەهۆی پتەوکردنی ڕێکارەکان و پێبژارکردنی سەرپێچیەکان لە کەرتی 
 . تەندروستی

8٠% 

3 
  و نایان بۆکراوە لە نەخۆشخانە تایبەتەکان ۆئەو نەخۆشانەی کە چارەسەری کۆر

ژنەی  ی دیاریکراوی وەزارەتمان لە نەخۆش وەرگیراوە لە ڕێگەی لپارەی زیاتر لە بڕی 
 . تایبەتەوە پارەکە وەرگیراوەتەوە و دراوەتەوە بە نەخۆشەکان

5٠% 
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 وەزارەتی پەروەردە
 

 تەوەری یەكەم: لە ئاستی چاكسازیدا

 : (2020)ی ساڵی  (2)یاسای چاکسازی ژمارە  -1

یاسای چاکسازی لە )، پەیڕەوی جێبەجێکردنی (٢٠٢٠)ی ساڵی  (٢)بەگوێرەی یاسای چاکسازی ژمارە  -أ
، بەشی سێیەم لە  (عێراق / مووچە و دەرماڵە و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان 

 وەزارەتی داراییگشتی لەو لیستەی  بودجەی بوون زیاتر لە جارێک لە سودمەندنەهێشتنی  3ی مادە
هاتوون  و ئابووری ئەو فەرمانبەرانەی کە لە لیستی وەزارەتی دارایی  ،کە دراوە بە ئێمە و و ئابووری

 مووچەکانیان ڕاگیراوە.

ئاماژە بە بەشی دووەم لە ڕێکخستنەوەی ماف و ئیمتیازاتەکانی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراو و   -ب
ی 3ی دووەم ئێمە وەکو وەزارەتی پەروەردە لە ڕێنمایی ژمارە  ادەمزیندانیکراو و ڕاگیراوانی سیاسی،  

لەسەر  "خاڵی پێنجەم  (47)ی باخچە و قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومییەکان،  لە مادەی ٢٠٢٠ساڵی 
پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ مندااڵنی شەهیدان و   (5)دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکانە،    هەموو

 ."ان بکەن، بەو مەرجەی ئەو ژمارە داواکارییە هەبێتهاوسەرەکانیان تەرخ

سەر بە میالکی وەزارەتمان تایبەت  ەکانیدۆسیەیلە کۆی گشتی   وردبینیکردنپاش پێداچوونەوە و  -ج 
هەزار و سێ سەد و سی حاڵەت   (١33٠)ە،  پ(١٦٢،٦١3)کراوە کە ژمارەیان    فەرمانبەرانبە مامۆستایان و  

سەرپێچی و زیادەیەک کە لە پاە و سەرمووچەی زیادە   هەموودەستنیشانکرا، بەپێی یاسای چاکسازی  
دەستنیشان کراون ڕێکاریان بەرامبەر دەگیرێت و کارکردن تیایاندا تەواوبووە بەمەبەستی گەڕانەوەی 

ەرگرتنی سەرنج و تێبینی بەڕێوەبەرایەتییە کۆی بڕە پارەکان بۆ گەنجینەی حکومەت، دوای و
هەزار و  (١١١١)حاڵەتە  (١33٠)گشتییەکانی پەروەردەی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان لە کۆی ئەو 

 (٢١5)کانی یاسای چاکسازی دەیانگرێتەوە، واتە مادەسەد و یانزە حاڵەت دەستنیشانکران کە بڕگە و 
 بوون، بەمجۆرە:دوو سەد و پانزە حاڵەت بێ کێشە 

حاڵەت مووچەکانیان زیادی کردووە، بڕی ئەو پارەیەی مانگانە لە  (74)حاڵەت،  (1111)لە کۆی   -
چوار ملیۆن و سەد و حەفتا  (4,171,230)کۆی گشتی دەخرێتە سەر مووچەکانیان بریتییە لە 

نجا ملیۆن و پە (50 ,054 ,760)هەزار و دوو سەد و سی دینار، بۆ یەک ساڵ بڕی پارەکە دەکاتە 
 پەنجا و چوار هەزار و حەوت سەد و شەست دینار.

حاڵەت مووچەکانیان کەم دەکرێتەوە، بڕی ئەو پارەیەی مانگانە  (1041)حاڵەتەکە،  (1111)لە کۆی  -
سەد و سی و دوو  (132 ,056  ,237)لە کۆی گشتی دەگەڕێتەوە بۆ گەنجینەی حکومەت بریتییە لە  
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دوو سەد و سی و حەوت دینار، بۆ یەک ساڵ پارەی گەڕاوە ملیۆن و پەنجا و شەش هەزار و 
یەک ملیار و پێنج سەد و هەشتا ملیۆن و نۆ سەد و یانزە هەزار و سەد  (1 ,580 ,٩11 ,164)دەکاتە 

 و شەست و چوار دینار. 
 

 ەکان:یبەسەرکردنەوە و چاودێری وردی قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومی - 2

 یان لەهاوواڵتو پاراستنی مافی  كۆنتڕۆڵكردنی كەرتی تایبەت لە پەروەردەدابەمەبەستی 
ەكی بەرز و ڕاگرتنی هاوسەنگی نێوان کوالێتیخزمەتگوزاری پەروەردە و فێركردن بە  دەستەبەركردنی

ئەو دامودەزگا پەروەردەییانەی كەرتی تایبەت  هەموو نرخی خوێندن و جۆری خزمەتی پێشكەشكراو، 
كە خاوەن مۆڵەتن و لە كاردان لەڕێگەی لیژنەیەكی بااڵوە بەسەر دەكرێنەوە و پێداچوونەوەیان بۆ 
دەكرێت و هەڵدەسەنگاندنیان بۆ دەکرێت، بەڕێوەچوونی كارەكانیان بەراورد دەكرێن بە یاسا و ڕێنماییە 

باخچە و قوتابخانە و پەیمانگەی  (48١)ئێستادا لە کۆی  پێچی. لەكارپێكراوەكان و كەموكوڕی و سەر
باخچە و قوتابخانە و پەیمانگەی ناحکومیان کردووە لە هەر  (59)ناحکومی لیژنە بااڵکانمان سەردانی 

سەرپێچیان تۆمار  (354)، لە کۆی ئەو سەردانانە (هەولێر، دهۆک، ساێمانی، هەڵەبجە)چوار پارێزگای 
یەکان ینامە لە سەرجەم ئەو دامەزراوە پەروەردەییانە وەرگیراوە بۆ چاککردنی کەموکورتکردووە، بەڵێن

لەماوەیەکی کەمدا، بە ڕاپۆرتیش سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردەکانمان ئاگادار 
 کردۆتەوە لەو سەرپێچیانە بەمەبەستی بەدواداچوون و چارەسەرکردنیان.

 

 قەدەغەکردنی زیادکردنی  کرێی خوێندن: -3

و   (٢٠٢١-٢٠٢٠)و  (٢٠٢٠ - ٢٠١9)لە دامەزراوە پەروەردەییەکانی کەرتی تایبەت بۆ ساڵی خوێندنی  
 ٪.٢5٪ و ڕێژەی ١5٪ و  ڕێژەی ١٠داشکاندنی نرخی خوێندن لە هەردوو ساڵەکەدا بە ڕێژەی 

 

 بەرنامەی ڕێکخستنەوەی میالکات: -4

 پەروەردەی قەزاکان. نێوانڕاگرتنی گواستنەوەی  -ا

 خزمەتی دەرەوەی شاریان نییە. مامۆستایانەیناردنە دەرەوەی ئەو  -ب
 

 ێچی سەرپ ٦9 سەردان  ١8 هەولێر
 سەرپێچی  ٢5٦ سەردان  37 سلێمانی 
 سەرپێچی  ٢9 سەردان  4 دهۆک

 سەرپێچی  354 سەردان   5٩ کۆی گشتی 
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 هەڵسەنگاندنی دەرەکی قوتابخانەکان: -5

و زانستی قوتابخانەكان   کارگێڕیبەرزكردنەوەی ئاستی    خوێندن و  کوالێتیبە مەبەستی باشتركردنی  
گرنگی زیاتر بە پڕۆژەی هەڵسەنگاندنی دەرەكی  ٢٠٢٠ -٢٠١9وەزارەتی پەروەردە لە ساڵی خوێندنی 

بریتیش  )ۆژەیە وەزارەتی پەروەردە بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێكخراوی ڕقوتابخانەكانداوە كە ئەم پ 
اكان، قوتابخانە حكومییەكان جێبەجێی دەكات و گشتاندنی پێكراوە بۆ پەروەردەی پارێزگ (كاونسڵ

لەالیەن سەرپەرشتیاری هاوڕێی ڕەخنەگر هەڵسەنگاندنی بۆ دەكرێت و قوتابخانە ناحكومییەكان 
لەالیەن لیژنەیەكی تایبەتەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ دەكرێت. ئامانجە تایبەتەكانی ئەم پڕۆژەیە بریتییە 

اهەنگی لەگەڵ سەرپەرشتیاری هاوڕێی ی بەهەمڕلە ڕێكخستنی میالك لەالیەن سەرپەرشتیاری پسپۆ
 ڕەخنەگر، دانانی میكانیزمێكی كاریگەر بەمەبەستی ئاڵوگۆڕی ئەزموونی نێوان قوتابخانەكان لە

پەروەردە و فێركردن و چارەسەركردنی  کوالێتیڕێگەی سەرپەرشتیارەوە، گرنگیدان بە باشتركردنی 
  کوالێتی و سەرپەرشتیار، هەروەها دانانی كارگێڕی قوتابخانە  دەستەیكێشە و گرفتەكان لە نێوان 

 پەرەپێدانی قوتابخانە بە مەبەستی ئامادەكردنی بەرنامەی كاری قوتابخانە.
 

 سزادانی سەرپێچیکاران لە بواری خوێندنی ناحکومی: -6

بەمەبەستی چاکسازی لە بواری خوێندنی ناحکومیدا پاش بەدواداچوونی دەستنیشانکردنی  
بە ڕێنماییەکانی  پابەندنەبوونیانەکان و یقوتابخانەو پەیمانگە ناحکومی سەرپێچیەکانی باخچە و

سێ سەد و هەشتا مایۆن دینار  (38٠,٠٠٠,٠٠٠)ئەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە بە بڕی  بەپێیوەزارەتمان 
 یانەمان داوە کە سەرپێچیان کردووە.یسزای ئەو باخچەو قوتابخانە و پەیمانگە ناحکوم

 

 چاکسازی لەبواری فێرکردنی پیشەیی: -7

سێ سەد و سی و یەک پەیمانگەی پیشەیی بەمەبەستی   (33١)وەزارەتی پەروەردە مۆڵەتی داوە بە  -أ
ـەوە 2019/ 7/ ١5لە بە گشتی و گەنجان بەتایبەتی، لەم بوارەدا  هاوواڵتیانبرەودان بە توانای پیشەیی 

ییانەمان کردووە حەفتا و دوو مایۆن دینار سزای ئەو پەیمانگە پیشە  (7٢,٠٠٠,٠٠٠)بڕی    2021/ 1/ ٢٠  ەتاه
 کە سەرپێچی ڕێنماییەکانی وەزارەتمانیان کردووە.

 .(p.p.p)دانانی بەرنامەیەک بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەی کۆمەڵگە پیشەییەکان لەگەڵ کەرتی تایبەت    -ب

 بڕی سزا ژمارە  دامەزراوە جۆری 
 مایۆن دینار  9٠ 9 باخچەی مندااڵن 
 مایۆن دینار 7٠ 7 قوتابخانەی بنەڕەتی 

 مایۆن دینار 5٠ 4 ق. ئامادەیی و کۆمەڵگە            
 مایۆن دینار ١7٠ 9 پەیمانگە 

 ملیۆن دینار  380 2٩ کۆی گشتی 
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  لیژنەکانی لێکۆڵینەوە: -8

پارێزگاکان و پەروەردەی بەردەوام لیژنەکانی لێکۆڵینەوە لەسەر ئاستی وەزارەت و پەروەردەی گشتی  
 قەزاکان لەکاردان، چەندین بەڕێوەبەر و مامۆستاو فەرمانبەری کەمتەرخەم سزا دراون پاش

 لێکۆڵینەوە.ەکانی دۆسیەی ئەنجامی یەکالبوونەوەی
 

 گرێبەستەکانی سابیس: -٩

نوێ لەگەڵ قوتابخانەکانی سابیس کە بەراورد بە گرێبەستەکەی پێشتر   گرێبەستێکیئەنجامدانەوەی   
 چوار ساڵدا کەمدەکرێتەوە. (4)هەژدە مایۆن و نۆ سەد هەزار دۆالر لەماوەی  (١8,9٠٠,٠٠٠)

 

 تەوەری دووەم: لەسەر ئاستی پڕۆژە یاسا و ڕێنمایی و ڕێبەر

 لە (٢٠٢٠)ی ساڵی (3)یەکان، ژمارە یپەیمانگە ناحکومدنی ڕێنمایی نوێی باخچە و قوتابخانە و دەچووان -١
 لە وەقائعی کوردستان باڵوکراوەتەوە. ،2020/ 7/ ٢3

تایبەت بە پەیمانگە و سەنتەر و خوێندنی پیشەیی   ٢٠٢٠ی ساڵی  ٢و ژمارە    ١دنی ڕێنمایی ژمارە  دەچووان  -٢
 لە کوردستاندا.

 

 اڵتەکانتەوەری سێیەم: کەمکردنەوەی ڕۆتین و دابەزاندنی دەسە

ەکان نوێ کراوەتەوە جگە لەو بابەتانەی سروشتیان وایە پشت یە گشتییبەڕێوەبەرایەتی دەسەاڵتی -١
بەدەسەاڵتی ناوەندێتی دەبەسترێت، دەسەاڵتی تەواو دراوەتە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی 

 پارێزگاکان.

کۆبوونەوە لەنێوان بەڕێوەبەرى گشتی دیوان و بەڕێوەبەرایەتى گشتی پەروەردەى پارێزگاکان   سازدانى  -٢
 لە هەڵەبجە بەمەبەستى جێبەجێکردنى خاڵى یەکەم.

 

 تەوەرى چوارەم: پێداچوونەوە بە پرۆگرامەکانی خوێندن

کوردی  ) ( ٢٠٢٠ – ٢٠١9)گرنگترین ئەو بابەتانەی سەربارکران یان گۆڕانکاریان تێداکراوە بۆ ساڵی خوێندنی 
 ١)   لە قۆناغی  ەکانیکۆمەاڵیەتیی ئامادەیی، کارامەیی و بەها    ١١و    ١٠زانی پۆلی  ونر، فەلسەفە و دە١٢پۆلی  
 ۆ خوێندن.ئامادەیە ب ( ٢٠٢٢ – ٢٠٢١ ) ، بۆ ساڵی خوێندنی(ی بنەڕەتی 9تا 
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 تەوەری پێنجەم: گرنگیدان بە کوالێتی

 بەرکارکردنی پڕۆژەی هەڵسەنگاندنی دەرەکی قوتابخانەکان: -1

ی و زانستی قوتابخانەكان ڕخوێندن و بەرزكردنەوەی ئاستی كارگێ کوالێتیمەبەستی باشتركردنی 
پڕۆژەی هەڵسەنگاندنی دەرەكی و گرنگی زیاتر بە  ٢٠٢٠ -٢٠١9وەزارەتی پەروەردە لە ساڵی خوێندنی 

 قوتابخانەكانداوە، وەک لە خاڵی پێنجەم لە تەوەری ئاستی چاکسازیدا ڕوونکراوەتەوە.
 

 دەرفەتی خوێندن بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی: -2

 بووانی خوێندن لە پەیمانگەی گەشەپێدانی وەزارەت:  سودمەند -ا

هەزار و سەد و نۆ مامۆستا لە خوێندندان بەمەبەستی تەواوکردنی چوار کۆرسی  (١١٠9)ئێستادا  لە
دەرماڵەی بڕوانامەی بەکالۆریۆس و  خوێندن بۆ ئەوەی ئاستی زانستی و پەروەردەییان بەرزبکرێتەوە  

 بیانگرێتەوە.
 

 بووانی بەکالۆریۆس لە زانکۆکانی کوردستان:سودمەند -ب

پێنج سەد  (5٠٠)بەمەبەستی بەرزکردنەوەی ئاست و توانای مامۆستایانی وەزارەتمان هەتا ئێستا 
مامۆستای هەڵگری بڕوانامەی دباۆم لە خوێندنی زانکۆییدان بەمەبەستی بەدەستهێنانی بڕوانامەی 

 بەکالۆریۆس.
 

 ندنی بااڵ: ێدەرفەتی خو -ج

دنی دەچووانهەماهەنگی کردن لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی بەمەبەستی    -١
دان بە خوێندن ێژەرپەیڕەوی مۆڵەتی خوێندن لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران سەبارەت بە د

 بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی سەرجەم وەزارەتەکان.

نە مۆڵەتی خوێندن بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەکانی توانیوما 2021/ 1/ 20تاکو  2019/ 7/ ١5 لە -٢
لەچوارچێوەی    ببەخشینە مامۆستایان و فەرمانبەرانی وەزارەتمان    (دکتۆرا  -ماستەر    -دباۆمی بااڵ  )

 ڕێنماییە بەرکارەکاندا، بەمجۆرە:

 دبلۆمی بااڵ  دکتۆرا  ماستەر 
9٢ ١٦5٢ ٢33 
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 دابەشکراون:هەروەها بەپێی جۆرەکانی مۆڵەت بەمجۆرە 

 ژمارە  جۆری مۆڵەت 
 ١,353 زانکۆکانی هەرێم و عێراق 

 ١٠١ زەمالە 
 7٦ نفقە خاصە 

 

 یاسای پەروەردە و فێربوون. ەپانتاییەکی فراوانی پێدراوە لە پڕۆژ (دڵنیایی جۆری)کوالێتی  -3
 

 و میدیای پەروەردە و فێرکردن   (بە ئەلیکترۆنیکردن)بە دیجیتاڵکردن    پڕۆسەیتەوەری شەشەم:  
 

 :بە دیجیتاڵکردن -1

 :e-Parwardaدامەزراندن و بەکارخستنی سیستەمی  -ا

فەرمانبەران و مامۆستایان، قوتابخانە، )یە کە پێکهاتووە لە بەشەکانی زانیاری  یسیستەمێکی ئەلیکترۆن
هەر لەسەرەتای ڕاگەیاندنی حکومەت بۆ  ،(مووچە، دەرکردە و وەرگرتەقوتابی و نمرەکانیان، کۆگا، 

، چ لە ئاست کاروباری ناوخۆی (ئەلیکترۆنیحکومەتی ) کردنی کاروباری حکومەت ئەلیکترۆنیبە
، وەزارەتی هاوواڵتیانکترۆنییەکان بۆ یحکومەت و چ لە ئاست پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە ئەل

کردنی کاروباری وەزارەت.  ئەلیکترۆنیدەستپێشخەر بووە لەم بوارەدا و بەردەوامە لە بەپەروەردە 
یە کە پڕۆژەئەو  (E-parwarda) ئەلیکترۆنیپڕۆژەی بەستنەوەی قوتابخانەکان بە سیستەمی 

یەکان هەروەها یوەزارەتی پەروەردە ئامانجیەتی تیایدا گشت قوتابخانە حکومی و ناحکوم
. ئەم  E-parwardaارەی ناوخۆ و پەنابەرانی سوری ببەستێتەوە بە سیستەمی قوتابخانەکانی ئاو

ۆژەیە لەسەر ئاستی وەزارەت و پەروەردەی پارێزگاکان و پەروەردەی قەزاکان و قوتابخانەکان ڕپ
 دەکرێت: جێبەجێ

 ژمارەی قوتابیان ژمارەی مامۆستایان و فەرمانبەرانی هەمیشەیی ژمارەی قوتابخانە 
٦7١٦١,١٠ ١٠9 ١,7٦7,٠53 

 

 پۆستی ئەلیکترۆنی:  -ب

ئێستادا تەواوی نووسراوەکان لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەکانەوە بەشێوەی ئەلیکترۆنی  لە
دەگاتە وەزارەت و پشت بە پۆستەی دەستی نابەسترێت، هەروەها لە پەروەردەی قەزاکانەوە 

پەروەردە گشتییەکان، لەسەر ئاستی پەروەردە و کترۆنی دەنێردرێن بۆ ینووسراوەکان بە ئەل
ز بەشێوەی تێست پۆستی ئەلیکترۆنی لەنێوان وپەروەردەی ڕەواند مساڵدا لەئە قوتابخانەکانیش لە

قوتابخانەکان و پەروەردەی قەزادا چۆتە بواری جێبەجێکردن لە ئایندەدا سەرجەم قوتابخانەکانی 
 .هەرێم هەمان پالنیان لەسەر جێبەجێ دەکرێت
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 : Ewaneمی قوتابخانەی ئەلیکترۆنی ڕپالتفۆ -ج

دامەزرا  مێکى تایبەتە بە خوێندنى ئەلیکترۆنى لەکاتى باڵوبوونەوەى ڤایرۆسی کۆرۆناڕپالتفۆ
خوێندن، لەم پالتفۆڕمەدا سەرجەم قوتابیان و مامۆستایان   پڕۆسەیدانەبڕانی قوتابیان لە  بەمەبەستی

و بەڕێوەبەرانی قوتابخانەکان کۆدی بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕی تایبەت بە خۆیان بۆ دروستکراوە، 
بادینی،   -سۆرانی  -کوردی)بە زمانەکانی    داخڵکراوە  لەم پالتفۆڕمەدا سەرجەم وانەکان بەشێوەی ڤیدیۆ

بنەڕەتی، ئامادەیی ، پیشەیی، )قۆناغەکانی خوێندن    هەمووبۆ    (عەرەبی ، ئینگایزی ، سریانی ، تورکمانی
تری ئەم پالتفۆڕمە تایبەتە بە چاتکردن لەنێوان قوتابیان و   بەشێکی  .(خوێندنی ئیسالمی، پەیمانگەکان

ردنەوەی زیاتری بابەتەکان لەالیەن مامۆستایان بەمەبەستی وەاڵمدانەوەی پرسیاری قوتابیان و ڕوونک
دوو مایۆن ئەکاونت دروستکراوە، قوتابی  (٢,٠٠٠,٠٠٠)مامۆستایانەوە، بۆ ئەم مەبەستەش زیاتر لە 

مامۆستاکانی بنێرێت، لەهەمان کاتدا ئەپایکەیشنی   بۆ  (نوسین، دەنگ، ڤیدیۆ)دەتوانێت نامە بەشێوازی  
 بن. بینەری وانەکان ئەنتەرنێت ئۆفالینیش هەیە کە دەتوانرێت قوتابیان بەبێ

 

 هەورەفێرگە:  -د

ە كە لەالیەن چەند كەسێكی خۆبەخشی هەرێمی كوردستان ئۆناڵینۆژەیەكی فێركاری  ڕهەورەفێرگە، پ
و دواتر بێ هیچ تێچوویەك ڕادەستی وەزارەتی پەروەردە كراوە. هەورەفێرگە وەك دیزاینكراوە 

یارمەتیدەری مامۆستایان و قوتابیانی هەرێمی كوردستان دەدات تا  ئۆناڵینۆژەیەكی فێركاری ڕپ
بتوانن بە كەمترین كات و ئاسانترین شێوە بابەتەكانی پرۆگرامی خوێندن بەردەست بێت و سوودی  
لێوەربگرن و قوتابیان دەتوانن جگە لە فێربوونی وانەكان  پەرتووكی ئەلیكترۆنی  هەروەها  ڤیدیۆ بۆ  

بابەتێك یاخوود وانەیەك بەكاربهێنن ، هەڵسەنگاندنیش بۆ خۆیان ئەنجام بدەن بۆ  هەر بەشێك لە هەر
و  IOS)می ەستیشنە بۆ هەر سێ سێهەر بابەتێك كە ئایا تا چ ڕادەیەك ئەم بابەتە فێربوون. ئەم ئەپڵیک

Android  وWindows)  لەخۆدەگرێت.فەراهەمکراوە، هەروەها وانەی پیادەکاری بۆ مامۆستایان 
 

 میدیای پەروەردەیی و باڵوکراوە:  -2

 کەناڵی ئاسمانی پەروەردەیی:  -ا

کەناڵی لۆکاڵی پەروەردەییمان کرد بە کەناڵێکی ئاسمانی، بۆ ئەم پڕۆژەیە ڕێکخراوی   ٢٠٢٠ی    5لەمانگی   
دوو سەد و سی هەزار دۆالر بوو، هەروەها بۆ   $(٢3٠,٠٠٠)یونسێف تێچووەکەی گرتە ئەستۆ کە بڕی 

حکومەت مانگانە بودجەی   و ساڵی ئایندەش ڕێکخراوی ناوبراو بەڵێنی داوە بۆمان نوێ بکاتەوە 
 . دابینکردووە تەشغیای بۆ
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 کەناڵی لۆکاڵی پەروەردەیی دهۆک: -ب

ەم بابەت و وانەکان بەشێوەی ە پەروەردەییە تایبەتە بە شێوەزاری بادینی کە سەرجیئەم کەناڵە لۆکاڵی
، بەهەمان شێوە Distance - learning))وەک پاڵپشتێک بۆ خوێندنی دوورەدەست    باڵودەکاتەوە  ڤیدیۆ

  بۆ یحکومەت مانگانە بودجەی تەشغیای وەکانی گرتۆتە ئەستۆ یڕێکخراوی یونسێف خەرجی
 .دابینکردووە

 

 ڕادیۆی پەروەردەیی:  -ج

ناسی نروپەروەردەییە، هۆشیاری پەروەردەیی و بابەتی جۆراوجۆر لەبواری پەروەردە و دەئەم ڕادیۆیە  
چوارچێوەی بەرنامە و بابەتی زانستی و  پەروەردەیی، بەهەمان شێوە  و گەشەپێدان باڵودەکاتەوە لە
 ەکانی گرتۆتە ئەستۆ، لەدوو مانگی داهاتوودا ئەم ڕادیۆیە دەست بەیڕێکخراوی یونسێف خەرجی

 .دەکات شپەخ
 

 تەلەفزیۆنی پەروەردەیی هەولێر: -د

یە پەروەردەییە کە بە هەماهەنگی ڕێکخراوی یونسکۆ دادەمەزرێت و لە چەند مانگی یئەم کەناڵە لۆکاڵ
دەکات. مەبەست لە دامەزراندنی ئەم کەناڵە پاڵپشتە بۆ خوێندنی دوورە  پەخشداهاتوو دەست بە 

و هەروەها تەواوکردنی بەشە وانەی ئاستەکانی تر بە زاراوەی سۆرانی   (Distance – learning)دەست  
، هەر لەم کەناڵەدا زیاتر گرنگی بە زمانی بکات  پەخش  چونکە یەك تەلەفزیۆن ناتوانێت گشت بابەتەکان  

کە ئەمەش دەبێتە پاڵپشتێکی باش  دەکرێت پەخشبابەتی زمانی ئینگایزی  زیاترئینگایزی دەدرێت و 
 ن و مامۆستایان.بۆ قوتابیا

 

 :(Oznoz)می ڕپالتفۆ -ھ

بە   (Distance-Learning)وەزارەتی پەروەردە وەك هەنگاوێکی تری خوێندنی دوورە دەست 
نێودەوڵەتی ڕێکەوتنێکی ئەنجامداوە   (Oznoz)هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوی یونسێف، لەگەڵ دەزگای  

لە ئەفالم کارتۆنی  پێكهاتووە بابەتەکانی ئەم دەزگایە کەبە مەبەستی وەرگێڕان و دۆبالژکردنی گشت 
فالم کارتۆنی ەئەڵقەی ئ (5٠)پەروەردەیی بۆ زاراوەکانی بادینی و سۆرانی، تا ئێستا توانراوە نزیکەی 

زنجیرەی بە  چەندین وەربگێڕدرێتە سەر هەردوو زاراوەی سۆرانی و بادینی، لەگەڵ (شەوە ١٠٠١)
 پەخش  و دەتوانرێت گشت بابەتەکان لە تەلەفزیۆن و ڕادیۆی پەروەردەیی  ۆسەدایە ڕپ  سوودی تر کە لە

 .بکرێت
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مەبەست لەم بەرهەمانە فێرکردن و ئاشناکردنی مندااڵنی هەرێمی کوردستانە بە کارامەییەکانی ژیان  
بابەتی کە  بدەین ئەنجام ئەم دەزگایەوە بە نیازین ڕێکەوتن ڕێگەیلە ڕێگەی بابەتی تەرفیهی، هەر لە 

ترمان بە زمانی ئینگایزی بۆ ئامادە بکەن بە مەبەستی زیاتر گرینگیدان بە زمانی ئینگایزی، هەروەها 
ی کە لە بواری زمانی ئینگایزی بۆ قوتابخانەکان هەمانە. قوتابیان و پڕۆژەدەبێتە پاڵپشت بۆ ئەو 

ڕێگەی کەناڵی تەلەفزیۆن و ڕادیۆ مندااڵنی هەرێمی کوردستان جگە لە سەیرکردنی ئەم بابەتانە لە 
دەتوانن گشت بابەتەکان لە ڕێگەی ئەم لینکەی خوارەوە سەیر بکە کە کاری وەرگێڕانی بۆ کراوە بۆ سەر  

 . دروستبکەن اییڕزاراوەکانی بادینی و سۆرانی و ئەکاونت بە شێوەیەکی خۆ

 تێبینی: 

لە چەند هەفتەی داهاتوو گشت ڤیدیۆکانی ڤیدیۆ دانراوە،    ١8تەنها   لەکاتی ئێستا  لەم لینکەی خوارەوە
 تر دادەنرێت.

com/iraq?language=Sorani.oznoz.//video:https 

 

 

 

 

 

 

 

دنی گۆڤارێکی دەچووانپێشنیارکردن بۆ وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی بۆ  -و
 پەروەردەیی بۆ باڵوکردنەوەی توێژینەوە زانستیەکان:

بەمەبەستی برەودان بە ئاستی هەڵگرانی بڕوانامە بااڵکان و بۆ هەڵسەنگاندنی ئاست و توانایان 
زانستی ئەم هەنگاوەمان ناوە لە ئایندەیەکی نزیکدا  هەروەها بۆ بەرەوپێشچوونی بواری توێژینەوەی

 دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

ڤایبەری  کەناڵی وەزارەت پەیجی فەرمی لە  فەیسبووک و ئینستاگرام و ماڵپەڕی فەرمی وەزارەت و -ز 
تەلەفزیۆنی تایبەتی تەلەفزیۆنی پەروەردەیی لە تێایگرام و پەیجی فەرمی  کەناڵی وەزارەت و

کار  (New media) بەکارهێنانی پەروەردەیی لە فەیسبووک هەیە و بەشێوەیەکی گشتی لە
 بەشێوەیەکی کارا دەکرێت.

https://video.oznoz.com/iraq?language=Sorani
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 ژووری ئەلیکترۆنی:  -ی

و پەروەردەكاران و بەخێوكار و كەسوكاری قوتابیان و  هاوواڵتینزیكبوونەوە لە  بەمەبەستی
ێكی ڵكەمكردنەوە بەربەستەكان لەنێوان وەزارەت و خەڵكدا، وەزارەت ژوورێكی تایبەتی بەچەند هێ

خزمەت خەڵكدا بێت، ڕەخنە   ەكانەوە لەیگەرمی دامەزراندووە، كە بەردەوام لەڕێگەی تۆڕە كۆمەاڵیەتی
ڕایەكانیان وەربگیرێت و بەدواداچوونیان بۆ بكات بەمەبەستی نەهێشتنی و بۆچوون و پێشنیار و 

 سیستەمی ، بەمەشهاوواڵتیانیەكان و باشتركردنی خزمەتگوزارییەكان و ڕازیكردنی یكەموكوڕ
چاودێریكردن توندوتۆڵتر دەبێت و متمانەی خەڵكیش بە وەزارەت و حكومەت تۆكمەتر دەكات، بۆ ئەم  

و چوار سەد و شەست و شەش سکااڵ و پێشنیارمان بەدەست گەیشتووە و هەزار  (١4٦٦)مەبەستە 
وەاڵمی سەرجەمیان دراونەتەوە و مانگانەش ڕاپۆرت دەدرێت بە فەرمانگەی هەماهەنگی و  

 بەدواداچوون  بەمجۆرە:

 ٢٠٢١/ ٦/ ١٦تا  ٢٠١9/ 7/ ١5لە  جۆر
 ١١١8 سکااڵ 
 7٠4 پێشنیار 

 1822 کۆی گشتی 
 

 (مامۆستایانی قوتابخانەکانی ڕۆژئاوا) و (گرێبەست و وانەبێژان)مامۆستایانی تەوەری حەوتەم: 
 

 مامۆستایانی گرێبەست:  -ا

مامۆستای گرێبەست، دوای    5٠88بەهەمیشەیی کردنی    بڕیاردراپاش ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران،  
  .ەکانیکارگێڕیڕێکارە تەواوکردنی 

 

 مامۆستایانی وانەبێژ: -ب

سەرەڕای نەبوونی دەوام، جەنابی سەرۆک وەزیران بڕیاریدا بە خەرجکردنی شایستە داراییەکانیان بۆ  
 مانگەکانی . هەروەهاوێرای ڕاگرتنی دەوام بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە (٢٠٢٠ی  5- 4- 3)مانگەکانی 

انەمەزراو بۆ هەر مامۆستایەکی وانەبێژی د (ة مقطوع)بەشێوەی پارەیەکی بڕاوە  (٢٠٢٠/ ١٢و١١و١٠)
 بەپێی بڕوانامەکانیان بەمجۆرەیە:

 

دینار  ٠٠٠,٢5٠ دبلۆم   
دینار  ٠٠٠,3٠٠ بەکالۆریۆس و بااڵتر  
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 مامۆستایانی قوتابخانەکانی ڕۆژئاوا: -ج

تا ئێستاش بڕیویانە،   (٢٠٢٠  –  ٢٠١9)پێشتر ڕێکخراوەکان پارەیان بۆ دابیندەکردن، بەاڵم ساڵی خوێندنی   
تە ئەستۆ و سەرجەم شایستە ۆبۆ ئەم مەبەستە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم کارەی گرت

  داراییەکانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی قوتابخانەکانی ئاوارە سورییەکانی خەرجکردووە بۆ 
 .(٢٠٢١ی  ٦هەتا  ٢٠٢٠ی  ١٠)و مانگەکانی  ( ٢٠٢٠ی  ٢و  ١)و مانگەکانی  (٢٠١9ی ١٢-١١-١٠)مانگەکانی 

 

 تەوەری هەشتەم: هەلی کار
 

مان ەکەوەزارەتبەمەبەستی ڕەخساندنی هەلی كار بۆ گەنجان لە كوڕان و كچانی دەرچووی زانكۆكان،  
ڕێنمایی پێویستی دەركردووە بۆ دامودەزگاكانی پەروەردە لە كەرتی تایبەتدا كە نابێت ڕێژەی مامۆستایانی 

بكات، بەمەش هەلی زیاتر بۆ ی میالكیان ڕەت %(٢٠)ن ەلەالی (ئەوانەی میالكی وەزارەتن)كەرتی گشتی 
هەروەها فەرمانێکی وەزاریمان دەکردووە بۆ ئەوەی سەرجەم باخچە و  . گەنجانی بێكار دەڕەخسێت

ەکان پابەندبن بەجێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی وەزارەت تایبەت بەدانانی یقوتابخانە و پەیمانگە ناحکومی
قوتابیەک ڕێنماییکارێک دابنرێت، بەپێی  (١5٠)ڕێنماییکاری پەروەردەیی پێویست بەجۆرێک بۆ هەر 

لە هەڵگرانی  (3٢99)بەدواداچوونمان لەم بوارەدا هەلی کار بۆ  سێ هەزار و دوو سەد و نەوەد و نۆ 
لە مامۆستا و فەرمانبەر و ڕێنماییکاری   (دکتۆرا و ماستەر و بەکالۆریۆس و دباۆم و خوار ئەمان)بڕوانامەی  

بەهۆی ئەو  .ڕەخساوە (٢٠٢٠ – ٢٠١9)زراون لەساڵی خوێندنی ڕابردووی پەروەردەیی کە تێکڕایان دانەمە
لە کۆتایی ساڵی خوێندن ئاماری نوێمان دەست  (٢٠٢١ – ٢٠٢٠)خوێندنی ساڵی  دوو بڕیارەمانەوە، بۆ

 دەکەوێت.
 

 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر •
 

کۆی 
 دبلۆم  گشتی 

  +ڕێنماییکاری پەروەردەیی 
فەرمانبەران بە بڕوانامەی  

 دیکە
 ژ  ناوی شوێن دکتۆرا  ماستەر  بەکالۆریۆس 

 1 باخچەی مندااڵن  ٠ ١ ٦١ ١3 ٠ 75

47١٠ ١٢ ١9 349 ١ ٠ 
قوتابخانەی بنەڕەتی و 

 2 ئامادەیی 

5٦3 3١ ٢7٢ ٠99 57 5 
کۆمەڵگەی پەروەردەیی 

باخچە و قوتابخانەی )
 ( بنەڕەتی و ئامادەیی

3 

 4 پەیمانگە  ٠ ٠ 9٢ ١٢3 ٠ ٢١5
 کۆی گشتی  6 58 801 415 44 1324
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 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی •

کۆی 
 ژ  ناوی شوێن دکتۆرا  ماستەر  بەکالۆریۆس  ڕێنماییکاری پەروەردەیی   دبلۆم  گشتی 

 1 باخچەی مندااڵن  ٢ ١95 ١9 78 ٢٦ 3٢٠

قوتابخانەی بنەڕەتی و  ١٦ 5٢7 4٦ 55 98 74٢
 2 ئامادەیی 

5٦ ٦ ٠ ٦ 4٢ ١ 
کۆمەڵگەی پەروەردەیی 

باخچە و قوتابخانەی )
 ( بنەڕەتی و ئامادەیی

3 

 4 پەیمانگە  ١3 ١٢٠ ١4 ٢4 33 ٢٠5
 کۆی گشتی  33 883 85 163 157 1323

 

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی دهۆک •

کۆی 
 گشتی 

بڕوانامەی 
ڕێنماییکاری   دبلۆم  دیکە

 ژ  ناوی شوێن دکتۆرا  ماستەر  بەکالۆریۆس  پەروەردەیی  

 1 باخچەی مندااڵن  ٠ ٠ 59 4 ١٢ ٢١ 9٦

قوتابخانەی بنەڕەتی و  ١ 3 ١٢٢ 3 ١3 7 ١49
 2 ئامادەیی 

١4 3 ٠ ٠ ١٠ ٠ ١ 
کۆمەڵگەی پەروەردەیی 

باخچە و قوتابخانەی )
 ( بنەڕەتی و ئامادەیی

3 

 4 پەیمانگە  ١ ١4 ١37 8 ٢9 ١8 ٢٠7
 کۆی گشتی  2 17 328 15 55 4٩ 466

 

 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجە •

کۆی 
 گشتی 

بڕوانامەی 
ڕێنماییکاری   دبلۆم  دیکە

 ژ  ناوی شوێن دکتۆرا  ماستەر  بەکالۆریۆس  پەروەردەیی  

 1 باخچەی مندااڵن  ٠ ٠ ٦ ٢ 5 ١ ١4

قوتابخانەی بنەڕەتی و  ٠ ١ 9 ١ ٠ ١ ١٢
 2 ئامادەیی 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
کۆمەڵگەی پەروەردەیی 

باخچە و قوتابخانەی )
 ( بنەڕەتی و ئامادەیی

3 

 4 پەیمانگە  ٠ ٠ 3 ٠ ١ ١ 5
 کۆی گشتی  0 1 18 3 6 3 31
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 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان •

کۆی 
 گشتی 

بڕوانامەی 
ڕێنماییکاری   دبلۆم  دیکە

 ژ  ناوی شوێن دکتۆرا  ماستەر  بەکالۆریۆس  پەروەردەیی  

 1 باخچەی مندااڵن  ٠ ٠ 35 5 ١٠ 4 54

قوتابخانەی بنەڕەتی و  ٠ 4 53 ٦ 3 5 7١
 2 ئامادەیی 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
کۆمەڵگەی پەروەردەیی 

باخچە و قوتابخانەی )
 ( بنەڕەتی و ئامادەیی

3 

 4 پەیمانگە  ٠ 4 ٢١ ١ ١ 3 3٠
 کۆی گشتی  0 8 10٩ 12 14 12 155

 

 :(Back to learning)خوێندن و گەڕانەوە بۆ فێربوون  تەوەری نۆیەم: چارەسەرکردنی وازهێنان لە 

وەزارەتی پەروەردە بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوی یونسێف، هەڵمەتی   (٢٠٢٠-٢٠١9)لە ساڵی خوێندنی 
یەکی ۆژەپڕبەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر وەك  سنووریگەڕانەوەی بۆ قوتابخانەی لە 

کە دەستنیشانکردن و دواتر گەڕاندەنەوەی ئەو مندااڵنەی پڕۆژەدەستپێکرد. ئامانج لە  (pilot) ئەزموونی
بە دانانی داتابەیسێك   دەستکرا لە خوێندن دابڕاون یاخود هەر نەچوونەتە بەر خوێندن. سەرەتا

، عەرەبی و (سۆرانی و بادینی) بە هەرسێ زمانی کوردی (www.backtolearning.com)بەناونیشانی 
ئینگایزی بۆ ئەوەی ستافی مەیدانی لە کاتی گەڕان بەدوای مندااڵن بتوانن زانیارییەکان ڕاستەوخۆ داخای 

بە ڕاهێنانی تیمی مەیدانی لەالیەن ستافی   دەستکرا -نێو ئەم داتابەیسە بکەن. لە هەنگاوی دووەمیشدا 
 ڕێکخراوی یونسێف.

یە وەزارەتی پەروەردە بە هەماهەنگی پڕۆژەەن بە مەبەستی تێستکردنی ئەم وەك پالنێكی کورت خای
منداڵ بە گوێرەی بودجە و سەرچاوەی مرۆیی بەردەست لە  (١٠٠٠ )لەگەڵ ڕێکخراوی ناوبراو بڕیاریاندا کە 

کە کە بە سەرکەوتووی  پڕۆژەسەنتەر و دەوروبەری شاری هەولێر بگەڕێندرێتەوە قوتابخانە، لە کۆتاییدا 
 هەزار و سێ منداڵ بگەڕێندرێتەوە بۆ قوتابخانە: (١٠٠3)ەنجامدراو توانرا ئ

 

 ژ.منداڵی گەڕاوە  شوێن ژ
 ٢34 بنەساڵوە  1
 ٢٢١ خەبات 2
 ٢١3 قوشتەپە  3
 ٢١١ دارەتوو  4
 ١٢4 بەحرکە  5

 ١٠٠3 کۆی گشتی 
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هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوانی یونسێف، دووبارە وەزارەتی پەروەردە بە    (٢٠٢١- ٢٠٢٠  )دا  ەلەم ساڵی خوێندن
رێکخراوی منداڵپارێزی کوردستان کەمپینی  یونسکۆ، ئینتەرسۆرس، دەزگای خێرخوازی بارزانی و

یەدا کە  پڕۆژەڕاگەیاند. لەم  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢5لە پارێزگاکانی هەولێر، ساێمانی، دهۆك لە  (گەڕانەوە بۆ فێربوون)
قوتابی بگەڕێندرێتەوە بە خوێندن و ناویان لە قوتابخانەکان تۆمار    (84٠٢)دوو مانگی خایاند توانرا زیاتر لە  

. ستبکرێتودر  بۆ  (Ewane)بکرێت و دواتر هەژماریان لە پالتفۆڕمی فێربوونی فەرمی وەزارەتی پەروەردە  
نیشان بکرێت کە لە دەرەوەی قوتابخانەن بۆ ئەوەی بۆ ساڵی تکەسیش دەس (٢٠7٦5)هەروەها زیاتر لە 

بگەڕێێندرێنەوە  هەوڵبدرێت وەزارەت و (ترکیزی)ئەوانەی کە دەستنیشانکراون ببنە تیشکۆی داهاتوو 
کە بۆ ئەمساڵی خوێندن ناونرا گەڕانەوە بۆ فێربوون نەك گەڕانەوە بۆ قوتابخانە چونکە  پڕۆژەبەرخوێندن. 

و خوێندن و یەکان قوتابخانە ئامرازە یالی وەزارەتی پەروەردە و هەروەها زۆربەی ڕێکخراوە جیهان
 .(هدف)فێربوون ئامانجە 

 پارێزگا  ژ

ژمارەی ئەو 
مندااڵنەی بڕیارە  
بگەڕێنەوە بەر  

 خوێندن 

ژمارەی ئەو مندااڵنەی 
دەستنیشانکراون کە لە  

دەرەوەی پڕۆسەی 
 خوێندندان 

ژمارەی ئەو مندااڵنەی 
لە خوێندنی فەرمی  

  (قوتابخانەکان)
 وەرگیراون 

ژمارەی ئەو مندااڵنەی 
خوێندنی نافەرمی لە 

  (سەنتەرەکان)
 وەرگیراون 

 ٠ ٢338 5٦٦3 33٦٠ ولێر هە  1
 ١٢ 33٢٢ 7387 ٦3٦٠ دهۆك 2
 4٠ ٢5٢٦ 4834 33٦٠ ساێمانى  3
 ٢ ١٦٢ ٢88١ ٢5٢٠ ركوكەك 4
 54 8348 20765 15600 مرجە سە  

 

 تەوەری دەیەم: خولەکانی ڕاهێنان

مەشق و   خولی (9٦)وەزارەتی پەروەردە دەستیكرد بە ئەنجامدانی  ٢٠٢٠/ ٢/ ١5تا  ٢٠١9/ 7/ ١5لە ڕێکەوتی 
مامۆستا و بەڕێوەبەر و سەرپەرشتیار و فەرمانبەر لە بواری ڕێگاكانی وانە   (١٦758)ڕاهێنانی جیاجیا بۆ 

لەگەڵ هاتنی کۆرۆنا خولەکان  بەاڵمناوەڕۆكی بابەتەكان بە مەبەستی باشتر كردنی تواناکانیان،  یوتنەوە
 .ئۆناڵینڕاوەستێندران پالنمان هەیە لەبواری ڕاهێنان بە 

 

 تەوەرى یانزەهەم: دروستکردن و نۆژەنکردنەوەی باخچە و قوتابخانەکان

ەی مندااڵن لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی قوتابخانە و باخچ بینایەوە چەندین  ٢٠١9ی 7ی ١5لە 
پەروەردەی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان دروستکراون و نۆژەنکراونەتەوە، سەرچاوەی تەمویای ئەو 
پڕۆژانە هەندێکیان لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردە و بودجەی پەرەپێدانی 

یەن ڕێکخراوەکان و کەسانی خێرخواز و وەبەرهێنەران بووە،  پارێزگاکان و هەندێکی دیکەیان لەال
 :بەمجۆرە
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ئاماری دروستکردنی باخچەکانی مندااڵن لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگاکان  "
 "2021/ 6/ 16تا  201٩/ 7/ 15 و ئیدارە سەربەخۆکان لە

 

 

پارێزگاکان و ئاماری دروستکردنی قوتابخانەکان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی  "
 " 2021/ 6/ 16تا  201٩/ 7/ 15 ئیدارە سەربەخۆکان لە

 

 

ئاماری نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگاکان و 
 " 2021/ 6/ 16تا  201٩/ 7/ 15لە  (جزئی)ئیدارە سەربەخۆکان بەشێوەی گشتگیر و بەشی 

 

 شوێن ژ.قوتابخانەی نۆژەنکراو  الیەنی دابینکەری بودجە 
 ژ

( جزئی )بەشی   حکومەتی هەرێم  ڕێکخراوەکان  وەبەرهێنەر  خێرخواز    گشتگیر 
 ١ هەولێر  7 34 7 ١١ - ٢3
 ٢ ساێمانی  ١١ ١9٦ ١87 ٦ - ١4
 3 دهۆک 73 ١٢١ 7٦ ١٠4 - ١4
 4 هەڵەبجە  - - - - - -
 5 گەرمیان  ٢ 3 ١ ١ - 3
 کۆ  ٩3 354 271 122 - 54

 کۆى گشتى  447 
 

ژ.باخچەی   الیەنی دابینکەری بودجە 
 ژ شوێن دروستکراو 

 حکومەتی هەرێم  ڕێکخراوەکان  وەبەرهێنەر  خێرخواز 
 ١ هەولێر  ١ ١ - - -
 ٢ ساێمانی  3 - - 3 -
 3 دهۆک - - - - -
 4 هەڵەبجە  - - - - -
 5 گەرمیان  ١ - - - ١
 کۆ  5 1 - 3 1

ژ.قوتابخانەی   الیەنی دابینکەری بودجە 
 ژ شوێن دروستکراو 

 حکومەتی هەرێم  ڕێکخراوەکان  وەبەرهێنەر  خێرخواز 
 ١ هەولێر  ١٦ ٦ ٢ ٢ ٦
 ٢ ساێمانی  7 ٢ - 4 ١
 3 دهۆک 7 3 3 - ١
 4 هەڵەبجە  4 ٢ - - ٢
 5 گەرمیان  4 4 - - -
ی گشتی کۆ 38 17 5 6 10  
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هەزار باڵەخانەی قوتابخانە لەچوارچێوەی    (١٠٠٠)بەنیازن    فیدڕاڵهەروەها وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی  
  نووسراوی چینی دروستبکەن لەسەرجەم پارێزگاکانی عێراقدا، بۆ ئەم مەبەستە بە  یاداشتی عێراقی

سەد و پەنجا باڵەخانەی قوتابخانە دروست  (١5٠)فەرمی داوای پشکی پارێزگاکانی هەرێممان کردووە کە 
 بکرێت لەسەرجەم پارێزگاکانی کوردستان.

 

 تەوەری دوانزەهەم:  دابینکردنی پێداویستی قوتابخانەکان لە کابینەی نۆیەمدا

 لە قۆناغی تەندەریندایە لە پارێزگاکان. (رەحاە)مێز شەست و پێنج هەزار  (٦5,٠٠٠)کڕینی   -١

یەک مایار و پێنج سەد و پەنجا مایۆن دینار لە پێداویستی  (١,55٠,٠٠٠,٠٠٠)تەرخانکردنی بڕی  -٢
 قوتابخانەکان لە قۆناغی تەندەریندایە.

 شەش مایۆن دۆالر بۆ دابینکردنی نەوت بۆ قوتابخانەکان. $(٦,٠٠٠,٠٠٠)خەرجکردنی  -3

، شەست مایۆن و شەست هەزار دینار، بۆ قوتابیانی شەنگال، بەمەبەستی (٦٠,٠٦٠,٠٠٠)بڕی  خەرجکردنی    -4
ی ئامادەیی، بۆ خولی دووەمی ساڵی (١٢)ئەنجامدانی تاقیکردنەوە گشتییەکانی قوتابیانی قۆناغی 

 .(٢٠٢٠ – ٢٠١9)خوێندنی 

 خۆپارێزی قوتابخانەکان.پێنج سەد و چل مایۆن دینار بۆ پێداویستی  (54٠,٠٠٠,٠٠٠)خەرجکردنی  -5

 دوو سەد و شەست مایۆن دینار بۆ پەروەردەی کەرکوک.  (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠)خەرجکردنی  -٦

سێ مایار دینار بۆ قوتابخانەکان دابینکرا   (3,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)لەالیەن بەڕێز جەنابی سەرۆک وەزیران بڕی  -7
 خوێندن. پڕۆسەیبەمەبەستی باش بەڕێوەچوونی 

 .(٢٠٢٠ – ٢٠١9)بودجەی تاقیکردنەوەکانی ساڵی خوێندنی  -8
 

 بڕی پارەی خەرجکراو  بابەت  ژ
خەرجی تاقیکردنەوەی بەرایی (+کۆنترۆڵەکان +لیژنەی بااڵ )خەرجی ئامادەسازی  1  ٢٦٠,758,٦83  
٠٠٠,7٠٠,38٦ خەرجی پێداویستییەکان  2  
( چاودێرانی هۆڵ) گشتییەکان خەرجی بەڕێوەبردنی ئەزموونە 3  5٠٠,554,9١٠,3  

760,012,٩63,4 کۆی گشتی بە دینار   
 

ڕێکخراوەکان و کونسوڵخانەکان و کۆمپانیاکان هاوکاری وەزارەتی پەروەردەیان کردووە لە سەردەمی  -9
 کۆرۆنادا بە بەخشینی ماسک و مەوادی پاکژکردنەوە و ئامێری گەرمی پێو بەمجۆرە:

مایۆن و پێنج سەد هەزار ماسکیان بەخشیە وەزارەتی پەروەردە، ئێمەش دابەشی  یەک  (١,5٠٠,٠٠٠) -أ
 یەکان.یسەر قوتابخانەکانمان کرد بە مەبەستی پەیڕەوکردنی ڕێکارە خۆپارێز
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 چوار هەزار و پێنج سەد و شەست و پێنج ئامێری گەرمی پێو. (45٦5) -ب

 .(ەوانەدەست)سێ سەد و شەست و پێنج هەزار دەستکێش  (3٦5,٠٠٠) -ج

 شانزە هەزار و سێ سەد سابون. (١٦,3٠٠) -د
 

 دابەشی سەر قوتابخانەکان کرا. ودابینکرد  مێزی نۆ هەزار (9٠٠٠)کۆمپانیای کار  -١٠

وری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان وسپاێتی بۆ قوتابخانەکانی سن  (٢3)وەزیری پەروەردە    -١١
 کرد. دابین

 کرد. موبەڕیدەی چوار تەن و نیوی بۆ قوتابخانەکان دابین (١١٠)خۆشناو کۆمپانیای  -١٢

 کردن. چوار سمارت بۆردی بۆ قوتابخانەکان دابین (4)کۆمپانیای خۆشناو  -١3

 کرا. وناکی ناحکومی دابینوسەد هەزار ماسک لەالیەن پەیمانگەی ڕ (١٠٠,٠٠٠) -١4

 کردوون. قوتابخانەیان نۆژەن کردۆتەوە و پێداویستیان بۆ دابینیەکان چەندین یقوتابخانە ناحکوم -١5
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 وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێکردن
  

 .ڕوونکراوەتەوەلە خشتەی یەکەم  :پڕۆژەکان کە تەواوبوون -١
 

لە خشتەی دووەم  بینەی نۆیەم: اپڕۆژەکان کە چوونەتە بواری جێبەجێکردن لە ساڵی دووەمی ک -٢
   .ڕوونکراوەتەوە

 

 .ڕوونکراوەتەوە لە خشتەی سێیەم :نئەنجامدانلە قۆناغی  کە لە ئێستادا انەیپڕۆژئەو  -3
 

 کییەکان کە تەواو بوونە:الڕێکار و چا -4

 لە بەڕێوەبردنی کار بۆ دیوانی وەزارەت .   ISOوەرگرتنی بڕوانامەی  -أ

جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی لە دیوانی وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگەکانی وەزارەت لە   -ب
 34٦مایۆن دینار مانگانە کە چاکسازی مووچەی    (4٢،٦٦9،٠٠٠)گەڕاندنەوەی  هەرێمدا کە دەبێتە هۆی  

 فەرمانبەر بووە . 
 

 : کییانەی کاری تێدا دەکرێالئەو چا -5

وەک یاسایەکی نوێ ڕەوانەی ئەنجومەنی  )پڕۆژە یاسای ڕێگاوبانە گشتییەکانی هەرێمی کوردستان   -أ
 . (وەزیران کراوە

ئامێرەکان کارا کراونەتەوە و بەرنامەکانی )انی هەرێمی کوردستان گاوبێکاراکردنی ماستەرپالنی ڕ -ب
 .(کاریان تێدا دەکرێت

بودجە بۆ   دابینکردنی دانانی پەیڕەوی سندوقی پاڵپشتی ڕێگاوبان لە هەرێمی کوردستان بۆ -ج
 .چاککردنەوەی ڕێگاوبانەکان لە سەرتاسەری هەرێمدا
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لە ستتتتاڵی دووەمی کتابینەی نۆیەم تەواوبوون  2021/ 6/ 10 ڕێکەوتیتتا   2020/ 7/ 1ئەو پڕۆژانەی کە لە  یەکەم :
 یان ئەنجام دراون

 

 ژ.
کۆدی  
 پڕۆژە

 زاقە پارێزگا ناوی پڕۆژە
 گوژمەی گشتی 

بە ملیۆن  )
 ( دینار

 جۆری بودجە  بەڵێندەر

 هەولێر

۱ ۱۸-۱۱-۰۰۰۲ 
 Lot 2) (گۆپاڵ-هەولێر)دروسپتکردنی ڕێگای 

  ۲۰۳,۳۳۸         خەبات  هەولێر .کم (38)بە درێژی  (3 &
ک.هێمن 
 وەبەرهێنان  گروپ

۲ 54۰5  
قپپیپپڕتپپاوکپپردنپپی شپپپپەقپپامپپی سپپپپەرەکپپی لە 

م لەگەڵ (5٠٠)بە درێپپژی  (کەورگپپۆسپپپپپپک)
 .م(4٠٠)ناوەخۆیی بە درێژی شەقامێکی 

۲5 بات خە هەولێر  وەبەرهێنان  ڕاستەوخۆ 

۳ ٦۷۰۷ تێکەڵە ڕێژکردن و قیڕتپاوکردنی گۆڕەپپانێپک  
 کۆرۆنالە نەخۆشخانەی ئیماراتی تایبەت بە 

ناوەندی   هەولێر
 هەولێر

5۱  وەبەرهێنان  ڕاستەوخۆ 

4 ۰۰۰۸-۱۱-۱۰  
- سپپەالحەددین)دروسپپتکردنی ڕێگاو تونێای  

 +کم ڕێگا    ٦.37٢)کم  (8.8٢٢)بە درێژی   (کۆڕێ
 .(کم تونێل 45٠.٢

5۱۸۹,۸۰         شەقاڵوە هەولێر  وەبەرهێنان  ILCI .ك  

5 ۷۰۷۹ 
چپپاککردنەوەو قیڕتپپاوکردنی ڕێگپپای گونپپدی 

 کم(١.١)بە درێژی  (مورتکەی گەورە)
 هەولێر

دەشتی  
 هەولێر

 وەبەرهێنان  ڕاستەوخۆ ۱۰۹

6   
ى بپازگپە  ڕێگپای قیڕتپاوکردنیو وهچپاككردنپە

ى ناحیە كم لە١٠درێژى  توو بەهڕگۆ-  فتەشكەئە
 سۆرزاى مێرگەتوو قەڕەگۆ

۰4 سۆرمێرگە ولێرهە  ڕاستەوخۆ 
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۷   
پپێپش  ڕێپگپپای قپیپڕتپپاوکپردنپیو وهچپپاكپكپردنپپە
 م و5٠٠درێژى  بپات بپەى كێشپپپپى خپەوێسپپپپتگپە
 (گوێر -یەصفە -بات خە)نێوان  ڕێگای

 ڕاستەوخۆ ٦4 بات خە ولێرهە
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۸   
پردى ئاسپنى جۆرى ینوفیرسپال  وهچاككردنە

واندوز هڕ  -سۆران  )  ڕێگای  لە  (م77.5)درێژى  بە
 (. چۆمان -

 ڕاستەوخۆ ۲۰ سۆران ولێرهە
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۹   
 (م 93.5)دریژى الن بپەى پردى خپەوهچپاككردنپە

 ڕاستەوخۆ ۱۹ سۆران ولێرهە .(ڕێزان-الن خە -سپیاك ) ڕێگایر سەلە
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۱۰   
رسپپپپیرین ى پردى ئپپاسپپپپنى بپپەوهچپپاككردنپپە

ژى ێدروپردى ئاسنى حافیز بە  (م37)ژى  ێدربە
 .ڕەواندوززاى قەلە (م34)

 ڕاستەوخۆ ۲۷ رەواندز  ولێرهە
داهاتی  

 وێستگەی کێش

ژى ێدربە  ێزنى پردى ئاسپپپنى مەوهچاككردنە   ۱۱
  .سوررگەێزاى مقە / ێزنمە ناحیەلە (م37)

٦۱ سۆرمێرگە ولێرهە داهاتی   ڕاستەوخۆ 
 وێستگەی کێش

۱۲   
نكى جیاجیا ێند شورا بۆچەێى خوهچاككردنە

 - بیسپپپپتپانپە -مورتكپە)كى رهسپپپپە ڕێگپای لپە
 كم4٠( ڵەدێگە

۲٦   ولێرهە  ڕاستەوخۆ 
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۱۳   
كردنى گونپپدى قیڕتپپاوژ كردنى و ڕێلپپەتێكپپە

زاى قپپە لپپە (م٢٠٠)دریپپژى بپپە سپپپپپپپپیپپنپپداره
 .سورمێرگە

 ڕاستەوخۆ ۲۷ سۆرمێرگە ولێرهە
داهاتی  

 وێستگەی کێش

4۱    
 ڕێپگپپایكپردنپى  تپێپکەڵەڕێپژ دروسپپپپتپكپردن و

شپپپێر ى گۆرهزى پاراسپپپتنى ژینگەێگاى هباره
 .دینالحەى سەناحیە كم لە3,١

٦۲ شەقاڵوە ولێرهە  ڕاستەوخۆ 
داهاتی  

 وێستگەی کێش
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5۱ سپێ   ٢*٢ێكى صپندوقی بڕدروسپت كردنى ئاو   
 .گوندى ڕكاوه لە چاوه

داهاتی   ڕاستەوخۆ ۲۸ شەقاڵوە ولێرهە
 وێستگەی کێش

6۱    
 ى ئاسپپپنى گابیۆن لە تەبەسپپپەدانانى دیوار بە
 .سالگوندى پیره

۰٦ سۆرمێرگە ولێرهە  ڕاستەوخۆ 
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۱۷   
 ڕێگای ك دیواری پاڵپشپت لەدانانی گابیۆن وه

 ڕاستەوخۆ ۳۷ سۆرمێرگە ولێرهە .وتەشكەلى ئەگە
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۱۸   
-مودیپان شپپپپێخ مپە ڕێگپایێژكردنى ڕڵپەتێكپە

 .تیرزینە
4۲ شەقاڵوە ولێرهە  ڕاستەوخۆ 

داهاتی  
 وێستگەی کێش

۱۹   
گوندى  یى لپەرى لوولپەدروسپپپپت كردنى ئپاوبپە

 ڕاستەوخۆ ٦ كۆیە ولێرهە .كانى سور
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۲۰   
گونپپدى  ڕێگپپای قیڕتپپاوکردنیو وهچپپاككردنپپە
 .ورهى گەمورتكە

 ولێرهە
شتى  ده
 ولێرهە

 ڕاستەوخۆ ۱۰۹
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۲۱   
-هپاماتۆن  ڕێگپایر سپپپپەلپە  پپاڵپشپپپپتدیوارى 

 .سمیالن
5۳ چۆمان ولێرهە  ڕاستەوخۆ 

داهاتی  
 وێستگەی کێش

۲۲   
گوندى  یى لەى لوولەدروسپپپت كردنى ئاوباره

 .ناسراغا
 وەبەرهێنان  ڕاستەوخۆ 4 كۆیە ولێرهە

۲۳   
 (ئپپاشپپپپتى  - كۆیپپە) ڕێگپپایى وهچپپاككردنپپە
 .مقۆناغى دووه

۷٦۲ كۆیە ولێرهە  وەبەرهێنان  ڕاستەوخۆ 

4۲  (ئپپاشپپپپتى  - كۆیپپە) ڕێگپپایى وهچپپاككردنپپە   
 .مكەقۆناغى یە

٦۲۷ كۆیە ولێرهە  وەبەرهێنان  نیڤرۆ 

5۲ ۷٦۲ كۆیە ولێرهە (. سماقلكەكە  -داوداوا  )  ڕێگایى  وهچاككردنە     وەبەرهێنان  نیڤرۆ 
6۲ ۷٦۲ كۆیە ولێرهە  (. سكتان -هیزۆپ ) ڕێگایى وهچاككردنە     وەبەرهێنان  نیڤرۆ 

۲4۱ كۆیە ولێرهە .سماقوڵى ڕێگایر سەدروستكردنى پردێك لە   ۲۷  وەبەرهێنان  وخۆراستە 

28 ۱۹-۱۱-۰۰5۷ 
  نجامدانی كاره ئە ی پڕۆژە

جێ  ی نیشتەشوقە ١44كانی ەیتگوزاریخزمە
 .(ئاوەڕۆ  و  ئاو-م كەقۆناغی یە  ) سۆران  لە

 وەبەرهێنان  خالی زێرین  ۳۱۰ سۆران ولێرهە

3٩5,453  ملیار   / کۆی بەشی هەولێر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

76الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

 ژ.
کۆدی  
 پڕۆژە

 زاقە پارێزگا ناوی پڕۆژە

گوژمەی  
 گشتی 

بە ملیۆن  )
( دینار  

 جۆری بودجە  بەڵێندەر

 سلێمانی 
۰4 رمیانگە ساێمانی .اڵ تۆپزانى پردى قەوهچاككردنە   ۱  داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ 

-ى قپپیپپرى ڕێپپگپپاى وارمپپاواوهچپپاكپپكپپردنپپە   ۲

 .ندیخانربەده
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۷۳۸ ندیخان ربە ده ساێمانی

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۸۰ شارباژێڕ ساێمانی .ڕێگاى گوندى مڕانەكۆنكریت كردنى    ۳
۱4 ماڵ مچەچە ساێمانی عایاوا-ى قیرى ڕێگاى امام عباسوهچاككردنە   4  داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ 
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۳۱۲ ماڵ مچەچە ساێمانی رلەئاغجە-یتانچاكسازى ڕێگاى قیرى كانى شە   5

٦   
 -ۆ ڕى گپپاردرێاى ڕێگپپاى تپپانجپپەوهچپپاككردنپپە

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ 45 سیدصادق  ساێمانی سید صادق -ت ربەعە

۷   
بۆ  دروسپپپپت كردنى دیوارى گپابیۆن و ئپاوبپاره

 رنگى سەڕێگاى گوندى تە
۹4 داغرهقە ساێمانی  ئاسایی  ڕاستەوخۆ 

۸   
سپپپپیس بۆ ڕێگپاى گونپدى كردنى قپەدروسپپپپت 
 بااڵجۆ

5۲ بازیان  ساێمانی  ئاسایی  ڕاستەوخۆ 

۹   
ك بۆ یپە dring pipe  ىوهچپاككردن و پپاككردنپە
 .والى تونێاى پێشڕه

 ئاسایی  ڕاستەوخۆ ۷ ساێمانی ساێمانی

۱۰   
ر سپپپپەكپانى تپابین لپەدانپانى گپاردرێپل بۆ لوفپە

 .تاسڵوجە -ڕێگاى دوكان 
 ئاسایی  ڕاستەوخۆ ٦ دوكان ساێمانی

 ىسپپپپپپارهى دیپپپوارى كپپپەوهچپپپاكپپپكپپپردنپپپە   ۱۱
 .تیمانرایەبەڕێوهبە

 ئاسایی  ڕاستەوخۆ ۱۱ ساێمانی ساێمانی

۱۲   
كورتێ ئاوه-ت  ى ماوهڕى ڕێگاى قیوهچاككردنە

 .شاناخسێ –
٦۹۳ تماوه ساێمانی  ئاسایی  ڕاستەوخۆ 

۱۳   
كپپانى  -ى قیرى ڕێگپپاى دوكپپان وهچپپاككردنپپە

٦۹ دوكان ساێمانی .مقۆناغى دووه / تمانوه  ئاسایی  ڕاستەوخۆ 

4۱    
تمپان كپانى وه -چپاككردنى ڕێگپاى قیرى دوكپان 

 .3قۆناغى 
 ئاسایی  ڕاستەوخۆ ۹۳۰ دوكان ساێمانی

5۱    
ر راوه كى وهڕهگە  ك لەدانانى گاردرێل بۆ ڕێگایە

 .وێڵەى تەشارۆچكە لە
 ساێمانی

 .زاى نقە
 بجە ڵەهە

 ئاسایی  ڕاستەوخۆ 5

٦۱    
 -قپان ى گپاردرێاى ڕێگپاى بپانى مپەوهچپاككردنپە
 .مقۆناغى دووه تاسڵوجە

 ئاسایی  ڕاستەوخۆ ۳۸ ماڵ مچەچە ساێمانی

۱۷   
 –ت ربپەكپانى عپەى چپاڵ و چۆڵیپەوهچپاككردنپە
 .وارماوا

5۹۹ سیدصادق  ساێمانی  ئاسایی  ڕاستەوخۆ 

 -قپان ى گپاردرێاى ڕێگپاى بپانى مپەوهچپاككردنپە   ۱۸
 .مكەقۆناغىی یە تاسڵوجە

 ئاسایی  ڕاستەوخۆ ۳۲ ماڵ مچەچە ساێمانی

۱۹   
ت ربە عە -ى ڕێگاى قیرى ساێمانى  وهچاككردنە

 / ت ربەبۆ عە وهسپپپاێمانیەسپپپایدى ڕۆشپپپتن لە
 .مكەقۆناغى یە

 وەبەرهێنان  ڕاستەوخۆ ٦,۰۰۰ ساێمانى ساێمانی

۹5۷ ندیخان ربە ده ساێمانی .ندیخانربەده-چاككردنى ڕێگاى قیرى وارماوا   ۲۰  وەبەرهێنان  ڕاستەوخۆ 

۲۱   
گپۆل رهى چپپاكپكپردنپى خپێپراى پپردى قپپەهژپپڕۆ
 .ساێمانى –ندیخان ربەر ڕێگاى گشتى دهسەلە

 ئاسایی  ڕاستەوخۆ ۲۲ ندیخان ربە ده ساێمانی

۲۲   
زار پۆسپپپپتى گپپاردرێپپل جۆرى هپپەكڕینى دوو 

 ئاسایی  ڕاستەوخۆ ۹۲ ساێمانی ساێمانی .(مام١8٠٠*١5٠*١٠٠)



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

77الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

۲۳   
ى صپندوقى دوو چاوى دروسپت كردنى ئاوباره

ى ڕێگپپا بۆ گونپپدى وهچپپاككردنپپە وه (م5.٢*3)
 .خى ماڵىیە

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۲۷۱ سیدصادق  ساێمانی

4۲ 5۷ داغرهقە ساێمانی .داغرهقە -رۆ ڕێگاى تانجە قیڕتاوکردنی     داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ 

5۲    
سیاینو دروست كردنى ڕاكێشانى بۆرى پۆلى ئە

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۱۸ ساێمانی ساێمانی وتونێاى پێشڕه / رزمەئە نهۆڵێك لەمە

٦۲    
ڕێگاى لەشپپپێك چاككردن و دروسپپپت كردنى بە

 .مكەناو قۆناغى یەرهقە- پەگۆپتە
۹٦۲,۷ ماڵ مچەچە ساێمانی  

كۆمپانیاى 
 ئاژوان

 وەبەرهێنان 

۲۷   
-كیپپەتپپە-تپپاسپپپپڵپوجەى ڕێگپپاى وهچپپاككپردنپپە

٦۳4,٦ ماڵ مچەچە ساێمانی .ماڵمچەچە  
كۆمپانیاى 
 وەبەرهێنان  ساكۆ

۲۸   
 -تپاسپپپپاوجپەى گپاردرێپڵ بۆ ڕێگپاى  وهچپاككردنپە
  .دوكان

 ئاسایی  وخۆڕاستە ۲۳ دوكان ساێمانی

۹٦ چوارتا  ساێمانی .النزه -ى قیرى ڕێگاى چوارتا وهچاككردنە   ۲۹  ئاسایی  وخۆڕاستە 

۳۰   
كپپان و پپپاراسپپپپتنى دانپپانى گپپاردرێپپل بۆ لۆفپپە

ڕێگپاى شپپپپێپك لپەبپە وه ردهزه كپانى گڵپەرهتپاوه
 .چوارقوڕنە ڕانیە

 داهاتی وێستگەی کێش وخۆڕاستە ۳۹ ڕانیە  ساێمانی

 ئاسایی  وخۆڕاستە ۹۸ چوارتا  ساێمانی .٢چوارتا قۆناغى-ك ى سیتەڕێگاى قیرى بازگە   ۳۱

۳۲   
 -فى طى ڕێگاى ئاوایی شپپێخ مصپپ وهچاككردنە

 .اڵقایمزقە
 داهاتی وێستگەی کێش وخۆڕاستە ۱۰۳ داغرهقە ساێمانی

۳۳   
ى صپپپندوقى بۆ ڕێگاى كردنى ئاوبارهدروسپپپت 

 .جەگوندى قاینە
4۳ سیدصادق  ساێمانی  داهاتی وێستگەی کێش وخۆڕاستە 

4۳    
- ى قیرى ڕێگپاى سپپپپیپد صپپپپادقوهچپاككردنپە

 .وارماوا -ى تازهبجەڵەهە
 داهاتی وێستگەی کێش وخۆڕاستە ۷۹ سیدصادق  ساێمانی

5۳    
ى وهكپپۆبپپوونپپەى هپپۆڵپپى وهنپپكپپردنپپەنپپۆژه
و پپپاراسپپپپتنى وهتى چپپاككردنپپەرایپپەبپپەڕێوهبپپە

 .ڕێگاوبانى ساێمانى
 ئاسایی  وخۆڕاستە ۲   ساێمانی

٦۳    
ى رخسپپپپپپتپپپەپپپپێپپپداویسپپپپپپتپپپى ژوورى ده

 .تیمانرایەبەڕێوهبە
 ئاسایی  وخۆڕاستە ۱   ساێمانی

۳۷   
نپپپدازیپپپارانپپپى  پپپپێپپپداویسپپپپپپتپپپى ژوورى ئپپپە

 .تیمانرایەبەڕێوهبە
 ئاسایی  وخۆڕاستە ٦   ساێمانی

۳۸   
تمپان كپانى وه -چپاككردنى ڕێگپاى قیرى دوكپان 

 .3قۆناغى 
 ئاسایی  وخۆڕاستە ۹۳۰ دوكان ساێمانی

ى نپاحیپە  لپە ردهزهدانپانى گپاردریپل بۆ ڕێگپاى گڵپە   ۳۹
 .رۆتانجە

 وێستگەی کێشداهاتی  وخۆڕاستە ۳۹ رۆتانجە  ساێمانی

۰4   ئاسایی وخۆڕاستە ۲۰  ساێمانی ساێمانی . اڵ قوڵیچاككردنی ڕێگای گوندی ئە   
۱4   ئاسایی وخۆڕاستە ٦.5 بازیان  ساێمانی . (ی بازیاننجیرههە)چاككردنی ڕێگای گوندی    
۲4   ئاسایی وخۆڕاستە ۹  ساێمانی ساێمانی (كانی پان -باڵچوغ )چاككردنی ڕێگای گوندی    
۳4   ئاسایی وخۆڕاستە ۹  ساێمانی ساێمانی  گاوانی   

 /   ( شپپپێرهڵەكە  )ڕێكردنی ڕێگای گوندی  ڵەتێكە   44
 . مكەقۆناغی یە

  ئاسایی وخۆڕاستە ۲۱ سورداش ساێمانی

4۱  ساێمانی ساێمانی  (شێخ  اواڵ)ڕێژكردنی ڕێگای گوندی   ڵەتێكە   45   ئاسایی وخۆڕاستە 
5.5۱  ماڵمچەچە ساێمانی (واروزهیی حەمیره)چاككردنی ڕێگای گوندی     4٦   ئاسایی وخۆڕاستە 
۷4   ئاسایی وخۆڕاستە ۹.5  ماڵمچەچە ساێمانی .(بات ی ڕهژاڵە )چاككردنی ڕێگای گوندی    
۸4   ئاسایی وخۆڕاستە ۲۰  ماڵمچەچە ساێمانی .(بات ی ڕهژاڵە )چاككردنی ڕێگای گوندی    
۹4   ئاسایی وخۆڕاستە ۱۰  ماڵمچەچە ساێمانی . (نی بچوكوهقایتە )چاككردنی ڕێگای گوندی    
۰5   ئاسایی وخۆڕاستە ۱۷.٦  ماڵمچەچە ساێمانی . (لقەتوتە )چاككردنی ڕێگای گوندی     
۱5   ئاسایی وخۆڕاستە ۱۲  تماوه ساێمانی  روا میراوسە چاككردنی سێ شوێنی پرد لە   
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۲5   ئاسایی وخۆڕاستە ۷.5  تماوه ساێمانی .(پێشوان  -رۆی  مە  )چاككردنی ڕێگاكی گوندی     
۳5   ئاسایی وخۆڕاستە ۷.۸  داغرهقە ساێمانی . قوڵچاككردنی ڕێگای ناو گوندی شیوه   
  ئاسایی وخۆڕاستە ۸.5  پێنجوێن ساێمانی . چارخ   54
  ئاسایی وخۆڕاستە ۸  پێنجوێن ساێمانی  .( وینە )چاككردنی  ڕێگای گوندی    55
٦۱ شارباژێڕ ساێمانی  .( زییە )كی گوندی رهچاككردنی ڕێگای سە   5٦   ئاسایی وخۆڕاستە 
۷5 4۱ شارباژێڕ ساێمانی . (زاخی  )چاككردنی ڕێگای گوندی       ئاسایی وخۆڕاستە ۸.
۸5   ئاسایی وخۆڕاستە ۱۱.5 شارباژێڕ ساێمانی  (قازی ئاوا   )چاككردنی ڕێگای گوندی    

۹5 ی ڕێپگپپای گپونپپدی وهنپكپردنپپەچپپاكپكپردن ونپۆژه   
 . (توتكان)

  ئاسایی وخۆڕاستە ۸.5 شارباژێڕ ساێمانی

۰٦   ئاسایی وخۆڕاستە ۷.۳ شارباژێڕ ساێمانی .(مێشوالن)كی گوندی رهچاككردنی ڕێگای سە   
۱٦ ٦۱ دوكان ساێمانی . (كانی خان )چاككردنی ڕێگای ناو گوندی       ئاسایی وخۆڕاستە 

۲٦    
كپپانی گونپپدی زوو بپپاخپپەچپپاككردنی ڕێگپپای ڕه

 . (سماق كاكە)
  ئاسایی وخۆڕاستە ۱۱.5 دوكان ساێمانی

۳٦  ئاسایی  وخۆڕاستە ۳۰.۸ گەرمیان ساێمانی .(درۆزنەى گەورە) گوندى ڕێگایچاککردنى    
 ئاسایی  وخۆڕاستە ۲۱ گەرمیان ساێمانی .(گۆمەیى) گوندى ڕێگایچاککردنى    ٦4
5۸ گەرمیان ساێمانی .(هەزار کانى) گوندى ڕێگایچاککردنى    ٦5  داهاتی وێستگەی کێش وخۆڕاستە 
 ئاسایی  وخۆڕاستە ۲۹.٦ گەرمیان ساێمانی (رەمەزان شەشە )گوندى  ڕێگایچاککردنى    ٦٦

٦7   

 ڕێگپایهەرەسپپپپی )ڕێگپایچپاککردنى تێکەڵەى 
 -گپوڵپم کەوە -ەالق  –زەردەلپیپکپپاو  -چپرچەقەاڵ
براوەگەل لە  -تیاەکۆى قەلەنپدەر -تەپەگەروس
 . سەنگاو -دەربندیخان

5۲ گەرمیان ساێمانی  ئاسایی  وخۆڕاستە 

٦8 ۲۰-۱۱-۰۰۰5 
خپان )گونپدى ڕێگپایچپاککردنەوەى بەشپپپپێپک لە 

 . کە لە ئێستادا زۆر تێک چووە (وف ئاغاؤر
۱4 بجە ڵەهە ساێمانی  

کۆمپانیای 
 دەڵەمەڕ 

 وەبەرهێنان 

٦9 ۲۰-۱۱-۰۰۰٦ 
گوندى  ڕێگایچاککردنى پێویسپپت و بە پەلەى  

 .باوەکر
 ۷۷ بجە ڵەهە ساێمانی

کۆمپانیای 
 دەڵەمەڕ 

 وەبەرهێنان 

٠۷  ۲۰-۱۱-۰۰۰۸ 
درێژى بپە  (كۆنبپاخپە -گوڵپ  )چپاككردنى ڕێگپاى 

 .كم٦٠.4
۸4 بجە ڵەهە ساێمانی  

کۆمپانیای 
 دەڵەمەڕ 

 وەبەرهێنان 

١۷  ۲۰-۱۱-۰۰۰۹ 
خپپار  -خەریپپان -بجەەهەڵ )چپپاککردنی ڕێگپپای 

 .کم١4.3٠٠بەدرێژی  (گێالن
 وەبەرهێنان  ڕاستەوخۆ ۳۲ بجە ڵەهە ساێمانی

٢۷  ۲۰-۱۱-۰۰۱۱ 
بۆ  (سپپاقیە)نیشپپت  ى التەدروسپپتكردنى جۆگە

 بپە  (ریرانگپاى ئپاوێسپپپپەسپپپپە -وێڵپەتپە )ڕێگپاى 
 .كم ٢درێژى 

 ۱۸۲ بجە ڵەهە ساێمانی
کۆمپانیای 
 دەڵەمەڕ 

 وەبەرهێنان 

3۷  ۲۰-۱۱-۰۰۱۳ 
درێژى   رێ بەوهدروستكردنى دیوارى ڕاگرى تاە

 . م 4٠
 ۲۹ بجە ڵەهە ساێمانی

کۆمپانیای 
 دەڵەمەڕ 

 وەبەرهێنان 

4۷  ۱۳-۱۱-۰۰۸۸ 
 ١.٦درێژى  رزى شپوشپمێ بەچاككردنى ڕێگاى مە

 . كم
٦۳۰4۱ ڕانیە  ڕاپەڕین   وەبەرهێنان  شارستێن 

5۷  ۱۳-۱۱-۰۰۸4 
درێژى چاككردنى ڕێگاى گوندى ئیمامى زامن بە

 . كم 5.١
 وەبەرهێنان  خاکی عفرین  ۱۰۳۰۰ ڕانیە  ڕاپەڕین 

٦۷  ۱۹-۱۱-۰۰4۷ 
مپی ڕێپگپپای دروسپپپپتپکپردنپی سپپپپپایپپدی دوهپپە

 .كم5 (مکەقۆناغی یە) ژاراوه - ندی ڕانیەربەده
 وەبەرهێنان  شارستێن ۱۳۲۹ دوکان ساێمانی

7۷  ۱۹-۱۱-۰۰5۰ 
می ڕێگای حاجیاوا دروسپتکردنی سپایدی دووه

 .كم4/ م کەقۆناغی یە روچاوهسە -
4۷5 ڕانیە  ڕاپەڕین   وەبەرهێنان  ئامانج  

78 ۱۹-۱۱-۰۰5۱ 
چپوار -دوکپپان)قپیپری  ڕێپگپپایی وهنپکپردنپپەنپۆژه
 .(نەڕقو

 وەبەرهێنان  ئۆڤیایا ۷۳۱ سیتەک ساێمانی

79 ۱۹-۱۱-۰۰45 
دوو   ڕێپگپپایکپردنپی قپیپڕتپپاووه و نپکپردنپپەنپۆژه

٦۳۳ سیتەک ساێمانی .(ندی رانیەربەده- رانیە)سایدی   وەبەرهێنان  اعمار رۆکان  

    48,٩0٩ ملیار / سلێمانی و گەرمیان و هەڵەبجە و راپەرینکۆی بەشی 
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 ژ.
کۆدی 
 پڕۆژە

 زاقە پارێزگا ناوی پڕۆژە 

گوژمەی  
 گشتی

بە مایۆن )
( دینار  

 جۆری بودجە  بەڵێندەر 

 دهۆک
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۷۳ سێمێل دهۆک . (ئالوكا-سێمێل ) ڕێکاخبێركرنا سە   ۱

۲   
هاتن    ( پیربوب -هت مە ) ڕێکاخبێركرنا سە
 كم  7

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۱۳۱ شێخان دهۆک

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۱۳۰ شێخان دهۆک .كم5چون   (ه ڕ چ-پیربوب)  ڕێکا خبێركرنا  سە   ۳

4   
هاتن   (ئالوكا-سێمێل ) ڕێکاخبێركرنا سە

 .كم7.5وچون 
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۲۲۸ سێمێل دهۆک

5   
ر  لسە  پاڵپشت ر ودیوارێ  نتە خبێركرنا قەسە
 .ویالنگوندێ كە  ڕێکا

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۱۸ بەردەڕەش  دهۆک

6   
ها پانا ویستگەه ڕخبێركرنا رێك وگوسە

 .باچیكا
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۳۷ زاخۆ دهۆک

۷   
گوندێ   ڕێکار ر  لسە نتەخبێركرنا قەسە

 .نیركزین ل  ئاكرێ
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۸ بەردەڕەش  دهۆک

الوكا -دریكركى بە خبیركرنا جادا سە سە   ۸
 .وونچهاتن و

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۹۷ سێمێل دهۆک

۹   
 ٢4.9مهت -روڤیا -چره  ڕێکاخبیركرنا سە
 .كم

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۸۹ شێخان دهۆک

-كى روڤیاره سە ڕێکا خبیركرنا سە   ۱۰

 . كم 45ك لەكە  - بەردەڕەش
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۹۳ بەردەڕەش  دهۆک

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ 55 بەردەڕەش  دهۆک . ریارده سە  -كوركا  ڕێکاخبیركرنا سە   ۱۱

۱۲   
دوریانا نورالدین  -خبیركرنا ریكا باباوسە
 . ئافا

5۸ دهۆک دهۆک  داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ 

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۹۹ دهۆک دهۆک .ینا قیری شلڕك   ۱۳

4۱    
  (ڤنگربدو كە )گوندێ  كاڕێخبیركرنا سە
 . كم 35.٠

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۸۱ بەردەڕەش  دهۆک

5۱    
رفتى ژ  نشت پارچا هە تە (تحویاە )چێكرنا 
 . م٢٠٠گوندێ بوتیا  ڕێکا

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۲۷ ئامێدی دهۆک

6۱ 4۱ زاخۆ دهۆک .رێوندێ دوكە گسیسا خبێركرنا قەسە     داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ 

۱۷   
 وندێ كابیركێگسیسا خبێركرنا قەسە
.(2*3) 

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۷ دهۆک دهۆک

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۱۳ دهۆک دهۆک .خبێركرنا پرا باخرنیفاسە   ۱۸
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۸ ئامێدی دهۆک .رجىخبێركرنا دیوارێ گوندێ بە سە   ۱۹
 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۲۸ دهۆک دهۆک . خبێركرنا پرا ناڤداراسە   ۲۰
4۲ سێمێل دهۆک .سیسا كانى كوالنخبێركرنا قەسە   ۲۱  داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ 

الوكا بدرێژاهیا  -  دریكبە  ڕێکاخبیركرنا سە   ۲۲
 . كم 5.٢٢

 داهاتی وێستگەی کێش ڕاستەوخۆ ۱۱۹ سێمێل دهۆک

۲۳ ۱۹-۱۱-۰۰۰۳ 
گۆپاڵ بە   - دروستکردنى ڕێگاى روفیا 

 .کم٢٢درێژى 
۲٦۱۰۷,۰ بەردەڕەش  دهۆک  

كاڤین 
 گروب

 وەبەرهێنان 

,۱۰۸ ملیار / کۆی بەشی دهۆک 6۲5       
552,٩67  ملیار / کۆی گشتی     
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 ژ.
کۆدی  
 پڕۆژە

 زاقە پارێزگا ناوی پڕۆژە
 گوژمەی گشتی

 (بە ملیۆن دینار)
 بەڵێندەر

ڕێژەی  
جێبەجێکردن  

% 
 جۆری بودجە 

 هەولێر 

ڕێپپگپپای گپپونپپدی  دروسپپپپپتپپکپپردنپپی ۲۱-۱۱-۰۰۰۱ ۱
 . کم(٢.7)بەدرێژی    (باشوری خواروو)

۰٦۲ شەقاڵوە هەولێر  وەبەرهێنان  ۰ ڕاستەوخۆ 

۲   
  قامەشپە قیڕتاوکردنیو  وهچاككردنە
 .كلە سحابەكانى ئەناوخۆییە

 ۷۰ وخۆڕاستە ۱۲۸.4 بات خە ولێرهە
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۳   
 لپپىگپپە ڕێپپگپپایى وهچپپاكپپكپپردنپپە

۷.۰4 سۆرمێرگە ولێرهە .وتەشكەئە  ۸۰ وخۆڕاستە 
داهاتی  

 وێستگەی کێش

4   
  قپپیپپڕتپپاوکپپردنپپیو وهچپپاكپپكپپردنپپە

 .لیفانى كێشى خەوێستگە
٦.٦۱ سۆران ولێرهە ۰5 وخۆڕاستە   

داهاتی  
 وێستگەی کێش

5   
 ڕێگپایر سپپپپەلپە پپاڵپشپپپپتدیوارى 
 .اللەى گەناحیە چۆمان لە-سۆران 

 ۹۰ وخۆڕاستە ۳۷.۰ چۆمان ولێرهە
داهاتی  

 وێستگەی کێش

6   
تپپاوكپپردنپپى  ڕو قپپیپپ وهچپپاكپپكپپردنپپە
 (35+5٠٠)  (34+٢٠٠)ى كێش وێسپپتگە

 .چۆمان –سۆران  لە
5۷ وخۆڕاستە ۱۰۰.۰ چۆمان ولێرهە  

داهاتی  
 وێستگەی کێش

۷   
  قپپیپپڕتپپاوکپپردنپپیو وهچپپاكپپكپپردنپپە

۰4 وخۆڕاستە ۹۷.5 بات خە ولێرهە .وهى هاتنەسایده  (بات  خە  -ولێرهە)  
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۸   
ى قپپیپپرى  ى كپپارگپپەوهچپپاكپپكپپردنپپە

 . ممانئە
۷٦   ولێرهە  ۳ وخۆڕاستە 5.

داهاتی  
 وێستگەی کێش

۹ ۰۰۱۱-۱۱-۱۹  
 ڕێگپای قیڕتپاوکردنیو  وهچپاككردنپە

 .(سماق كاكە- كۆیە )
 وەبەرهێنان  ۷۷ رسیرسە ۱۰,۷۳۸.۲ كۆیە ولێرهە

      11,4٩2 ملیار / کۆی بەشی هەولێر
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 ژ.
کۆدی  
 پڕۆژە

 زاقە پارێزگا ناوی پڕۆژە

گوژمەی  
 گشتی 

بە ملیۆن  )
( دینار  

 بەڵێندەر
ڕێژەی  

جێبەجێکردن  
% 

 جۆری بودجە 

 سلێمانی
۱   

تپپاوكپپردنپپى ڕێپپگپپاى گپپونپپدى ڕقپپیپپ 
 .صابوراوا

5۹ دوكان  ساێمانى  ئاسایی  ۱۰ وخۆڕاستە 

۹5 دوكان  ساێمانى .ڕێگاى گوندى چااڵخ قیڕتاوکردنی   ۲  ئاسایی  ۱۰ وخۆڕاستە 

۳   
ڕێگپپاى  قیڕتپپاوکردنیواوكردنى تپپە

 ١ر قۆناغى لەئاغجە -یتان كانى شە
 ۸۰ وخۆڕاستە ۹۸ ماڵ مچەچە  ساێمانى

داهاتی  
 وێستگەی کێش

4   
ڕێگپپاى  قیڕتپپاوکردنیواوكردنى تپپە

 ٢ر قۆناغىلەئاغجە -یتان كانى شە
5۸ وخۆڕاستە ۹۸ ماڵ مچەچە  ساێمانى  

داهاتی  
 وێستگەی کێش

5   
ڕێگپپاى  قیڕتپپاوکردنیواوكردنى تپپە

 3ر قۆناغىلەئاغجە -یتان كانى شە
4٦۲ ماڵ مچەچە  ساێمانى  ۲۰ وخۆڕاستە 

داهاتی  
 وێستگەی کێش

نپدیخان ربپەى ڕێگپاى دهوهچپاككردنپە   6
 .خۆشینباوه -

۹۸4 ندیخان ربە ده  ساێمانى داهاتی   ۷۸ وخۆڕاستە 
 وێستگەی کێش

۷   
ڕێپژكپردنپى ڕێپگپپاى گپونپپدى ڵپپەتپێپكپپە
 ڕهباسە- دێاێژه

 ۱۰ وخۆڕاستە ۲۰۸ داغرهقە  ساێمانى
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۸   
ى قیرى وهواوكپپارى چپپاككردنپپەتپپە

5۷ داغرهقە  ساێمانى .داغرهقە -رۆ ڕێگاى تانجە  ۹۰ وخۆڕاستە 
داهاتی  

 وێستگەی کێش

۹   
چپپاكپكپردنپى ڕێپگپپاى گپونپپدى كپپانى 

 .١تمان قۆناغى وه
5۹ وخۆڕاستە ۸۹ دوكان  ساێمانى  ئاسایی  

۱۰   
كپپانپی چپپاكپكپردنپی ڕێپگپپای گپونپپده

 .(تۆبزاوا -فار قە)
  ئاسایی 5 وخۆڕاستە ۲۷  ماڵمچەچە  ساێمانی

۱۱   
كی گوندی رهچاككردنی ڕێگای سپپە

 .(یت عمر زه )
  ئاسایی 5 وخۆڕاستە ۱۲  داغرهقە  ساێمانی

۱۲   
 -كجپاڕ لپەبپە )ڕێگپای نێوان  گونپدی 

 .(روو ی سەڵخەبە
  ئاسایی 5 وخۆڕاستە ۱۷  داغرهقە  ساێمانی

دروسپپپتكردنى ڕێگا بۆ گۆڕسپپپتانى    ۱۳
 .(كیەتە)گوندى 

  ئاسایی 5 وخۆڕاستە ۱۸  داغرهقە  ساێمانی

4۱    
كپانی زوو بپاخپەچپاككردنی ڕێگپای ڕه

 .( رهگێڵده )گوندی 
  ئاسایی ۱۰ وخۆڕاستە ۸  سید صادق   ساێمانی

5۱    
نپد مپەمپە )چپاككردنی ڕێگپای گونپدی 

5۱  پێنجوێن  ساێمانی .(كانی ماران  -ئاوا    ئاسایی 5 وخۆڕاستە 

6۱    
كی نوێ بۆ گونپدی لێپدانی ڕێگپایپە

 (سی رهجۆمە)
  ئاسایی 5 وخۆڕاستە ۱۱  پێنجوێن  ساێمانی

۱۷   
ی ڕێگپای وهنكردنپەچپاككردن ونۆژه

  ئاسایی ۱۰ وخۆڕاستە ۹  شارباژێر  ساێمانی .(توتكان  )گوندی 

۱۸   
كی گوندی رهسپپەچاككردنی ڕێگای 

 .(مێشوالن  )
  ئاسایی 5 وخۆڕاستە ۷  شارباژێر  ساێمانی

۱۹   

دروسپپت كردن و چاككردنی ڕێگای 
 -توو   دۆڵە  - یماسپپەقە  )كانی  گونده
 - رمیاەهە  - شپپێراوێژه  - ڵەسپپوێره

 .(الن خە مامە -وڵۆ هە

  ئاسایی 5 وخۆڕاستە ۲۰  شارباژێر  ساێمانی

۲۰   
شپپپپێخ  )چپاككردنی ڕێگپای گونپدی 

 .(ڵ ینەزه
  ئاسایی ۱۰ وخۆڕاستە ۱۳ دوكان  ساێمانی
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کپریم )گپونپپدى  ڕێپگپپایچپپاکپکپردنپى    ۲۱
 (. ئاوباریک –باسام 

۷4 گەرمیان  ساێمانی داهاتی   5 وخۆڕاستە 
 وێستگەی کێش

۲۲   
ڕامپپالینی بەفر وبپپاری لەنپپاکپپاو بۆ 

بۆ سپپپپنووری (٢٠٢١-٢٠٢٠)زسپپپپتپانی
 .ئیدارەی گەرمیان

 ئاسایی  ۱۱ وخۆڕاستە 45 گەرمیان  ساێمانی

۲۳ ۲۰-۱۱-۰۰۰4 

 -ڵم ى ڕێگپاى پردى زهوهچپاككردنپە
 م لپەكپەقۆنپاغى یپە / سپپپپیپدصپپپپادق 

 خانەگوڵە  - ڕێزینپەپەتە)كانى  گونده
 .كم4.5درێژى بە (رىفەدهقە -

٦٦۲ بجە ڵەهە ساێمانی  وەبەرهێنان  ۹۹ وخۆڕاستە 

4۲  ۲۰-۱۱-۰۰۰۷ 
 -یاێ بپپابپپەعپپە)چپپاككردنى ڕێگپپاى 

 .م 4٠درێژى  بە (شنروێ
 ۱۳۱ بجە ڵەهە ساێمانی

کۆمپانیای 
 دەڵەمەڕ 

 وەبەرهێنان  ۹۹

5۲  ۲۰-۱۱-۰۰۱۰ 
 -ل بپەردهبپە )ڕێگپاى  قیڕتپاوکردنی
 .كم4.3درێژى  بە (بانى بنۆك 

٦۳۷ بجە ڵەهە ساێمانی  
کۆمپانیای 
 هێڤین

 وەبەرهێنان  ۹۸

6۲  ۲۰-۱۱-۰۰۱۲ 
ڕێپژكپردنپى ڕێپگپپاى گپونپپدى ڵپپەتپێپكپپە

 .كم 7.85درێژى  ڕیشێن بە
٦۲۸ بجە ڵەهە ساێمانی ۰5 ڕاستەوخۆ   وەبەرهێنان  

۲۷ ۲۱-۱۱-۰۰۰۳ 

کردنى ڕێگپپاى گونپپدەکپپانى قیڕتپپاو
لە  (لپپۆتەر -نپپۆلپپچپپکە -هەلپپۆنە)

قەزاى  / نپپاحپیەى بپنپگپرد سپپپپنپووری
 .دوکان

5۲5 ڕاپەڕین  ساێمانی  وەبەرهێنان  ۰   

۲۸ ۲۱-۱۱-۰۰۰۲ 
دروسپپپپتپکپردنپى پپردى تپووەقپووت 

 .لەگەڵ شەقامەکان
,۸ بجە ڵەهە ساێمانی ۰45  وەبەرهێنان  ۰   

-نپدی ڕانیپەربپەده)چپاککردنی پردی  ۱۳-۱۱-۰۰۸۷ ۲۹

 .م٢٠٠ (بنگرد
کۆمپانیای  ۱۰,۳۰۰ ڕاپەڕین  ڕاپەڕین 

 ئامانج 
 وەبەرهێنان  ۳۸

      2,047 ملیار /  کۆی بەشی سلێمانی و گەرمیان و هەڵەبجە و راپەرین
 

 

 ژ.
کۆدی  
 پڕۆژە

 زاقە پارێزگا ناوی پڕۆژە

گوژمەی  
 گشتی 

بە ملیۆن  )
( دینار  

 بەڵێندەر
ڕێژەی  

جێبەجێکردن  
% 

 جۆری بودجە 

 دهۆک 

1 ٦۰۰۱-۱۱-۱۹  
 U -Turn)سپپتكردنى دوو ودرو

over pass)   ڕێگپپایر ەلە سپپپپ 
 ل سيمياى (زاخۆ-دهۆک)

 وەبەرهێنان  ٢ سيزار 5,5۲۹ سميل دهۆک

 5,5۲۹ ملیار / کۆی بەشی دهۆک
 

 ۳۹,۰6۸ ملیار / کۆی گشتی
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 وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار
 

 پێشەكی 

كە پەتای كۆرۆنا و تەنگژە  2020، حكومەتی هەرێمی كوردستان بە بەراورد بە ساڵی 2021لە ماوەی ساڵی 
، لەم ساڵدا توانیمان بەسەر بەشێك لەم دروستكردبوواری هەموئابوورییەكان لەگەڵ عێراق، دۆخێكی نا

 و خزمەتگوزاریی وەزارەتمان بەرەو پێش ببەین.  پڕۆژەدۆخانە زاڵ بین و ئاستی 

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار، پاش پالنداڕێژییەكی تۆكمە، توانیمان ئاستی خزمەتگوزارییەكان بە 
ردەوام بۆ پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری زیاتر ڕێژەیەكی بەرچاو بەرەو پێش ببەین.  هەروەها بە هەوڵی بە

بەپاڵپشتیی سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران، تواندرا ڕێژەیەك لە داهاتی وەزارەتەكەمان  هاوواڵتیانبە 
ی دانیشتووی  هاوواڵتیانبەكار بهێنین كە هۆكارێكی دیكە بوون بۆ گەیاندنی خزمەتگوزاری شایستە بە 

 هەرێمی كوردستان.
 

 سێكتەرە سەرەكييەكانى وەزارەتى شارەوانی: ▪

 سێکتەری شارەوانی •

 .بواری خۆڵ و خاشاك -

 .بواری شەقام و ڕێگەوبان -

 .بواری ڕووبەری سەوزایی و پاركەكان -

 .بواری نەخشەدانانی ئاوەدانی -

 .زار و بواری بەڕێوەبردنی زەوی -

 .بواری مۆڵەتی بینا -

 .ئاوەڕۆ و ئاو سێکتەری •

 .گەشتوگوزار سێکتەری •

 .شوێنەوار سێکتەری •
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 :(ئاستی خزمەتگوزاری)ت ێپڕۆژە بەردەوامەكان كە تەواوبوون یان كاریان تێدا دەكر / یەكەم

 پڕۆژە تەواوبووەكان: (1

پەنجا و    (58,041,000,000)پڕۆژە لە سێكتەرەكانی شارەوانی و ئاو بە گوژمەی  (١٠)ئەنجامدانی  -١
 هەشت مایار و چل و یەك مایۆن دینار.

 یتا ڕێگای سەرەک موسڵهەولێر و  یسەرەک ڕێگایم خێراى نێوان  120ى شەقامی پڕۆژەتەواوكردنى  -2
هەشتا و هەشت ملیۆن و سێ سەد و هەشتا و شەش  (88,386,275)کەرکووک بە گوژمەى -هەولێر

 هەزار و دووسەد و حەفتا و پێنج دۆالر.

 ڕێگایم خێراى نێوان    1٥0ی دروستکردنی شەقامی  پڕۆژەیەكەم لە قۆناغى يەكەمى    بەشیتەواوكردنی   -3
سەد و چل  (140,451,325)کۆیە بە گوژمەی  -هەولێر یبەحرکە تا ڕێگای سەرەک -سەرەکی هەولێر

 ملیۆن و چوارسەد و پەنجا و یەك هەزار و سێ سەد و بیست و پێنج دۆالر.
 

 :بەردەوامەكان كە ئێستا كاریان تێدا دەكرێتپڕۆژە  (2

دروستکردنی ئەندەرپاسى فەرماندە و مزگەوتی ئیمام حمزە و قوتابخانەی سەفین لەسەر شەقامی  -1
ی شەقامی خزمەتگوزاری بارزان بە گوژمەی پڕۆژەبارزان و تەواوکردنی شەقامی کەمەربەند و 

 .%93یو هەشت ملیار و نۆسەد و یەك ملیۆن دینار. بە ڕێژه شەست (68,901,000,000)

سەد و سی مليار  (130.000.000)گوندی دەوروبەری بە گوژمەی  ٥1ی ئاوی بارزان و ۆژەپڕجێبەجێکردنی  -2
 ٪.76دينار بەڕێژەی 

 ٪.60مليار دینار بە ڕیژەی  ەدنەو (90.000.000.000)ی ئاوی ئاکرێ بە گوژمەی پڕۆژەجێبەجێکردنی  -3

شارۆچکە و گوندەکان لە گرێبەستی تایبەت بە کۆکردنەوە و گواستنەوە و خاوێنکردن لە شار و  (32) -4
یازدە ملیار و بیست و چوار ملیۆن و  (11,024,553,000)ەکان بە گوژمەی مانگانە یسنووری شارەوانی

 پێنج سەد و پەنجا و سێ هەزار دینار.

      مەتری سلێمانی وەكو قۆناغی یەكەم بە گوژمەی  100ی بەشێك لە شەقامی پڕۆژەجێبەجێكردنی   -٥
 .%20چوار سەد ملیار دینار. بە ڕێژەی ( 000,000,000 ,400)

و نۆ   دبیست و پێنج ملیۆن و نەوە (2٥,099,307) نە بە گوژمەی ڕچوارقو -ڕانیە -ی ئاوی دەربەندپڕۆژە -6
 .%90هەزار و سێ سەت و حەوت دۆالر. بە ڕێژەی 

سەد و شەست  چواردە ملیۆن و چوار (14,460,000)ی ئاوی پیرمام و دەروبەری بە گوژمەی پڕۆژە -7
 .%31هەزار دۆالر. بە ڕێژەی 
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و شەش ملیۆن و چوار سەد و پەنجا و شەش  د نەوە (96,456,210)ی ئاوی ئامێدی بە گوژمەی پڕۆژە -8
 .%98هەزار و دوو سەد و دە دۆالر. بە ڕێژەی 

پێنج ملیار و هەشت سەد   (5,869.540,489)کانی ئاو  بە گوژمەی پڕۆژەکڕینی مەوادی پاککەرەوە بۆ  -9
 .%98و شەست و نۆ ملیۆن و پێنج سەد و چل هەزار و چوارسەد و هەشتا و نۆ دینار. بە ڕێژەی 

چوار ملیار و دوو سەد ملیۆن و   (4,200,059,815)تەنكەرین بە گوژمەی  پڕۆسەیدابەشكردنی ئاو بە  -10
 .%10پەنجا و نۆ هەزار و هەشت سەد و پازدە دینار. بە ڕێژەی 

(  10,000,000)جێبەجێکردن و چارەسەرکردنی کێشەی کەمئاوی لە کەسنەزان و دەوروبەری بە گوژمەی   -11

 ٪.60دە مليۆن دۆالر بە ڕێژەی 

و چارەسەرکردنی ئاوەڕۆی قورسی سلێمانی بە گوژمەی  (4)ی ئاوی هەولێر پڕۆژەجێبەجێکردنی  -12
 ٪ بەشێوەی قەرز.7ی ڕێژەملیۆن دۆالر بە  دیەك ملیار و دوو سە (1,200,000,000)

ی ڕێژەبیست ملیۆن دۆالر بە   (20,000,000)ی ئاوی دەربەندیخان بە گوژمەی پڕۆژەجێبەجێکردنی  -13
60.٪ 

 

 ۆژانەی كە تەرخانیان بۆ كراوە بەاڵم دەستبەكار نەبوون:ڕئەو پ (3

چوار ملیار و شەش سەد و بیست و پێنج ملیۆن و حەفت سەد و  (4,625,725,620) بڕی تەرخانکردنی -١
ی بچووک و مامناوەند لە پڕۆژە ١١دينار بۆ جێبەجێکردنی بیست و پێنج هەزار و شەش سەد و بیست 

 ساێمانی. / سێکتەری شارەوانی

نج  دوو ملیار و سەد و بیست ملیۆن و هەشت سەد و نۆ هەزار و پێ   (2,120,809,500)  بڕی  تەرخانکردنی -٢
 هەولێر. / ی بچووک و مامناوەند لە سێکتەری شارەوانیپڕۆژە (٢5)دينار بۆ جێبەجێکردنی سەد 

و چوار هەزار و  دسەد و پەنجا و پێنج ملیۆن و سێ سەد و نەوە (155,394,600) بڕی تەرخانکردنی -3
 هەولێر.ی بچووک لە بەڕێوەبەرایەتی ئاوی پڕۆژە (١8)دينار بۆ جێبەجێکردنی شەش سەد 

حەوت سەد و هەشتا و شەش ملیۆن و شەش سەد و حەفتا و یەك  (786,671,400) بڕی تەرخانکردنی -4
 ی بچووک لە بەڕێوەبەرایەتی ئاوی ساێمانی.پڕۆژە (5)دينار بۆ جێبەجێکردنی هەزار و چوار سەد 

دينار ار دوو سەد و سی ملیۆن و حەوت سەد و پەنجا و چوار هەز (230,754,000) بڕی تەرخانکردنی -5
 ی بچووک لە بەڕێوەبەرایەتی ئاوی دهۆك.پڕۆژە (١8)بۆ جێبەجێکردنی 

دينار بۆ  هەشتا و پێنج ملیۆن و حەوت سەد و بیست و پێنج هەزار  (85,725,000) بڕی تەرخانکردنی -٦
 ی بچووک لە بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی زاخۆ.پڕۆژە (4)جێبەجێکردنی 



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

86الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

دينار بۆ چارەسەركردنی و شەست و شەش ملیۆن  هەشت سەد (866,000,000) بڕی تەرخانکردنی -7
 ی ئاوی خواردنەوەی ناحییەی پێباز.پڕۆژەگرفتەكانی 

چوار ملیار و پێنج سەد و بیست و حەوت ملیۆن و چوارسەد و  (4,527,454,500)تەرخانكردنی بڕی  -8
پەنجا و چوار هەزار و پێنج سەد دینار بۆ بەڕێوەبردن و چاكسازی پارك و باخچە و بلوارەكان لە پارێزگای 

 سلێمانی.

ی چارەسەركردنی ئاوەڕۆی قورس لە شاری پڕۆژەتەواوكردنی قۆناغەكانی دیزاین بۆ جێبەجێكردنی  -9
سێ سەد ملیۆن دۆالر، لەگەڵ دەستنیشانكردنی   (300,000,000)قۆناغی یەكەم بە بڕی  / هەولێر

 جێبەجێ دەكرێت. (جایكا)كۆمپانیای ڕاوێژكار لە ڕێگای ئاژانسی هەماهەنگی نێودەوڵەتی ژاپۆنی 

كۆن نزیك سایاۆ  (م٦٠)وەزیران تاوەكوو شەقامی  ئەنجومەنیدروستكردنی ئاوەڕۆی سندوقی لەالی  -١٠
 دوو ملیار و پێنج سەد و چواردە ملیۆن دینار.   (2,514,000,000)بە گوژمەی تەرخانكراوی 

سێ ملیار و سەد و هەشتا و چوار ملیۆن و حەوت سەد و سی و   (3,184,737,919)تەرخانكردنی بڕی  -١١
گرتنی تەنكەر بۆ ئاودانی پارك و باخچە و بلوارەكان لە  حەوت هەزار و نۆ سەد و نۆزدە دینار بۆ بەكرێ

 پارێزگای هەولێر.

دەربەندیخان، قەرەداغ، چوارتا، ماوەت، )ی كۆكردنەوە و گواستنەوە و داپۆشینی خاشاك بۆ زۆنی  پڕۆژە -١٢
سێ سەد و پێنج ملیۆن و نۆ   (305,922,060)كە سپاردراوە بە كۆمپانیا بە گوژمەی مانگانەی  (عەربەت

 و بیست و دوو هەزار و شەست دینار. بەاڵم تا ئێستا گرێبەست واژوو نەكراوە.سەد 

كە سپاردراوە بە كۆمپانیا  (شارەزوور)ی كۆكردنەوە و گواستنەوە و داپۆشینی خاشاك بۆ زۆنی پڕۆژە -13
و هەشتا هەزار و  دپێنج سەد و سی و هەشت ملیۆن و دوو سە (538,280,555)بە گوژمەی مانگانەی 

 پێنج سەد و پەنجا و پێنج دینار. بەاڵم تا ئێستا گرێبەست واژوو نەكراوە. 

یازدە ملیار و پێنج سەد و شەست و شەش ملیۆن و سێ سەد و   (11,566,379,716)تەرخانکردنی بڕی   -١4
اری ئاو  و پێداویستی لە بو  پڕۆژە  ١55دینار بۆ جێبەجێکردنی  حەفتا و نۆ هەزار و حەوت سەد و شازدە  

 ۆ.ڕو ئاوە
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ئاستی  )بواری جێبەجێكردن یان تەواوبوونە  پڕۆژە پێشنیازكراوەكان كە چوونەتتتە  / دووەم
 :(خزمەتگوزاری

 

 :تەواوبوون پڕۆژە پێشنیازكراوەكان كە (1

هەشت ملیار و هەشت سەد و  (8,858,450,465)پڕۆژە بە گوژمەی   202جێبەجێکردن و تەواوکردنی 
ملیۆن و چوار سەد و پەنجا هەزار و چوار سەد و شەست و پێنج دینار لە سێکتەری پەنجا و هەشت 

 شارەوانییەکان و لەسەر داهاتی فەرمانگەکان.
 

 پڕۆژە پێشنیازكراوەكان كە ئێستا كاریان تێدا دەكرێت:  (2

خێرای مەتریی  1٥0ی دیزاینكردنی دروستكردنی بەشی دووەم لە قۆناغی یەكەمی شەقامی پڕۆژە  -1
 نێوان ڕێگای سەرەكی هەولێر بەحركە تا ڕێگای سەرەكی هەولێر گۆپاڵ.

لە  (ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا)ی كۆكردنەوە و گواستنەوە و داپۆشینی خاشاك لە سنووری پڕۆژە -١
 سەرۆكایەتی شارەوانی دهۆك كە ئێستا لە قۆناغی شیكردنەوەدایە.

لە سێكتەرەكانی  (PPP)تی تایبەت ی هاوبەشی كەرتی گشتی و كەرپڕۆژە (87)ئامادەكردنی  -٢
 شارەوانی، ئاو و ئاوەڕۆ، گەشتوگوزار و شوێنەوار، هەروەها ناردنیان بۆ وەزارەتی پالندانان.

 ی وێستگەی چارەسەری خاشاكی هەولێر.ۆژه ڕبۆ پ  (TOR)ر و ندهئامادەكردنی تە -3
 

 خشتەی پوختەی گوژمەی پڕۆژەکان
 (دینار)پڕۆژەکان گوژمەی گشتی  دۆخی پڕۆژە  ژ
 33٢.٦4٦.١٢٠.٠٠٠ کۆی گشتی گوژمەی پڕۆژەکانی کە تەواو کراون.  ١
 8٠4, ٢,75٠,4١8,5١١ کۆی گشتی گوژمەی پڕۆژەکانی کە بەردەوامن.  ٢
 49٠,794,٠83,٦35 کۆی گشتی گوژمەی پڕۆژەکانی کە دەستبەکارنەبوون ٣

 3,241,212,5٩5,43٩ پڕۆژەكان هەمووکۆی گشتی  
 

 

 

 :ڕێکار و چاالکییەکان کە تەواوبوون یان کاریان تێدادەکرێت :سێیەم

 :تەواوكراون -ڕێکار و چاالکییەكانی  (1

 :ئاستی چاكسازی •

 گوزار. و سازدانی كۆنفرانسی ڕێكخستنەوەی داهاتەكانی وەزارەتی شارەوانی و گەشت -
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چاکسازی لە تەندەرەکانی کۆکردنەوەی لە چوارچێوەی  (حەوت ملیار دینار)لە  زیاتر گێڕانەوەی بڕی -
 خاشاک.

 .(مۆڵەتی پالنسازی)دەرکردنی ڕێنمایی و بڕیاری تایبەت بە سیستەمی  -

 ئامادەکردنی ڕێنمایی تایبەت بە پاراستن و زیادكردنی ڕووبەری سەوزایی. -

 ئامادەکردنی ستراتیژیەتی پەرەپیدانی پارکی سامی عەبدولڕەحمان. -

 .(ئامادەکردنی نەخشەی کەرتی)تایبەت بە دەرکردنی ڕێکار و ڕێنمایی  -

 دەرکردنی ڕێنمایی تایبەت بە چارەسەرکردنی شەقامە تێکەاڵوەکان. -

 دەرکردنی ڕێکاری تایبەت بە چارەسەرکردنی کێشەی هەیکەل و باڵەخانە تەواونەکراوەکان. -

رهێنانی پێناسەکردنی زاراوەکانی بواری مۆڵەتی بینا بۆ نەهێشتنی هەڵە تێگەیشتن و هەڵە بەکا -
 زاراوەکان.

سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر لە  سنووریکۆکردنەوە و ڕێکخستنی ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا لە  -
 چوارچێوەی باڵوکراوەیەکدا.

دابەزاندنی دەسەاڵت لەالیەن لیژنەیەکی تایبەتمەندەوە بە مەبەستی نەهێشتنی ڕۆتین و پەیڕەوکردنی  -
 المەرکەزییەت. یزیاتر -

چەندین دۆسیە لە ڕێگای پێكهێنانی لیژنەی لێکۆڵینەوە و سزادانی کەسانی  یەکالکردنەوەی -
 کەمتەرخەم.

دادگاکان لە سەر فەرمانگەکانی وەزارەتمان  یەکالکردنەوەی چارەنووسی چەندین سکااڵی تۆمارکراو لە  -
 و بەکۆتاییهاتنی لە بەرژەوەندیی وەزارەت.

 کارکردن بە سیستەمی ئەلیكترۆنی یەكانگیر بۆ  ڕاپەڕاندنی كارەكانی ژمێریاری. -

بە   لە خول و ۆرکشۆپەکان پێكردنیان پەرەپێدانی توانای مرۆیی كارمەندانی وەزارەتمان بە بەشداری -
مۆڵەتی بینا، فێرکاری بەرنامەکانی مایکرۆسۆفت )خول و سیمینار لە بوارەکانی  23ئەنجامدانی 

ژمێریاری، کارگێڕیی ئەلیكترۆنی،  ڕێنمایی، توانا مرۆییەکان، ISOئۆفیس، ڕێنمایی گرێبەستەکان، 
-Power BIو    3Dبەهێزکردنی توانای تەکنیکی، یاسایی، ئەندازیاری، ئۆتۆکاد، ڕێبەری گەشتیاری، سیڤڵ  

Primavera) .بۆ گشت سێکتەرەکانی وەزارەت 

بەدیجیتاڵكردنی زیاتر لە یەک ملیۆن الپەڕە لە دۆكۆمێنتەكانی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر کە  -
 تایبەتن بە دۆسیەی پڕۆژەکانی بانەوانی.
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 :ئاستی خزمەتگوزاری •

گەشەپێدانی پیشەسازی و پڕۆژە دابینكردن و تەرخانكردنی زەوی بۆ پڕۆژەکانی وەبەرهێنان و  -
 حکومییەکان.

و  دەستبەكارنەبوون هەڵوەشاندنەوەی چەندین پڕۆژەی بانەوانی و وەبەرهێنان كە تاوەكوو ئێستا -
 گێڕانەوەی زەوییەکان بۆ بەكارهێنانەوەی لە خزمەتی بەرژەوەندیی گشتی.

یان  دابەشکراون بەتاپۆکردنی بەشێکی زۆر لەو زەویانەی کە بەشێوەی کارت پڕۆسەیخێراكردنی  -
 قەرەبوو كراونەتەوە.

 شەش ملیۆن و پێنج سەد هەزار دینار.   (6,500,000)ڕووپێوی شوێنەواری ناحیەی سكتان بە گوژمەی  -

 مەتریی سلێمانی. 100ئەنجامدانی هەڵكۆڵین بۆ چوار پێگەی شوێنەواری لە ڕێڕەوی شەقامی  -

 لە شارۆچكەی شاوێس لە پارێزگای هەولێر. (إنقاذ اآلثار)گواستنەوە و ڕزگاركردنی شوێنەوار  -

 سێ ملیۆن و پێنج سەد هەزار دینار.   ( 3,500,000)نۆژەنكردنەوە و چاككردنەوەی قشڵەی كۆیە بە بڕی  -

نیە لە ئیدارەی لە ناوچەی شوێنەواریی دەربەندی ڕا (إنقاذ اآلثار)گواستنەوە و ڕزگاركردنی شوێنەوار  -
 ڕاپەڕین و ناحیەی فایدە لە پارێزگای دهۆك.

گوندی ناو ماستەرپالنی شاری هەولێر   (12)بۆ    (درۆن)ڕووپێوکردنی ئاسمانی بە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان   -
 و ئامادەکردنی نەخشەی کەرتی بۆیان.

ێ لە شاری ی و نۆژەنکردنەوەی کارگەی جیاکردنەوەی خاشاکی کواشڕدروستکردنی باڵەخانەی کارگێ -
هەروەها درێژكردنەوەی  (قوشتەپە، باسرمە، كەورگۆسك)دهۆک و پالنی پەرەپێدانی شارۆچكەكانی 

م تا كەمپی ئاوارەكان بە پاڵپشتیی ڕێکخراوی 1700كەركووكی كۆن بە درێژایی -شەقامی هەولێر
 .(VNG)شارەوانییەكانی هۆڵەندا 

 

 دەكرێت:ڕێكار و چاالكی كە ئێستا كاریان لەسەر  (2

 ئاستی چاكسازی •

و  ئامادەكراوە (2020)ی ساڵی (1)اری یاسای وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار ژمارە هەموڕەشنووسی  -
 شورای هەرێم. ئەنجومەنینێردراوە بۆ 

 یاسای پاراستنی ئاو و ئاوەڕۆ كە لە ئێستادا پەرلەمانی كوردستانە. ڕەشنووسی -

 اری یاسای بەخاوەنکردنی خانووە زێدەڕۆکان.هەمو -
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 یاسای تایبەت بە گەشتوگوزار كە ئێستا لە پەرلەمانی كوردستانە. ڕەشنووسی ئامادەکردنی -

ی ڕووپێوی شوێنە گەشتیارییەكان لە هەرێمی كوردستان كە دەبێتە ناوەندێك بۆ  پڕۆژە لەسەر كاركردن -
 لە كەرتی گەشتوگوزار. زانیاریداتا و 

 بە ڕسووماتی بنكە گەشتیارییەكان. پێداچوونەوە -

لە  بووننیشتەجێ پێداچوونەوە بە ڕسووماتی هەڵگرتنی خۆڵ و خاشاك لە شوێنە بازرگانی و -
 .هاوواڵتیان بەرژەوەندیی

 كۆمپانیا و  پشكنینی بنكە پڕۆسەیلەسەر دروستكردنی سیستەمی ئەلیكترۆنی بۆ  كاركردن -
 گەشتیارییەكان.

ی (1993)ی ساڵی (6)اری یاسای بەڕێوەبردنی شارەوانییەکان ژمارە هەموئامادەکردنی پڕۆژەی  -
 ارکراو.هەمو

لە شوێنە  هاوواڵتیانئامادەکردنی ڕێنمایی پێویست بۆ پاراستنی گیان و سەالمەتی گەشتیاران و  -
 گەشتیارییەكانی هەرێمی كوردستان.

 .(ISO)بەگەڕخستنی سیستەمی بەڕێوەبردنی جۆری بەپێی ستانداردی  -

 لە سەرۆكایەتی شارەوانی هەولێر. (GIS)بەگەڕخستنی پڕۆژەی  -

بە مەبەستی بەئەلیكترۆنیكردنی سەرجەم مامەڵەكان و قۆناغێكی  (DMS)بەگەڕخستنی پڕۆژەی  -
 ئەلیكترۆنی. حکومەتیڕاگوزارییە لە حكومەتی كاغەزەوە بۆ 

بۆ بەڕێوەبردن و بەدواداچوونی سکااڵ و داواکاری و  ئۆناڵینکارکردن لەسەر دانانی پرۆگرامێکی نوێی  -
 .ئۆناڵینلە ڕێگەی سیستەمێكی  هاوواڵتیانپرسیاری 

ۆڵکردن و بەڕێوەبردنی پڕۆژەکانی بانەوانی لە ڕۆگرامێکی نوێ بۆ کۆنتڕکردن لەسەر دانانی پکار -
 سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر.

 کارکردن لەگەڵ تێمێکی ڕاوێژکاری بیانی لەسەر پێداچوونەوە بە گرێبەستەکانی کۆکردنەوەی خاشاک. -

تەمی کۆکردنەوەی خاشاک لە ڕێگەی کارکردن لەگەڵ ڕاوێژکارانی هۆڵەندی لە بواری ڕێکخستنی سیس -
 هۆڵەندی. (VNG)ڕێکخراوی 

کارکردن لەسەر پڕۆژەی جیاكردنەوەی خاشاک لە سەرچاوەوە لە شاری دهۆک بە پاڵپشتی و لە ڕێگەی  -
 هۆڵەندی. (VNG)ڕێکخراوی 
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ا چارەسەرکردنی کێشەی ئەو پڕۆژە نیشتەجێیانەی کە کێشەی یاسایی و جۆراوجۆریان هەیە و تا ئێست -
 رەسەر نەكراون.چا

 کارکردن لەسەر بڕیاری وەرگرتنەوەی خزمەتگوزاری لە پڕۆژە نیشتەجێکانی وەبەرهێنان. -

 کارکردنی بەردەوام لەسەر بڕیاری تاپۆکردنی پڕۆژە نیشتەجێکانی وەبەرهێنان. -

بوون لە زەوی کە جگە لە نەهێشتنی ڕۆتینێکی زۆر لەو سودمەنددروستکردنی پرۆگرامی تایبەت بە  -
 لەو بوارەدا.  (٪100)بوارەدا، ڕێگری دەکرێت لە گەندەڵی بە ڕێژەی 

 

 :ئاستی خزمەتگوزاری •

 ی پشتێنەی سەوز بە دەوری شاری هەولێردا.پڕۆژەبۆ جێبەجێكردنی  ئامادەكاری -

فەرمانگەی خزمەتگوزاری هەشتی حەسارۆك لە شاری هەولێر بۆ پێدانی مۆڵەتی بینا و   كردنەوەی -
 شارەوانی هەولێر و پارێزگای هەولێر لەالیەن سەرۆكی حكومەتەوە. ڕاسپاردنی

 ی پێداچوونەوە بە ماستەرپالنی شاری هەولێر لەگەڵ ئاژانسی جایکای ژاپۆنی.پڕۆژە لەسەرکارکردن  -

ڕێكخستنەوە و گەیاندنی خزمەتگوزاری بۆ ناوچەی پیشەسازیی تیمار لە شاری هەولێر  لەسەر کارکردن -
 بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتەكە.

 ی ماستەرپالنی ڕێڕەوی پایسکل لە شاری هەولێر.پڕۆژەجێبەجێكردنی پرۆپۆزەڵی  لەسەر کارکردن -

 .(رسیتی سەنتە)ڕێکخستنەوەی سنووری ناوەندی شاری هەولێر  لەسەر کارکردن -

 .(بەردەرکی سەرا)لەسەر ڕێکخستنەوەی سنووری ناوەندی شاری سلێمانی  کارکردن -

ی كۆدی بیناسازی بە هەماهەنگی لەگەڵ الیەنە پڕۆژەبەردەوام لەسەر ئامادەكردنی  كاركردنی -
 .پەیوەندیدارەكان

بە پێی یاسا  ی کەڕۆژانەکانی بانەوانی و وەبەرهێنان بۆ ئەو پپڕۆژەبە هەڵوەشاندنەوەی  بەردەوامیدان -
 .هەڵبوەشێنەوەپێویستە 

 لەسەر دانانی سیستەمی گڵۆپی هەستیار بۆ پارکەکانی ئۆتۆمبێل. توێژینەوە ئەنجامدانی -

 توێژینەوە لەسەر هۆکارەکانی شکانی بۆڕییەکانی گواستنەوەی ئاو. ئەنجامدانی -
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 پەیوەندییەكانی هەرێم لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی:
 

واژووكردنی ڕێككەوتنامەی لێكتێگەیشتن لەنێوان وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار و ڕێكخراوی   -
 .(VNG)شارەوانییەكانی هۆڵەندا 

هۆتیل و چێشتخانەكان   كانی پێشوازی و خزمەتگوزاری لەخولە  لە  انشداربوولی كار بۆ بەدۆزینەوەی هە -
 رێم.كانی هەو چێشتخانەی میوانخانە ڵەیڤ و كۆمەئیتالی فۆكس ڕێکخراویڵ گەنگی لەماهەهە بە

 ی ئەڵمانی.GIZدۆزینەوەی سەدان هەلی کار  بۆ گەنجان بە هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوی  -

ندی، ریتانی، الیدنی هۆڵەی ئیتاڵی، كامبریجی بەئۆدینە )بەردەوامی پەیوەندییەکان لەگەڵ زانکۆکانی  -
 .(نسرهكۆلیج دی فە

بەمەبەستی ئەنجامدانی پڕۆژە    (UNHABITAT)ندییەکان و كاركردن لەگەڵ رێکخراوی  بەردەوامی پەیوە -
 بەتایبەتی لە بوارەکانی نەخشەدانانی ئاوەدانی و خۆڵ و خاشاک و بەڕێوەبردنی ئاو.

 و  ی ئەڵمانی(GIZ)و کۆیکای کۆری و بەردەوامی پەیوەندییەكان و كاركردن لەگەڵ جایکای ژاپۆنی  -
 ی ئەمەریکی.(USAID/IGPA)ئاژانسی و  هۆڵەندی

ی ئیتاڵی بە مەبەستی ئەنجامدانی خول و ڕاهێنان لە سێكتەری (UPP)كاركردن لەگەڵ ڕێكخراوی  -
 گەشتوگوزار.

ی نێودەوڵەتی، بە مەبەستی پەرەپێدانی گەشتوگوزار و دۆزینەوەی  (ILO)  كاركردن لەگەڵ ڕێكخراوی -
 هەلی كار.
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 خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستیوەزارەتی 
 

 دەروازەیەک:
می ی نۆیە كابینە  كاركردنیدا لەی دوو ساڵى ماوه ی زانستی، لە وهتی خوێندنی بااڵ و توێژینە زارهوه

ی ئاستی زانستی زانكۆكان وهرزكردنەچاوكردنی كواڵێتی خوێندن و بەڕهرێمی كوردستان، بەتی هەحكومە
 / مامۆستایان و قوتابیانت بەشكردنی باشترین خزمەپێشكە خوازیارانی خوێندنی بااڵ وتكردن بەخزمە و

 بواره  ڵێك كار و پڕۆژه و چاالکی لە رخوازانى هەرێمى كوردستان، كۆمەران و فێرمانبەخوێندکاران و فە
 :بریتین لەمانەى خوارەوە، لە گرنگترین کارەکانى وەزارەت ووەجێكردجیاجیاكان جێبە

 :بوارى دارایى
 یانهاوواڵتچاوكردنی دۆخى دارایى  ڕهخوێندكاران، بە  / تی زیاتر بۆ قوتابیانرفەخساندنی دهئامانجی ڕهبە

نەوەیەکى ئەنجومەنى وەزارەت لەگەڵ و چەند کۆبو وەندی گشتی، لە رژهلە هەرێمى کوردستان بۆ بە
و پالنی ڕێگە  خشە  نۆیەم و، لەبەر ڕۆشنایی نەسەرۆک زانکۆ حکومییەکان لەچوارچێوەى کارنامەى کابینەى  

چەند   (٢٠٢١-٢٠٢٠)ساڵى خوێندنى دا، وەزارەت بۆ یت، لە بوارى دارایزارهچوار ساڵى كاركردنی وه
 دا.یبڕیارێک

و، بەهۆى ئەو بارودۆخە تایبەتەى هەرێمى کوردستان پێیدا تێپەڕ بوو  (٢٠٢١-٢٠٢٠)بۆ ساڵى خوێندنى  ❖
یدا وەزارەت ئەم بڕیارانەى خوارەوەى یبەتایبەت دەرهاویشتەکانى ڤایرۆسى کۆرنا، لە بوارى دارا

 دەرکرد:

لە سپپپپەرجەم زانکۆ  %(45)ئێواران بەڕێژەى  کرێی خوێندنی پارالێڵ وکەمکردنەوەی  بەردەوامیدان بە (١
 .(ر و دكتۆراكالۆریۆس، ماستەدباۆم، بە)قۆناغەکانى خوێندنی  هەمووەکان بۆ یحکومی

یەتى کێبڕکێى زانستى لە یروحەپێناو مانەوەى تایبەتەکانى کوردستانيش ل یمانگەلە زانکۆ و پە  (٢
وەزارەت بڕیاریدا  هاوواڵتیانەکان و، بە لەبەرچاوگرتنى باوردۆخى یدامەزراوە ئەکادیمی

بۆ سەرجەم  %( ٢٠بۆ  ١٠)کرێى خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان بەڕێژەى  کەمکردنەوەى بە
قۆناغەکانى خوێندن، ئەویش بەپێى ئەنجامەکانى ڕێزبەندى نیشتیمانى زانکۆکانى کوردستان کە 

  :دنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى ڕاگەیەنراوە بەم شێوەى خوارەوەلەالیەن وەزارەتى خوێن

 دەکرێتەوە. کرێى خوێندن کەم %(١٠)، بەڕێژەى B ئەو زانکۆیانەى دەکەونە گروپى -
 دەکرێتەوە. کرێى خوێندن کەم %(١5)، بەڕێژەى C ئەو زانکۆیانەى دەکەونە گروپى -
 دەکرێتەوە. کرێى خوێندن کەم %(٢٠)، بەڕێژەى D ئەو زانکۆیانەى دەکەونە گروپى -
 کرێى خوێنپدنیپان کەم %(٢٠)زانکۆییەکپان بەڕێژەى  کۆلیژەسپپپپەرجەم پەیمپانگە تپایبەتەکپان و  -

 دەکرێتەوە.
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 :خوێندنى بەرایی
 

كانی یمانگە حکومییەزانكۆ و پە لە  پۆلی دوانزه دەرچووانیی رگرتنی زۆرترین ڕێژهكارئاسانیكردن بۆ وه
كانى وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى، بۆ كاره بوو لە كێكی دیكەرێمی كوردستان یەهە

  (5439٦)ژمارەى ئەوانەى داواکاریان پێشکەش کرد، گەیشتە  (٢٠٢١-٢٠٢٠)بۆ ساڵى خوێندنى  ئەمەش
دەرچوى سااڵنى ڕابردوو داواکارییان پێشکەشکرد.  (53٠٢)ەیی، جگە لەوەش دەرچوى پۆلى دوانزەى ئاماد

لە زانکۆ و پەیمانگەکان وەرگیران، ئەوەش بەم  %(87)کە دەکاتە ڕێژەى  دەرچوو (47١7٦)لەئەنجامدا 
 شێوەیە بوو:

 .%( ٦5)ڕێژەى وەرگیراوان لە خوێندنى گشتى گەیشتە  (١

 .%( ١8)بەسیستمى پارالێل گەیشتە ڕێژەى وەرگیراوان لە خوێندن  (٢

 .%(١7)ڕێژەى وەرگیراوان لە خوێندنى ئێواران بریتی بوو لە  (3

 یان وەرگیران.(٢3١8)پێشکەشکارى سااڵنى ڕابردوو، کە داواکارییان پێشکەش کردبوو  (53٠٢)لە کۆى  (4

لەگەڵ نمرەکانیان لە دەرچو بەهۆى هەڵە پڕکردنەوە و هەڵنەبژاردنى شوێنى گونجاو  (7١١8)هەروەها  (5
کورسى بەتاڵ   (8١١9)، بەاڵم بەهۆى ئەوەى  %(١3)قۆناغى یەکەمدا وەرنەگیراوان کە ڕێژەکەیان گەیشتە  

 ماوبووە، بۆیە ئەوانیش وەرگێران.
 

دەرچوو، بۆیە ڕێژەى وەرگرتن   (4949٦)گەیشپپتە   (٢٠٢١-٢٠٢٠)بۆ سپپاڵى خوێندنى  بەمەش کۆى وەرگیراوان
  .%(١٠٠)هاوشێوەى ساڵى ڕابردو بووە  .نى هەرێمى کوردستانلە زانکۆو پەیمانگەکا

لە:  بریتین لە زانکۆ و پەیمانگەکان بە ڕێگە و میکانیزى جیاوازتر وەردەگیران، کە دەچووانبەشێکى تر لە 
وانى ئامادەییە وەکان، یەکەمى پەیمانگەکان، دەرچیسیستمى پۆلیتەکنیک، خوێندنگە نێودەوڵەتی)

پەنجا   (5٠  )  سەرووی  گەیشتە  (٢٠٢١-٢٠٢٠). بەم پێیەش ژمارەى وەرگیراوان بۆ ساڵى خوێندنى  (پیشەییەکان
 .هەزار پێشکەشکار

 :یەکانى دەرەوەى ئیدارەى هەرێمى کوردستانیکەرکوک و ناوچە کوردستان

بااڵ و توێژینەوەى وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى لەسەر ڕاسپاردەى وەزیرى خوێندنى 
زانستى سااڵنە کارئاسانى دەکات بۆ وەرگرتنى خوێندکاران و قوتابیانى کەرکوک و ناوچە دابڕێندراوەکانى 
 دەرەوەى ئیدارەى هەرێمى کوردستان، بەتایبەت ئەو خوێندکارانەى لە خوێندنگە کوردییەکان دەخوێنن.

داواكارییان  دەرچووان ك لەیەژماره وهركوكەكە نووسینگەیی رێگە لە (٢٠٢١-٢٠٢٠)بۆ ساڵى خوێندنى  -
خوێندکار بەهەمان پێوەر و  (١١5٢)شكرد، لە ئەنجامدا ڕەزامەندى نیشاندا لەسەر وەرگرتنى پێشكە

 .کۆنمرەى وەرگیراوى خوێندکارانى هەرێم
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 :خوێندنى تایبەت
 

پێگەیاندنى ڕۆڵەکانمان و  پڕۆسەیلە هەرێمى کوردستان کۆڵەگەیەکى گرنگن لە  تایبەت خوێندنى
لەسەر بنەماى  فێربوونو هەربۆیە بەئامانجى ڕەخساندنى دەرفەتى خوێندن  ەکان،یبنیادنانى توانا مرۆی

یەکسانى و دادپەروەرى بۆ گەنجانى واڵتەکەمان بە کوالێتى بەرزى خوێندن بۆ گەیشتنیان بە خەون و 
هاوتەریب لەگەڵ  .یارمەتیدەر بێت بۆ تۆخکردەنەوەی ئینتماى نیشتمانىخولیاکانیان، بەشێوەیەک 
ەکان، وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى  سااڵنە پالنى تایبەتى خۆى یخوێندن لە زانکۆ حکومی

و   کوالێتی لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانى هەرێمى کوردستان ڕادەگەێنێ، لەو پالنەشدا بەوردى ڕەچاوى
 چۆنیەتى خوێندن دەکرێ.

دا بەڕچاوکردنى کۆمەڵێک پێوەرى تایبەت بەنمرەى وبۆ ئەو مەبەستە لەماوەى دوو ساڵى ڕابردو
یەکانى هەر بەشێکى زانستى لە یزانکۆ و تاقیگەکان ژمارەى کورس زانستىپێشکەشکار و تواناى ستافى 
 دیاردەکات. زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان

لەو چوارچێوەیەدا و، لەماوەى دوو ساڵى ڕابردوودا، سەربارى ڕەخساندنى ژمارەیەکى زۆرى کورسى 
خوازیاران، بەاڵم لە هیچ یەکێک لەو دوو ساڵەدا پالنى وەرگرتن بەتەواوەتى پڕ نەکراوەتەوە،  بۆخوێندن 
وان لە زانکۆ و ەى خوارەوە وردەکارى پالنى وەرگرتن و پێشکەشکاران و ژمارەى وەرگیرایئەم خشتە

 پیشان دەدات. (٢٠٢١-٢٠٢٠)پەیمانگە تایبەتەکانى هەرێمى کوردستان لەماوەى ساڵى خوێندنى  
 

 ژمارەی وەرگیراوان  (6-1)خشتەى 
 لە زانكۆ و پەیمانگە تایبەتەكان پیشان دەدات (2021-2020)بۆ ساڵی خوێندنی  

 كورسی بەتاڵ  ژمارەی وەرگیراوان  ژمارەی پێشكەشكاران  پالنی وەرگرتن  ئاستی خوێندن  ساڵی خوێندن 

2020 -2021 
 ١4,٠٦٠ ٦,893 ١3,٢٢7 ٢٠,953 بەكالۆریۆس 
 4,445 4,8٦٠ 9,١9٦ 9,3٠5 دباۆم 

 18505 11753 22423 30258 كۆی گشتی 
 

پالنى وەرگرتن و ژمارەى پێشکەشکاران و ژمارەى وەرگیراوان و کورسى بەتاڵ بۆ ساڵی  (2-1)شێوەى 
 پیشان دەدات (2021-2020) (2020-201٩)خوێندنی 

 
 

نپالنی وەرگرت
٥٩,٢٩٤

نژمارەی پێشكەشكارا
٤٣,١٧٢

ژمارەی وەرگیراوان
٢٣,٤٠١

اڵكورسی بەت
٣٥,٨٩٣

پالنی وەرگرتن ژمارەی پێشكەشكاران ژمارەی وەرگیراوان كورسی بەتاڵ



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

96الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

 ندی نیشتمانى زانكۆكانی کوردستان:ڕێزبە
 

گرنگ و پڕ بایەخەکانى وەزارەتى خوێندنى بااڵ و ە  ییزبەندی نیشتیمانی یەکێکى دیکەیە لە پڕۆژە زانستیڕ
توێژینەوەى زانستى، کە بریتیە لە ڕێکخستنی پێشبڕکێ لە نێوان زانکۆکانی کوردستان لەسەر بنەمای 

راسیمێكدا ئەنجامی ڕیزبەندی ، لە مە(جاری چوارەم)پێوەری زانستی و ئەکادیمی، لەو چوارچێوەیەدا و بۆ  
و  شاڕێی کرانەوە ،ڕیزبەندی نیشتیمانی)دروشمی بە (٢٠١9)تان بۆ ساڵی نیشتیمانی زانکۆکانی کوردس

 ، کە ئەنجامەکەى بەم شێوەیە بوو:راگەیێندرا (متمانە و دڵنیایی

دا بە شێوازی ڕاندۆم  (B) و لەنێو گروپی  (B) ئەو زانکۆیانەی کە دەکەونە گروپی زانکۆ حکومییەکان: •
 ڕێکخراون:

زانکۆی  ،هەولێر /زانکۆی کوردستان ،زانکۆی ساێمانی ،زانکۆی سۆران، زانکۆی سەالحەدین) B گروپى -
 .(زانکۆی هەولێری پزیشکی ،زانکۆی کۆیە ،دهۆک

زانکۆی  ،زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر ۆ،زانکۆی چەرم ،زانکۆی پۆلیتەکنیکی ساێمانی ) C گروپى -
 .(زانکۆی زاخۆ ،زانکۆی گەرمیان ،زانکۆی پۆلیتەکنیکی دهۆک ،ڕاپەڕین

 .(زانکۆی هەڵەبجە ) D گروپى -

دا بەشێوازی (B) و لەنێو گروپی  (B) ئەو زانکۆیانەی کە دەکەونە گروپی تایبەتەکان: زانکۆ •
 ڕێکخراون: راندۆم 

  ، هەولێر  / زانکۆی جیهان  ، زانکۆی تیشکی نێودەوڵەتی  ،ساێمانی  - زانکۆی ئەمەریکی لە عیراق  )  B گروپى -
 .(زانکۆی نەورۆز ،زانکۆی کۆمار بۆ زانست و تەکنۆلۆجیا ،زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

 . (زانکۆی نۆڵج ،زانکۆی لوبنانی فەرەنسی ،دهۆک -زانکۆی جیهان ،ساێمانی -زانکۆی جیهان) C گروپى -

 .(زانکۆی بەیان -زانکۆی ئەربیای نێودەوڵەتی  -زانکۆی کاسۆلیک ) D گروپى -

ئێستادا گۆڕانکارى پێوەرەکانى ڕیزبەندى نیشتمانى زانکۆکانى کوردستان کراوە، بەشێوەیەک لە 
کاریگەرى هەبێت لەسەر بەرزکردنەوەى ئاستى زانستى و کوالێتى خوێندن لە هەرێمى کوردستان، 
م بڕیارى ئەوەش دراوە، کە ئەمساڵ ڕاگەیاندنى ئەنجامەکان بەشێوەى گروپ نابێت بەڵکو یەکەم و دووە

 و سێیەمى زانکۆکان دیارى دەکرێت.
 

 :تیوڵەندی نێودهیوهپە

 زراوهت و زانكۆ و دامە زارهكانی وهكادیمی و زانستییە ئە ندییەیوهی پەئامانجی فراوانكردنی بازنەەب
كانی واڵتانی جیهان، ندیدارهیوهپە  نەت و الیەزارهڵ وهگەرێمی كوردستان، لەكانی هەكادیمییەزانستی و ئە 
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کە   ،ئەنجامدرا  کۆبوونەوە رێمی كوردستان دیدار و  هە  تان لە واڵ  کونسولگەریتی و  رایەی نوێنە ڵ زۆربەگەلە
 چەندین ئەنجامى گرنگ بەدەستهاتوون:

کورسی بۆ خوێندنی دکتۆرا   (3)کورسی بۆ خویندنی ماستەر و    (8)واڵتى کۆریای باشور   (٢٠٢٠)لە ساڵى  (١
 پێشکەشى هەرێمى کوردستان کرد.

پێشپکەش  خوێندنیانسپکۆلەرشپیپی  (چینی میاای و هیندکۆماری )انى واڵتهەریەک لە  (٢٠٢١)لە سپاڵى  (٢
 بە هەرێمی کوردستان کردووە، لە وەزارەت کاری پێویستیان لە سەر کراوە.

ئەم ڕێکخراوە دەستکراوە بە ووتوێژی سەرەتایی بۆ هاوکاریکردنی   لەگەڵ:  GIZئای زێت    جیرێکخراوی   (3
یەکانیان و کردنەوەی کۆرسی پێویست یناوەندەکانی پەرەپێدان بۆ کار لە ڕێگەی پشتگیری دارایی چاالک

 گەرەنتیدەدات    تێداهەروەها ئەم ڕێکخراوە ئەنجومەنی ڕاوێژکاری دروستکردوە، کە    .بۆ ئەم سێنتەرانە
اری هەرێم و چۆنیەتی ڕەنگدانەوەی لە سەر بەرنامەی خوێندن و پێشکەشکردنی شارەزایی ی کڕبە بازا

 ژنەیە.یکار، نوێنەرێکى وەزارەتیش بۆتە ئەندامى ئەم ل یڕبەر لە دەستکردنیان بە کار لە بازا

 ى هەیە. بەتایبەتیشڕێژەران لەگەڵ زانکۆکانی واڵتان دمامۆستایان و خوێندکاران و توێژه ئاڵوگۆڕی (4
 Education)بەشدارى وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى و ستافى وەزارەت لە کۆنگرەى 

world forum) .لە واڵتى بەریتانیا و ئاڵوگۆڕى زانستى لەگەڵ وەزیرانى خوێندنى بااڵى واڵتان 
 

 پەیوەندى نێوان وەزارەتى خوێندنى بااڵى هەرێم و ناوەند:

توێژینەوەى زانستى بۆ پەرەپێدانى پەیوەندییەکانى لەگەڵ حکومەتى ناوەندو وەزارەتى خوێندنى بااڵ و 
، بەتایبەت بۆ بەردەوامدان پەیوەندى وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى عێراقى لە
ەکانى هەرێمى کوردستان، بۆ ئەمەش یچارەسەرکردنى پرسى متمانە پێدان بە زانکۆ و دامەزراوە زانستی

ژنەى جیاجیاى تایبەتمەندەوە یپێکهێنران و هەنگاوەکان لە ڕێگەى ل  دوو الیەنهەربەش لە نێوان  ژنەى هاویل
 دەستپێکردوە.

وەزارەتى خوێندنى بااڵى عێراق لەگەڵ نوێنەرانى وەزارەتى خوێندنى بااڵى  شاندیلەو چوارچێوەیەشدا 
حکومەتی هەرێم بەردەوام لە کۆبونەوە و پەیوەندیدان. لەالیەکى دیکەشەوە بەڕێز وەزیرى خوێندنى بااڵى  

و بەردەوامى لەگەڵ وەزیرى خوێندنى بااڵى عێراق و ڕێکخراوى یونسکۆ   ڕلستەوخۆهەرێم پەیوەندى 
 .هەبووە

ڕاپەڕین، هەڵەبجە، )ژنەکان لە هەریەک لە زانکۆکانى یلە ئەنجامى پەیوەندییەکان و کارى بەردەوامى ل
ژنەى تایبەتمەندى حکومەتى عێراق توانرا زانکۆکانی کوردستان یلەگەڵ ل (گەرمیان، سۆران، زاخۆ

حکومەتی  مەرج لەالیەندانپێدانانی بە (هەولێر، ڕاپەرین، سۆران، زاخۆ، هەڵەبجە و گەرمیان ،کوردستان)
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توانرا دانپیانانی  (ساێمانی و هەولێر)هاوکات هەردوو زانکۆی پۆلیتەکنیکی  .بەدەست بهێنن ەوەعێراق
تەواوەتیان بۆ بەدەست بهێنین، ئەوەش دەسکەوتێکى زانستى گرنگە بۆ هەرێمى کوردستان و دەرچووانى 

بەخوێندنى بااڵ  ڕێژەزانکۆیەکى جیهان بخوازن دەتوانن دئەو زانکۆیانە، کە لێرە بەدواوە دەتوانن لە هەر 
 بدەن.

 

 :خوێندن لە سەردەمى کۆرۆنا

ڤایرۆسى  باڵوبوونەوەی، بەهۆى (٢٠٢٠-٢٠١9)لەگەڵ دەستپێکردنى کۆرسى دووەمى ساڵى خوێندنى 
خوێندن لە زانکۆکانى کوردستان هاوشێوەى زۆربەى زۆرى زانکۆکانى جیهان ڕوبەڕووى  پڕۆسەیکۆرۆنا، 

ئاڵنگارییەکى تازە بووە، کە ئەوەش بریتىبوو لە داخستنى دەرگاى زانکۆ و پەیمانگەکان بۆ  ڕێگرکردن لە  
ى پارێزییەکانى حکومەتۆتەشەنەکردنى ڤایرۆسى کۆرۆنا لە ناو کۆمەڵگە و جێبەجێکردنى ڕێکارە خ

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەر زوو وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى   ؛هەرێمى کوردستان
قوتابیان و خوێندکارانی کوردستان و کەسوکاریان کە ساڵی خوێندنی  هەموو دڵنیایدایەكەوتنەخۆ و، 

، چەند هەنگاوێکى بەفیڕۆ ناچێت، بۆ ئەو مەبەستە و، بەسوود وەرگرتن لە ئەزموونى واڵتان (٢٠٢٠-٢٠١9)
 -جێبەجێکرد:

 لە بوارى تەندروستى و خۆپارێزى ئەنجومەنى وەزارەت بە  رى عەمەلیات لە وەزارەت:وپێکهێنانى ژو (١
ورى عەمەلیاتى سەرەکى لەسەر ئاستى وسەرۆکایەتى وەزیرى خوێندنى بااڵ و ڕاوێژکارى وەزیر ژ

ەکانى یڤایرۆسى کۆرۆنا دەستپێکرد و، تیمە زانستیوەزارەت ڕاگەیاند و، هەڵمەتى خۆپاراستنى لە 
زانکۆکانیش بۆ هۆشیارى تەندروستى، ڕاوێژى زانستى و ئەنجامدانى توێژینەوە خرانە ئامادەباشیەوە، 

 هاوکات ئەنجومەنی وەزارەت لە چەند کۆبونەوەیەکى جیادا ئەم بڕیارانەى دەرکرد:

کۆمەڵەى پزیشکى  کانیکۆلیژەژنەى هاوبەشیان لە یشارەکان ل هەموو لە دامەزراوەکانى خوێندنى بااڵ  •
و زانستە تەندروستییەکان و زانستە بنچینەییە پەیوەندارەکان پێکهێناو، خرانە خزمەتى کەرتى 

 تەندروستى.

دەستەى کوردستانى بۆ دیراساتى  ، لە(ڤایرۆسی کۆرۆنا)کردنەوەى تاقیگەی زانستی تایبەت بە  •
زانکۆکانى سۆران و گەرمیان، کە بەشێکی تاقیگەکان تایبەتن بە  ستراتیژى و توێژینەوەى زانستى و

ئامێر و تەکنۆلۆجیا و   هەموومەبەستە  دەستنیشانکردنی ڤایرۆسى کۆرۆنا، بۆ ئەو پشکنین و
ڕیەڵ )بە تایبەت ئامێری  دەستەبەرکراوەپێداویستییەکانی دەستنیشانکردنی نەخۆشییەکەیان بۆ 

دامەزراوەکانى وەزارەتی تەندروستی بۆ دەستنیشانکردنی ، ئەوەش بووە یارمەتیدەری (تایم
ەکە، لە ئێستاشدا ڕۆژانە و بەبەردەوامى لە خزمەتى تەندروستى هەرێمەکەماندایە. هەروەها ینەخۆشی

پێویست بۆ دەستنیشانکردنى نەخۆشیەکە  گشتی بەهەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتى تەندروستى
 دابینکراوە. 
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ی بۆ نەخۆشی کۆرۆنا (GIS) وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى بەکارهێنانی سیستمی •
پەتای کۆرۆنا  تووشیکە بریتییە لە داخڵکردنی زانیاری و داتاى ئەو نەخۆشانەی کە پڕۆژەڕاگەیاند، 

تی دەبن لە سەرتاسەری کوردستان، دواتر لە ڕێگەی ئەم سیستمەوە داتاکان بە شێوەیەکی زانس
بەردەست دەبن بۆ شیکردنەوە و ڕاڤەکردن و یارمەتیدەری وەزارەتی تەندروستی و دەزگا بەرپرسەکان 

بۆ کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییەکە و ڕێگرتن   دروستبدەن  -بۆ ئەوەی بتوانن لە سەر بنەمای زانستی بڕیاری  
 .هاوواڵتیانلە باڵوبونەوە و پاراستنی گیانی 

ئەو تیمانەى لە ئاسپتى شپارەکان پێکهاتن هاوکارن لە باڵوکردنەوەى هۆشپیارى تەندروسپتى و ڕێگرتن  •
نەخۆشپپپپیەکە و پالنى چپارەسپپپپەر و ئەنجپامپدانى توێژینەوەى زانسپپپپتى و ڕاوێژ و  باڵوبوونەوەیلە 

 ڕاپۆرتى بەردەوام بۆ پشتیوانیکردنى هەوڵەکانى وەزارەتى تەندروستى.

نەکان و دەسپپپتیشپپپانکردنى  وکە بەکاردەهێرنێت بۆ پرۆسپپپێسپپپکردنى نمو(VTM)ئامادەکردنى مادەى  •
 .(ساێمانى، پۆلیتەکنیکى ساێمانى، چەرمو و گەرمیان)نەخۆشى کۆرۆنا، لە هەریەک لە زانکۆکانى 

بوارى  هاوكات لە لە زانکۆکانى کوردستان: (پاڵپشتیکار)دەستپێکردنى خوێندنى ئەلیکترۆنى  (٢
خوێندن و پەرەپێدانى زانستیدا، هەر لەگەڵ داخستنى دەرگاى زانکۆ و پەیمانگەکان ئەنجومەنى 

دا بەسوود وەرگرتن (٢٠١9)ى ساڵى  (شەشەم-پێنجەم-چوارەم-سێیەم)وەزارەت لە کۆبونەوەکانى ژمارە  
خوێندنی ساڵى   لە ئەزمونى سەرکەوتوویى واڵتان بڕیاريدا: بە تەواوکردنی ئەو بەشە کەمەی پرۆگرامی

 (پاڵپشتکاری) وازیێشخوێندنى ئەلیکترۆنى بە (٢٠٢٠/ 5/ ٢)، لە ڕێکەوتى بووکە نەخوێندرا  (٢٠٢٠-٢٠١9)
پرۆسەکانی تر بەشێوەی   هەموولە زانکۆ و پەیمانگە حکومى و تایبەتەکان دەست پێبکات. لەهەمانکاتدا  

دباۆمی بااڵ، ماستەر )خوێندنی بااڵ  دەستیپێکرد وەک خوێندنی قوتابییان و خوێندکارانی ئەلیکترۆنی
کۆنفرانس و سیمینار و سیمپۆزیەم و گفتوگۆی  )، هەروەها پرۆسە ئەکادیمییەکانی تر (و دکتۆرا

 .(تێزەکانی ماستەر و دکتۆرا و نازناوی زانستی و پێداگۆجی و ...هتد

سەربەست  ەوەی  درایە زانکۆکان بۆ ئ  دەسەاڵتهەر لە چوارچێوەی سەربەخۆیی زانستی و ئەکادیمی  
بن لە بەکارهێنانی هەر جۆرە پالتفۆرم و ئەپایکەیشنێک، کە لەگەڵ تایبەتمەندێتی زانکۆکانیاندا 

دەزگای سەرپەرشتی و )، بۆ ئەو مەبەستە (پاڵپشتکاری)دەگونجێت بۆ جێبەجێکردنی سیستمی 
خوێندنی بااڵ و لە وەزارەتی  (فەرمانگەی خوێندن و پالن دانان و بەدواداچون)و  (جۆری یدڵنیای

 چۆنیەتین لە وتوێژینەوەی زانستی ڕاسپێردران بۆ بەدواداچونی بەردەوام بەمەبەستى دڵنیابو
لەالیەن  ڕۆژانە، لەو چوارچێوەیەشدا بە ڕاپۆرتى ئەلیکترۆنیخوێندنی  پڕۆسەینی وبەڕێوەچو

 زانکۆکانەوە ئاگادارى تەواوى پرۆسەکە دەکرانەوە.
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مەنى وئاسایى ئەنجناى  (8)ژمارە    کۆبوونەوەیلە  :  (2020-201٩)خوێندنى ساڵى    پڕۆسەیکۆتاییهاتنى   (3
بەڕێوەچوو،  ئۆناڵینبەشپپپپێوەى  (٢٠٢٠/ 5/ ٢٦)وەزارەتى خوێنپدنى بپااڵ و توێژینەوەى، کە لە ڕێکەوتى 

 خوێندن دران: پڕۆسەیلەبارەى ئەم بڕیارانەى خوارەوە 
 

 بۆ ئەو زانکۆیانەی کە پەیڕەوی بۆڵۆنیا پرۆسێس دەکەن بڕیار درا: •

ئەو کریپدیتپانەی کە خوێنپدراوە و تپاقیکردنەوەی تێپدا ئەنجپام دراوە بۆ سپپپپاڵی   هەمووئەژمپارکردنی  .١
 .(٢٠٢٠-٢٠١9)خوێندنی 

- ٢٠٢٠)لە ساڵی خوێندنی    وداهاتو  سمێستەرەکانیبەسەر    دابەشکرا   ئەو کریدیتانەی کە نەخوێندراوە، .٢

سیستمی بۆڵۆنیا ئەم جۆرە و خوێندران، چونکە بە گوێرەی  وسااڵنی داهات  سمێستەرەکانیو لە    (٢٠٢١
 گۆڕانکاریانە ڕێگەپێدراوە بەپێی بنەماکانی کۆکردنەوەی کریدیت دەبێت.

 

 سیستەمی سااڵنەو سیستەمی کۆرسات: بەم شێوەی خوارەوە جێبەجێ دەکرێت: •

ئەنجامی تێرمی یەکەمیان بۆ ئەژمار دەکرێت   (زانسپپتییەکان و مرۆڤایەتییەکان)بەشپپەکان  هەموو .١
 .(٢٠٢٠-٢٠١9)نی ساڵی خوێندنی ون یان دەرنەچوووبۆ مەبەستی دەرچ

ن، یپان تپاقیکردنەوەیپان  وئەو قوتپابی و خوێنپدکپارانەی کە لە ئەنجپامەکپانی تێرمی یەکەم دەرنەچو .٢
نەکردوە،  زانکۆکان لە ڕێگەی ڕاپۆرتی زانستی، یاخود هەر میکانیزمێکی تری گونجاو هەڵسەنگاندن  

 بگەڕێنەوە نێوکامپەسی زانکۆکان.ئەنجام ئەدەن، بەبێ ئەوەی خوێندکاران 

نی قۆناغە کۆتاییەکان، نمرەکان لە نێوان مامۆستای سەرپەرشتیار وسەبارەت بە توێژینەوەی دەرچو .3
 .ئەنجامبدەنو یەک مامۆستای تری هاوپسپۆر دابەشکرا تا هەڵسەنگاندن بۆ توێژینەوەکە 

ەکانی پزیشکی گشتی و پزیشکی ددان، ژسەبارەت بە قوتابیان و خوێندکارانی قۆناغی کۆتایی کۆلی .4
 نەخۆشخانەکان کران.ئەوان ڕەوانەى ناو 

 

بەجێبەجێکردنى ئەم ڕێکار و بڕیارە خۆپارێزیانە و تەواوکردنى پڕۆگرامەکانى خوێندن، ئەنجومەنى 
-٢٠١9)هاتنى ساڵى خوێندنى  ی  وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى سەرکەوتووانە بڕیارى کۆتای

 یدا.(٢٠٢٠
 

ئەنجومەنى وەزارەتى خوێندنى   (٢٠٢١-٢٠٢٠)ێندنى  بۆ ساڵى خودەستپێکردن لە ساڵى نوێى خوێندن:  •
بەشپێوەى   (٢٠٢٠/ 8/ ٢9)ى ئاسپایى خۆى لە ڕێکەوتى  (9)ژمارە   کۆبوونەوەیبااڵ و توێژینەوەى زانسپتى 

بەرنپپامەى وەزارەت بپۆ سپپپپپاڵپى نپوێپى خپوێپنپپدن و  و ئەنپجپپامپپدا. لە کپۆبپونەوەکەدا پپالن ئپۆنپاڵیپن
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و، بەرزکردنەوەى ئپپاسپپپپتپى زانسپپپپتپى  سپپپپتپپانبەرەوپێشپپپپبپردنى ڕەوتى خوێنپپدن لە هەرێمپى کورد
و، کواڵێتى خوێندن  و، ڕەچاوکردنى بارودۆخى تەندروستى هەرێمى کوردستان، پڕۆژەى  خوێندکاران

پێشپپپنیازێکى پەسپپپند کرد و بەرزیکردەوە بۆ ئەنجومەنى وەزیران بەمەبەسپپپتى بڕیاردان، ناوەڕۆکى 
 -پڕۆژەکە ئەم خااڵنەى خوارەوەى لەخۆگرتبوو:

کۆتای   (٦/ 3٠)دەسپتپێدەکات و پێویسپتە سپاڵى ئەکادیمى لە  (9/ ١)خوێندنى سپاڵى نوێى ئەکادیمى لە  •
 پێدێت.

خوێنپدن لە زانکۆ و پەیمپانگەکپانى لە هەرێمى کوردسپپپپتپان  پڕۆسپپپپەی (١٠/ 4)تپاکو  (9/ ٢٠)لە نێوان  •
دەسپتپیدەکات، بەشپێوەیەک زانکۆکان سپەرپشپکن و دەسپەاڵتیان پێدەدرێت لە نێوان ئەم دو ڕێکەوتە 

 دەستنیشان بکەن. (٢٠٢١-٢٠٢٠)ڕۆژێک بۆ دەستپێکردنى خوێندنى ساڵى 

  blended) دنى ئاوێتە واتە ە لەخوێنیبریتی (٢٠٢١-٢٠٢٠) خوێندن بۆ ساڵى خوێندنى سیستەمی •
learning). 

سپپەکان و کۆتاى سپپاڵ و کردارى ناو نەخۆشپپخانەو ڕەکان و تاقیکردنەوەى کۆیخوێندنى وانە پراکتیکی •
ە سپپپەرەکییەکان لە ناو کامپەس دەخوێنرێت، بەو واتایەى زۆربەى خوێندنى یتاقیگەکان و وانە تیۆری

 ساڵى نوێ لە ناو کەمپەس دەبێت.

ئەو مپاوەیە بۆ ڕاهێنپانى مپامۆسپپپپتپایپان بەکپاردەهێنرێپت و یپاخود  (4/ ١٠)تپاکو  (١/ 9)مپاوەى نێوان  •
 ڕێکخستنەوەى ساڵنامەى زانکۆ و قەرەبوکردنەوەى وانە فەوتاوەکان.

 هەفتە کەمتر بێت. (١5)هیچ کۆرسێکى خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگەکان نابێت لە  •

  ( ٢٠٢١-٢٠٢٠)پەتاى کۆرۆنا، تەنها بۆ ساڵى خوێندنى  باڵوبوونەوەیبەهۆى بارودۆخى تەندروستى و  •
 سیستەمیلەنێوان زانکۆکانى هەرێم سیستمى میواندارى دەکرێتەوە، ئەویش لەنێوان بەش و 

 هاوشێوەدا دەبێت.

بۆ خوێندنى ئاوێتە، هەر زانکۆیەک ئەو پالتفۆرمە سپپتانداردانەى خوێندن بەکاردەهێنێت کە یونسپپکۆ  •
 راسپاردەى دەکات.  

 ماستەرو دکتۆرا دەستپێدەکات. / خوێندنى خوێندنى بااڵ پڕۆسەی (١١/ ١٠/ ٢٠٢٠)لە  •

سپاڵى نوێى  پڕۆسپەیدواى پەسپندکردنى کۆى ئەم پێشپنیازانە و چەندین پێشپنیازى دیکەى پەیوەسپت بە 
وەزارەت  بەختانە شپپپ خۆخوێندن لەالیەن ئەنجومەنى وەزیران، بڕیارەکان چوونە بوارى جێبەجێکردنەوە،  

زاڵبن بەسپپپپەر ئاسپپپپتەنگەکانى ڤایرۆسپپپپى کۆرۆنا و،  (٢٠٢١-٢٠٢٠)ن توانیانە لە سپپپپاڵى خوێندنى و زانکۆکا
 انە پالنى خوێندن جێبەجێ بکەن.وسەرکەوتو
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 :کۆنفرانسى زانستى
 

هاوشپپان لەگەڵ بەڕێوەچوونى کارە زانسپپتى و کارگێڕى و داراییەکان، وەزارەت و زانکۆکان لە ماوەى دوو 
 ڕابردوودا چەندین کۆنفرانس و کۆڕى زانستى و ئەکادیمیان ڕێکخستووە:ساڵى 

 

لەم ساڵەى خوێندنیشدا لە وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى و  :(2021-2020)ساڵى خوێندنى 
زانکۆکاندا دەیان کۆنفرانس و دیبەیت و سیمپۆنیزم و دیدارى زانستى و ئەکادیمى جیاجیا لە گشت بوارە  

 - و ئاوێتە و ناوکەمپس بەڕێوەچوون، بۆ نمونە: ئۆناڵینجیاجیاکان بەشێوەى 

ڕیفۆرمى خوێندنى ) رخ و لە پێناو رگرتنى هاوچەوه سیستەمێکیندن و و خوێرهناونيشانى بەبە •
سیستمى وەرگرتنى هاوچەرخ )و  (وەزى گەنجان ئاوێتەى بازاڕى کارى کوردستان دەکات  پیشەیى

ى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى وەزارەت ، یەکەمین دیدارى هاوبەشى(زامنى پەرەپێدانى تواناى داهێنانە
 و.ى پەروەردە بەڕێوەچووەزارەت زانستى و

 بەڕێوەچوون: (٢٠٢١-٢٠٢٠)لەسەر ئاستى زانکۆکانیش ئەم چاالکیە زانستیانە لە ساڵی خوێندنی  •
 

 (2021-2020)ەکان لەسەر ئاستى زانکۆکان ییە زانستییکار و چاالک (3)خشتەى 

 زانکۆ 

سیمپۆزیۆم كۆنفرانس 
 

ۆرک
شۆپ
 

سمینار
خولی  
جۆراوجۆر
نێودەوڵەتی 
 توێژینەوەی  ڕێككەوتنامە  

نێودەوڵەتی
 

ناوخۆیی
ناوخۆیی 
 

دكتۆرا
ماستەر  
زانستی 
 
 ٢47 35 ٢5 ٢ ٢ ٢ ٦53 ١٠ ١ ١ ٠ سەاڵحەددین 

 85 38 54 ٠ ٢ 4 ١٠9 ٢8 ١ ١ ٠ هەولێرى پزیشکى
 ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ٠ ١ ٠ ١ ١ ڕاپەڕین 
 3١8 53 8١ ٦ ٢9 ٢4 939 54 ٦ ٠ ٦ دهۆک
 ١١5 ١١ ٢7 ٠ ٠ ١١ ١٢9 ٢٢ ٠ ٠ ٢ سۆران 

 48 ٢3 5 4 3 ١4 ١١7 53 ٢ ٠ ٠ هەڵەبجە 
 ١٦٢ ٢٢ ١7 ١3 ١3 ٢٠ 4٦٠ ١٠ ٠ ٠ ٢ زاخۆ 

 85   ٢  4 3٢3 ٢١ ١ ٠ ٠ گەرمیان 
 ٢٢٠ 4 ٠ 5 3 ١٠ ٢35٦ 54 ١ ١ 3 پۆلیتەکنیکى هەولێر 
 ٢3 ١٢5 4٢ 4 3 4 4٢3 ٢4 ١ ٠ ١ پۆلیتەکنیکى دهۆک 

            سلێمانى 
            پۆلیتەکنیکى سلێمانى 

            چەرموو 
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 وەزارەتی پالندانان
 

 یەکەم: لە ئاستی چاکسازی

بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و تیمی پسپۆڕانی کۆری کاردەکات لەسەر وەزارەتمان 
هەرێمی کوردستان، ئەم حکومەتی کردنی سیستەمی گرێبەستە گشتییەکانی  ۆژەی بە ئەلیکترۆنیڕپ
ۆژەکە تەواو بووەو ئامێر و سێرڤەرەکان  ڕلە ئێستادا دیزاینی پ .دەستپێکراوەپەوە ٢٠١8ۆژەیە لە ساڵی ڕپ

انی ڕڕاهێنان بە سەرپەرشتی پسپۆ پڕۆسەیلە فەرمانگەی تەکنۆلۆجیای زانیاری حکومەت دانراون و 
 ە دەستی پێکردووە.یکۆری بە تیمی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان لەسەر ئەم سیستەمە ئەلیکترۆنی

 ستی خزمەتگوزاریەم: لە ئاودو

ی هەرێمی کوردستانی ئامادە کردووە و نێردراوە بۆ ٢٠٢١ی بودجەیاسای  پڕۆژەوەزارەتمان ڕەشنووسی 
 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بە مەبەستی پەسەندکردنی، کە بەپێی بڕی شایستەی هەرێم لە

کانی پڕۆژەداوامان لە وەزارەتەکان و پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان کرد کە  فیدڕاڵعێراقی  بودجەی
عێراق     بودجەی  مان بکەن بە مەبەستی دانانی تەرخانکراوی پێویست لەسەرەکەخۆیان پێشکەشی وەزارەت
 بەپێی خشتەی خوارەوە:
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1  776  1,026,296 177,292 750 849,004   و ێر

50,000 120,000 

2      503 575,564 434 123,444 699,008 

3         533 665,341 534 135,636 800,977 

4  112  99,889 10,668 80 89,221     ب ە

5         104 142,638 224 35,052 177,690 

6  148  201,539 25,908 45 175,631 گ رمیان

7       69 95,985 0 0 95,985 

         2245 2,593,384 2067 508,000 3,101,384 50,000 120,000 3,271,384 
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سەرۆكایەتی لە ساڵی دووەمی دەستبەکاربوونی کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێم بە فەرمانی 
 مایار دینار لەسەر داهاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ هەردوو (349)ئەنجومەنی وەزیران بڕی 

ی پڕۆژەگەشەپێدانی پارێزگاکان و وەبەرهێنانی وەزارەتەکان تەرخانکرا بۆ ئەنجامدانی کۆمەڵێک    بودجەی
ئەم  .کانی کردووەپڕۆژەی مان سەرپەرشتی لیست و تەرخانەکەخزمەتگوزاری و ستراتیجی  کە وەزارەت

 :خەرجدەکرێت ە پارەیە بە شێوەی نەختینە بەپێی خشتەی خوارەوەڕب
 

 پارێزگا  ژ
 کۆی گشتی 
ڕەزامەندی 

 دراو 

ژ. پڕۆژەی 
 پارێزگاکان 

 کۆی گشتی 
تەرخانکراوی 

 پارێزگاکان 

ژ. پڕۆژەی 
 وەزارەتەکان 

بڕی تەرخانکراو  
بۆ وەزارەتەکان  

 تا ئێستا 

کۆی گشتی  
ڕەزامەنی  

خەرجکردن تا  
 ئێستا 

 58,9٦٢ 3٠,٦١٠ 34 ٢8,35٢ ١3١ ١٢8,35٢ ولێر هە  ١
 ٦4,984 3٢,984 ١٦ 3٢,٠٠٠ ١٠4 77,٠٠٠ دهۆك ٢
 3٠,55٠ 8,٠٦3 ١١ ٢٢,487 3١ 3٠,٠٠٠ بجەڵە هە  3
 4٦,77٢ ٢٢,454 ١5 ٢4,3١8 ٢٦ 78,475 ساێمانی   4
 ١3,7٠4 ١3,7٠4 5 ٠ ٠ ٢٠,875 ڕاپەرین  5
 ٢,5٠١ ٢,5٠١ ٦ ٠ ٠ ١5,٠٠٠ رمیانگە  ٦
 217,473 110,316 87 107,157 292  34٩,702 کۆی گشتی   

 

 پڕۆژە ستراتیجییەکان بریتین لە:

 .دەربەندیخان –کەالر  ڕێگای -

 .کفری –کەالر  ڕێگای -
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پڕۆژەی وەزارەتەکان. ژ …2021تەرخانکراوی 
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 .ڕۆڤیا –هەولێر  ڕێگای -

 .گوپال –ڕۆڤیا  ڕێگای -

 .نەڕچوارقو-دوکان  ڕێگای -

 .(کەالر، قوشتەپە، بەردەرەش)سایلۆ لە  ٣ -

 .(خۆرنەوازان، دێوانە، ئاقوبان، نازەنین، بانوی ئاقوبان، خەنس، چەمرگە، جەلی)دانە  ١٣بەنداوەکان  -
 

 چاالکییەکان لە بواری گرێبەستە گشتییەکان:

مان کاردەکات بۆ ئامادەکردن ەکەو سیستەمی گرێبەستە گشتییەکان، وەزارەت  ڕێنماییبۆ زیاتر پەرەپێدانی  
لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا کار لەسەر  .و داڕشتنی بەڵگەنامەی پەرەپێدانی ستاندارد بۆ گرێبەستەکان

 هەریەک لەم بەڵگەنامە ستانداردانەی گرێبەستەکان کردووە:

 .هرۆمیکانیکەکانی کپڕۆژەگرێبەستکردن بۆ  ستانداردیبەڵگەنامەی  -

 .(Turnkey)کانی تسلیم مفتاح پڕۆژەگرێبەستکردن بۆ  ستانداردیبەڵگەنامەی  -

 .گرێبەستکردن بۆ دیزاینکردن و دروستکردن ستانداردیبەڵگەنامەی  -
 

 چاالکییەکان لە بواری پەرەپێدانی مرۆیی:

تاکو  ٢٠٢٠ی ٨کە لە مانگی  (KIPA -کیپا)ی گشتی ڕخولەکانی ڕاهێنانی ئەنیستیتۆی کوردستان بۆ کارگێ -
، پەیوەندییە بودجەی،  ڕکارگێ)خولی جۆراوجۆر لە بوارەکانی    (٤٧)لە    بریتیبوونکە    ئێستا ئەنجامدراون

فەرمانبەری دام و دەزگاکانی  (٨٥٩)کە  (هتد و نێودەوڵەتییەکان، کۆمپیوتەر، گرێبەستە گشتییەکان
اربوون. جگە لەم خوالنەی سەرەوە دەزگای میدیا و زانیاری ئەنجومەنی  حکومەتی هەرێم تیایاندا بەشد

بۆ  (داڕشتنی هەواڵ و پالنی میدیایی)وەزیران بە هەماهەنگی کیپا خولێکی دوو ڕۆژی لەسەر 
و هەروەها خولێکی دوو   پێشکەشکرد حکومەت دامودەزگاکانیبەڕێوەبەرانی ڕاگەیاندنی سەرجەم 

 حکومەت ئەنجامدرا. دامودەزگاکانیبۆ  (Information Update)ڕۆژی لەسەر 
 

 کارکردن بۆ ئەنجامدانی چەندین ڕووپێو و ۆرکشۆپ:

 پێوی گرنگ وەک:ووڕێگەی دەستەی ئاماری هەرێم کاردەکات بۆ ئەنجامدانی چەندین ڕ لەمان ەکەوەزارەت

 .(I-WISHII)پێوی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و تەندروستی ئافرەتان ووڕ -

 .(IHSESIII)ڕووپێوی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و ئابووری خێزان  -

 .ڕووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان -

 .وانوسەرژمێری دانیشت پڕۆسەیۆرکشۆپی تایبەت بە و -
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 جۆری: کۆنتڕۆڵیچاالکییەکان لە بواری پێوانەسازی و 

نووسراوی تایبەتمەندی بۆ کۆمپانیاکانی ناوخۆ و دەروازە  (٢٥٤)مان هەڵساوە بە پێدانی ەکەوەزارەت
خۆراک ئەنجامداوە، و بە    (١٩٠)لە    زیاتر  سنوورییەکان و الیەنە حکومییەکان و هەروەها کاری پشکنینیان بۆ

تازەکردنەوەی مۆڵەتی )یان کردووە وەک ڕبازا چاودێریکردنیسەردانکردن و بەدواداچوون و بەردەوامی 
ی هاوردە، پشکنینی پسوولەی  ڵینگری، پشکنینی خشڕهێنانی مۆڵەتی زێ، دەرڕزێرینگری و وەرشەی زێ

، ڕژنەی چاودێری بازایینگری، کێش کردنی تەرازوو، سەردانی لڕ، پشکنینی دوکانی وەرشە و زێڕفرۆشتنی زێ
ینگری بە هۆی نەبوونی مۆڵەت، ڕینگەران و خاوەن وەرشەکان، داخستنی دوکانی زێڕتاقیکردنەوەی زێ

 . (ینگرانەی مۆڵەتیان نوێ نەکردووتەوەڕئاگادارکردنەوەی ئەو زێ
 

 فیدڕاڵدستان و حکومەتی عێراقی سێیەم: لەسەر ئاستی پەیوەندی نێوان حکومەتی هەرێمی کور

   ئەنجامدانی سەرژمێری لە عێراق: -

 کۆبوونەوەکانیلە  بەشداریکردووەوەزارەتی پالندانان لە ڕێگەی دەستەی ئاماری هەرێم چاالکانە 
دەستەی بااڵی سەرژمێری، کە باس لەو هەنگاوانە کران کە تاکو ئێستا وەکو ئامادەکاری بۆ ئەنجامدانی 
سەرژمێری هاوێژراون لە بوارەکانی تەکنەلۆجیای زانیاری، سیستەمی زانیاری جوگرافی، گەیاندن، 

وەی یەکەکانی پرسیارنامەکانی هەردوو قۆناغی گەمارۆسازی و ژمارەدانان و سەرژمێری و تازەکردنە
پشکی  نەکردنی تەرخانی. هەروەها هۆکارەکانی دواخستنی سەرژمێری بۆ ساڵی داهاتوو و ڕکارگێ

سەرژمێری گشتی دانیشتوان و دابین نەکردنی وێنەی ئاسمانی  بودجەی هەرێمی کوردستان لە
 دانیشتوانەکەی ئامادەکارییەکانی سەرژمێری ڵپارێزگاکانی هەرێمی کوردستان کە بە کۆ

 تاوتوێکران. هەژماردەکرێت
 

 :  (SFD)سندوقی گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی  -

پڕۆژەیەکە بۆ گەشەپێدانی گوندەکان و ناوچەکانی دەوروبەری شارەکان کە نیشاندەرەکان دوای 
بۆ  فیدڕاڵوەزارەتی پالندانانی حکومەتی  ڕێگایو ناوچە لە گونددەستنیشانکردنی هەژارترین 

بانکی   ڕێگایمان بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە  ەکەپارێزگاکانی عێراق و بە هەماهەنگی وەزارەت
ئەم پڕۆژەیە   ٢٠١٩دەکرێت بۆ ئەنجامدانی پڕۆژەی بچووک لەو ناوچانە. لە ساڵی    نێودەوڵەتی کۆمەکیان

لە  ٢٠٢٠ە هەرێمی کوردستان لە سنووری پارێزگای دهۆک و ساڵی جگە لە چەند پارێزگایەکی عێراق، ل
سااڵنی داهاتووش ئەم بەرنامەیە لە سنووری   ،سنووری پارێزگای سلێمانی هەندێک پڕۆژە ئەنجامداوە و

 پارێزگای هەولێر جێبەجێ دەکرێت. 
 

 چوارەم: لەسەر ئاستی ئازادی و دیموکراسی و پێکەوە ژیان 

وەزارەتی پالندانان بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی هەرێم و چەندین رێکخراو و سەنتەرەکانی ئافرەتان 
و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی بەردەوامە لەسەر جێبەجێکردنی چەندین پڕۆژەی تایبەت بۆ 

هەرێم، ئاوارە و پەنابەر، بۆ بەرزکردنەوەی توانای ئافرەتان و هەروەها کارکردن لەسەر پڕۆژەی ئافرەتانی 
سیستەمی چاودێری کارکردنی مندااڵن، یەکسانی جێندەر و پاراستنی خێزان لە تووندوتیژی کۆمەاڵیەتی 

 و کارکردن لە ڕێزگرتن لە مافی ئازادی و دیموکراسی و هاوسەنگکردنی ژیان بە گشتی.
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 پێنجەم: پەیوەندییەکانی هەرێم لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی

لە کاری هەماهەنگی و هاوکاری لەگەڵ ئاژانس و رێکخراوە  بەردەوامبووە وەزارەتی پالندانان
حکومەت و ئەنجامدانی  دامودەزگاکانیی بۆ ڕاوێژکارتەکنیکی و  هاوکاریکردنی نێودەوڵەتییەکان بۆ

ی هەرێمی کوردستان، هاوواڵتیانەپێدانی خزمەتگوزارییەکان و خزمەتکردنی پرۆگرامی پێویست بۆ پەر
 ,UNDP, USAID, UNESCO, CECVI, GIZ)بە هاوکاری رێکخراو و ئاژانسە نێودەوڵەتییەکانی وەک: 

BMZ, GMAC, IOM, ETTC, VNG, RDPPII, UNFPA, AICS, BFZ)  
 

 شەشەم: لە ئاستی ئابووری و داراییدا

 ئامادەکردنی ڕەشنووسی پەیڕەوی هاوبەشیکردنی کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت:  •

مان بەردەوامبووە لە ئامادەکردنی ڕەشنووسی هاوبەشیکردنی کەرتی گشتی و کەرتی ەکەوەزارەت -
تایبەت کە دواتر لەالیەن ئەنجومەنی وەزیران پەسەندکراوە و لە ڕۆژنامەی وەقایعی کوردستان 

 باڵوکرایتەوە.

 ەکردنی ڕەشنووسی ڕێنمایی هاوبەشیکردنی کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت.ئاماد -

کارکردن لەسەر ئامادەکردنی لیستی پڕۆژە گونجاوەکانی هاوبەشیکردنی کەرتی گشتی و کەرتی   -
 تایبەت بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان.

 

 : ٢٠٢٣-٢٠٢١می ئابووری ڕیفۆڕئامادەکردنی ڕەشنووسی پالنی  •

بەردەوامە لە ئامادەکردنی مان بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان ەکەوەزارەت
 ی هەرێمی کوردستان. ٢٠٢٣-٢٠٢١ئابووری  ڕیفۆڕمیڕەشنووسی پالنی 

 

 ی هەرێمی کوردستان: ٢٠٣٠ئامادەکردنی ڕەشنووسی دیدگای  •

ی هەرێمی ٢٠٣٠ڕەشنووسی یەکەمی دیدگای  ،نێودەوڵەتیپاڵپشتی ڕاوێژکاری وەزارەتی پالندانان بە 
بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان  رکشۆپمانۆچەندین  شو بۆ ئەم مەبەستە ی ئامادەکردکوردستان

 گفتگۆکردن و دەوڵەمەندکردنی کۆڵەکەکانی پێکهاتەکەی ڕەشنووسەکە. زیاتر رێکخست بۆ
 

 کردنی پالنەکانی گەشەپێدان: هەماهەنگیچاالکییەکان لە بواری ئامادە کردن و 

دەربارەی چاککردنی ژینگەی کار و بەهەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات لە  ڕاپۆرتێکئامادەکردنی  -
 .تەواوبووە  ٪١٠٠ی ڕێژەهەرێم و دابینکردنی هەلی کاری زیاتر و دڵنیایی پیشەیی، راپۆرتەکە بە 

ۆڵی کەرتی گەشتیاری لە پەرەپێدانی بەردەوام و ڕەهەندی ڕئەنجامدانی توێژینەوەیەک دەربارەی  -
 . تەواوبووە - ٪١٠٠ی ڕێژەئابووری، توێژینەوەکە بە 

دەربارەی پەرەپێدانی توانای هەناردەکردنی بەرهەمە پیشەسازییەکان و  ڕاپۆرتێکئامادەکردنی  -
 . تەواوبووە  ٪١٠٠ی ڕێژەورییەکان، راپۆرتەکە بە خزمەتگوزارییە سەرەکییەکانی کەرتە ئابو
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دەربارەی دابینکردنی پێداویستییەکانی گەشەی ئابووری و   ڕاپۆرتێکبەردەوامبوون لەسەر ئامادەکردنی   -
 .تەواوبووە - ٪٨٠ی ڕێژەئاسایشی خۆراک، کارەکانی ئەم راپۆرتە بە 

دەربارەی گەشەپێدانی کەرتی تایبەت و هاوتاکردنی  ڕاپۆرتێکئامادەکردن و کارکردن لەسەر  -
 .تەواوبووە -٪ ٢٥ یڕێژەئیمتیازاتەکانی لەگەڵ کەرتی گشتی، راپۆرتەکە بە 

ی ڕێژەکشتوکاڵ لە پەرەپێدانی ئابووری،  ڕۆڵیئامادەکردن و کارکردن لەسەر توێژینەوەیەک دەربارەی  -
 ٪ی ئەم توێژینەوەیە ئەنجامدراوە.١٠

دەربارەی بەهێزکردنی پاراستنی کۆمەاڵیەتی و گەیشتن بە بەرزترین ئاستی  ڕاپۆرتێکئامادەکردنی  -
 ی کارەکانی جێبەجێکراوە.٪١٠ی ڕێژەە بە خزمەتگوزاری پەروەردەیی، ک
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 کار و کاروباری کۆمەاڵیەتیوەزارەتی 
 

 لە ئاستی چاکسازیدا: 
 

 کاركردن بۆ چاکسازی لە کەرتی وەزیفەی گشتییەكەم: 

 :نداندچااڵكییەیانەی لە قۆناغی بەردەوامی و جێبەجێكرر و ڕێکاو  پڕۆژەئەو 

و دەرهێنانی ناوی  خاوەن پێداویستی تایبەت لە ئەنجامی بەردەوامبوون لە وردبینی كردنی دۆسیەی -
دەكەن یان  واڵتكە كۆچی دوای دەكەن یاخود كۆچی دەرەوەی  خاوەن پێداویستی تایبەتانەیئەو 

خاوەن پێداویستی ۆن دینار لە مووچەی  یچوار سەد ما  (4٠٠)انەوەی نزیكەی  ڕهۆی گە  شایستە نین بووە
 كەمئەندامی. دۆسیەی - (٢74٠)بۆ گەنجینەی حكومەت ئەویش بە هەڵوەشاندنەوەی  تایبەت

زیادە،  بەردەوامی لە پێداچوونەوە بە دۆسیەی فەرمانبەران دەستنیشانكردنی پاە و سەرمووچەی -
ژنەی بااڵی وردبینی كردنی یدۆسیە، لە ئێستادا ل (597٠)دۆسیە لە كۆی گشتی  (484٠)وردبینی كردنی 

دەرەوی دیوانی وەزارەتن بە شێوەی  کانیدۆسیەوردبینیكردنی لە وەزارەت سەرقاڵی  ەکاندۆسی
 وردبینی.  پڕۆسەیێوەچوونی ڕەمەكی بۆ دڵنیا بوون لە باش بەڕی هەڵوەرگرتنی سامپ

 ساێمانى و شەش لە  حەوت لە)ن  لیژنە  (١8)  تى كەاڵیەرى كومەبەستەكانى پشكنینى دهبەردەوامی لیژنە -
 .(دهۆك ولێر و پێنج لە هە

 (٦) ڕێگایچاكسازی بۆ بەندییەكان لە  پڕۆسەیپێشكەشكردنی خزمەتگوزاری شایستەو كاراكردنی  -
، ساێمانی، هەولێر)ژنان و مندااڵن لە هەرسێ پارێزگای  ێوەبەرایەتی چاكسازی گەوران وڕشەش بە
 پێنج هەزار بەندی لە خۆ دەگرێت. (5٠٠٠)كە زیاتر لە  (دهۆك

  دۆسیەی ەتی بەخێوكەر لە دیوانی وەزارەت بە پێداچونەوە بە ڵژنە تایبەت بەپێدانی مۆیل كاركردنی -
 فەرمانی هەڵوەشانەوەی بۆ كراوە. مۆڵەت (١5٠)ی بەخێوكەر تا وەكو ئێستا زیاتر لە مۆڵەتانی سودمەند

 جیاوازی مووچە ژمارە وردەكاری  ز
  ١3٢49 ی خاوەن پێداویستی تایبەت ژمارەی فەرمانبەر ١
 3٢.4٠٠.٠٠٠ ٦48 وبارەوژمارەی كۆدی بایۆمەتری  دوو جار د ٢
 3.4٠٠.٠٠٠ ١7 بارەوژمارەی كۆدی بایۆمەتری  سێ جار دو 3
 3٠٠.٠٠٠ ١ بارەوژمارەی كۆدی بایۆمەتری  چوار جار دو 4

 

 تیژی نیشتمانی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە هەرێمی كوردستان.ااری ڕەشنووسی سترهەمو -

و  كە لەالیەن وەزارەتی کار (ژارىماى هەر بنە سەتۆڕى پاراستنى خێزان لە)ئامادەكردنی ڕێنمایی  -
کاروباری کۆمەاڵیەتی، وەزارەتی پالندانان، بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانى کۆمەاڵیەتی 
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پارێزگاکان، دەستەی ئامار، نوێنەرانی پەرلەمان، هەروەها ڕاسپاردەی تەکنیکی و پاڵپشتی دارایی  
(UNDP)  و(UNICEF)  و(UNHCR)  و(WFP)  بانکی نێودەوڵەتی و(Cash Working Group for Iraq ) 

 ئامادەكراوە.
 

 هاوواڵتیانتین و خێراکردنی ڕاپەراندنی ئیش و کاری ۆدووەم: کاركردن بۆ نەهیشتنی ڕ

یەتی لەسەر اڵپاراستنی كۆمە تۆڕیێوەبەرایەتی ڕپێشكەشكردنی خزمەتگوزاری یەك پەنجەرە لە بە -
 ئاستی پارێزگای دهۆك لە قۆناغی گواستنەوە بۆ شارەكانی تری هەرێم. 

 کۆمەاڵیەتیپاراستنی    تۆڕیئەلیكترۆنی بۆ    سیستەمێکییونسێف داتا    ڕێکخراویبە هاوكاری و پاڵپشتی   -
دەكرێت و  دواتر لە سەرجەم شارەكانی تر كاری پێ ئەزموونییەدروست كرا كە ئێستا لە قۆناغی 
 دەبەسترێتەوە بە دیوانی وەزارەت.

 ی و دارایی لە دیوانی وەزارەت.ڕقۆناغی یەكەمی دروستكردنی داتابەیس بۆ كاروباری كارگێ -

اییكردنی كاروباری توێژەرانی كۆمەاڵیەتی لە ڕقۆناغی كۆتایی لە دروستكردنی داتابەیس بۆ  -
 دادپەروەی لە عێراق. تۆڕی ڕێکخراویلەالیەن  (ساێمانی -دهۆك -هەولێر) یەكانییچاكساز

قۆناغی كۆتایی لە ئەنجامدانی خزمەتگوزاری ئەلێكترۆنی و كورتەنامە بۆ سودمەندانی قەرزی بچووك  -
 مۆبایاەوە. ڕێگایلە 

كانی قەرزی پڕۆژەبۆ شوێنی   (GPS) خاڵی قۆناغی كۆتایی لە ئەنجامدانی خزمەتگوزاری چەسپاندنی  -
 بچووك.

 

 لە ئاستی خزمەتگوزارییەکاندا

 بواری کار بۆ کەرتی تایبەت  ڕەخساندنیکار دەکەین بۆ  •

یەن ئەنجومەنی شورا و اللە پێداچوونەوەیران ێکارئامادەكردنی یاسای كار تایبەت بە مافی ك -
لە پەرلەمانی  پەسەندکردنیەوانەكردنی بۆ سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بە مەبەستی ناردن و ڕ

 كوردستان.

 ڕێکاریکی مۆڵەتی پێدانی نووسینگەكانی بەكارخستنی ٢٠١8ساڵی  (١)ژمارە  ڕێنماییاركردنەوەی هەمو -
 خۆماڵی لە كەرتی تایبەت.

 بیانی. ڕێکاریکتێگەیشتن بۆ بەكارخستنی  دەركردنی ڕەشنووسی لێك -
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 :و کرێکارانی کەرتی تایبەت فەرمانبەر  زامنکردن مافە یاساییەکانی •

ران بە مەبەستی ناردنی بۆ ئەنجومەنی  ێکاریاسای دەستەبەری ك  ڕەشنووسشتنی  ڕقۆناغی كۆتایی لە دا -
 شورا.

 

 :ە تایبەتەکانیدەستەبەرکردنی ژیانێکی شایستە، گرنگیدان بە خاوەن پێداوسیتی •

و ئامادەكردنی   (مركز تشخیص العوق)كاركردن بۆ دامەزراندنی ناوەندی دەستنیشانكردنی پەككەوتەیی   -
لەگەڵ   (مركز تشخیص العوق)گونجاو بۆ ناوەندی دەستنیشانكردنی پەككەوتەیی  یپەیكەر

كەركوك بۆ ناوەندی لەالیەن  ڕێگایەخانەی كۆنی وەزارەتی كشتوكاڵ لەسەر ڵدەستنیشانكردنی با
 سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران.

 .تایبەتەکانە یخاوەن پێداوسیتیبە دروستكردنی ناسنامە بۆ  دەستپێكردن -

 ناوەندی دەستنیشانكردنی پەككەوتەیی. ڕێنماییدەركردنی  -

 ی تایبەت بە دەستنیشانكردنی پەككەوتەیی.ڕمئامادەكردنی فۆ -

 .خاوەن پێداویستی تایبەت ئامادەكردنی ڕەشنووسی یاسای سندوقی -

داویستی پێ یەك لە مووچەی بنەڕەتی فەرمانبەرانی خاوەنڕێژەدەركردنی ڕێنمایی دەستنیشانكردنی  -
 اسپێردراو.ڕژنەی پزیشكی یل ڕاپۆرتیی پەككەوتەیی بەپێی ڕێژەتایبەت بە ڕەچاوكردنی 

 ی تایبەت بە سەنتەرەكانی شەبەنگی ئۆتیزم. ٢٠١8ساڵی  (3)اركردنی ڕێنمایی ژمارە هەموو -

 كاندنی منداڵ بە خێزانی جێگرەوە لە هەرێمی كوردستان.لڕێنمایی  -

 سەنتەرەكانی منداڵی بیركۆڵ لە هەرێمی كوردستان.ڕێنمایی تایبەت بە  -

و وەزارەتی  کۆمەاڵیەتیوان وەزارەتی كار و كاروباری ێتێگەیشتنی ن اركردنەوەی یاداشتی لێكهەمو -
پەروەردە سەبارەت بە وەرگرتنی قوتابیان و خوێندكارانی پەیمانگاكانی هیوای نابیستان و ڕووناكی بۆ  

 یەكان و هەردوو پەیمانگای كۆمپیوتەر و هونەرەجوانەكان.نابینایان لە ئامادەییە پیشەی

 تایبەت بە خاوەن پێداویستی تایبەت. ڕێنماییاركردنی هەمو -

 بوونی كەسانی شایستە. سودمەندئامادەسازی بۆ دووبارە ناونووسینی كەمئەندامان بە مەبەستی  -

لیژنە بۆ نووسینی پڕۆپۆزەڵ و دەرخستە بۆ دروست کردنی سەنتەری شیاندنەوەی  دروستکردنی -
ی حەوتی یاسای بەرەنگاربونەوەی مادەی هۆشبەر و  مادەی هۆشبەر بەپێی مادەبەکارهێنەرانی 
 ەکان.یکارتێکەرە عەقڵی
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 :گەنجانمان سەرمایەیەکی نیشتیمانی گەورە و کاریگەری مرۆیین و ئایندەسازی واڵتەکەمانن •

ساڵە بۆ دەستپێكردنەوەی قەرزی بچووك و بە گەنج و الوان بەپێی ئەو داهاتەی كە    ٢ئامادەكردنی پالنی   -
 یەكانمان كە مانگانە خەماێندراوە بە یەك مایار دینار.یێتەوە سەر هەژمارە بانكڕمانگانە دەگە

ە پێشكەشكراوەكانی یخزمەتگوزاریلە    (PPP)پالنی ستراتیجی هاوبەشی كەرتی گشتی و كەرتی تایبەت   -
 وەزارەت.

لى كار بۆ بێكاران لە  ى هەوهدواى دۆزینە ان بەڕگە تۆماركردنی بێكاران و بەردەوامی لە -
 ( ٦9٠)لى كار بۆ  ى هەوهبێكار و دۆزینە   (348٢)تۆماركردنى    زاكان،پارێزگا و قە  كانى كار لەیەیراتبەڕێوهبە

 بێكار.

 وەزارەت هاتوون بۆ کوردستان. ڕێگەیبیانی کە بە  ڕێکاریک (3٦88)ی كار تۆماركردنی مۆڵەتپێدانی  -

 كەس.  (١3٢9)خول بۆ  (9)ئەنجامدانی  :زەكانی راهێنانی پیشەییاە جیاوخولبەردەوامی  -

پەیوەندی تایبەت  (٢٢٠١)وەرگرتنی  :(55٠٠) کرێکارانى وهى هۆشیاركردنەڵكانى هێەیبەردەوامی چاالكی -
 پەیوەست بە کرێکاران و وەرگرتنى زانیارى پەیوەست و سكااڵ.  ڕێنماییبە پرسیارکردن دەربارەى یاسا و  

مایار دینار لە كۆی   (4٦.٠٢5.933.٠٠٠)انەوەی پارەی سودمەندانی قەرزی بچووك بە بڕی  ڕبەردەوامی لە گە -
بنكەی سەرەكی لە شارەكانی  (5)مایار دینار لە الیەن  (7٦.88٢.٠٠٠.٠٠٠)گشتی قەرزی دابەشكراو بە بڕی 

، سۆران)و هەشت بنكەی الوەكی لە قەزاكانی  (ئیدارەی گەرمیان، هەڵەبجە، دهۆك، ساێمانی، هەولێر)
بە مەبەستی دووبارە دەستپێكردنەوەی  (ئامێدی، ئاكرێ، زاخۆڵ، چەمچەما، ڕانیە، مێرگەسۆر، كۆیە

 قەرزی بچووك.
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 رۆشنبیری و الوانوەزارەتی 
 

 ئاستی چاكسازیدام: لەكەیە

ران، رمانبەفە دۆسیەی 7٠٣٩كۆی گشتی مان: لەەکەتزارهرانی وهرمانبەفە دۆسیەی بە وهپێداچوونە  -
ی مووچە  رهر سەرمانبەفە ٥8٣و ی زیادهر پلەرمانبەفە 7٩١وت ركەده کراوە.دۆسیە ٥86٩وردبینی 

زار دینار نجا هەو پە دو دوسە  ك ملیۆنو یەفتاو حەدسە  ١7١٢٥٠٠٠٠بڕی    و چاكسازییانە. بەی پێدراوهزیاده
 .وهڕێتەگەت دهحكومە جینەیگەنبۆ 

چاپكردنی  و رانكارئاسانی بۆ نووسە جۆرێك كە، بەپەرتووک ی سپاردنیی پێدانی ژمارهوهەڕێکخستن -
 ، لە(و دهۆك و سلێمانی ولێرهە)پارێزگاكانی  لە بێجگە بڕیاردراوە کەها روههە .كانیان بكاتمەرهەبە

 .ی سپاردن بدرێژماره ڕاپەڕینو  رمیانكانی گەئیدارهو ە بجڵەپارێزگای هە

و گۆرانی كە ڕێکالمكۆمپانیاكانی  و  و بینراو كانی میدیای بیستراوناڵەم كەرجەی سەوهئاگاداركردنە -
ی وانەپێچەهێنن، بەكارنەی بازرگانی بەڕێکالمستی بەبۆ مە کوردستان ندانیرمەو هونە ئاوازی فۆلكۆر

دژ ری یاساییان لەڕێکامانی كوردستان،  رلەو هاوسێكانی پە رپێی یاسای مافی دانە، بەوهوهئە
 .ربەگیرێتەده

و دژی  داوییان دهو توندڕه هانی توندوتیژی  ی كەمیدیایانە ناڵەو كە و سزادانی ئەوهئاگاداركردنە -
 .كردخش دهیان پەرنامەواری بەو ئادابی كورده ریتدابونە 

 وهمانەەکەتزارهكی وهیەن لیژنەالیەلە (رێمی كوردستانهە ری كاری میدیایی لەرێبە)ی ۆژهڕپ -
و  تی رادیۆمۆڵە ) ت بەكانی تایبەەڕێنماییو وهۆتەتێكخسڕكاری میدیایی  یەۆژهڕم پ، ئەكراوهئاماده

 .خۆگرتووه ی لە(یسو فریكۆنسیی سپە ئەلیکترۆنیی بازرگانی، میدیای ڕێکالمفزیۆن، لەتە
 

 تگوزاریدائاستی خزمەم: لەدووه

 :كانگشتییە پەرتووکخانە تگوزاریخزمە ▪

و زارشت هەنجاو هەو پەدشت سەهە (8٥8٩٥١)و یەرێمی كوردستان هەهە گشتی لە یپەرتووکخانە 92 
و چوار بیست (٢٤6٥7)دا یەو ماوهگشتی لە، بەجۆریان تێدایەمەهە رتووکیەپ كیەنجاو و پەدنۆسە

 ند بوون لە و سوودمەیان كردووهو كتێبخانانەردانی ئەر سەوت خوێنەو حەنجاو پەدش سەو شەزارهە
 .كانرچاوهی سەوهخوێندنە

رێمی كوردستاندا ری هە رانسەسە، لەوهكانەگشتییە پەرتووکخانەتی گشتی رایەبەێوهڕرێی بەر لەهە
 ران بۆ چاپكردنینووسە بە ی سپاردن دراوهو پێنج  ژماره ستو شە دش سەو شە زاردوو هە (٢66٥)

 .پەرتووکەکانیان
 

 :ڤایرۆسی كۆرۆنا و خۆپاراستن لەتی هۆشیاریڵمەهە ▪

ن  دیوانی الیە، لەهۆی ڤایرۆسی كۆرۆناوهمان بەەکەتزارهكانی وهكارو چاالكییە ڕاگرتنیرباری سە
  ئۆناڵین و ئەلیکترۆنیشێوازی ندین چاالكی بە، چەوهكانمانەگشتییە تییەرایەبەێوهەڕو ب تزارهوه
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نجام یرۆسی كۆرۆنا ئەڤا و هاندانی خۆپارێزی لە نگاریرهبۆ بە و سۆشیال میدیاوه رێی میدیاكانلە
و كرد خۆیان لە  هاوواڵتیان  داوایان لە  وهرهو پۆستە  و تابلۆی ڤیدیۆییرێی گرتەندان لەرمە، هونە دراوه

  .بپارێزن ڤایرۆسە
 

 :كانو چاالكییەی پڕۆژهو پوختەكورتە ▪

تی می حكومەی نۆیەمی كابینەدووهی  ساڵی ماوه تای كۆرۆنا، لەو پە یرانی داراییرباری قەسە
تمان، زارهوه  ر بەكانی سەگشتییە تییەرایەبەڕێوهو بە تزارهرێمی كوردستاندا، دیوانی وههە
و ندین  پڕۆژهرێم، چە ی هەوهرهكانی دهكوردستانییە و ناوچە رێمی كوردستانری هەرانسەسەلە

 و الواندا رزشو وه و میدیایی بیدهو ئە  ریو هونە ڕۆشنبیری کانیبوارە وجۆریان لەچاالكی جۆرا
 :یەوهی خوارهیەم شێوهبە كە نجامداوهئە

 .نجام دراوهدا ئەم بوارانە جۆر لەمەچاالكی هە  (١٨4٨)گشتی بە
 

 :ووڕینەخەده زمانی ژمارهتمان بەزارهكانی  وهو  چاالكییە ی  پڕۆژهپوختە لە خوارەوە ▪

 ٣٤       موزیك: -

 ٢٤       شانۆ:

 ٥7     پێشانگای فۆتوگرافى : -

 ٩       ما:سینە -

 ١      ى هۆل:وهكردنە -

 6١       كولتوور: -

 ٣٢6       رزش:وه -

 ١٩٤      رك شۆپ:ۆو خول -

 ٢٤١     و سیمینار:كۆنفرانس  -

 ٥٢       رێزلێنان: -

 ٢٣٤      ندی:یوهدیدارو پە -

 ١٢7      یام:و پەیاد -

 ٢٥      چاپكردنی كتێب: -

  ١٠  :کۆرۆنا بۆ خۆپاراستن لە وهتی هۆشیاركردنەڵمەهە -

 ٢٩١       چاكسازى: -

 ٥       كان:ۆژهڕپ -

 ١٥7    :چاالكی جۆراو جۆری دیكە  -

 ١٨4٨      كۆی گشتی: -
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 وەزارەتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان
 

 م: ئاستی چاكسازیكەیە

یاساى چاکسازى لە مووچە و دەرماڵە و بەخشین و  ٢٠٢٠ى ساڵى (٢)پاش دەرچوونى یاساى ژمارە 
کە پێکهاتووە لە پێنج   (٢)مادەیعێراق، بەشى دووەم -ئیمتیازاتەکان و خانەنشینى لە هەرێمى کوردستان

ان و زیندانى  شەهیدان و ئەنفالکراو کەسوکارىبڕگە بۆ ڕێکخستنەوەى ماف و ئیمتیازاتەکانى میراتگرى 
 و گیراوانى سیاسى. وکرا

 وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان ئەم هەنگاوانەى ناوە:  ،ى یاساکە(٢) مادەیبۆ جێبەجێکردنى 
 

بۆ جێبەجێکردنى بڕگەى یەکەم: یەکخستنى ماف و ئیمتیازاتى کەسوکارى شەهیدان و ئەنفالکراوان و 
 هەرێمى کوردستان لەبەر رۆشنایى یاسا بەرکارەکان.زیندانیکراو و گیراوى سیاسى لە 

، پەیڕەوى دیاریکردنى  ئیمتیازاتى زیندانیکراو و گیراوى  ٢٠٢٠ى ساڵى (8) دەرچوونی پەیڕەوى ژمارە -١
 .کوردستان سیاسى 

، پەیڕەوى دیاریکردنى ماف و ئیمتیازاتى کەسوکارى ٢٠٢٠ى ساڵى (9) دەرچوونی پەیڕەوى ژمارە -٢
 راوان.شەهیدان و ئەنفالک

، ڕێنمایى ئاسانکارى جێبەجێکردنى یاساى ئیمتیازاتى ٢٠٢١ى ساڵى (١)دەرچوواندنى ڕێنمایى ژمارە -3
 ارکراو.هەموى ٢٠١١ى ساڵى (١١)ژمارە  -کوردستانزیندانیکراو و گیراوى سیاسى 

، ڕێنمایى ئاسانکارى جێبەجێکردنى یاساى ماف و ٢٠٢١ى ساڵى (٢)دەرچوواندنى ڕێنمایى ژمارە -4
ى ساڵى (9)عێراق ژمارە  -زاتى کەسوکارى شەهیدان و ئەنفالکراوەکان لە هەرێمى کوردستانئیمتیا
 ارکراو.هەموى ٢٠٠7

دیاریکردنى مافى بەرکەوتووى چەکى کیمیاوى،  ، ڕێنمایى ٢٠٢١ى ساڵى (3)دەرچوواندنى ڕێنمایى ژمارە -5
 بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان.

ڕێنمایى جێبەجێکردنى یاساى ماف و ئیمتیازاتى ، ٢٠٢١ى ساڵى (4)دەرچوواندنى ڕێنمایى ژمارە -٦
 .٢٠١5ى ساڵى (9) عێراق ژمارە-تاقانەکانى جینۆساید لە هەرێمى کوردستان

 شەهیدانى هێزەکانى دۆسیەیگواستنەوەى ، ڕێنمایى ٢٠٢١ى ساڵى (5)دەرچوواندنى ڕێنمایى ژمارە -7
بۆ وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و  (ئاسایش، دژەتیرۆر ناوخۆ، ئاسایشى پێشمەرگە، هێزەکانى)

 ئەنفالکراوان، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان.
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بە هەماهەنگى ڕێنمایى پاە بەندى مینحەى کەسوکارى شەهیدانى سەنگەر، ڕەشنووسى  ئامادەکردنى -8
 واندنی.وم بە مەبەستی دەرچلەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و گفتۆگۆی بەردەوا

 پێویست بۆ لیژنەکانى جێبەجێکردنى یاساى چاکسازى. ڕێکاریدەرکردنی  -9

لە رێکەوتی  (١349)لیژنەیەک بۆ تۆماری نوێی تاقانەی جینۆساید بە فەرمانی وەزاری  پێکهێنانی -١٠
٢٠٢١/ ٦/ ٢. 

 گواستنەوەى، ڕێنمایى ٢٠٢١ى ساڵى (5)ڕێنمایى ژمارە لیژنە بە مەبەستی جێبەجێکردنی پێکهێنانی -١١
وەزارەتى بۆ    (ئاسایش، دژەتیرۆر  پێشمەرگە، هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ،)  شەهیدانى هێزەکانى  دۆسیەی

 .٢٠٢١/ 5/ 3١لە رێکەوتی  (١3١3)ژمارە  وەزارەتکاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان بە فەرمانی 

، کە مانگانە ٢٠٢١/ ١/ ٦لە    (48)ژمارە  وەزارەتفەرمانى    بەخێوکەر، بە   (١3,٢8٢)مینحەى    هەڵوەشاندنەوەى -١٢
 .نۆسەد و نەوەد و شەش مایۆن و سەد و پەنجا هەزار دینار (99٦,١5٠,٠٠٠)بڕى 

 

پاککردنەوە و هەڵوەشاندنەوەى ماف و ئیمتیازاتى میراتگرى ئەو بۆ جێبەجێکردنى بڕگەى دووەم: 
یاساى ئیمتیازاتى ) کراوارهەموى ٢٠٠7ى ساڵى (9)کەسانەى کە بەدەر لە حوکمەکانى یاساى ژمارە

 .(کەسوکارى شەهیدان و ئەنفالکراوەکان

لیژنەى وەزارەت بۆ جێبەجێکردنى یاساى چاکسازى بە سەرۆکایەتى بەڕێز  و نوێکردنەوەیپێکهێنان  -١
 .٢٠٢١/٦/٦لە  (١4٠3) ژمارە وەزارەتئەندام ، بە فەرمانى  (١٠)وەزیر و 

 ( دهۆک ساێمانى، هەولێر،)ێوەیەرایەتییە گشتییەکانى ڕپێکهێنانى سێ لیژنەى الوەکى لەسەر ئاستى بە -٢
  دۆسیەی ، بۆ وردبینى و پێداچوونەوە بە ٢٠٢٠/ ٦/ ٢لە ڕێکەوتى  (33،3١،3٠) ژمارە وەزارەتبە فەرمانى 

 شەهیدان و ئەنفالکراوان.

، بۆ  ٢٠٢١/ ١/ ٢8لە ڕێکەوتى  (٢57)ژمارە  وەزارەتپێکهێنانى لیژنەى تاقانەکانى جینۆساید بە فەرمانى  -3
 تاقانەکانى جینۆساید. ەکانیدۆسیەی و پێداچوونەوە بە  وردبینی

، بۆ بڕیاردان لە  ٢٠٢٠/ 9/ ١3لە ڕێکەوتى (١5٠9) وەزارەتبە فەرمانى  (سکااڵ) ازیبوونڕپێکهێنانى لیژنەى نا -4
 .(سکااڵ) ازیبوونڕدۆسیەکانى نا

لە رێکەوتى  (١5٠٦) ژمارە وەزارەتفەرمانى  پێکهێنانى لیژنەى بەرکەوتووانى چەکى کیمیاوى بە  -5
و پێداچوونەوە بە دۆسیەکانى بەرکەوتووانى چەکى کیمیاوى و ئامادەکردنیان  وردبینی،  بۆ ٢٠٢٠/ 9/ ١3

 بۆ لیژنەکانى تەندروستى.



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

117الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

و پێداچوونەوە بە   وردبینی تر گەڕانەوەى دۆسیەکانى تۆمارى نوێى شەهیدان، بۆ ئەوەى جارێکی -٦
یاساى ) ارکراوهەمووى ٢٠٠7ى ساڵى (9) دۆسیەکاندا بکرێت لەبەر ڕۆشنایى حوکمەکانى یاساى ژمارە

 .٢٠٢٠/ 9/ ١3لە  (١5٠٢) مان ژمارەەتبە فەرمانى وەزار (ماف و ئیمتیازاتى کەس و کارى شەهیدان

دروستکردنى فۆرمى زانیارى بۆ وردبینى و پێداچوونەوە بۆ شەهیدانى سەنگەر و جینۆساید و  -7
 ردنى بۆ لیژنەکان.و زیندانیکراو و گیراوى سیاسى و تاقانەکانى جینۆساید و چاپکردن و نا هاوواڵتی

، بەمەبەستى (هەولێر، ساێمانى، دهۆک)یەکانى یسەردانى مەیدانى لیژنەى وەزارەت بۆ لیژنە الوەک -8
 هەڵسەنگاندنى کارەکانیان.

 

پاککردنەوە و هەڵوەشاندنەوەى ئیمتیازاتى زیندانیکراو و گیراوى  بڕگەى سێیەم: بۆ جێبەجێکردنى 
 ٢٠١١ى ساڵى (١١) گیراوى سیاسى بە پێچەوانەى حوکمەکانى یاساى ژمارەسیاسى کە بە ناوى زیندانی و 

 .بوونسودمەند ارکراوهەمو (یاساى ئیمتیازاتى زیندانیکراو و گیراوى سیاسى کوردستانى)

و پاڵپشت بە  ٢٠٢٠ى ساڵى (4) لە پەیڕەوى ژمارە (5) مادەیبەمەبەستى جێبەجێکردنى بڕگەى یەکەم  -١
ێز وەزیرى کاروبارى شەهیدان ڕ، بە ٢٠٢٠/ 4/ ١٦لە رێکەوتى  (٢934) چاکسازى ژمارەبڕیارى لیژنەى بااڵى 

و ئەنفالکراوان لیژنەیەکى تایبەتى پێکهێنا بە سەرۆکایەتى نوێنەرێکى ئەنجومەنى وەزیران و ئەندامێتى 
نى نوێنەرانى وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان و وەزارەتى دارایى و ئابوورى بە فەرما

زیندانیکراو و گیراوى سیاسى، پاشان بە   دۆسیەی  بۆ پاکتاوى  ٢٠٢٠/ ٦/ ٢لە رێکەوتى    (٢9)ژمارە    وەزارەت
گۆڕانکارى لە لیژنەکەدا کرا، دواتر بە هۆکارى جۆراوجۆر و   ٢٠٢٠/ 8/ ١3لە  (57) ژمارە وەزارەتفەرمانى 

ە ڕاپەڕێنن لەبەر ئەوە بە بارودۆخى تەندروستى زۆرى کارەکانیانەوە نەیانتوانى کارەکانى لیژنەک
لیژنەیەکى نوێ پێکهێنرا و بە کۆنووسێک سەرجەم لیستى  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٢لە  (١١5) ژمارە وەزارەتفەرمانى 

 زیندانیکراو و گیراوى سیاسى. دۆسیەی ناوەکانى زیندانیکراو و گیراوى سیاسییان پێدرا بۆ پاکتاوى

، هەڵپەساردنى تۆمارى نوێى زیندانیکراو و  ٢٠٢٠/ ٦/ 3٠لە رێکەوتى  (43) ژمارە وەزارەتبە فەرمانى  -٢
تۆمارى نوێى   ٢٠٢٠/ 8/ 3١لە ڕێکەوتى  (١١7١) ى ژمارەنووسراوگیراوى سیاسى، ئەنجومەنى دادوەرى بە 
 زیندانیکراو و گیراوى سیاسى ڕاگرت.

ێوەبەرایەتى کاروبارى زیندانییە ڕ، ڕاسپاردنى بە  ٢٠٢٠/ ٦/ 3٠لە ڕێکەوتى    (45)ژمارە    وەزارەتبە فەرمانى   -3
لیژنەى بااڵى بایۆمەترى و  لەگەڵ کردن سیاسییەکان و بانکى زانیارى وەزارەتمان بۆ هەماهەنگی

کردنى  فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى لە ئەنجومەنى وەزیران بۆ بایۆمەترى و بەئەلیکترۆنی
 کانى شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیکراو و گیراوى سیاسى. لیستە

 ى ژمارەنووسراوزیندانى سیاسى بۆ سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران بە  (984)ناردنى لیستى ناوى  -4
استەى ڕ، بۆ ئەوەى لە ڕێگاى نوێنەرایەتى حکومەتى هەرێمى کوردستان لە بەغدا ئا٢٠٢١/ 3/ ١7لە  (57)
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بەڵگەنامەکانى  استکردنەوەىڕپشت بکرێت بەمەبەستى فیدڕاڵەکانى حکومەتى الیەنە پەیوەندیدار
ساڵى  (١٠)گیرانیان و دڵنیابوون لەوەى کە هیچ مووچەیەکى تریان نیە، تا لە دواى تەواوبوونى ماوەى 

 مینحەکەیان، مینحەى مانگانەیان بۆ ببەسترێتەوە.

 .  4/ 5/ ٢٠٢١لە  (8١) زیندانی سیاسی بە فەرمانی وەزاری ژمارە  (٦39)بەستنەوەی منحەی  -5
 

لەکاتى مردنى زیندانیکراو و گیراوى سیاسى ، بە پێى یاساى خانەنشینى چوارەم:  بۆ جێبەجێکردنى بڕگەى  
 بەرکار لە هەرێمى کوردستان مامەڵە لەگەڵ میراتگرەکانیان دەکرێت.

لەکاتى مردنى  ئەنجامبداتیەکان ڕاسپێردراوە کارى پێویست یە سیاسیبەڕێوەبەرایەتى کاروبارى زیندانی
زیندانیکراو و گیراوى سیاسى بەپێى یاساى خانەنشینى بەرکار لە هەرێمى کوردستان مامەڵە لەگەڵ 

، ٢٠٢٠ى (١9) میراتگرەکانیان دەکرێت، بۆ ئەم مەبەستە وەزارەتى دارایى و ئابوورى ڕێنمایى دارایى ژمارە
 بۆ میراتگرانى زیندانیکراو و گیراوى سیاسى دەرچوواندوە.

 

ڕێکخستنەوەى لەئەستۆگرتنى حکومەت بۆ خەرجی چارەسەرى جێبەجێکردنى بڕگەى پێنجەم:  بۆ
تەندروستى و خوێندنى کوڕ و کچ و هاوسەرى شەهید کە هاوسەرگیرى نەکردۆتەوە لە قوتابخانە و 

لەبەر   شایستەبوون  -دەستنیشانکردنى مەرجەکانى    .پەیمانگا و  زانکۆ حکومى و  ئەهایەکان لەناو هەرێمدا
یاساى ماف و ئیمتیازاتى ) ٢٠٠7ى ساڵى (9) لە یاساى ژمارە (7) مادەیلە  (دووەم)ڕۆشنایى بڕگەى 

 .(کەسوکارى شەهیدان و ئەنفالکراوەکان لە هەرێمى کوردستان

 ٢٠٢٠ى ساڵى (٢3) بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتى دارایى ئابوورى دەرچوواندنى ڕێنمایى دارایى ژمارە -١
 ەتگوزارى خوێندن و تەندروستى کەس و کارى شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانى سیاسى.خزم

ێوەبەرایەتى گشتى ڕڕاسپاردنى بە ٢٠٢٠/ ٦/ 3٠لە رێکەوتى  (44) ژمارە وەزارەتفەرمانى  بە -٢
 خزمەتگوزارییەکان و بانکى زانیارى لە دیوانى وەزارەتمان کە بەردەوام زانیارى تەواو و باوەڕپێکراو
ئامادەبکەن لەبارەى کەس و کارى شەهیدان، بەپێى تەمەن و قۆناغى خوێندن، تاکو لەنێوان وەزارەتە  
پەیوەندیدارەکان هەماهەنگى بکرێت و پالنى سااڵنەى پێویست بۆ خەرجییەکانى خزمەتگوزارى 

 دابڕێژرێت.

وەزارەتى دارایى و ئابوورى  ە گشتییەکان بەیەکەوە لەگەڵ  یدانانى سێرڤەر و بەستنەوەى بەڕێوەبەرایەتی -3
یەکانى شەهیدان و زیندانیانى سیاسى، بەمەبەستى ڕێکخستن و یبۆ بە ئەلیکترۆنى کردنى زانیار

 .بەدواداچوونى خەرجییەکانى خوێندن
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 :ەکاندۆسیدەرئەنجامى پێداچوونەوە بە 

وەبەرایەتى گشتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوانى هەولێر ڕێبە  

 نایگرێتەوە  تێبینى لەسەرە  پەسەندە  وردبینیکراو  دۆسیە ژمارەى  دۆسیە  جۆرى 
 ٠ ٢٦9 7٦٠ ١٠,٢9 ٢3,7٦9 زیندانی سیاسی 

 4 ١87 5٠ ٢٠3 9,٢٠٢ بەرکەوتەی کیمیاوی 
 5٢ ١4 ٢95 3٦١ 3٦١ تاقانەکانی جینۆساید 

 ٠ ٠ ٠ ١٠4١ ١٠4١ سکااڵ 
 ٠ ٢٠4 ١,١55 ١,359 ١,359 فەرمانبەران 

 

سلێمانىگشتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوانى  بەڕێوەبەرایەتی  

 نایگرێتەوە  تێبینى لەسەرە  پەسەندە  وردبینیکراو  دۆسیە ژمارەى  دۆسیە جۆرى 
 ١٠٢ ١٦٦ 83٢ ١,١٠٠ ١٢,94٠ شەهیدى سەنگەر 

 9٠ 553 9٦٠ ١,٦٠3 8,373 هاوواڵتی شەهیدى 
 ١٠ 49٠ 4٠٠ 9٠٠ 3,٠٢٦ شەهیدى جینۆساید 

 

دهۆکگشتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوانى  بەڕێوەبەرایەتی  

 نایگرێتەوە  تێبینى لەسەرە  پەسەندە  وردبینیکراو  دۆسیە  ژمارەى  دۆسیە جۆرى 
 ١٢ ٢٦7 594 873 ١7,٦95 شەهیدى سەنگەر 

 3٠4 ١,٢٠9 3,3٠7 4,8٢٠ 8,7٦٢ هاوواڵتی شەهیدى 
 ٠ ٠ ٠ ٠ 7,8٢٦ شەهیدى جینۆساید 

 

 

 لیژنەکانی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان

 نایگرێتەوە  تێبینى لەسەرە  پەسەندە  وردبینیکراو  دۆسیە  ژمارەى  دۆسیە  جۆرى 
 39 585 3١4 938 ٦،4١5 شەهیدى سەنگەر 

 ٠ ١٦٠ 3٠٢ 4٦٢ 3,9٠8 هاوواڵتی شەهیدى 
 3 5 5٢ ٦٠ 778 شەهیدى جینۆساید 

 

ێوەبەری ڕشاندی وەزارەت بە سەرپەرشتی بەڕێز بریكار و بە یاوەری بەڕێزان بە ٢٠٢١ /  3 /  ١٠رێكەوتی لە 
 لەگەڵدهۆكیان كردو  (گ.ب)ەكان، سەردانی یێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیڕگشتی دیوان و بە

ری پێویستیان اڕێکونەوە و ڕێنمایی و  وێوەبەری گشتی و لیژنەكانی جێبەجێكردنی یاسای چاكسازی كۆبڕبە
ونەوە و وردبینیكردنی دۆسیەكان بە لەبەرچاوگرتنی بنەمای وپێداچ پڕۆسەیتاوتوێ كرد بۆ سەرخستنی 

 دادپەروەری. 
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 م: ئاستی خزمەتگوزاریدووه

ۆسەكەش ڕشەهیدان و پ كەسوكاریتاپۆكردنی ژمارەیەك زەوی و خانوو و شوقەی نیشتەجێبوون بۆ  -١
 نفالكراوان.هیدان و ئەتی كاروباری شەزارهوه لەردەوامە ەب

كە هاوسەرگیری )و هاوسەری شەهید  ڕێندنی كچ و كووخەرجكردنی بەردەوامی پارەی كرێی خ -٢
 (خۆی یان یەكێك لە منداڵەكانی)و زیندانیانی سیاسی  (نەكردبێتەوە

 

 :هەولێر نفالكراوانیهیدان و ئەكاروباری شە تی گشتیرایەبەڕێوهبە •

ئەگەر ) كچی شەهید و هاوسەری شەهید بەردەوامیدان بە پاڵپشتی دارایی خوێندنی كوڕ و -١
بە سپۆنسەری  (خۆی یان یەكێك لە منداڵەكان)و زیندانیانی سیاسی  (هاوسەرگیری نەكردبێتەوە

 مان بەم شێوەی الی خوارەوە:ەکەوەزارەت

ب.گ. )  سنووریدكاری كچ و كوڕی شەهیدان لە  قوتابی و خوێن  (   ٢٠٢١  ) هەلی خوێندن ڕەخسێنراوە بۆ   -
لە قوتابخانە و زانكۆ و پەیمانگاكانی كوردستان بە تێچووی   (شەهیدان و ئەنفالكراوانی هەولێر

 (338.445.٠٠٠)دینار وەك دەرماڵەی هاتوچۆ و بڕی   (٦88.5٠٠.٠٠٠) دینار و هەروەها بڕی   (4.7١3.7١4.7١٠)
تەنها بۆ  (5.74٠.٦59.7١٠)بریتیە لە  (٢٠٢٠)ونیان، كە تەنها بۆ ساڵی ونیشتەجێبدینار بۆ دەرماڵەی 

 مان.ەکەی وەزارەتبودجەپارێزگای هەولێر لەسەر  سنووری

هاوسەری )خوێندكاری كچ و كوڕی شەهیدان و    (١٠33)یشدا لە سەر ئەركی وەزارەتمان    (٢٠٢١)لە ساڵی   -
ە و پەیمانگ  قوتابخانە ەوامیان داوە بە خوێندنیان لەبەرد (وەشەهید ئەگەر هاوسەرگیری نەكردبێتە

 . (٢٠٢١-٢٠٢٠)دینار بۆ ساڵی خوێندنی    (٢.٢٠٠.55١.43٠)و زانكۆ حکومی و ئەهایەكانی كوردستان بە بڕی  
 

 :نفالكراوانی  سلێمانیهیدان و ئەتی گشتی كاروباری شەرایەبەڕێوهبە •

ئەگەر )بەردەوامیدان بە پاڵپشتی دارایی بۆ خوێندنی كچ و كوڕی شەهیدان و هاوسەری شەهید   -١
بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری   سنووریخوێندكار و قوتابی لە    (  898  )بۆ    (هاوسەرگیری نەكردبێتەوە

نی كوردستان و زانكۆ حکومی و ئەهایەكاە  و پەیمانگ  شەهیدان و ئەنفالكراوانی ساێمانی لە قوتابخانە
 دینار. (٢١.٦٢4.٢٢١.٠5٠)بە بڕی  (٢٠٢٠)بۆ ساڵی 

 سنووری خوێندكاری كوڕ و كچی شەهیدانی  (٦١7)بەردەوامیدان بە سپۆنسەری كردنی خوێندنی  -٢
و زانكۆ و  دینار لە قوتابخانە (١.7١7.٢79.١8٠)بە بڕی  (٢٠٢١-٢٠٢٠)پارێزگای ساێمانی بۆ ساڵی خوێندنی 

 هەرێمی كوردستان.كانی ەپەیمانگ
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 نفالكراوانی دهۆك:هیدان و ئەتی گشتی كاروباری شەرایەبەڕێوهبە •

خوێندكار و قوتابی لە كوڕان و كچانی شەهیدان لە زانكۆ و  (١٠٠4)كرێی خوێندنی  ئەستۆگرتنی لە
بەردەوامیدان بە پاڵپشتی ، (٢٠٢٠)دینار بۆ ساڵی  (3.٦١7.43٦.5٠٠)كانی كوردستان بە بڕی ەپەیمانگ

بە بڕی   (٢٠٢١-٢٠٢٠) خوێندكاری كوڕ و كچی شەهیدان بۆ ساڵی خوێندنی  (97١)دارایی خوێندنی 
نفالكراوانی دهۆك  هیدان و ئەكاروباری شە تی گشتیرایەبەڕێوهبە  سنووری دینار. لە (٢٠3.95٠.٠73.3)

 ی وەزارەتمان.بودجەلەسەر 
 

 نفالكراوانی كەركوك:هیدان و ئەاری شەتی كاروبرایەبەڕێوهبە •

خوێندكاری كچ و كوڕی شەهیدان لە كەركوك بە بڕی   (79)بەردەوامیدان بە پاڵپشتی دارایی بۆ 
خوێندكار و قوتابی كچ و  (39)و هەروەها سپۆنسەری  (٢٠٢٠)دینار بۆ ساڵی خوێندنی  (٠٠٠.787.١٦١)

بەڕێوەبەرایەتی  سنووریلە  (ێك لە منداڵەكانیخۆی یان یەك)كوڕی شەهیدان و زیندانیانی ساسی 
 . (٢٠٢١-٢٠٢٠)دینار بۆ ساڵی خوێندنی    (85.٠١85.45٠)كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی كەركوك بە بڕی  

 

 نفالكراوانی گەرمیان:هیدان و ئەتی گشتی كاروباری شەرایەبەڕێوهبە •

بەڕێوەبەرایەتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی گەرمیان وەزارەتمان خزمەتگوزاری  سنووریلە  -١
ئەگەر )خوێندكار و قوتابی لە كچ و كوڕی شەهیدان و هاوسەری شەهید    (9١)خوێندنی ڕەخساندوە بۆ  
 خانە دینار لە قوتاب  (98.4٢٢.5٠٠)بە بڕی تێچووی    (٢٠٢٠)بۆ ساڵی خوێندنی    (هاوسەرگیری نەكردبێتەوە

حکومی و ئەهایەكانی كوردستان لەگەڵ دەرماڵەی هاتوچۆیان بە بڕی   یو زانكۆە و پەیمانگ
 دینار.  (4.95٠.٠٠٠)ن بە بڕی ودینار و دەرماڵەی نێشتەجێبو (38.7٠٠.٠٠٠)

خوێندكار و قوتابی كوڕ و  (7٦)مان سپۆنسەری خوێندنی ەکەوەزارەت (٢٠٢١-٢٠٢٠)بۆ ساڵی خوێندنی  -٢
وسینگەی ونفالكراوانی گەرمیان و نكاروباری شەهیدان و ئە  (ب.گ)  سنووریلە    ەوكردوكچی شەهیدی  
 دینار. (١٢٠.3١٢.5٠٠)خانەقین بە بڕی 

اڵی بۆ س (خۆی یان یەكێك لە منداڵەكانی)خزمەتگوزاری خوێندن بۆ زیندانیانی سیاسی كوردستان  -3
 . بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی هەولێر  سنووریلە    (٢٠٢١-٢٠٢٠)  خوێندنی

دینار   (848.9١4.5٠٠)قوتابی و خوێندكار بە بڕی   (3٢٢)بەردەوامیدان بە پاڵپشپپتی دارایی بۆ خوێندنی  -4
 و زانكۆ حکومی و ئەهایەكانی كوردستان.  ە پەیمانگ و قوتابخانەلە 
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خۆی یان )قوتابی و خوێندكاری زیندانی سیاسی  (٢١5)دابینكردنی هەلی خوێندنی بەردەوام بۆ  -5
بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی   سنووریلە  (یەكێك لە منداڵەكانی

 .(٢٠٢١ – ٢٠٢٠) دینار بۆ ساڵی خوێندنی (7٠7.١١٦.٢٠٠)ساێمانی بە بڕی 

قوتابی و خوێندكاری زیندانیكراو و گیراوی   (٢٠8)دابینكردنی پاڵپشتی دارایی بەردەوام بۆ خوێندنی  -٦
بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و  سنووریلە  (خۆی یان یەكێك لە منداڵەكانی)سیاسی 

ێشە و گرفتەكانیان لەالیەن دینار و بە دواداچوونی ك (759.5٠8.٠٠٠)دهۆك بە بڕی  ئەنفالكراوانی
ەكان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی خزمەتگوزاری و كۆمەاڵیەتی یبەڕێوەبەرایەتی كاروباری زیندانە سیاسی

 سەر بە وەزارەتمان.
 

 تێبینی:
هەردوو بەڕێوەبەرایەتی گشتی هەڵەبجە و گەرمیان لەگەڵ  سنووریئاماری قوتابیان و خوێندكارانی 

 بۆ زانین. هەژماركراون ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی ساێمانی

بە سپپەر ژمارەیەك لە   (ەك تیایكۆمڕكۆ)بە سپپپۆنسپپەری كۆمپانیای  مادیدابەشپپكردنی دیاری و هاوكاری  -١
 خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و ئەنفالكراوانی دهۆك . 

و وەرگرتنی بەڵێننامە و  (وارس) میراتگر مامەڵەی گۆڕینی وارس و تۆماركردنی سەدانئەنجامدانی  -٢
راستكردنەوەی ناو و گواستنەوەی مووچە و پشتگیری كردنی كەس و كاری شەهیدان و ئەنفالكراوانی 

ساێمانی و   ێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی دهۆك وڕبە سنووری
سینگەکانی سەر بە یە گشتییەكانی هەڵەبجە، گەرمیان و بەڕێوەبەرایەتی و نوو یێوەبەرایەتڕبە

 مان. ەکەوەزارەت

خانەوادەی وارسی شەهیدانی شەری داعش لە  (١٠8)دابەشكردنی دیاری و هاوكاری مادی بەسەر  -3
بە هەماهەنگی  (٢٠١٠PLUS)دینار بە سپۆنسەری  (5٠٠,٠٠٠)و هەر خێزانێك بە بڕی  هەولێرب.گ. سنووری

 .ردستانیەكانی دەرەوەی حكومەتی هەرێمی كویفەرمانگەی پەیوەند

پپاكێج خۆراكی جەژنپانە لەالیەن چەنپد خێرخوازێكەوە بە هەمپاهەنگی بەڕێز   (98٠)دابینكردنی بڕی  -4
بەڕێوەبەرایەتی گشپتی كارووباری    سپنووریخانەوادەی شپایسپتەی شپەهیدانی (98٠)بۆ   هەولێرپارێزگای 

 شەهیدان و ئەنفالكراوانی هەولێر. 

ئایپاد وەك دیاری بۆ كوڕ و كچی شەهیدانی كوردستان لەالیەن بەڕێز پارێزگاری  (١٠5)دابینكردنی  -5
بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی   سنووریهەولێرەوە بۆ مندااڵنی شەهیدانی  

 هەولێر.
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ێوەبەرایەتی  ڕی شپەهید لەالیەن بەڕێندكاری كچ و كووخ (١٠9١)قەرزی كرێی خوێندن بۆ   كردنی خەرج -٦
 . (٢٠١9- ٢٠١8)ەوە بۆ ساڵی خوێندنی یگشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی ساێمانی

تایبەت بەخەرجكردنی  ٢٠٢١ / ٦/ 3لەرێكەوتی  (33٢)دوابەدوای فەرمانی وەزاری وەزارەتمان بە ژمارە  -7
سیاسی وەك قۆناغی یەكەم ناوەكان لە سۆشیال میدیاكانی  ڕاگیراویزیندانیكراو و  (٦39)ینحەی م

و  پەیڕەو یاسای چاكسازی و ڕۆشناییۆسەكەش بەردەوامە لەژێر ڕوەزارەتەوە راگەیەندراو پ
 ەكاندا.ڕێنمایی

مایار و نیو بۆ  (١9)بڕی  خەرجكردنی وەرگرتنی ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی بۆ -8
و    (ئەگەر هاوسەرگیری نەكردبێتەوە)كرێی خوێندنی كچ و كوڕی شەهیدان و هاوسەری شەهید    قەرزی

و   (٢٠١8 -٢٠١7)و  (٢٠١7 - ٢٠١٦)بۆ سااڵنی خوێندنی  (ەكانیڵمندا خۆی یان یەكێك لە)زیندانی سیاسی 
(٢٠١8 - ٢٠١9) . 

 پاش نووسراومان ژماره  تی دارایی لەزارهزیران و وه وه  ئەنجومەنیتی  رۆكایەسە  ڕەزامەندیرگرتنی  وه -9
 زێدی خۆیان بە نفالكراو لە ئە (١7١)ت بۆ ڕوفاتی بۆ دروستكردنی گۆڕستانی تایبە (٢٠٢١/ ٢/ ١5) لە (4٦7)

 دينار. (١75.٦١5.5٠٠)بڕی 

تی رۆكایەسە ڕەزامەندیرگرتنی وه (٢٠٢١/ ٢/ ١5) لە (4٦7) ژماره تمان بەزارهوه نووسراویپاش لە -١٠
 (84٠)یان ژماره نفالكراوان كەتی دارایی بۆ چاككردنی گۆڕستانی ئەزارهزیران و وهنی وهنجومەئە
 دینار. (١٠٢.١١٠.٠٠٠)بڕی ، بەنفالكراوانی تێدایەوفاتی ئەڕ

ی مۆنۆمێنتی  خپانپەی بپاڵپەوهنكردنپەیران بۆ نۆژهزوه ئەنجومەنیتی رۆكپایپەنپدی سپپپپەزامپەرگرتنی ڕهوه -١١
 ی وەزارەتمان.بودجەدینار لەسەر  (١8٦.١35.٠٠٠)بڕی  قان بەبانی مە / ماڵ مچەچە لە نفالكراوانئە

تی دارایی بۆ لێدانی بیرێكی زارهزیران و وهوه ئەنجومەنیتی رۆكایەسە ڕەزامەندیرگرتنی وه -١٢
كۆی  دینار. كە (94.975.٠٠٠)بڕی  قان، بەبانی مە / ماڵ مچەچە  نفالكراوان لەبۆ مۆنۆمێنتی ئە ئیرتیوازی
 ی وەزارەتمان.بودجەدینار لەسەر  (558.835.5٠٠) كاتەده ۆژانە ڕو پبۆ ئە  و پارانەگشتی ئە

 

 2020تەنها بۆ ساڵی  (خۆی یان یەكێك لە منداڵەكانی  )خزمەتگوزاری خوێندن بۆ زیندانیانی سیاسی 
 لە قوتابخانە و زانكۆ و پەیمانگاكانی كوردستان

ژمارەی  كار و چاالكی سنووری ژ
 خوێندكار

پارەی كرێی 
 خوێندن

دەرماڵەی 
 هاتوچۆ

دەرماڵەی 
 كۆی گشتی نیشتەجێ بون

بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری  1
 1,273,792 54,450,000 156,150,000 1,063,192,000 47٢ شەهیدان و ئەنفالكراوانی هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری  2
 1,247,612,250 30,150,000 141,300,000 1,076,162,000 355 ساێمانی / شەهیدان و ئەنفالكراوانی

بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری  3
 1,105,053,500 40,995,000 134,100,000 929,958,500 3٢7 دهۆك / شەهیدان و ئەنفالكراوانی
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 تێبینی : 

 پڕۆسەیتمان چاودێری و وردبینی زارهوه بەڕێوەبەرایەتی گشتی خزمەتگوزاری و كۆمەاڵیەتی لە •
 خوێندنیان دەكات. 

هەردوو بەڕێوەبەرایەتی گشتی هەڵەبجە و گەرمیان لەگەڵ  سنووریخوێندكاران و قوتابیانی  •
 .ژماركراونهە ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی ساێمانی
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 کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاووەزارەتی 
 

 يەكانیيەكەم : پڕۆژە ستراتيژ

 رێمى كوردستان بەهە لە نمى جوتیارانبازاڕكردنى گەى بەبەردەوامى لەسەر جێبەجێکردنى پڕۆژه ●
لە ساێمانى بەردى بناغەى   ،ى کارەکانى تەواو بووە 75ولێر ٪ هە لە ورهى گەدروستكردنى سێ كارگە

پێنج    (5٠٠.٠٠٠)بڕى    لەدهۆك بەم نزیکانە بەردى بناغەى دادەنرێت بە ،  دروستکردنى  بە  دەستکراوەدانراوە و  
 ى لە و خۆراكانە موو ئە بۆ دروستكردنى ئاردى سپى و هە  وهرنەگردهساڵێكدا وه  نم لە زار تۆن گە د هەسە
 لە ئێستادا ئامادەیی وەرگرتنى گەنمى جوتیارانن. و، هێنرێتده مرهەنم بەگە

ینەوەى گەنمى جوتیارانى هەرێمى کوردستان لەالیەن ڕنرخى ک دیارکردنى واژۆکردنى گرێبەستى ●
وەرگرتنى گەنم لەالیەن   پڕۆسەیدەرەوەى    ، لە  (مانىێسا  ر وێهەول)شناو و قەیوان  ۆهەردوو کۆمپانیاى خ

 .ئەنجامدراوە لەسایاۆکانى هەرێمى کوردستان بەپێى ئەو گرێبەستەى کە، عێراق

سێ    (375٠٠٠)یاریدا بە وەرگرتنى بڕى  ڕمان، وەزارەتى کشتوکاڵى عێراق بەکەو پێداگیرى وەزارەت  ڵهەو  بە ●
سایاۆکانى هەرێم بۆ  ڕێگەیسەد و حەفتا و پێنج هەزار تەن گەنمى جوتیارانى هەرێمى کوردستان لە 

 .(57)بەفەرمانى دیوانى ئەنجومەنى وەزیرانى عێراق ژمارە  ٢٠٢١ساڵى 

بە هاوبەشى  (بیتوێن)ى گرنگ و ستراتیژى کارگەى شەکرى چەوەندەرى پڕۆژەدانانى بەردى بناغەى  ●
  ڕۆژانە و  دابیندەکات کەس (8٠٠٠) کە هێزى دەستى کار بۆ (ئابورالند)لەالیەن کۆمپانیاى کەرتى تایبەت 

شەست هەزار دۆنم زەوى  (٦٠٠٠٠) ڕووبەریکە داواکراوە لەسەر ، تەنى هەیە (5٠٠٠)تنى گرى وەراتوان
 بەرهەمى چەوەندرە دابچێنن .

پى پى ) سیستەمیبەنداوى گەورە و ستراتیژى لە هەرێمى کوردستان بە   (9) دروستکردنى نۆ   بڕیاری  ●
خۆشبەختانە نزیکەى  ، ێشتنامەى فەرمى بۆ کۆمپانیاکانهوکردنەوەى بانگاڵدواى ب، بۆ یەکەمین جار (پى
بەشى و هاو یى هەماهەنگاڵیەکى باەژنیە و لوەتى داخوازى پێشکەش کردوڵکۆمپانیاى نێودەو (٦٠)

ەکان و وەرگرتنى ڕێنماییلە ئێستا وەزارەت خەریکى ناردنى ، وەزارەتى پالندانان بۆ پێکهێنراوە لەگەڵ
 کانى ئاودێرى .پڕۆژەى بەنداوەکان و پڕۆژەپرۆپۆزەلى کۆمپانیاکانى خوازیارە بۆ بونیادنانى 

 (بەیروت -هەولێر)کۆمپانیاى کردنەوەى گەنجینەى ساردکەرەوە بەرهەمى پەتاتەى پیشەسازى لەالیەن  ●
 ڕەخساندنی و،دە هەزار تەن  (١٠٠٠٠)بۆ وەرگرتنى بەرهەمى پەتاتەى پیشەسازى لە جوتیاران بە تواناى 

 کەس . (١٢٠٠)هەلى کار بۆ 
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ی ستەبۆ ده  ٢٠3٠-٢٠٢٠رتی كشتوكاڵ بۆ سااڵنی كە رهێنان لەبەكردن و ناردنی پالنی وهئاماده ●
ودان بره  وبواری كشتوكاڵیدارهێنان لەبەی ئاستی وهوهرزكردنەستی بەبەمە تان بەرهێنانی كوردسبەوه
 رێمی كوردستان.هە سازی لەپیشە بە

ى بنەتۆى گەنمى جوتیاران بۆ مەبەستى پەرەپێدانى %(٢)یاردرا بە چۆنیەتى خەرجکردنى پارەى ڕب ●
دانى یهەمهێنانى گەنم بەهەر سێ پاەکان و گرنگتوێژینەوەى زانستى و لەبوارى بنەتۆ و زیادکردن و بەر

 قڕکەریکردن و دابینکردنى دەرمان و ڕکشتوکاڵى لە قۆناغەکانى چاندن تاوەکو بەبازا ڕێنماییبە  زیاتر
ایی لەسەر پارەى بنەتۆى  ڕپەین و گرنگیدانى زیاتر بە تاقیگە و بوارى توێژینەوەى گەنم بەخۆ کیمیایی و
 .٢٠١8ساڵى 

بۆ   %85ی وروسە كانیان لەنجامدراوی كارهی ئە ڕێژه ی كە و پڕۆژانە كردن و ناردنی لیستی ئەئاماده ●
كان بۆ ی پڕۆژهوهكاركردنەست بەده كان و دووبارهستی تمویل كردنی پڕۆژهبەمەتی پالندانان بەزارهوه
د و سی و وت سەك مایار و حەسی و یە (3١73٦٠٠٠٠٠٠)بڕی  بە پڕۆژه  (3٢)ش لیستێك بۆ ستەبەم مەئە
 كرا.   پالندانانتی زارهی وهاستەڕش مایۆن دینار ئاشە

هەر گرنگەکانى  پڕۆژەکردنەوەى عەلوەى هاوچەرخى هەولێر بەشێوازێکى زۆر مۆدێرن کە یەکێکە لە  ●
دنى بەرهەکانى بۆ هاندان و بەردەستکر دروستدەکرێت کەرتى کشتوکاڵ بە کوالێتى باش و شارستانى

ى بە هەماهەنگى ڵکۆمپانیاى خۆما ڕێگەییە لەپڕۆژەدۆنم زەوى ئەم  (3٠٠) ڕووبەریلەسەر  جوتیاران
کە تیایدا سەدان خانووى شوشەیی و پالستیکى و  نسى و هۆلەندى بونیاد دەنرێتڕەحکومەتى فە

یە یبەروبوومە کشتوکاڵ تەندروستى دەبەخشێ بە مۆڵەتیسەنتەرێکى توێژینەوە لەخۆ دەگرێت کە 
  یەکانى جوتیاران.ڵیخۆما

 ١٠و بارکۆد و لۆگۆى تایبەت لەسەر بەرهەمى مریشکى ناوخۆى  ى دانانى ستیکەرپڕۆژەجێبەجێکردنى  ●
 کۆمپانیاى  ڕێگەیفەرمى بەرهەمهێنانیان وەرگرتووە لە  مۆڵەتیکە    ،ەرێمى کوردستانینخانەکانى هڕسەرب

یە لە ئێستادا جێبەجێ دەکرێ بەمەبەستى پڕۆژەو بە چاودێرى وەزارەتى کشتوکاڵ ئەم  (باکەش)
ینخانەکانى کوردستان و ناسینەوە و جیاکردنەوەى لەبەرهەمى ڕسەرب خۆماڵیپارێزگارى لەبەرهەمى 

 دەروازەکانى هەرێمى کوردستان . هاوردەکراوى لە

ى متەکاماى بەرهەمهێنانى هێاکەى خواردن لە پارێزگاى ساێمانى بەووزەى پڕۆژەبەردەوامى  ●
 نیو لە رۆژێکدا کە پێویستى پارێزگاکە دابین دەکات لە قۆناغى بەرهەمهێنانى یەک میاۆن و

 . بەرهەمهێناندایە

 کشتوکاڵى لەسەر ئاستى پارێزگاکانى هەرێمى کوردستان. انىبەرهەمهێنئامادەکردنى نەخشەى   ●
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 ڕێگەیتەرخانکردنى بڕى دوو مایار و دوو سەد و هەشتا و دوو مایۆن و لەسەر داواکارى وەزارەتمان لە  ●
ى چارەسەرکردنى زیانەکانى بەنداوى پڕۆژەئەنجومەنى وەزیران بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى 

 .دەربەندیخان

پەتاتەى پیشەسازى و چپس و فینگەر لە ناحیەى  بەرهەمهێنانىى جوتیار بۆ پڕۆژەدانانى بەردى بناغەى  ●
یە پڕۆژەئەم ، بە هاوبەشى کەرتى تایبەت و گشتى و حکومەتى هۆلەندى، یا لەپارێزگاى دهۆکوڤر

سەد هەزارتۆن پەتاتە    (١٠٠)  نەاڵکەس لە نێو کارگە دەرەخسێنێ و سا  (5٠٠٠)بۆ     ڕلستەوخۆدەرفەتى کارى  
ێگەکانى ڕسازى و پێشخستنى تەکنیکى ڕبەو هۆیەوە دەرفەتى زیاترى بازا لە جوتیاران وەردەگیرێت

 .چاندن بۆ بەرهەمى ناوخۆى جوتیاران دەرەخسێت

مانى ێسا دهۆک و ر وێمى کشتوکاڵى لە هەولەتى کردنەوەى تاقیگەى کشتوکاڵى  بۆ بەروبووڵپێدانى مو ●
 بۆ ماوەى پێنج ساڵ بە پێ پرۆپۆزڵ و ڕەزامەندى لە سەر دراوە.

 

 ڵیو كشتوكا ەڵسامانى ئاژ رى ووهلەبوارى پەەكانی ژڕۆم: پدووه
 گەرمیان  هەڵەبجە  دهۆک سلێمانی  هەولێر جۆری پڕۆژە  ژ
 ٢ 33 ١3 ١١4 ١5 پەلەوەر   1
 8 5 ١ 5 - ماسی   2
 - - - ١ - قارچک  3
 - 9 - ٢ - هەڵینەری جوجک   4
 - ١ - 3 3 قەڵەوکردنی گۆلک   5
 ١ - - - - کارگەی شیر   6
 - - - ٢٢ - بنارى چیاکان  7
 - - - ٢ ١ مريشكى دايكانە بۆ هێاكەى تروكاندن  8
 - 4 - ١ - مانگاى شير   ٩
 - - - ١ ١ كارگەى ئاليك   10
 - - - - - كارگەى شيرەمەنى  11
 - - - - - زەيتوونباخى   12
 ١ ١ - - - قەڵەوکردنی مەڕ   13
 - - - - - سەربڕخانەی پەلەوەر   14
 ٢ - - - - هێاکەی  خواردن   15

 

 ە اكێه  8.١٠٠.٠٠٠و     ڵسا  / ترووكاندن  ەاكێه  ٢3.4٦١.١٠٠  وزەی  ە خواردن ب  ەیاكێه   ەیژڕۆپ  ەب  مۆڵەت  یدانپێ ●
 .رێولەه یزگاێپار ەل ڵسا / ترووكاندن

، كانەلەخەل و ڵسا / ترووكاندن ەاكیه 5.٢٢٠.٠٠٠ وزەی ەخواردن ب ەیاكێه یكەیەژڕۆپ ەب مۆڵەت یدانپێ ●
 .كداڵێساەلەاكێه نیۆما37 ینانێمهەرهەب یتواناەب مانىێسا زگاىێپار ەب رەس  ەیەژڕۆپ وەردوو ئەه ەک
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 ەل شتۆگ و ریش ینانێمهەرهەبۆب یمتكامل گاودار یجیسترات یكەیەژڕۆپ یدروستكردن یتۆڵەم یدانپێ ●
 .یگەب ارانی

 .میۆاكڤ یمەستیسەب شێفر یشكیمر ینانێمهەرهەب ۆب رێولەه ەل یژیسترات یكەیەژپڕۆ ●

 .ەبجەڵەه زگاىێپار ەل ژداۆر كەیەل ەاكێه زارەه 5٠٠ ىەوز ەخواردن ب ىاكەێه ىەژپڕۆ ●

 .كۆده زگاىێپار ەماسى ل ەنجەپ زارەه دەس ١٠٠.٠٠٠ نانىێمهەرهەب ىەژپڕۆ ●

 .رىرنەێتڤێو  ڵئاژه یكراوى بوارى سامانئاماده ڕێنماییو  اسای ژهڕۆپ  ●

 . ەڵیئاژ ەیكوشتارگ یدروست كردن ەب تەبیتا ێنو یینماڕێ یركردندە ●

 . ەڵئاژ سەربڕینی یكخستنڕێ ەب تەبیتا ێنو یینماڕێ یركردندە ●

 گوشت . ەیمیق ینانێمهەرهەب یكانەكارگ ەب تەبیتا ێنو یینماڕێ یركردندە ●

 .شكیمر یكانەپارچ ینانێمهەرهەب یكانەكارگ ەب تەبیتا ێنو یینماڕێ یركردندە ●

 یقائعەو ەل ەیوەوكردناڵو ب یماس یكانەژڕۆپ ەب تەبیتا ٢٠١3 ڵیسا ی (١٠) ەژمار ڕێنمایی یاركردنهەمو ●
 .٢٦5 كوردستان ژماره

 . ەڵیئاژ یرووبوومەب ەیناردەه وەهاورد ەب تەبیتا ٢٠١٠ ڵیسا (٢)  ەژمار یینماڕێ یاركردنهەمو ●

 .رىەنرنێتڤێ ینیاكسڤو  رمانەد ەكردن ب ەڵەمام ەب تەبیتا ٢٠١١ یسال (5)  ەژمار یینماڕێ یاركردنهەمو ●

 .ێزاوز یرزەو ەل  یماس ەاوڕ یكردنەغەدەق یارڕیب یركردندە ●

 .٢٠٢١/ 4/ ١ كو ەتاو ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢3 ەكارپ ل یماس ىەهاورد یكردنەغەدەق یارڕیب یركردندە ●

 .٢٠٢١/ ٦/ ١5 كوەتاو ٢٠٢١/ 3/ ١5 لە لمونەس یماس ەیهاورد یكردنەغەدەق ارىڕیب ركردنىدە ●

 ۆب نارید نیۆما (43٠.٠٠٠) رخانكردنىەت تاكانەپ و یشۆخەنەل ەڵئاژ یسامان پاراستنى ستىەبەمبە ●
 .ەڵئاژ یدانێل یرزەد و ەڵئاژ كانىۆڵەه  یشاندنڕ

 نیۆما (99.8٠٠) رخانكردنىەت ەندڵبا نزاىەوەنفاەئ یشۆخەن ەل رەوەلەسامانى پ یپاراستن یستەبەمبە ●
 .ەكیەشۆخەن یكردنڵۆڕنتۆك و رەوەلەپ یكانەڵۆه  یشاندنڕ ۆب نارید

 .ەكوتراو ەڵئاژ رەس (١53.١9) LSD یشۆخە ن لكردنىۆڕنتۆك تىەمهەڵ ●

و   ەكردووێپ ستىەد ستاێئ مانىێسا زگاىێرپا ەل  PPR یشۆخەدژى ن ەڵكردنى ئاژ نیاكسڤ تىەمڵهە ●
 .ەوەمیت 3١ نیەالەمانگ ل دوو ەیماو ۆب ەوامەردەب

 .ەكوتراو ەڵئاژ رەس (3٢.٦84) االیسۆبر شىۆخەدژى ن ەڵئاژ كردنىنیاكسڤ هەڵمەتی ●
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 .ەكوتراو ەڵئاژ رەس (١١4.437) لە FMD شىۆخەن یدژ ڵەئاژ كردنىنیاكسڤ هەڵمەتی  ●

 .ەنجامدراوەئ ەڵئاژ رەس (٢١9.٠78) ۆب یكەرەد رىۆخەمش ناوبردنىەل هەڵمەتی ●

 .ەنجامدراوەئ ەڵئاژ رەس (١.١5٢) ۆب یكەناو رىۆخەمش ناوبردنىەل هەڵمەتی ●

 انیرەسەكوردستان چار یمێرەه زگاكانىێپار ەل رىەرنێتڤێ  كانىەبنك ەل رۆج راوۆج ئاژەڵی (١٦٦.٢7٠)  ●
 .ەكراو ۆب

 یسامان  رووبوومىەب  شتنىۆفر  ینێو شو  اكانیمپانۆو ك  ەژڕۆپ  مەجرەس  ۆب  ەكراو   دواداچوونبە  (843.١)  ●
 كوردستان. یمێرەه ەل ەڵیئاژ

 

 ەكانستبەێ: گرسێیەم

کۆمپانیا بۆ بەرهەمى  (5)لەگەڵ  ،تێگەیشتن لە نێوان وەزارەت ئەنجامدانى گرێبەستى یاداشتى لێک ●
بەرهەمهێنانى چبسى پەتاتە و پشتى کردنى جوتیاران و خاوەن کارگەکانى ڵپەتاتەى پیشەسازى بۆ پا

 ساغکردنەوەى بەرهەمى خۆماڵى لە هەرێمى کوردستان .

یەکگەیشتن لەگەڵ  هەردوو کارگەى دۆشاوى تەماتەى  بەکارخستنەوە و واژۆکردنى یاداشتنامەى لە ●
جێگەى ئاماژەیە کە ئەم  ،مى تەماتەى جوتیارانى کوردستانوور بۆ کڕینەوەى بەروبووهەریر و شارەز

 ە بەرهەمى تەماتەى خۆماڵى جوتیاران بەرکاردەهێنن.کارگان
 

 : دابەشكردنى قڕكەر و ئەنجامدانى هەڵمەتى دژە نەخۆشى سامانى ئاژەڵچوارەم

سێ سەد و سى و چوار میاۆن و پێنج سەد هەزار دینار لەپێناو پارێزگارى   (334,5٠٠,٠٠)تەرخانکردنى بڕى   ●
 بنەتۆى گەنمى جوتیاران بە خۆرایی بۆ مەبەستى %٢بەرهەمى ناوخۆیی لەسەر پارەى  پاڵپشتیو 

کیسەلە بەتایبەتى لەو ناوچانەى کە ئەو جۆرە مێرولەیان تێدا  دەرمانى قڕکەرى سن و دابینکردنى
 وبۆتەوە.  اڵب
 

 ۆتشكردنى بنەودابە ىینماڕێو  وهنەیژێ: تومنجەێپ

 .دابەشدەکرێت  نە بەسەر جوتیاراناڵجۆر تەرزى گەنمى ئارد و ساوەر وەکو بەرنامەى سا  (١٠)ئامادەکردنى   ●
وەزارەتمان توێژینەوەى بۆ کراوە کە زیاتر   ڕێنماییب.گشتى توێژینەوە و    ڕێگەیئەم تەرزانە خۆماڵیانە لە  

 رێت و لەبەرهەمێناندا بەبڕشترن.کلە تەرزى هاوردە بەرگەى کەش و هەواى کوردستان دە
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 2021-2020بەرهەم و ڕووبەرى چاندراو بە گەنم بۆ وەرزى 
 

 ژمارەى  پارێزگا 
 جوتیاران 

 ڕووبەرى چێندراو  
 ( دۆنم)

 بڕى بەرهەمى 
 ( تەن)پێشبینیکراو 

 بڕى بە بازاڕکراو  
 ( تەن )لەالیەن حکومەتى عێراق 

 ١٠9,٠٠٠ 493, 349 94١,٢5٠ ١4,347 هەولێر
 ١١١,٠٠٠ ٢97,399 9٠١,7٢5 5,44٦ دهۆک

 ١٠7,٠٠٠ 5١9,99٠ ١,١3٦,7٢9 ٢3,8٢8 سڵێمانى 
 ١7,٠٠٠ 3١,٢٠8 ٦٢,4١٦ 3,١٠8 هەڵەبجە 

 3١,٠٠٠ 4١,٦84 79,4٠٠ ٦,٢87 ئیدارەى گەرمیان 
 375,٠٠٠ 774, ١,٢39 3,١٢١,5٢٠ 53,٠١٦ كۆى گشتى 

 

 
 

 2020 ساڵی -بەرهەمى پەتاتە بۆ 

 ( تەن ) بڕى بەرهەم  ( تەن )بنەتۆى چێندراو  ژمارەى جوتیاران  پارێزگا 
 ٦3,٠99 4,7١7 ١9٢ هەولێر
 ٢4٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ 38٢ دهۆک

 ١7,5٦5 ١,494 5٢ سڵێمانى 
 ١,3٠٠ ١٢5 ١٠ هەڵەبجە 

 ٦,٠٠٠ 54٠ ٢١ ئیدارەى گەرمیان 
 3٢7,9٦4 ٢٦,875 ٦57 كۆى گشتى 

 

109,000111,000
107,000

17,000

31,000

ئيدارةى طةرميانهةلةجبةسليَمانيدهؤكهةوليَر

(تةن)برِى بة بازارِ كراو لة اليةن حكومةتي عرياق 
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 و دارستان و پاوان  یباخدار یرتكە  یدانێپره م: پە شە شە 
 

 ەکانى باخدارىیچاالکی

 کۆى گشتى  گەرمیان  هەڵەبجە  دهۆک سلێمانى  رێهەول کارو چاالکى 
 5١8,٢9٦ ١٦٠,٦84 ١٠4,٠٦٦ ٦9,4٢9 9١,٦٠5 9٢,5١٢ بەرهەمهێنانى نەمامى باخدارى وجوانکارى

 ١5٦,4٢3 ١٦,٠٠9 3٢,٢77 55,٠54 33,٠7٦ ٢٠,٠٠7 فرۆشتنى نەمام بە پاڵپشت  دابەش کردن و
 49 ١٠ ١ 8 ٢٠ ١٠ قارچک تی باخدارى  وەنوێکردنەوەى مۆڵ پێدان و

 

 پڕۆژەى زەیتى زەیتون

جوتیار ژمارەى  تەن  / زەیتى بەرهەمهاتوو   تەن  / بڕى زەیتونى گۆشراو    ژ پارێزگا  
 ١ هەولێر  85٦,٢٠٠,١ ٠3٢,١٢5 2020
 ٢ ساێمانى  ٢5٠,٠٠٠ ٢8,75٠ 700
 3 دهۆک 4٦8 73 58
 4 هەڵەبجە  ١3١١ 5,١4٠ 37
 5 گەرمیان  ٢7١,88 5١٦,١٠ 78

 ٦ کۆى گشتى 74١,3,97١ 779,5٢ 2٩03
 

خۆماڵى جوتیارانى هەرێمى ى وەرگرتنى بەرهەمى پەتاتەى پڕۆژە یتێگەیشتن کردنى یاداشتى لێکۆ واژ ●
 فینگەرى پەتاتە. کوردستان لە نێوان وەزارەتمان وکارگەکانى چپس و

 تایبەت بە پێدانى مۆڵەت بۆ دامەزراندنى باخی میوە . ٢٠٢١ى ساڵى  (5) ژمارە ڕێنماییدەرچوونى  ●

تایبەت بە پێدانى   ٢٠١9ی ساڵى  (١)ژمارە  ڕێنماییار کردنى  هەمووتایبەت بە    ٢٠٢١ى ساڵى(٦)  ژمارە  ڕێنمایی ●
 .(تەوە ێپاوان دەگر دارستان و ئەم ڕینماییە هەردوو بوارى باخدار و) مۆڵەت بۆ دامەزراندنى نەمامگە.

تا ئێستا لە  تایبەت بە دامەزراندنى کارگەى گوشینى زەیتون لە هەرێم و ڕێنمایی ارکردنەوەىهەمو ●
 یاردان لە سەرى.ڕئەنجومەنى شورایە بۆ ب

63,099

240,000

17,565

1,300
6,000

(تةن)برِى بةرهةمى ثةتاتة 
 ەو ێر

د ۆک

س ێمانى

 ەڵەب ە

ئیدارەى گەرمیان
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ى پڕۆژە رچک واى قپڕۆژەتایبەت بە پێدانى مۆڵەتى دامەزراندنى  ڕێنمایی ارکردنەوەىهەموو ●
 ان لە سەرى.یاردڕتا ئێستا لە ئەنجومەنى شورایە بۆ ب دامەزراندنى خانووى  پالستیکى و

 

 یەکانى دارستانیچاالک

 کۆى گشتى  گەرمیان  هەڵەبجە  دهۆک سلێمانى  هەولێر جۆرى چاالکى 
 7٠4,759 5٦,7٢٠ 57,١5٠ 98,٢4٠ 344,٦9٢ ١47,9٠7 نەمامى بەرهەم هاتوو 
 ٢٠٠,8٢7 7,٦٢5 ٦,9٠5 ٢4,95٢ ١39,٦3٢ ٢١3, 44 نەمامى دابەشکراو 
 35١, 4٦9 ١٢,١4١ - ١79,8٢9 ٢54,393 ٢٢,988 ( نەمام)نەمامى فروشراو 

 5,٦١٠,593 4٦٢,١٠٠ 33,٠٠٠ ١89,5٠٠ 4,89٠,543 35,45٠ ( ٢م)دروستکردنى هێاى ئاگر بڕ
 ١,78٦ 3٦,٢ ١,9 387 5٦٢ 798 ( دۆنم )هەلپاچینى دارستان 

دروستکردنى بەربەست و دیوارى بەردین  
 ١,49٢ پپ 4٠٢ پپ ١,٠٦3 ٢7 ( ٢م)

 4٠7,84١ پپ 7,97٠ پپ 38١,77١ ١8,١٠٠ ( ٢م)هێاى گرادۆنى  دروستکردن و چاککردنى  
 ٦٠,١8٢ 34,٢4١ پپ 5,5٠٠ ١8,448 ١,993 (دانە)دروستکردن و چاککردنى حەوزى ئاو 
 ٦3,4٢٦,٠٠٠ پپ پپ پپ ٠٠٠, ٦٢,44٦ 98٠,٠٠٠ ( دینار)غەرامە و قەرەبووى دارو درەخت 

بە کرێ گرتنى کرێکار بۆ نەمامگە وپڕۆژەکانى 
 ٦٢٢ - - ٢5٠ ٢7٢ ١٠٠ (کریکار) - GIZدارستان لە الیەن رێکخراوى 

 

تایبەت  ٢٠١3ی ساڵى (8) ژمارە ڕێنماییارکردنى هەموتایبەت بە  ٢٠٢١ى ساڵى(4) ژمارە ڕێنمایی ●
 .٢٠١٢ى ساڵى (١٠) ژمارەگەکانى یاساى دارستان لە هەرێمى کوردستان ڕبەجێبەجێکردنى ب

تایبەت بە پێدانى   ٢٠١9ی ساڵى  (١)  ژمارە  ڕێنماییار کردنى  هەموتایبەت بە    ٢٠٢١  ى ساڵى(٦)  ژمارە  ڕێنمایی ●
 مۆڵەت بۆ دامەزراندنى نەمامگە.

 .تایبەت بە پێدانى مۆڵەتى دروست کردنى ڕەژوو ٢٠٢١ ى ساڵى(7) ژمارە ڕێنماییدەرکردنى  ●
 

 كراوئاماده ڕێنماییو  اسای ژهڕۆم : پوتەحە

 .ێوەبردنى عەلوەکانڕو بە ڕێکخستنیاسای  پڕۆژە ●

 کانى کشتوکاڵى. پڕۆژەیاسای سەرپەرشتى کردنى  پڕۆژە ●

 یاسای پاراستنى زەوى . پڕۆژە ●

 ى کشتوکاڵى.پڕۆژەیاسای تەرخانکردنى زەوى بۆ دامەزراندنى  پڕۆژە ●

 .یەکانییاسای دروستکردنى خانوو لە ناو باخ و زەوییە کشتوکاڵ پڕۆژە ●
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شارەوانى و دەرەوەى شارەوانى بۆ وەبەرهێنانى   سنوورییاسای دابینکردنى زەوى لەناو  پڕۆژە   ●
 ى.ڵکشتوکا

 .ەوى ناوەخۆى وەزارەتڕژنە بۆ ئامادەکردنى پەییپێکهێنانى ل ●

 کانى ماسى. پڕۆژەپێدانى  مۆڵەتی تایبەت بە دامەزراندن و ڕێنماییارکردنەوەى هەمو ●

 .تایبەت بە جێبەجێکردنى حوکمەکانى یاسایی دارستان (8)ارکردنەوەى ژمارە هەمو ڕێنمایی ●

 بە دامەزراندنى باخى میوە.  مۆڵەتتایبەت بە پێدانى  ڕێنماییارکردنى هەمو ●

 بۆ دروستکردنى ڕەژوو . مۆڵەتتایبەت بە پێدانى  ڕێنماییارکردنەوەى هەمو ●

بۆ دامەزراندن و دەستەبەرکردنى سندوقى خانەنشینى بۆ دڵنیایی دەرچووان لە کاتى  ڕێنمایی ●
 .دامەزراندنیان لە کەرتى تایبەت

ژنەى نیشتیمانى بۆ تۆمارکردن و پەسندکردن و پارێزگاری کردن لە یتایبەت بە دامەزراندنى ل نماییێڕ ●
 کوردستان . مىێیەکانى هەرڵیتەرزە کشتوکا

 

 بە گشتی ڵرتى كشتوكاكە شخستنىێم : پشتەهە

پێشکەوتوو بۆ چۆنیەتى کارکردن و  تایبەت بە دانانى میکانیزمێکى گونجاو ورکشۆپێکى ۆئەنجامدانى  ●
ەکان  لە مەرزەکانى هەرێمى کوردستان لە پێناو پارێزگارى لە بەرووبومە یى بەرهەمە کشتوکاڵینپشکنی

  دانى زیاتر بە ئاسایشى خۆراک و چارەسەرکردنى کێشەکانى پشکنین بە گشتى و یگرنگەکان و  یکشتوکاڵی
 پشکنین. ێیکر و مواسەفات یەکخستنى

نیشتیمانى بەهەماهەنگى لەگەڵ دامەزراوەکانى ترى حکومەتى هەرێم بۆ  هەڵمەتیئەنجامدانى  ●
کارهێنانى ئاو و هۆشیارى سەبارەت چۆنیەتى دەستگرتن بە بە ڕێنماییوکردنەوەى اڵمەبەستى ب

ساڵى و کەمکردنەوەى  وشکەونەوەى دیاردەى وووبەرووبڕۆیی لە بەکارهێنان و ڕکەمکردنەوەى زێدە
 یەکان .یکاریگەر

میالکى وەزارەتى کشتوکاڵ و  پزیشکى فێترنەرى لەسەر (١7١)یارى بە هەمیشەیی کردنى ڕب ●
بەشێوەى کاتى لەسەر میالکى نێکى بوو خزمەتیان دەکرد اڵسەرچاوەکانى ئاو کە ماوەى سا

یارە هەنگاوێکى گرنگ بوو لە پێناو ڕئەم ب (گەرمیان ،ساێمانى ،دهۆک، هەولێر)ەکانى یێوەبەرایەتیڕبە
 .ەواکانى پزیشکانى فێترنەرىڕدابینکردنى مافە 
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میدیاکارى  ۆژنامەنووس وڕ (٢١)ێزلێنان لە خزمەت و ماندوو بوونى ڕئەنجامدانى قۆناغى یەکەمى  ●
ڵى کە لەبوارى پەرەپێدان و میدیایی کشتوکاڵیدا خزمەتیان کردووە لەسەر ئاستى گشتى کشتوکا

 ناوچەکانى هەرێمى کوردستان .

شنیارى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو لەالیەن ئەنجومەنى وەزیران ێپەسندکردنى داواکارى و پ ●
وو بۆ ماوەى درێژخایەن بەهۆى بسودمەندبۆ مەبەستى وەرگرتنەوەى قستى کشتوکاڵى لە جوتیارانى 

 ساڵى و بەرکەوتنى زیانەکان لەسەر جوتیارانى هەرێمى کوردستان .وشکەیەکانى یکاریگەر

ت لەکاتى اڵفەرمانەکانى قەدەغەکردنى هاوردەى بەرهەم لەدەرەوەى و  یار وڕدان بەدەرکردنى بیبەردەوام ●
بەرهەمەکان و  پاڵپشتیپێگەیشتنى مەوسومى بەرهەمانى جوتیارانى خۆماڵى لە پێناوى پاراستن و 

 ت.پێویس ڕێکاریارەکانى حکومەت بۆ گرتنەبەرى یدالیەنە پەیوەند لەگەڵهەماهەنگى 

بەرزکردنەوەى  و ٢٠٢١ – ٢٠٢٠نى اڵدانانى باجى گومرگ لەسەر بەرووبوومى هاوردەى کشتوکاڵى بۆ سا ●
 .ابردوو لە وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوڕ سااڵنیبە  اڵبەراوردى با پاڵپشتیى باجەکان و ڕێژە

 ڕێگەینەرى پەتاتە لەێجوتیارى نمونەیی و وەبەره (4٠)پەتاتە بۆ زیاتر لە  ڕاهێنانیکردنەوەى خولێکى  ●
کۆمپانیاى نهار االورد بۆ مەبەستى ئاشنابوونى زیاتر بە جۆرەکانى پەتاتەى  پیشەسازى و دیارى کردنى 

 جۆرەکانى نەخۆشى لە هەرێمى کوردستان .

دا اڵژنەیەکى بایجەختکردنەوە لەسەر یەکخستنى هەردوو سەندیکاى فێترنەرى هەولێر و ساێمانى لە ل ●
دەکارى بۆ سازادنى کۆنگرەى هاوبەش و جێبەجێکردنى  کە نوێنەرایەتى هەردووال بکات و ئاما

گرنگەکان و هاندەرى کەرتى   پڕۆژەبۆ    (٢٠١١)ىسالى    (١٠)ژمارە    ڕێنماییاسپاردەکان بەپێى کاراکردنەوەى  ڕ
 .و یەکخستنەوەى دەرفەت و تواناکان ڕۆتینتایبەت و کەمکردنەوەى 

ى جوتیارانى هەرێمى کوردستان بۆ پارێزگارى لەبەرهەمى ناوخۆو  پشتیوانى هەڵمەتیسازدانى  ●
 ەکانى سۆشیال میدیاى کوردستان.ڵساغکردنەوەى بەرهەمى کاسبکاران و جوتیاران بە هاوکارى کەنا

ندە لەسەر ئاستى هەرێمى کوردستان بۆ مەبەستى خۆپارێزى و ڵئەنفاۆنزاى با بااڵی لیژنەینانى ێپێکه ●
ەکان لەسەر یندە و نەخۆشیڵئەنفاۆنزاى با باڵوبوونەوەیپێویست لە کاتى  ڕێکاریو  ڕێنماییدەرکردنى 
 .یەکانى هەرێمى کوردستانیگە پەلەوەرڵبەرهەمى کێ

پیشەسازى پەلەوەر بۆ مەبەستى ئاگاداربوون  بااڵیەکانى ئەنجومەنى یبەردەوامى لەسەر کار و چاالکی ●
 .نى ئالیک لە هەرێمى کوردستانکارگەکاو ەکان و کەرتى دەواجن یپەلەوەری کێڵگەلە دۆخى 

دینار بەهاوکارى وەزارەتی  3٠دینار بۆ  ١3٠کەمکردنەوەى نرخى کرێى کارەبا بۆ پڕۆژە کشتوکاڵیبەکان لە  ●
کارەبا و جەختکردنەوە لەسەر بەردەوامى ئەم هەماهەنگییانە بەتایبەتى لەسەر ئەم جۆرە پڕۆژانە  
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 ،سامانى ماسى،  هێاکە و دەواجن  ،کارگەى قارچک  ،سەربڕین خانەکان  ،کارگەى ئالیک،  خانووى پالستیکى)
 .(پیشەسازى خۆراک ،یانەى ئەسپسوارى ،دۆشاوى تەماتە ،زەیتى زەیتون ،گاودارى و شیرەمەنى

ئامادەکارى بۆ کردنەوەى بازاڕى میااى لە دهۆک، هەڵەبجە و گەرمیان بۆ جوتیاران بە مەبەستى بە  ●
 ەکانى تایبەتمەند.ڕوە بۆ ناو بازاکێڵگەلە    ستەوخۆاڕبەرهەمەکانیان بەشێوەى     بازاڕکردن و ساغکردنەوەى

لە ئاژەڵ لە پێناوى پارێزگارى لە  (ئێل ئێس دى)کردنى نەخۆشى کۆنتڕۆڵ هەڵمەتیبەردەوامى لەسەر  ●
 سامانى ئاژەڵ لە هەرێمى کوردستان .

کانى پڕۆژەخاوەن  پاڵپشتیچوار سەد و پەنجا هەزار پەنجە ماسى بۆ  45٠,٠٠٠دابەشکردنى  هەڵمەتی ●
ێوەبەرایەتى گشتى ڕبەخێوکردنى کردنى ماسى وەک بایەخدان و پاراستنى سامانى ماسى  لەالیەن بە

 سامانى ئاژەل و فێترنەرى.

كردنی ستی ئامادهبەەمكانی ئاو بەرچاوهتی كشتوكاڵ و سەزارهوه ت لەكی تایبەیەدروستكردنی لیژنە ●
 لە ورهنداوی گەت بۆ دروستكردنی بەرتی گشتی و تایبەشیكردنی كەمی دیاریكراو بۆ هاوبەسیستە
 رێمی كوردستان.هە

 ەکان.یکردنى نەخۆشیکۆنتڕۆڵدامەزراندنى کەرەنتینەى سنورەکان بۆ پشکنینى ئاژەڵ و  ●

بەرهەمى   لە عەلوەکانى کوردستان و برەودان بەدامەزراندنى تاقیگەى پێشکەوتووى بەرهەمى کشتوکاڵى   ●
 . (رێپارێزگاى هەول)ئۆرگانى 

لەالیەن  $ 39٠٠٠ەبجە فەریدون نامدار بە برى ڵهاوکارى دارایی بۆ جوتیارى نمونەى هە پاڵپشتى و ●
 ى (هاتووچۆ یکرێ)مەبەستى دابین کردنى تیچووەکانى  سەرۆکى حکومەتى هەرێمى کوردستان، بە

اەندا، وەکو هاندانى جوتیارانى نف سوید و مانیا وڵتانى ئەاڵیەکانى هەنار بۆ وڵیمە خۆماهەناردنى بەرهە
 .واڵتى هەنار بۆ دەرەوەى ڵبەبراند کردنى بەرهەمى خۆما و یینموونە

 

 ئاو یكانرچاوه: سە مەۆین
 2021 - 2020کار و چاالکى بۆ ساڵی  فەرمانگە  ژ 

 ئاودێری هەولێر  -1

لەبەر  ئەنجامدەدرێت ئاودێری بەردەوام کە لە ئێستادا کارەکان بەسستىپڕۆژەى  (8)
هەروەها بەدواداچوون بۆ پڕۆژەکان بە شێوەى بەردەوام و ئامادەکردنى و،   کێشەى دارایی

مام ١87بەساڵی پار  مام بەراورد 49١ڕاپۆرت، وەرگرتنى داتاى پێوانەى ڕێژەى باران بارین 
 کەمی کردووە. 

 ئاودێری ساێمانى  -2

 پڕۆژەى ئاودێری بەردەوام کە لە ئێستادا پێویستیان بە بودجە هەیە بۆ تەواو کردنیان  (7)
  هەروەها بەدواداچوون بۆ پڕۆژەکان بەشێوەى بەردەوام و ئامادەکردنى ڕاپۆرت، و، 

  مام 337ساڵی پار  بە مام بەراورد 395وەرگرتنى داتاى پێوانەى ڕێژەى باران بارین 
 .  کەمیکردووە
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 ئاودێری دهۆک  -3

پڕۆژەى ئاودێری بەردەوام کە لە ئێستادا پێویستیان بە بودجە هەیە بۆ تەواو کردنیان،   (٢١)
وەرگرتنى    هەروەها بەدواداچوون بۆ پڕۆژەکان بەشێوەى بەردەوام و ئامادەکردنى ڕاپۆرت،

  %( 59)ساڵی پار  بە دمام بەراور773داتاى پێوانەى ڕێژەى باران بارین بەشێوەیەکى گشتى 
 . کەمیکردووەمام 

 ئاودێری کۆیە  -4

 پڕۆژەى ئاودێری بەردەوام کە لە ئێستادا پێویستیان بە بودجە هەیە بۆ تەواو کردنیان  (7)
هەروەها بەدواداچوون بۆ پڕۆژەکان بەشێوەى بەردەوام و ئامادەکردنى ڕاپۆرت،  و، 

بەساڵی   مام بەراورد ٢55ەیەکى گشتى وەرگرتنى داتاى پێوانەى ڕێژەى باران بارین بەشێو
 . کەمیکردووە -مام %(5٠ - %4٠)پار 

 ئاودێری گەرمیان  -5
ئامادەکردنى دەرخستەو نەخشەسازى بۆ پڕۆژەکان و  بەدواداچوون بۆ پڕۆژەکان بە شێوەى  

مام  394بەردەوام و ئامادەکردنى ڕاپۆرت، وەرگرتنى داتاى پێوانەى ڕێژەى باران بارین 
 . کەمیکردووەمام  4١9اڵی پار بەس بەراورد

بیر بۆ  (١١٦)پێدانى مۆڵەتى  چاودێری کردنى ئاستى ئاوى ژێرزەوى بەشێوەی بەردەوام، ئاوى ژێرزەوى هەولێر  -6
 کەرتى تایبەت و کەرتى گشتى.  

7- 
ئاوى ژێرزەوى  
 ساێمانى 

بیر بۆ   (١3)پێدانى مۆڵەتى  زەوى بەشێوەی بەردەوام،  چاودێری کردنى ئاستى ئاوى ژێر
 کەرتى تایبەت و کەرتى گشتى. 

بیر بۆ  (8١)پێدانى مۆڵەتى  زەوى بەشێوەی بەردەوام، چاودێری کردنى ئاستى ئاوى ژێر ئاوی ژێرزەوى دهۆک  -8
 کەرتى تایبەت و کەرتى گشتى. 

ئاوى ژێرزەوى   -٩
 گەرمیان 

بیر بۆ  (١5) پێدانى مۆڵەتى زەوى بەشێوەی بەردەوام، چاودێری کردنى ئاستى ئاوى ژێر
 کەرتى تایبەت و کەرتى گشتى. 

 

 ئاو  یگاكانۆنداو و ك: بە مەیده

زیران بۆ نی وهنجومەن ئەالیە سی و سێ مایار دینار لە (33.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ی رخانكردنی نزیكەتە ●
 رێم.هە  نداو لەی بەپڕۆژه  (١٢)واوكردنی تە

 .%١٢ جێكردنىى جێبەنوور رێژهباوهنداوى ى دروستكردنى بەپڕۆژه ●

 .واو بووه تە  %٢٢.5سپان نداوى گۆمەى دروستكردنى بەپڕۆژه ●

 . %9٢.7واو بوونى ى تەرێژه نداوى دێوانە ى دروستكردنى بەپڕۆژه ●

و دوو مايۆن دينار بۆ مەبەستى  و دووسەد و هەشتا دۆالر مايار ٢.٢8٢.٠٠٠.٠٠٠  ەل رخانكردنى زياترتە ●
ى چارەسەركردنى زيانەكانى بەنداوى دەربەنديخان كە بەسوپاسەوە لەاليەن پڕۆژەجێبەجێكردنى 

 ى داواكاريمان.نووسراو سەرۆكايەتى ئەنجومەنى وەزيران دوابەدواى 
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 كانەییندوهی:  پەمهەازدهی

نێوان هەردوو وەزارەتى کشتوکاڵى عێراق و هەرێمى ئەنجامدانى یاداشتى  لێک تێگەیشتن نامەى  ●
ەکان و چارەسەرکردنى کێشە یکوردستان بە مەبەستى هەماهەنگى و پتەوکردنى پەیوەندی

 بە ئامادەبوونى هەردوو وەزیر . الیەن  دارەکانى نێوان هەردوویپەیوەند

و هەماهەنگى لە نێوان وەزارەتى تێگەیشتن  لێک ئەنجامدانى مەراسیمى واژۆکردن و یاداشتنامەى ●
و پەرەپێدان   پاڵپشتیکشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو لەگەڵ ئەنجومەنى کاروبارى خانمان بۆ مەبەستى  

بوارەکانى ئاژەڵدارى و بەخێوکردنى ماسى و پەلەوەرو  و گەشەپێدانى تواناو شارەزاییەکانى ژنان لە
  هەنگەوانى و بوارەکانى ترى کشتوکاڵى .

ى هۆلەندا و وەبەرهێنەرێکى کەرتى تایبەت بۆ  واڵتنى یاداشتى لێک تێگەیشتنى نێوان ئەنجامدا ●
ى ستراتیژى خانووى شووشەیی بۆبەرهەمهێنانى بەرووبومى کشتوکاڵى پڕۆژەمەبەستى دروستکردنى  

ەکان یکشتوکاڵی کۆلیژەدەرفەتى کارکردن بۆ دەرچووانى  ڕەخساندنیلە هەر چوار وەرزەکانى ساڵ و 
 مانی.ێسا ر وێزگاکانى هەولێپەیمانگەکان لە پارو 

ى واڵتى ڕگروپى پسپۆ لەگەڵى و پەرەپێدانى ئەزموونەکان ڕاوێژکاردروستکردنى لیژنەى وەرگرتنى  ●
وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو  ،لە بوارى کەرتى کشتوکاڵ و ئاودێرى اڵهۆلەندا لەئاستێکى با

 وەرگرتووە . ەدەرفەتدێکى زۆر باشى لەو وسو

ێکخراوە ڕو  کۆنسولخانەکان ەکان و پێشوازى لە زۆربەى نوێنەرایەتىیبەردەوامى دیدار و پەیوەندی ●
ەکان لە بوارى کەرتى ییەکان بۆ مەبەستى هەماهەنگى و پەرەپێدانى زیاترى پەیوندییەتڵنێودەو

 .و ئاودێری ڵکشتوکاڵ و سامانى ئاژە

وەها رهە  (پۆلەندا  ،ئێران  ،تورکیا)انى  واڵتەکان بۆ  یمدانەوەى بانگێشتنامە فەرمیاڵسەردانى کردن و وە ●
انەى کە بانگێشت کراون بەفەرمى بۆ مەبەستى پەرەپێدانى واڵتئامادەکارى بۆ سەردانى کردنى ئەم 

انى ئەوروپى و عەرەبى بۆ واڵتکۆمپانیاکانى  بانگێشتکردنىوگۆرى ئەزمونەکان و ڵەکان و ئایپەیوەندی
 .ئەنجامبدەنئەوەى لەهەرێمى کوردستان سەرمایە گوزارى و بەرهەمهێنان 

ێز وەزیر و سەردانى وەزارەتەکانى کشتوکاڵ و ڕسەردانى شاندى وەزارەت بۆ بەغدا بەسەرپەرشتى بە ●
بازرگانى و سەرچاوەکانى ئاوى عێراق و هەروەها سەردانى بەڕێز سەرۆک کۆمار و پەرلەمانى عێراق 

 ەرکردنى کێشەکانى نێوان هەرێم و بەغدا لە بوارى کشتوکاڵ و ئاودێرى. بەمەبەستى چارەس

بەڕێزیان لەگەڵ بەڕێز  سەردانی سەردانى بەڕێز وەزیرى کشتوکاڵى عێراق بۆ هەرێمى کوردستان و ●
بەڕێز سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیرانى کوردستان   الی  هەرێم بۆئاوی  وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى  

ەکانى هەرێم و واژۆکردنى یاداشتنامەى کارى هاوبەش لە یو هەروەها دواتر سەردانى پڕۆژە کشتوکاڵی
 نێوان هەردوو وەزارەت بۆ پێشخستنى کەرتى کشتوکاڵ لە هەرێم و عێراق. 
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 تزارهوه ژكارىێنى راونجومەكانى ئەگرنگە ارهڕیبدوازدەیەم: 

ژنەیەکى الوەکى لەسەر ئاستى ئەنجومەنى وەزیران و پارێزگاکان و یو چەند ل بااڵ پێکهێنانى بۆردێکى
پێشنووسی  ووى ڕساڵى دوابەدواى خستنەوشکەدیاردەى  ونەوەىوووبەرووبڕ وەزارەت بۆ مەبەستى

داواکارى و پێشنیارەکان بۆ  مان بە ئاماژەدان بە کاریگەرى و چارەسەرى وەکەتایبەتى وەزارەت (درافت)
 ووبونەوەى دیارەى وشکەساڵى .ڕووبەڕ

 

 زار وەبەرایەتى گشتى زەوى وێبەڕزدەیەم: ێس

اوە بۆ  ڕمامەڵەى گريبەستى كاتى گۆ ١١لەسەر دراوە و هەروەها  ڕەزامەندیگريبەستى كشتوكاڵى  ٢8٠ -
 .یهەميشەي

 پڕۆسەی ش لە  پڕۆژە ١5و    كراوە  یپشتگيرى كشتوكاڵى جۆراجۆر  پڕۆژە  8٠لە بوارى وەبەرهێنان نزيكەى   -
 وربينيدايە.

 -ى هەباشەپڕۆژە ٦لەسەر دراوە و  ڕەزامەندیسارد كەرەوە  یى كۆگاپڕۆژە ٢5نزيكەى  تەرخان كردن: -
لەسەر  ڕەزامەندیتر  ناكشتوكاڵى ى جۆراو جۆرىپڕۆژە ١5لەسەر دراوە و هەروەها  ڕەزامەندی -غرباە 
 دراوە.

 گەرميان  هەڵەبجە  ی سلێمان دهۆك هەولێر جۆرى پڕۆژە 
 ١٠ ٦ 88 94 55 پڕۆژەى كشتوكاڵى 

 - - - 3 ٢ نەمامگە 
 - - 8 - - بنارى چياكان

 - ٢٦ 47 - 55 ستى كشتوكاڵى ەگريب 
 - 5 ٢٢ - ٢٠ گۆڕينى گرێبەستى كشتوكاڵى بۆ ميراتگرانى جوتيارانى كۆچكردو
 - 3 ١٦ - ١8 گۆڕينى  بڕيارى دابەشكردن لەسەر ناوى جوتيارانى كۆچكردو

 

 بەڕێوەبەرايەتى گشتى تۆژينەوەو ڕێنمايى كشتوكاڵىچواردەیەم: 

 گەرمیان  هەڵەبجە  دهۆک سلێمانی  هەولێر چاالکی جۆری  
تۆن 3٦٠ گەنم بەسەر جوتيار بنەتۆی دابەشكردنى 1 تۆن  ١39٠  تۆن ١85  تۆن 5٠  تۆن ١3٠   

 ۆ شتى كراو بڵپبەنرخى پا بنەتۆ نكردنەوەى گەنمىێخاو 2
تۆن 7٦٠ جوتياران تۆن ٢٠٠٠      

 ١٦ 5 ٢٦ 8٦ 43 ێژينەوەی کشتوکاڵی وئەنجامدانى ت 3

4 
،  یی گە ێڵكردنەوەى كڕووننان، ێئەنجامدانى خول، راه

سەردانى كێڵگەيى، پێشانگا، رۆژى كێڵگەيى، سيمينار و 
 بەرنامەی تەلەفزیۆنی 

79 355 48٢ ١ 48 

    ١٢٠,٠٠٠  پەنجە ماسی لە بەنداوی ڕانیە  (چاندنی)دانانی  5
     ٢٠٠,٠٠٠ دابەشکردنی پەنجە ماسی بەسەر جوتیاران 6
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 پڕۆژەى ترى جۆراوجۆرى بوارى كشتوكاڵىپانزدەیەم: 

لە کێڵگەکانى بەڕێوەبەرایەتى توێژینەوەى  (99ئەدەنە )تەن گەنم لە جۆرى  (3٢5)بەرهەمهێنانى بڕى  -
 ەرميان.گ ەکشتوکاڵى گەرمیان بەهاوکارى بەشى بەرهەمهێنان و پەسەندکردنى تۆو ل

ودا، وەى کە بنەتۆیان پێدرابوو لە ساڵى ڕابردجوتیاران، ئەو  جوتیارانتەن لە گەنمى    (١٠٢٠)وەرگرتنى بڕى   -
 .گەرمیان ەپاش ئەنجامدانى پشکنینى کێڵگەى بۆیان و پەسەندکردنى گەنمەکانیان  ل

تەن گەنم   (3٠4،5)و لە گوێنى کردنى گەنمى بەرهەمهاتووى سەرەوە بڕى    دەرمانکردن  -پاش پاککردنەوەو   -
 .گەرمیاندینار بۆ هەرتەنێک لە  (4٠٠٠٠٠)دا بەبڕى جوتیار (١79)وەکو بنەتۆو دابەشکرا بەسەر 

 (١5٠٠٠٠)خاوەن ئاژەڵ بە بڕى    (4)تەن لە ووردە گەنمى بەرهەمهاتووى سەرەوە دابەشکرا بەسەر    (١٢,5)بڕى   -
 ۆ هەرتەنێک . دینار ب

ێوەبەرایەتى ڕدۆنم لە زەویەکانى بە  (٢4)دانانى سیستەمى ئاودێرى لە جۆرى پرژاندن بۆ ڕووبەرى زەوى   -
 توێژینەوەى کشتوکاڵى گەرمیان .

گەنمیان وەرگرتبوو لە   بنەتۆیکە  جوتیار (١75)ئەنجامدانى پشکنینى کێڵگەیى بۆ نزیکەى  -
 .گەرمیانبەڕێوەبەرایەتى گشتی 

 (١4١8)بار لەمەرزى نێودەوڵەتى پەروێزخان و ژمارەى  (١١375٢)ارى هاوردە کراوە بۆ نزیکەى پشکنینى ب -
  ى ئێران کراوەتەوە.واڵتبار پاش پشکنین ڕەوانەى 

 گەرمیان. سنووریتەن لە  (4578)خاوەن ئاژەڵ بەکۆى  (3٠٠٠)دابەشکردنى جۆى ئالیک بەسەر  -

 سنووریتەن لە  (477)ى بەخێوکردنى ماسى بە کۆى پڕۆژە (4١)دابەشکردنى ئالیکى ماسى بەسەر  -
 گەرمیان.

 گەرمیان . سنووریسندوقى هەنگ بەسەر خاوەن هەنگەاڵنەکانى  (85٠)دابەشکردنى بڕى  -

 .گەرمیانى هەنگ بەسەر خاوەن هەنگەاڵنەکان لە (شمع )کغم لە مێو(١845)کردنى بڕى دابەش -

 .گەرمیانبەسەر خاوەن هەنگەاڵنەکان لە  (سایمۆڤار)شریتى دەرمانى  (١7٢8)دابەشکردنى  -

 .گەرمیانخاوەن کێڵگەدا لە  (9)کۆڵەپشتى دەرمان پرژێن بەسەر  (9)دابەشکردنى بڕى  -

بەسەر   (فالش)لیتر لە جۆرى    (8٢١)و    (ماترێکس پڵەس)لیتر لە جۆرى    (89١)دابەشکردنى قڕکەرى مێروو   -
 گەرمیان. سنووریخاوەن کێڵگەکانى 

لە   جوتیار  (48)فەرمانبەر لەگەڵ    (٢7)ژمارەى سودمەند    ،  جوتیارانبۆ فەرمانبەران و    خول  (4)کردنەوەى   -
 .گەرمیان
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  ( ١9٢٢)ژمارەى سودمەندان  لەگوندەکان بۆ ڕوونکردنەوە و زانیارى،ونەوە وسیمینار و کۆب (3٢)سازدانى  -
 .گەرمیانو گەنج و خەڵکى گوندنشین لە  جوتیارکەس لە 

 .گەرمیانى سودمەنديان لە جوتیار (5٠)ڕۆژى کێڵگەیى بۆ ژمارەى  (3)ئەنجامدانى  -

 .گەرمیان سنووریى جوتیار (١٠٠)پیشانگاى کشتوکاڵى بۆ ژمارەى  (١)ئەنجامدانى  -

ى ماسى، خاوەن پڕۆژەخاوەن  ،جوتیارجار ئەنجامدراوە بۆ کێڵگەى  (8٢٦)سەردانى کێڵگەیى زیاتر لە  -
 .گەرمیانکێڵگەى مریشک و ....هتد لە 

نەمام لە پێنج جۆرى جیاوازى   (5٠٠)بەژمارەى  ٢م(٦٠٠٠)دروستکردنى باخى دایکانەى ترێ لە ڕووبەرى  -
 .گەرمیانترێ لە 

نەمام  (١٠٠)بە ژمارەى  (٢م١5٠٠)لە ڕووبەرى  (صالح خانى)ەى هەنار لە جۆرى دروستکردنى باخى دایکان -
 .گەرمیانلە 

 .گەرمیاننەمامى هەنجیر لە    (٢5٠)بە ژمارەى    ٢م(3٠٠٠)دروستکردنى باخى دایکانەى هەنجیر لە ڕووبەرى   -

 .گەرمیاننەمامى پرتەقاڵ لە  (١٠٠)نەمامى لیمۆى ترش لەگەڵ  (١٠٠)چاندنى  -

کردنى  (تکریب)لەناو ویستگەى باخى کەالر لەگەڵ  (فصیاە) بەچکە خورما (٢45)هەڵکەندن و ناشتنى  -
 .گەرمیانسنوورى  لەدارخورماى جۆراوجۆر  (١٦٢)

کشتوکاڵى خانەقین  سنووریدۆنم زەوى لە  (٢)عوقاە لە قامیشى شەکر بە ڕووبەرى  (١٢٠٠)چاندنى  -
 بەمەبەستى توێژینەوە .

 دۆنم باخى مزرەمەنى لە ویستگەى باخى کەالر . (١٦)دۆنم باخى زەیتوون و  (73) پەرچکردنى -

 تگەى باخى کەالر .دۆنم باخى ناو ویس (٢4)نۆژەنکردنەوەى سیستەمى ئاودێرى دلۆپاندن بۆ  -

 ستگەى باخى کەالر بۆ بەرهەمهێنانى نەمام .ێو لەناو ٢م (١4٠٠)دروستکردنى نەمامگەیەک بە ڕووبەرى  -

 ستگەى باخى کەالر .ێکغم زەیتى زەیتون لە و (38١٠)بەرهەمهێنانى بڕى  -

 .گەرمیانلە  (خستاوى ،خضراوى، زهدي)کغم خورما لە جۆرەکانى  (9٠7)بەرهەمهێنانى  -

کگم لە تۆى نارنج لە مەرقەددا ،   ( ٢3)و جۆرەکان و چاندنى هەمونەمام لە  (9٦4٠٠)مهێنانى بڕى بەرهە -
 .گەرمیانقەڵەمى زەیتون لە مەرقەددا لە  (3٠٠٠)چاندنى 

 .گەرمیانکشتوکاڵى لە   نووسینگەی (١3)نوێکردنەوە و پێدانى مۆڵەت بۆ  -

 .گەرمیانمۆڵەتى باخ لە  (9)مۆڵەتى باخ ، نوێکردنەوەى  (٦)پێدانى  -
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 دينار لە دهۆك. (١٠.١5٠.٠٠٠)سن و كيسەلە لەسەر گەنم بە گوژمەى  یاڵچۆكردنەى قپڕۆژە -

 دينار لە دهۆك. (١7١.٠4٠.٠٠٠)ليتر لە قڕكەرى دژى ميش و مەگەز بە گوژمەى  (9.4٦٦) دابەشكردنى - -

 ( 4١٢)ژمارەى گوند  (٦78) سودمەندژمارەى  جوتیارانن و چاوپێكەوتن لەگەڵ سەردا (44١)نجامدانى ەئ -
 لە دهۆك. 

 لە دهۆك. جوتیار (9٦) سودمەندژمارەى  / سيمينار  (4)نجامدانى ەئ -

 لە بوارى كشتوكاڵ لە دهۆك. یبەرنامەى تەلەفزيۆن (٦)نجامدانى ەئ -

 كشتوكاڵى لە دهۆك. یانڕلەگەڵ پسپۆ یديدارى تەلەفزيۆن (٢3)ئەنجامدانى  -

 / NRC یارى پەلەوەر و ئاژەڵدارى و رەزگەرى بە هاوكارى ڕێكخراووڕاهێنان لە ب یخول(9)ئەنجامدانى  -
 گوند لە سنوورى دهۆك. (٢١) / جوتیار (١48) سودمەندژمارەى 

ى  sweedo یڕێكخراو یبە هاوكار (یدورمان و فرياگوزارى سەرەتاي) یراهێنان یخول (3)ئەنجامدانى  -
 گوند لە دهۆك. (٦)/  جوتیار (39) سودمەندژمارەى  یيدسو

 یهەنار بە هاوكار یدۆشاو یدروستكردنسماق و  یراهێنان لە بوارى چاندن یخول (5)ئەنجامدانى  -
 گوند لە دهۆك. ٢٢/  جوتیار (89) سودمەندى نێودەوڵەتى ژمارەى  UNIDO یڕێكخراو

لە   (ويرەه)كشتوكاڵى لە دهۆك لە جۆرى    توێژنەوەیباوەڕ پێكراوى بەڕێوەبەرايەتى    یبەرهەم  یوەرگرتن -
 .ەتەن وەرگيراوەتەو ١7٠ستا بەردەوامە  و زياتر لە ێتا ئ ٢٠٢١/ ٦/ ١

دهۆك بە  یى پارێزگاجوتیارانلە  (99جيهان)باوەڕپێكراوى جۆرى  ینمەگ یى كڕين و وەرگرتنپڕۆژە -
 ستا بەردەوامە.ێتەن وەرگيراوەتەوە و تا ئ ٢5٠هاوكارى كۆمپانياى خۆشناو، زياتر لە 
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 بازرگانی و پیشەسازیوەزارەتی 
 

 ڕێنمایییەكەم: دەركردنی 

 مادەی ۆکى  ڕپشت بە ناوەڵدەرکراوە پا  هاوواڵتیانکارەکانى    ڕاییکردنیو    ڕێکخستنلە پێناو    ڕێنماییپێنج  
 کە بریتین لە : ٢٠١٠ساڵى  ١٠ى یاسای ژمارە ٢گەى ڕب ٦

ى پارێزگاکانى هەرێمى هاوواڵتیانسەبارەت بە پێدانى چیمەنتۆ بۆ  ٢٠٢١لە ساڵى  ١ژمارە  ڕێنمایی -١
 کوردستان بە نرخى گونجاو . 

ى هاوواڵتیانەکانى بەخشینى بەشە خۆراک و ئاردى  ڕێنماییسەبارەت بە    ٢٠٢١لە ساڵى    ٢ژمارە    ڕێنمایی -٢
 پارێزگاکانى هەرێمى کوردستان . 

 ەتى هەویرکارى لە هەرێمى کوردستان.ڵسەبارەت بە بەخشینى مۆ ٢٠٢١لە ساڵى  3ژمارە  ڕێنمایی -3

  .سەبارەت بە هاوردن و هەناردن لە هەرێمى کوردستان ٢٠٢١لە ساڵى  4ژمارە  ڕێنمایی -4

 سەبارەت بە لقى کۆمپانیاکانى بەغداد . ٢٠٢١لە ساڵى  5ژمارە  ڕێنمایی -5

كانی ەیو بەپێى دیراسەتى پێداویستی ٢٠٢١ئامادە کردنى پالنى پیشەسازى سااڵنەى وەزارەت بۆ ساڵى  -٦
كان و گەشەى ئابوورى هەرێم و دابینکردنى ژینگەیەکى  سازییەپیشە مەرهەبە رێم لەانی هەودانیشتو

 ەبەرهێنان.گونجاو بۆ و
 

 دووەم: پڕۆژەكان

ئیدارەى گەرمیان بەگوژمەى   کۆگا لە قەزاى کەالر  (5)تەن لەگەڵ    (4٠.٠٠٠)سایاۆى    دروستکردنىپڕۆژەی   -1
ۆژەکە ڕدینار گوژمەى پ  (١.٠78.٢٦3.٠٠٠)  دەکىێەتى زڕپێکراوە کە لەگەڵ بنە  دینار دەست  (٠٠٠.٠٠٠.١9.594)

 .  %95بەرەو پێشچوونى ،دینار (٢٠.٦7٢.٢٦3.٠٠٠)بە گشتى دەکاتە 

 (١٦.77٦.٠٠٠.٠٠٠)دهۆک بە گوژمەى  -کۆگا لە ناحیەی روڤیا  (4)هەزار تەن و  (4٠)دروستکردنی سایاۆی  -2
ۆژەکە بە گشتى دەکاتە ڕدینار گوژمەى پ  (١.١7٢.7٠٠.٠٠٠)ەتى زێدەکى  ڕدینار دەست پێکراوە کە لەگەڵ بنە

 . %97 بەرەوپێشچوونى ،دینار  (١7.948.7٠٠.٠٠٠)

هەولێر  بە گوژمەى  -کۆگا لە ناحیەى قوشتەپە  (١٠)تەن لەگەڵ  (4٠.٠٠٠)پڕۆژەی دروستکردنى سایاۆى  -3
ۆژەکە ڕدینار گوژمەى پ (77٦.835.٠٠٠)دەست پێکراوە کە لەگەڵ بنەرەتى زێدەکى دینار  (5٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٢٠)

 .  %99 بەرەوپێشچوونى ،دینار(٢١.٢7٦.835.٠٠٠)بەگشتى دەکاتە 

، دینار (7.498.٠٠٠.٠٠٠)گوژمەى  بە الی ڕاست (3)خزمەتگوزارییەکانی ناوچەی پیشەسازی  -4
 . %7٠ بەرەوپێشچوونى
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لەجیاتی شایستە  (هاوواڵتی )ۆژەکانى دروستکردنى سایاۆکان بە نرخی گونجاو ڕپێدانی چیمەنتۆ بە پ -5
 کارەکانیاندا.داراییەکان بەمەبەستی بەردەوامبوون لە 

شکەشکردنى بۆ وەزارەتى پالندانانى بۆ ێپ ۆژەکانى وەبەرهێنانى حکومى وڕئامادەکردنى پ -6
 .دینار (87,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠)بە گوژمەى ، (ۆژەى پێشنیارکراوڕپ ١9) ٢٠٢4- ٢٠٢٠جێبەجێکردن لە سااڵنى 

 

 سێیەم: هێمای بازرگانی

 ى.ڵکۆمپانیاى خۆما 384پێدانى هێماى بازرگانى بە  -١

 انى . یکۆمپانیاى ب ٢٢4پێدانى هێماى بازرگانى بە  -٢

 دینار بووە. (١,٢7٠,54٢,٦5٠ )داهاتى رەسمى هێماى بازرگانى  -3
 

 چوارەم: مۆڵەت و تۆماركردن

 ى کارگە لە هەرێم.نەتى دامەزراندڵمۆ (١8١)پێدانى  -١

 ى.ڵکۆمپانیاى خۆما ١.8٢3تۆمار کردنى  -٢

 کۆمپانیاى بیانى. 3٢تۆمار کردنى  -3
 

 پێنجەم: پشكنینی تەكنیكی

 کارگە. ٦٠4سەردان و کەشفى  -١

 کارگە. 5٢سەردانى تەکنیکى  -٢

 لە بەرهەمى کارگەکان. ٦.448ئەنجامدانى پشکنینى تاقیگەیى بۆ   -3

دیراسە و خەماڵندنى مەوادى کیمیاوى لە الیەن لیژنەى تایبەت بەپێى نووسراوى وەزارەتى ناوخۆ ، بۆ   -4
 کیمیاوى پێکهاتووە . مادەی جۆر (7٠7)کۆمپانیا کە لە  (59)

 شوێنى بازرگانى. (7٢,395)سەردان و چاودێرى  -5
 

 شەشەم: سزاو دەستبەسەرداگرتن

 شوێنى بازرگانى بە هۆى سەرپێچى. (١.١8١)سزادانى  -١

 تەن مەوادى بەسەرچوو . (33١)گرتنى دادەست بە سەر -٢
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 ەتی گواستنەوەو گەیاندنوەزار
 

 پێشەکی:

وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن هەروەک لە ئامانج و پالنی ستراتیجی وەزارەت هاتووە لە چوارچێوەی  
ەکانی کابینەی نۆیەمی یجێبەجێکردنی کارنامەی هێاە گشتی لەگەڵ ەکانی هاوتەریبیکیالچائەرک و 

کەمکردنەوەى ڕۆتین و و ئەنجامدانى چاکسازى  کاردەکات بۆ بەرجەستەکردن و، حکومەتی هەرێم
یە لە یی کە بریتڕڕووی تایبەتمەندی پسپۆ کە لە هاوواڵتیانیەکانی بۆ یپێشکەشکردنی خزمەتگوزار

بواری گەیاندن کە بەڕێوەبردن و سەرپەرشتی کردنی کەرتەکانی بواری  پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری لە
پەرەپێدانی کەرتی گواستنەوەی    وگەیاندن  بە تەل و بێ تەل و ئەنتەرنێت دەگرێتەوە، لەبواری گواستنەوە

ستە لە ناوەوە و دەرەوە لە بواری پۆستە بریتیە لە دابینکردنی خزمەتگوزاری پۆ وەوەیزەمینی و ئاسمانی
هەروەها پێشکەش کردنی خزمەتگوزاری پێشبینیەکانی کەشناسی بۆ هۆیەکانی ڕاگەیاندن  هاوواڵتیانبۆ 

 .بە پەیڕەوکردنی یاسا و ڕێنماییە بەرکارەکان بەشێوەى گشتى
 

 ئاستی چاكسازی یەکەم: 

       نەهێشتنی ڕۆتین : •

تەبەر بۆ کەمکردنەوە و نەهێشتنی ڕۆتین کە خۆی تۆشوێنی پێویستی گر و وەزارەت چەند ڕێ
 ەکانی ڕۆژانە ویدەبینێتەوە لە پێداچوونەوە بەبڕیار و ڕێنماییەکان بۆ ڕاییکردنی نووسراوە فەرمی

 پۆلینکردنیان و دابەشکردنی ی ەی و تەکنیکی لەڕێگڕڕووی کارگێ خێرایی کردن لە جێبەجێکردنی  لە
ی و تایبەتمەندیان بۆ ڕی و بەشەکانی  سەر بە وەزارەت بەپێی پسپۆکارەکانی ڕۆژانە  بۆ بەڕێوەبەرایەت

جێبەجێکردنیان، هەوڵی جدی دراوە بۆ کەمکردنەوەەی ڕۆتین البردنی لەمپەر لەبەردەم کارەکان، 
مامەڵەی بەڵێندەران، کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت، ڕاییکردنی مامەڵەکانیان و جێبەجێکردنی کارەکانیان 

لە  (٢١١3)ەوکردنى سیاسەتى مێزى بەتاڵ بەپێى گشتاندنى وەزارەت ژمارە ڕپەیو، بەکەمترین کات 
بە  هاوواڵتیانژنەیەک بۆ وەاڵمدانەوەى داواکارى سکااڵى یهەروەها پێکهێنانى ل .٢٠١9/ 7/ ٢8رێکەوتى 

لەگەڵ چەند گشتاندنی  ٢٠٢٠/ ٢/ ١8لە رێکەوتى  ٦٢٢ژمارە  وەزارەتشێوەیەکى خێرا بەپێى فەرمانى 
لە ڕێکەوتی   (٢949)ەت بەمەبەستی نەهێشتنی ڕۆتین لەوانە  گشتاندنی وەزارەت بە ژمارە تایب
انەی لە فەرمانگەکان پێشکەش یبۆ پێداچوونەوە بەڕێنماییەکانی تایبەت بەو خزمەتگوزاری ٢٠٢٠/ ١٢/ 9

ارە بۆ ئەوەی هەوڵبدرێت ڕۆتین کەم بکرێتەوە، هەروەها نووسراوی وەزارەت ژم ٢٠٢١دەکرێت بۆ ساڵی 
نەوە بە  وپێداچو  ٢٠٢١یەکان بۆ ساڵی یێوەبەراتڕبۆ پالنی پێشوەختەی بە    ٢٠٢٠/ ١٢/ 9لە ڕێکەوتی    (٢953)

ەوەی میالکات لەپێناو زووتر ڕێکخستنی وخۆیەتی و  ڕێوەبەرایەتی کارگێڕکاروباری هۆبەکانی سەر بە بە
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ێوەبەرایەتی گشتی دیوان دەکرێت، ڕاستەی بەڕئەنجامدانی کارەکان وەاڵمدانەوەی ئەو نووسراوانەی ئا
هەروەها بەدواداچوونی کاروباری هۆبەی هاتوو و دەرچوو بە ئەلیکترونی کراوە بە سیستەمێک کە 

بۆ  ڕێنماییپێدانی  لە ئێستادا بەو سیستەمە کار دەکرێت و (ITبەڕێوەبەرایەتی ئامار و )لەالیەن 
استەی وەزارەتمان ڕئەو نووسراوانەی ئا  ەوووبەدواداچوونی ئەو نووسراوانەی لە وەزارەتمان دەرچ

نووسینگەی    لەگەڵیەکانەوە  ڕیە کارگێیووی پەیوەندیڕدەکرێت، هەروەها دروست کردنی هەماهەنگی لە
گەرم بۆ وەرگرتنی گشت   هێڵیەکان هەروەها دابینکردنی  یداواکاری  ێز وەزیر بۆ راییکردنی نووسراو وڕبە

گادارکردنەوەی کۆمپانیاکان بۆ چارەسەرکردنیان بەپێی نووسراوی و ئا  هاوواڵتیانسکااڵکان و داواکاری  
  .٢٠٢٠/ ٢/ 3لە ڕێکەوتی  ( ٢٢ )

 

  :ىڵ نەوەى گەندەووبووڕوبەوڕ تایبەت بە •

نى کارى کۆمپانیاکان بەتایبەت کومپانیاکانى وبەدواداچو  ڕێگەیمان هەنگاوى گرنگى ناوە لەەکەوەزارەت
ى فەرمى نووسراو ڕێگەیوەزارەت لە لەگەڵ یاندن کە گرێبەست و مۆڵەتى کار کردنیان هەیەەگ بوارى 
ونیان بەپێدانى شایستە داراییەکانى وەزارەت بە وئاگادار کراونەتەوە بۆ پابەندب ٢٠٢٠/ ١١/ 5رێکەوتى  لە

کۆمپانیا پابەندبوون بە   (٢١)کۆمپانیا    (49)  ىۆلەک  .رامبەر دەگیرێتە بەریاساییان بە  ڕێکاریپێچەوانەوە  
 (١٠)وەشاوەتەوە  ڵیان هەمۆڵەتکۆمپانیا    (3)کۆمپانیا دراوەنەتە دادگا    (١١)پێدانى شایستە داراییەکانیان  

تە کۆمپانیای تر پەڕاویان ئامادەکراوە بۆ تۆمارکردنى داواى یاسایی پابەندکردنیان بەپێدانى شایس
 (3) لە زیاتر شتر ئەو کومپانیانە پابەند نەبوون، وەزارەت تا ئێستا  لەو رێگەوە بڕىێداراییەکانیان کە پ
ڕێگەی پێکهێنانی چەند  گەڕاندۆتەوە بۆ خەزینەى حکومەت. هەروەها وەزارەت لە یسێ مایار دینار

یەکان چارەسەرکردنی یدەروازە سنوورەکانی گواستنەوە لە ڵهێهەڵساوە بە ڕێکخستنەوەی ژنەیەک یل
ەکان لە چوارچێوەی یاسا و جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی یکێشەی شوفێرەکانی مەرزە سنووری

 .گواستنەوە بۆ زیادکردنی داهات
  

 دادگایى کردنیان: دەربارەى کۆمپانیاکانى بوارى گەیاندن و •

کراوەتەوە لە دادگاکانى  ى تایبەتیان بۆەدۆسیدادگا و  یازدە کۆمپانیا دراونەتە ١١  ئێستاو تاوەک -١
 پارێزەرى تایبەت بەو  دراوەتە مافپەروەر تى وەزیرەبریکارنامەى تایبو،  هەرێمى کوردستان

 .کاندۆسیە

الى مافپەروەرانى ەلە ئێستادا ل وکۆمپانیایە ١٠دادگا ژمارەیان  بۆ نى ئامادەەئەو کۆمپانیایان -٢
 ى داواى یاسایی لەسەریان.ەرزکردنەوەۆ بب ئامادەکردندایە وەزارەتەوە لە
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  ٢١داراییەکان بوون ژمارەیان  دواى ئاگادارکردنەوەیان پابەندى شایستە لە یکۆمپانیایانە ژمارەى ئەو -3
 کۆمپانیایە.

 وە.وهاتپێکۆتایی و دەرچووە  لە بەرژەوەندى وەزارەت  بڕیارى کۆتایى پێ داواى  یاسایى (4)  -4

 سێ مایار 3٠٠٠٠٠٠٠٠لە  زیاترئاگادارى کۆمپانیاکان کراوەتەوە  ٢٠٢٠مانگى مایسى لە دواى ئەوەى لە  -5
 .وەک شایستەى داراییان داوە بە حکومەت و وەزارەت دینار

 .نەبوونیان دەرکراوە  بەهۆى  پابەند وەشاندنەوەیان  بۆڵسێ کۆمپانیا بڕیاى هە -٦

لەمانە لە   دوو  ،  کۆمپانیا  4دەکرێت بریتین لە    ارکردنەوەیان بۆهەموستادا  ێلەکاتى ئ  یپانیایانەمکۆ  وەئ -7
ى ئەنتەرنێتى ێڵه و دووەکەى تریان کۆمپانیاى بوارى گەیاندنن و هەولێر ەتىڵخانەى نێودەوەفڕۆک
 .تەواودەبن لە کۆتاییدا لە بەرژەوەندى حکومەتو  دەکەن دابەشمیرى 

 

 دەربارەى چاکسازى وەزارەت: •

 تێدا وردبینى  دۆسیەی 4578مان ەکەوەزارەت فەرمانبەرى سەربە 5١٢٢  دۆسیەیلەکۆى  ئێستا تاوەکو
 کان وەییە گشتیژنەکانى خوارەوە واتە لەسەرئاستى بەڕێوەبەرایەتییلەالیەن لکراوە 

 .تێدادەکەن  وردبینیى وەزارەت اڵژنەى بایئاستى ل داهاتویەکى نزیک لەسەر یەکان لەیبەڕێوەبەرایەت
 

رنێتی ەبۆ دابەش کردنی ئەنت IQ Networksو tarinردوو گرێبەستی کۆمپانیای ەھەموار کردنەوەی ھ
لەسەر ھەمواری   ۆواژ  2021/ 4/ 26میری بۆ داموو دزگاکانی حکومەت لە ھەرێمی کوردستان لە ڕێکەوتی  

 :ھەردوو گرێبەستی کۆمپانیاکە کرا بە

ست ەش و سەد ١٦١,٠٠٠,٠٠٠ەردوو کۆمپانیا بەبڕی دابەزاندنی کرێی مانگانە کە حکومەت دەیدات بە ھ -١
 .ك مايۆن دینار بۆ ھەر مانگێکەو ي

ی کە تارین دەیدات بە حکومەت ەباندئەو دنی رگرێبەست و زیادک ر بە یەک جۆ ھەردوو کۆمپانیا بوو  -٢
 گێگابت لە چرکەیەکدا . ١4گێگابت بۆ  ١٠لە 

  پێشتر وابوو   (ای کیو)تارین لە چوار ساڵ و نیو بۆ سێزدە ساڵ کە  کۆمپانیای  گرێبەستی    درێژکردنەوەی •
 گرێبەست بۆ وەزارەت و حکومەت. واوبوونیەتتی پڕۆژەکە دوای ەڕانەوەی خاوەنداریەگو 
 

 :هەولێرڕێکخستنەوە زەوییەکانى دەوروبەرى فڕۆکەخانەى نێودەوڵەتى 

یەک بۆ ەژنیتایبەتە بە پێکهینانى ل کە ٢٠٢١/ ٢/ 9ڕێکەوتى  لە (١9)ژمارە  وەزارەتفەرمانى  بە
  و لە (ژەى ترى هەمەجۆرۆکۆگا، خانووى پالستیک، شوێنى پڕ) چارەسەرکردن لە بوونى وپێداچوونەوە
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  ( ناوچەى قەدەغەکراو)کە ناسراوە بە   هەولێر زەوییانەى لە دەوروبەرى فڕۆکەخانەى نێودەوڵەتى
ەوەیەکى ئەنجامدا سەبارەت بە دەستنیشانکردنى میکانیزمى ژنەکە لەماوەى ڕابردوودا چەند کۆبوونیل

ناوچانە و کۆکردنەوەى زانیاری وردتر لەسەر خاوەنى ئەو   ئەو  سنووری مەودا و  دیارکردنىپێویست بۆ 
ى (ICAO)ەکانى یەوکردنى ڕێنمایڕمەبەستى پەی دا هەن بەیەپڕۆژە و کۆگا و زەوییانەى لەو ناوچانە

ۆکەوانى مەدەنی ڕپشت بە یاساکانى فڵکەوانی و گەشتیاران، پاۆمەتى فڕسەال تایبەت بە ١944ساڵى 
 عێراقى.

 

 ئاستی خزمەتگوزاری دووەم: 

 ژینتگە:  -1

کۆبوونەوەکانی   ێگەی دەستنیشانکردنی نوێنەر بەشداریڕ تی گواستنەوەو گەیاندن لەەوەزار
ئەندامێکی ئەنجومەنی پاراستن و هەرێمی کوردستان دەکات وەک  ئەنجومەنی پاراستنی ژینگە لە
ڕێگەی ڕەنگدانەوەی لە پالن و ستراتیجی  پێناو پاراستنی ژینگە لە چاککردنی ژینگە کاردەکات لە

ەکانی تایبەت بە مۆڵەتدان بە کۆمپانیاکان و بەکارهێنانی ڕێنماییبەرجەستەکردنی لە بڕیار و    و،وەزارەت  
ی تاوەرەکان بەپێی مەرجەکانی رێکخراوی نلەرەلەرو دامەزراندئامێرەکانی گەیاندن و ڕێکخستنی 

 .  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١7 ڕێکەوتیلە  ١4٦7ئاماژە بە نووسراوى ژمارە  (WHO)تەندروستی جیهانی 
 

 خزمەتگوزاری گواستنتەوە: -2

 رێگەوبانەکان و سیستەمى هاتووچۆ وەزارەتمان بۆ باشترکردنى کەرتى گواستنەوەو  باشترکردنى -
و  City Bus لۆگۆى تاکسى،) هەروەک کردووە ۆژەى گرنگى ئامادەڕچەند پ وواڵتیانهاهاتووچۆى 

 :(دروستکردنی تێرمینال
 

 :ۆژەی لۆگۆى تاکسىڕسەبارەت بە پ -3

یە لە بەپیشەیی کردنى کارى تاکسی  لە هەرێمى کوردستان یکە بریت  جێبەجێکردندایە  لەئێستادا لە بوارى 
و ەنگى جیاواز ڕتەکسییەکان لۆگۆى لێ دەدرێت بەپێى  هەموووەزارەتى ناوخۆ  لەگەڵبەهەماهەنگى 

ک و شوفێرەکەى کە یەتایبەت بەهەر تەکسی دروستدەکرێت بەپێى پارێزگاکان، هەروەها داتابەیسێک
  ئەو نووسراو و  هەمووهاوپێچ وێنەیەک لە  شوفێرەکە لەخۆ دەگرێت. و زانیارى ئوتۆمبێاەکە هەموو

  .یەپڕۆژەبەو  نگرێبەست و کۆنووسانەى تایبەت
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 :City Busۆژەى ڕسەبارەت بە پ -4

ئامادەکردووە بەپێى گرێبەستێک لەگەڵ  یۆژەیەڕمان نەخشەو دیزاینى تایبەت بەم پەکەوەزارەت -أ
ۆژەیە هەنگاوێکى ڕئەم پ ،ۆژەکە تایبەت بە پارێزگاى هەولێرەڕپ ،ئیتاڵی (FG Tecnopolo)کۆمپانیاى 

ناو شار و کارئاسانی   یبەرچاو لە سێکتەرى گواستنەوە پێشدەخات بەتایبەت لە کەمکردنەوەى جەنجاڵ
دیکە کە ئامرازەکانى گواستنەوەى گشتى بەکاربهێنن و  ى شارى هەولێر و پارێزگاکانىهاوواڵتیانبۆ 
     هۆیەوە بێنە ناو شارى هەولێر.وبە

لەنێوان شارەکان و مەرزەکان   ەکانى گواستنەوەڵەوە بکات بۆ گشت هێڕێکخستنلە پالنى وەزارەت دایە   -ب
سنوورەکانى هەرێمى کوردستان بۆ بە تایبەت بارهەڵگرەکان کە کارى بارهەڵگرى دەکەن لە نێوان شارو  

 زیادکردنى داهات.
 

 :تێرمیناڵی نێودەڵەتی بارهەڵگری هەولێر دروستکردنی پڕۆژەی- -5

ی ەکۆمپانیا ڕەزامەندی دەست (١4)بە مۆڵەتی ژمارە  59بە فەرمانی ژمارە  ٢٠١٢/ ١/ ١9لە ڕێکەوتی  (١
دۆنم لە نزیک  ١89نێودەوڵەتی بارهەڵگر لە سەرزەوی ی ڵوەبەرهێنانی بەدەستهێناوە بۆ پڕۆژەی تێرمینا

 ی هەولێر .ەتفڕۆکەخانەی نێودەوڵ

مان کاری لەسەر ئەوە ەکەبەاڵم وەزارت  م پڕۆژەیە بە وەبەرهێنان ڕەزامەندی لەسەر دراوە ،ەلە پێشووتر ئ (٢
زارەت واتە وە p.p.p))کرد پڕۆژەکە لەالیەن وەزارەت بەشێوەی هاوبەشی حکومەت و کەرتی تایبەت 

 م پڕۆژەیە وەربگرێت بۆ زیادکردنی داهات.ەل ڕێژەیەکی زۆر

 ئەو  و وەزارەت وەکی  فراوانمان پێکهێنا لەلیژنەی (٢١9٠)بە فەرمانی ژمارە  ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٢لە ڕێکەوتی  (3
فتا ەح 7٠هەیە بە هۆی فراوانی پڕۆژەکە و خەرج کردی گوژمەی  ان بە بابەتەکەوەیالیەنانەی پەیوەندی

 دیارکرا  35بکرێت و ڕێژەی ٪ دواتر توانرا ڕەشنوسێکی گرێبەست ئامادەو، پڕۆژەکە سەردۆالر لەمایۆن 
 .ش دەبێتە هۆی زیادبوونی داهاتەمەکە بدرێت بە وەزارەت و حکومەت ئ

 

 : (اتصاالت)خزمەتگوزارى گەیاندن  -6

یەکانی گەیاندن و ییەوە هەوڵیداوە کەوا نرخی خزمەتگوزاریسەرەتای دەستبەکاربوون وەزارەت لە
کردن بۆ کۆمپانیاکانی بواری  ڕێگەی نووسراو تیان بەرزبکاتەوە لەێبکاتەوەو کوال رنێت کەمەئەنت

بەرادەیەکی بەرچاو سەرکەوتوو بووە لەو بابەتە بەپێی نووسراوی هەندێک لە کۆمپانیا و  گەیاندن
ئەو گرێبەستانەی کە  ڕێگەیەمی ئەرێنی وەرگرتووە لەوباریەوە، هەروەها وەزارەت لاڵگەورەکان وە
کۆمپانیاکانی بواری گەیاندن و ئەنتەرنێت بەدواداچوون دەکات  لەپێناو دابینکردنی   لەگەڵ  ئەنجامیداوە

 و، لەگشت ناوچەکان لەشار و دێهاتەکان هاوواڵتیانرنێت بۆ گشت ەخزمەتگوزاری گەیاندن و ئەنت
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 هاوواڵتیانەرگرتنی گشت سکااڵکان و داواکاری گەرم بۆ و  هێڵیبوونیان لەڕێگەی دابینکردنی  سودمەند
 .   ٢٠٢٠/ ٢/ 3لە ڕێکەوتی  (٢٢)ئاگادارکردنەوەی کۆمپانیاکان بۆ چارەسەرکردنیان بەپێی نووسراوی  ،و

بۆ بەشداربووانی خزمەتگوزاری ئەنتەرنێت لە هەرێمی  ئەلیکترۆنیبەدەستخستنی خزمەتگوزاری 
رنێت و گەیاندن کە گرنگترینیان دابینکردنی ەکۆمپانیاکانی بواری ئەنت لەگەڵ کوردستان بە هەماهەنگی

نتین و داخستنی ەرنێت بەخۆڕایی بۆ قوتابیان لە خوێندنی ئۆناڵین لەماوەی کەرەخزمەتگوزاری ئەنت
پێدانى ئەنتەرنێت بۆ سایتى وەزارەتى پەروەردە بەبێ بەرامبەر لەالیەن دەرگاکانی قوتابخانەکان و 
 کۆمپانیاکانى ئەنتەرنێت.

 

 :ئەنتەرنێتبۆ هاوبەشانی  (Fast pay)پێی  دابینکردنی خزمەتگوزاری فاست -7

ەکانی یبن لە خزمەتگوزاریسودمەندی هەرێمی کوردستان هاوواڵتیانمان بۆ ئەوەی گشت ەکەوەزارەت
بۆ ئەوەی نوێترین و خێراترین تەکنۆلۆجیای جیهان پێشکەش بە  هەوڵدەدات گەیاندن بەردەوام

ەکانی گەیاندن بە سیستمی بەتەل و بێتەل یبکات هەروەک لە ئێستادا خزمەتگوزاری  هاوواڵتیان
و بەپێی گرێبەستیان بەردەوام لەکاردان ەکە کۆمپانیاکان مۆڵەت پێدراو (FTTH - LTE)بەردەستن وەک 

لە زۆربەی پارێزگاکان   (FTTH)جێبەجێ بکات و لە ئێستادا خزمەنگوزاری    هاوواڵتیانبۆ ئەوەی داواکاری  
و شارۆچکەکان بەردەستە و هەروەها سەبارەت بەو شوێنانەی کە بەهۆی جۆگرافیای شاخن ناتوانرێت 

و هەر گوندێک یاخود   دابین دەکرێتوزاری بێتەل بۆیان بگات و لە ڕێگای خزمەتگپێ ئەنتەرنێتیان 
ت وەزارەتمان لە ێان لە رووی ئاستدا نەبیشارۆچکەیەک لە هەر شوێنێک لە هەرێمن ئەگەر خزمەتگوزاری

داواکاری بۆ وەزارەتمان و رای وەرگرتنی ڕەزامەندی ئەمنی داوا لە کۆمپانیاکانی خزمەتگوزاری  ڕێگای
 .   ئەنجامبدەن ویستێدەکات بۆ ئەوەی کاری پ

داوای بەهێزکردنی خزمەتگوزاری ئەنتەرنێتیان کرد بە  (گردجوتیار)یەکێک لە نموونەکان گوندی 
وەزارەتمان هەڵساوە   (٢٠٢١/ ١/ ١١)لە    (١٠4)نووسراوى ژمارە    ،و  (٢٠٢٠/ ١١/ ٢5)  لە ڕێکەوتی  (٢7٦7)نووسراوی  

کە بێبەش نەبن. ئەمەش هاندەرێکە بۆ ئەوەی ی گوندەهاوواڵتیانبە ئەنجامدانی کاری پێویست بۆ ئەوەی  
 خەڵکی گوندنشین ئەوانەی جێیان هێشتبێت بگەڕێنەوە یاخود ئەوانەی لە گوندەکانن بمێننەوە.

 

 :(G 5)پڕۆژەى تێست کردنى سیستەمى  -8

کردنەوەى یلە داواکارى چەند کۆمپانیایەک بەمەبەستى تاق و،وەک خزمەتگوزارییەکى سەردەمییانە
 و،  نەوى پێنجەم بۆ بەرو پێش بردن و خێرا کردنى ئەنتەرنێت لە هەرێمى کوردستان  (G 5)سیستەمى  

ى ڕئامادەییان دەرب  ٢٠١9/ ١٢/ ١ڕێکەوتى     لە  (١34٠)بە نووسراوى    (فاست لینک)نموونە بۆ ئەمە کۆمپانیاى  
کردنەوەى بە سیستەمى ئاماژە یوەزارەتمان ڕەزامەندى لەسەر  پڕۆسەى ئەم تاق و،سیستەمەبۆ ئەم 
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لەکاتى ئێستا دا کۆمپانیاى  و،بە چەند مەرجێک و لەسەر سیستەمى پێشکەوتووى جیهانى  ،پێکراودا
پانیاى کۆم  وکردنەوەو دانانى ئامێرى پێشکەوتوو  یتاق  ناوبراو ئامادەکارى دەکات وەک هەنگاوى یەکەم بۆ

ەو کردنى ئەو سیستەمە ئەگەر لەداهاتوودا ئەم  ڕبە هەمان شێوە ئامادەییان دەربڕی بۆ پەی  (سێڤن نێت)
ک بۆ خێراکردنى ئەنتەرنیت و بەشێوازێکى پێشکەوتوو  ێجێبەجێ بکرێت دەبێتە وەرچەرخان  سیستەمە

وەى داهاتیکى زۆر چونکە سەرچا  یزیادبوونلەهەمانکاتدا دەبێتە هۆى    ە،ەو نەکراوەڕناوچەکە پەی  کە لە
 نەى زۆر اڵسوماتى ساڕ  و،  ئەم سیستەمە لەسەرەتادا بڕێکى زۆر لە کۆمپانیا وەردەگێریت  مۆڵەتیپێدانى  
 .(G 4)  سیستەمیلە  ەزیاتر

 

 خزمەتگوزارى پۆستە : -٩

قەیرانى ۆژەى پۆست کۆد کە بە هۆى ڕى پەى پۆستە لە ڕیگڕن سیستەمى ئاڵوگۆیەوکردنى دوایڕپەی    -أ
 دهۆک  مانی وێپڕۆژەکە لە هەر سێ پارێزگاى هەولێر و سا %٦٠دارایی ڕاگیراوە بەاڵم بە گشتى 

 .بە سێ گرێبەستى جیاواز کە وینەى گرێبەستەکان هاوپێچە تەواوکراوە

ى پێکهێنانى لیژنەیەک لەالیەن ەڕێکخستنەوەى کۆمپانیەکانى بوارى پۆستە لە کەرتى تایبەت بەڕێگ -ب
 بۆ پێداچوونەوە و ڕێکخستنەوەیان لە هەرێمی کوردستان.  (٢755)وەزارەتمان بە فەرمانى ژمارە 

ى گرێبەست لەیەک ەهەوڵدان بۆ بەردەوامى بۆ ئاڵوگۆڕى پۆستەى دەرەوەى هەرێمى کوردستان بە ڕێگ -ج
ستا بە هۆى بوونى بابەتى پاکتاوى دارایی ۆکەوانى عێراقی بۆ ناردنى پۆستە کە ئێڕى فڵکۆمپانیاى هێ

 ى داین .کردنلە هەوڵى چارەسەر وکێشەى تێکەوتوە 

مان پڕۆژەى هاوبەشی ڕێکخستنەوەى پۆستە بەنوێترین سیستەمە نێودەوڵەتى ەکەلەالیەن وەزارەت -د
نوێترین سیستەمى  پەیڕەوکردنىى سعودى بەمەبەستى (UNICOME)بەردەستە لەگەڵ کۆمپانیای 

کوڕیانەى لە سێ خاڵى سەرەوە ئاماژەى پێدراوە. هاوپێچ وپۆستە بۆ چارەسەرى گشت ئەو کەم
کان ەکار ۆژەکە لەگەڵ کۆمپانیای ناوبراو کەڕکارى پ یفەرمانى لیژنەى سەرپەرشتی و بە دواداچوون

بەشی و بەڕێوەبردنى گرێبەستێک کە بریتییە لە هاو کردنىۆواژ بە مەبەستى دایەلە قۆناغی کۆتایی
 کارى پۆستە لە هەرێمی کوردستان.

ەکانی هەرێمی یونەوە بە دیزاینی پولی پۆستە و چەند تاباۆیەک کە رەنگدانەوەی پیرۆزیوبۆ پێداچ -هپ
نراوە بۆ ێەکان پێکهیە گشتییێوەبەرایەتیڕکوردستان لە خۆ بگرێت لیژنەیەک لە دیوانی وەزارەت و بە

 ئەو بابەتە. 
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 :خزمەتگوزاری کەشناسی -10

  ٢٠٢٠و  ٢٠١9مەلەرزە لە هەرێمی کوردستان بۆ سااڵنی وتۆماری بو یی سااڵنەکراوەدەرکردنی دوو باڵو •
 ،کە بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان لە سەرۆکایەتی ئەنجومەتی وەزیرانکراوەاستەکردنی کۆپی باڵوڕئا

 نی.بەرگری شارستا ،وکردن نیشتەجێ  وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و

 ومەلەرزە بە پارچەی یەدەگی ئامێرەکان لە :ووێستگەی ب (3)ی ندامەزراند •

 شارۆچکەی چۆمان لە پارێزگای هەولێر. -١

 گەلی زاخۆ لە پارێزگای دهۆک . -٢

 شارۆچکەی کەالر  لە ئیدارەی گەرمیان . -3

ارەکان لە یدو الیەنە پەیوەند هاوواڵتیانداهاتوو بە  ڕۆژانیهەوا بۆ  پێدانی زانیاری پێشبینی کەش و •
 مەتی هەرێمی کوردستان .ودەزگاکانی تری حک

 کارکردن لە ئەنجامدانی تۆژینەوەی هاوبەش لەگەڵ زانکۆى کوردستان بۆ بابەتى گۆڕانی کەش و هەوا. •

 . سودمەندنى ەزانیارى ڕەگەزەکانى ئاو و هەوا بۆ قوتابیانى و توێژەرەکان و الی دابینکردنى •
 

  :خزمەتگوزارى فڕۆکەخانەکان -11

 : ئەربیل -سەبارەت بە پڕۆژەکانى فڕۆکەخانەى نێودەوڵەتى  -أ  
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 ناوی پڕۆژە ژ. 
 گوژمەی گشتی 

بە ملیۆن  )
 ( دینار 

 خەرجی گشتی 
 ( ملیۆن دینار )

ڕێژەی 
 جێبەجێکردن 

 بەڵێندەر 

 % 43 ۱۱,۱٦۷,۳4۹,۹۷٦ ۲5,۷۱۳,۹۹۱,٦44 پڕۆژەی بە سەوز کردنی فڕۆکەخانە ۱
 Jardin Agrodis/ 
Jardin Service 

Vegetaux 

۲ 
پەرەپێدانی سیستەمی ئاو و 
فراوانکردن و چارەسەری 
 سیستەمی ئاوی قورس 

۸,۹4۸,۸۳۰,۸۰۰ ۷,۷5۰,۲۸٦,4۰۰ 87 % Sources 

۳ 
ئۆفیسی پڕۆگرامی بەڕێوەبردن و 
پەرەپێدانی سیستەمی بەڕێوەبردن 

 فڕۆکەخانە و کارکردن لە کارگۆی 
4,۰۸۷,۹5۰,۰۰۰ ۳,۱۰۸,۸۷۷,۲۰۰ 7٦ %  Lufthansa 

Consulting 

4 

نوێکردنەوەی وێستگە  
سەرەکییەکانی فرۆکەخانەی کۆن و 

  دانانی سیستەمی
 ( SCADA)چاودێری

۲,۹۸۰,۸۷۹,۲۰۰ ۲,5۹۸,5٦۷,٦۰۰ 87 % Laval 

نوێکردنەوە و چاککردنەوەی دەست   5
 Laval % 8٦ 5,۳٦٦,۰4٦,۰۰۰ ٦,۲4٦,۸۱٦,۰۰۰ شۆرەکانی تێرمینال و گێتەکان 

تاوەری  8پڕۆژەی دروست کردنی  ٦
 Open Town % 87 ۱,4۳۷,5۹4,۲۸5 ۱,٦44,۹۱۳,۹٦۰ ئاسایش 

دروست کردنی گۆڕەپانی کارگوی  ۷
 Kaiwani Hawler % 97 4٦۳,۰۱۸,455 4۷5,۲۰۳,٦۰۰ کۆن

-Ekium % ٢٢ ۲,۰5۱,5۹۹,۲۰۰ ۹,44۱,۸٦٦,4۰۰ کێاگەی سوتەمەنی فڕۆکە  ۸

Secomoc-Jc3s 

۹ 
گۆڕین و نوێکردنەوەی تەواوی  
سیستەمی چاودێری ناو تێرمینالی 

 فڕۆکەخانە 
۱۰,4۰4,۲۲۸,۰۰۰ ۹,5٦۱,۳5۸,۸۰۰ 9٢ % Inforr 

۱۰ 
نوێکردنەوەی سیستەمی مۆتۆرۆال 
و سیستەمی چاودێری ئەکسس  

 دۆری فڕۆکەخانە
۲,۹۲۹,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۰۷۱,۸5۰,4۰۰ 7٠ % Inforr 

۱۱ flight check ۸۸4,۷۹٦,۰۰۰ ۳۷۷,5۸۹,٦۰۰ 4٢ % Radiola 

۱۲ Review, assessment, and 
design of new flight routes 

۷۸٦,۹٦۰,۰۰۰ ۷۸,۷۱۰,4۰۰ ١٠ % CGX 

۱۳ Optimization of Obstacle 
Limitation Surface constraint 455,٦55,٦۰۰ 45,5۷۳,٦۰۰ ١٠ % CGX 

4۱  FIDS ۲,۰۸۸,۳۸۸,۸۰۰ ۱,۸۹۳,۸۷۱,۲۰۰ 9٠ % LAVAL 
 تێبینی:  
کارەکانی لەڕووی ئەندازەییەوە تەواوبووە بەاڵم بەهۆکاری ئەوەی    (  ١4,    ١٠,  9,  7,   ٦  )هەریەک لە پڕۆژەکانی ژمارە   -١

 ، بۆیە وەکو پڕۆژەی بەردەوام هەژمارمان کردووە. خەرجنەکراوە  -ڕێژەیەک لە گوژمەیان ماوە و تاوەکو ئێستا 



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

153الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

 :پڕۆژەکانى فڕۆکەخانەى نێودەوڵەتى سلێمانى  -ب

نى  وەو پڕۆژانەى کە پەیوەندى ڕاستەوخۆى هەیە بە گەشتیاران هەرچەندە نەتوانراوە بەهۆى نەبوئ -١
بکرێت بەاڵم بە گوێرەى  ئەو بڕە پارەیەى  لەبەردەستدا بوو توانراوە   ێبودجە پڕۆژەى گەورە جێبەج

بە گەشتیارانەوە  ڕاستەوخۆى چاکسازى لە چەندین بەشى تێرمیناڵ و بەشەکانى ترى کە پەیوەندى
 کارى چاکسازى بکرێت. دۆالر ٢7٠,54٠,٠٠٠وە بە بڕى وهەب

رپالن کە بەهۆى قەیرانى ەى ماستبە گوێرە  M3 M4ڕێگاکانى فڕۆکەخانە  پڕۆژەى  دروستکردنى -٢
  خەرجنەکردنى  ڕاگیرابوو دەستبەکارکردن لە پڕۆژەکە کرایەوە بەاڵم بەهۆى شتر کارەکانىێی پیدارا

تەواوى شایستە داراییەکان لەالیەن پارێزگارى ساێمانى پڕۆژەکە تا ئێستا تەواو نەکراوە بڕى پارەکە 
 کارەکانى تەواو بووە. %8٠مایار دینار لە  (٢,٠35,١٢7,٠٠٠)کە پێویستە بۆ کۆمپانیا خەرج بکرێ 

بە  AWOS))سسیتەمی  پڕۆژەى کڕین و دانانى دۆالر (٢,3٢٦,85) بڕى وسینگەى کەشناسى بەوبۆ ن -3
داواى  و داهاتى فڕۆکەخانە کارەکە ڕاوەستاوە %5٠هۆکارى ڕاگرتنى دەسەاڵتى خەرج کردنى 

 .ئەو بڕە پارەیە تا ئێستا وەاڵم نەدراوەتەوە تەرخانکردنى ڕەزامەندى لە وەزارەت کراوە بۆ 
  

 پەیوەندییەکانی هەرێم لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتیسێیەم: 
ێوەبەرایەتی گشتی ڕبە گەیاندن نامەی لەیەکگەیشتنی نێوان وەزارەتی گواستنەوەو کردنیۆواژ -١

تایبەت بە پەرەپێدانی   (USGS)ۆلۆجی ئەمریکی یپێوی جووو دەزگای ر بوومەلەرزەزانیکەشناسی 
 ۆلۆجی لە هەرێمی کوردستان.یبواری ج

ومەلەرزەی هەرێمی کوردستان بە سەنتەری بومەلەرزەی ئیماراتی وی وێستگەکانی بڕبەستنەوەی تۆ -٢
می کوردستان لەسەر ێمەلەرزەی هەرونێوانمان و دابەزاندنی وێستگەکانی بو داتا لە ئاڵوگۆڕیعەربی و 

 .  (H- Hawler) (S- Sulimani) (D- Dohuk) ( K -Kurdistan): کۆدی رنەخشەی بومەلەرزەی جیهانی لە ژێ

وەزارەتی   لێکتێگەیشتن لەگەڵخاڵەکانی رێکەوتننامەی    لەکارکردن لەسەر جێبەجێکردنی  بوونمبەردوا -3
انی  ڕۆژەی گۆڕانەی پیوێستگەی کەشناسی لە م (55)ژینگە و ئاو و زەوی ئیتالیا لە بواری دامەزراندنی 

 نامەی پاریس .نهەوا بەپێی رێکەوت کەش و
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مى کوردستان ئەمانەى خوارەوەمان پێشنیار کردووە بۆ ێهەر 2021یاسای بودجەى  سیلە ڕەشنوو
 یاساکە:گیر کردنى لە ێج

 

 (11مادەى: )

نتەرنێت بکات ەپێویستە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن داوا لە کۆمپانیاکانی مۆبایل و کۆمپانیاکانی ئ -أ
و پێدانی پارەی پێویست و پابەندە داراییەکان لەماوەی  (٪٢٠)باجەکانیان بدەن، لەوانە باجی فرۆشتن 

داهاتی کۆتایی بۆ حسابی خەزێنەی گشتی کەمینە و لەکاتی و تۆمارکردنی  ٢٠٢١نیوەی یەکەمی ساڵی 
 پێنەدانەوەی مۆڵەتی کاری ئەو کۆمپانیایە هەڵوەشێتەوە .

بەپێدانی بەهای  دەکات پابەند نتەرنێتەوەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن کۆمپانیاکانی مۆبایل و ئ -ب
لەبەهای بەدەستهێنانی مۆڵەتی  (٪  ١3 )نتەرنێت بە ەبەدەستهێنانی مۆڵەتی کارکردن بۆ دابەشکردنی ئ

 .دا دیاریکراوە و بەپێی ڕووبەری جوگرافی کەمینەکەفیدڕاڵکارکردن کە لەحکومەتی 

  کۆنتڕۆڵی و  تنو گەیاندن لە پارێزگاکەدا بە تەواوی دەستگەیش ئەم یاسایە وەزارەتی گواستنەوە -ت
و دەستڕاگەیشتن بە سیستەمی  ئەنتەرنێتتەواوی سیستەمی حساباتی کۆمپانیاکانی مۆبایل و 
لەگەڵ فرۆشتنی ئەو کۆمپانیایانە بۆ دڵنیابوون  ئەلیکترۆنی حساباتی تایبەت بەبێ مەرج دەبەخشێت

 پشکنینی ات کۆمپانیا وەکانیان و ڕێگە بە وەزارەت دەدیلە وەگرتنی باج و دەرجە و پابەندبوونە دارای
 .لێهاتوو لە ناوخۆ و دەرەوە لە کاروباری ژمێریاری و ئەلیکترۆنیدا مسۆگەر بکات

و گەیاندن ئەرکداری بە دانوستان لەگەڵ وەزارەتی گەیاندن و دەسەاڵتی  وەزارەتی گواستنەوە -ث
رێم لە ڕێژەی دەکات بۆ دڵنیابوون لەوەی کە پشکەکەی هە فیدڕاڵپەیوەندی و زانیاری لە حکومەتی 

 .ئەنتەرنێتلە باجی فرۆشتنی کۆمپانیاکانی مۆبایل و  ی دەست دەکەوێت(٪ ٢٠)

هێڵی )لەسەر وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن پابەندکردنی کۆمپانیاکان و فەرمانگەکانی گواستنەوە  -ج
دەستکاریکردن و  بۆ زیادکردنی نیگاری مانگانەو سااڵنە، دوای (برا، گیانی و کەسەکان دوو

 .ڕێنماییەکانی گواستنەوە دەستنیشانکردنی

بکات کە کرێی  (پۆستە)پێویستە وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندن داوا لە کۆمپانیا و فەرمانگەکانی  -ح
 سااڵنە بدەن بە ڕێنمایی پۆستە پاش ئەوەی ڕەزامەندی لەسەر دراوە لەالیەن الیەنی پەیوەندیدارەوە .

دووگیانی کارکۆ و  )گەیاندن پێویستە کۆمپانیا و ئۆفیسەکانی فڕۆکەوانی  وەزارەتی گواستنەوە و -خ
ئەم وەاڵمە کرێی سااڵنە بدەن پاش بەدەستهێنانی  بەپێی ڕێنماییەکانی (ڕێبوارانی گواستنەوە

 ڕەزامەندی بۆ پەسەندکردن لەالیەن الیەنی پەیوەندیدارەوە .

  پسوولەی نەکێشانی سااڵنە بکات لە بەرامبەر پێویستە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دەستکاری وێ -د
و زانیاری کەشناسی پاش پەسەندکردنی ڕێنماییەکان لەالیەن دەسەاڵتدارانی  کەشوهەوا

 پەیوەندیدارەوە.
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 ئەربیلکەمکردنەوەى خەرجى و زیاد کردنى داهات لە فڕۆکەخانەى نێودەوڵەتى 
 تێبینى بڕى ئێشتا بڕى پێشوو ڕوونکردنەوە ژ
$ خزمەتگوزارى خاوێنکردنەوەى فڕۆکەخانە بەگشتى 1 5۹۳۸,۲۰  $ ۳۸,۰۰۰6  کەم کراوەتەوە 

2 
بەردەوام بۆ مۆلیدەکانى  سیانەی چاککردنەوەو
$ فڕۆکەخانە 44۱ , ۳5۹  $۰ 

کۆمپانیاى )گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە 
 (الڤال

3 
بەردەوام بۆ بەشە سەرەکییەکانى   سیانەیچاککردنەوە و  
$ فڕۆکەخانە 4۳۱ ,۰۰۰ $۰ 

کۆمپانیاى )گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە 
 (الڤال

 ۰$ ۱۲,۳۰۷$ دابینکردنى ئەنتەرنێت کۆمپانیاى ئااڵى نەورۆز تیایکۆم 4
 گرێبەست ٢٠٢١ / ١5/ ٠٦لە 

 هەڵدەوەشێتەوە

$ کۆمپانیاى السرد -دابینکردنى ئەنتەرنێت  5 ۰5۲,۸  $۰ 
گرێبەست  ٢٠٢١ / ١3/ 7لە 

 هەڵدەوەشێتەوە
$ شوقەکانى نازستىخەرجى  6 5۲,۲۷  $ ۰45  کەم کراوەتەوە 
 گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە ۰$ ۱۲,۰۰۰$ (بەڕێز ئەندرۆ)گرێبەستى ڕاوێژکارى مارکێتینگ  7
 کەم کراوەتەوە ۱۱,۰۰۰$ ۱۲,۰۰۰$ (بەڕێز تۆبیاس)گرێبەستى ڕاوێژکارى یاسایى  8
,۹$ ۱۲,۰۰۰$ (بەڕێز ڕۆالند)گرێبەستى ڕاوێژکارى ئۆپەرەیشن  ٩ ۰۰5  کەم کراوەتەوە 

$ خەرجى بەڕێوەبردنى عارەبانەى گەشتیاران 10 ۰۰56,5  $۰ 
کۆمپانیاى )گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە 
 (سان لوران

11 
بەردەوام بۆ توالێتەکانى ناو  سیانەی خزمەتگوزارى

$ تێرمیناڵى فڕۆکەخانە ۲,۸۰۰5  $۰ 
کۆمپانیاى )گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە 

 (الڤال

12 
خزمەتگوزارى سیانەى بەردەوام بۆ شاشەى لۆگۆى 

$ فڕۆکەخانە ۲,۹۰۰4  $۰ 
کۆمپانیاى )گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە 

 (الڤال

 ۳,۰۰۰$ ۱۰,۰۰۰$ گۆڕز -خەرجى کۆمپانیاى ڕاوێژکارى یاسایى  13
لە بڕى مانگانە بووە بە پێى کاتژمێرى 

تەنها  (٢٠٢١-3-٢-١)کارکردن ، لە مانگى 
 $3,٠٠٠بڕى 

 گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە ۰$ ۳,۱۱۰$ (بەڕێز ساالر)خەرجى ڕاوێژکار  14
 گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە ۰$ ۳,۱۱۰$ (بەڕێز دارەوان)خەرجى ڕاوێژکارى تەکنیکى   15
 کەم کراوەتەوە ۲,۰۰۰$ ۳,۱۱۰$ خەرجى بەڕێوەبەرى دابینکردن  16

17 
بەش و  خەرجى دابینکردنى کەلوپەل بۆ سەرجەم

,6$ بەڕێوەبەرایەتییەکانى فڕۆکەخانە  6۲۰  فڕۆکەخانە هەڵدەستێت بە دابینکردن $۳,۱۰۳ 

18 
خەرجى کۆمپانیاى ڕاوێژکارى و سەرپەرشتیارى 

$ کۆمپانیاى بیرو ڤیرتاز  4۲ ,۲۲۲ $۰ 
 مانگ و 9بۆ  $(٢١8,٠٠٠)بڕى گرێبەست 

لەکاتى ئێستا ئەم گرێبەستە نوێ 
 نەکراوەتەوە

$ فەرمانبەرانى گرێبەست 1٩ ۳5 , ۰۰5  کەم کراوەتەوە $۳۳,۰۰۰ 

$ کۆرۆناخزمەتگوزارى ڕشاندن بۆ خۆپارێزى لە ڤایرۆسى  20 5۹ ,۰۰۰ $۰ 
کۆمپانیاى )گرێبەست هەڵوەشاوەتەوە 

 (الڤال

$ دابینکردنى سووتەمەنى بۆ فڕۆکەخانە 21 5۷ , ۲6۸  $44,۸۲۷ 
هەڵوەشاندنەوەى گرێبەستى 
 کۆمپانیاى پارتیکوالر ئۆیل 

 و کەم کردنەوەى خەرجى مانگانە
 کارەکانى ڕاگیراوە ۰$ ۰$ کۆمپانیاى ڕاوێژکارى لوفثانسا 22

$ کۆى گشتى   6۱,۸۷ ,۹۱۰ $ 44۷ ,۸۸۰ 
لە  (%40)بەنزیکەیى ڕێژەى 

 خەرجییەکان کەم کراوەتەوە
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 ئەوقاف و کاروباری ئایینیوەزارەتی 
 

 كانتییەوڵەنێوده ڵ ڕێكخراوهگەنگی لەماهەژیان و هەوهبواری پێكە م: لەكەیە

 ستەبە م مە، بۆ ئە ییەوهتەژیانی ئایینی و نە وهرێمی كوردستان پێكەكان بۆ هە رێنییەئە خاڵە كێك لە یە
 بێت.تی بۆ كوردستان هەوڵەئاستی نێوده ی زیاتری لەوهنگدانەڕه تەم بابەئە كە كارمان كردووه

ند هاوكاری چەو بە  ننایەڤیە ی لەگاكەباره كە ((Kaiciidڵ ڕێكخراوی گەلە دروستكردنی هەماهەنگی •
لە شاری هەولێر لە زانكۆی    ٢٠٢٠/ 7/ 7، لە ڕێكەوتی   داتده  نجامئەكانی  وروپی و فاتیكان كارهواڵتێكی ئە

ش تیڤایرۆس، مەبەس کۆرۆنا ڕووبەڕووبوونەوەیكاسۆلیك هەڵساین بە ئەنجامدانی كۆنفرانسێك بۆ 
ە ئایینییەكان بوو بۆ خۆپارێزی لەم پەتایە، بەبەشداری پێكهات  هەموو  هۆشیاركردنەوەی  لەم كۆنفرانسە

 نوێنەرانی پێكهاتە ئایینییەكان. هەمووپیاوانی ئایینی و 

كانی یۆنامی و یونیتاد و یوئین دی پی و ڵ ڕێكخراوهگەلە دروستكردووه ومانكی پتەیەینگماهەهە •
كوردستان بوونیان  لە كە كانتییەوڵە نێوده و ڕێكخراوه ئەمریكیباۆمۆندی ئەمریكی و هاردالندی 

ژیانی وهبواری پێكە تی ڕاهێنانی پیاوانی ئایینی لەوامداین، بۆ بابەردهڕاوێژ و گفتوگۆی بە ، لەیەهە
، گوتاری (كردنڵلێبوردەیی و یەكتر قبو)گوتاری توندی،  ڕووبەڕووبوونەوەینی، جگە لەمانەیش بۆ ئایی
 ق و كینە، برەودان بە پێكەوەژیانی ئایینی و كەلتووری، جێندەر.ڕ

جیهانی ئایین و باوەڕ لە   ڕۆژیئەنجامدانی كۆنفراسێكی یەك رۆژە بەناونیشانی ئایین و باوەڕ بەبۆنەی   •
ێكخراوە ڕ، لە شاری هەولێر، بەبەشداری سەرجەم نوێنەرانی ئایین و ئاییزاكان و ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢7 ڕۆژی
 ێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی لە هەرێمی كوردستان.ڕەتییەكان و ڵنێودەو

و گرنگیدان بە یەكخستنەوەی گوتاری ئایینی مزگەوتەكانی كوردستان لەالیەن بۆردی  بەردەوامبوون •
ۆڵێكی زۆر كاریگەری هەبووە لە پێشكەش ڕئامادەكردنی وتاری هەینی لەسەرەتای كابینەی نۆیەم، كە 

 كردن و دانانی وتاری میانڕەوی و قوڵكردنەوەی گیانی لێبوردەیی و یەكتر قبوڵ كردن.

ڕو كۆبوونەوەی بەردەوام لەگەڵ مامۆستایانی ئایینی وتاربێژی هەرێمی كوردستان، كە ئەنجامدانی كۆ •
 سااڵنە كۆبوونەوە لەسەر هۆشیاری و گوتاری میانڕەوی بۆ مامۆستایانی بەڕێزی ئاینی پیرۆزی ئیسالم 

 .دەدرێت ئەنجام

یینی و مرۆڤ ئا)لەشاری هەولێر لەسەر دیداری  ٢٠٢١/ ٢/ ١4لە رێكەوتی كۆنفرانسێك ئەنجامدانی  •
 بەهاوكاری وەزارەتی ئەوقاف و باۆمۆندی ئەمریكی و یوئێن دی پی. (دۆستی

بابەتی گەشتیاری ئایینی لە هەرێمی )كردووە بۆ یاداشتێكی لێك تێگەیشتن لەسەر  مانئامادەكاری •
گشتی  بەڕێوەبەرایەتیدەستەی گشتی گەشتوگوزار و  / ، لەگەڵ وەزارەتی شارەوانی(كوردستان
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لە دیوانی وەزارەت، و تەواوكردنی قوناغەكانی و بەرەوپێشچوونی گەشتیاری ئایینی كە لە شوێنەوار 
دەستەی گشتی  / نێوان وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینی و وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

 ۆسەدایە.ڕگشتی شوێنەوار، ئێستا لە دوا قۆناغین و كارەكان لە پ بەڕێوەبەرایەتی / گەشتوگوزار

رسێ هە رێمی كوردستان بەهە ژیانی ئایینی لەوهر پێكەسەنگی لەرهەرتوكێكی فەیاندنی پەچاپ گەبە •
رێمی هە  ژیان لەوهی زیندووی پێكەڵگەندین بەڕووی چەخستنە   ،  بی و ئینگایزی ورهزمانی كوردی و عە

 شی پاپا كرا.ست بوو و پێشكە ردهیشتنی پاپای فاتیكان بەكاتی گەكوردستان لە

بی رهری شاندێك بۆ واڵتی میسری عەیاوه  ڕێز وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی بەردانی كردنی بەسە •
ژنەی ئایینی یڵ سەرۆکی لگەلە وهها كۆبوونەروه، هە(حوار االدیان)انسی كۆنفر شداریكردن لەبە

د. محمد )و وەزیری ئەوقافی میسر  (د. شوقی عالم)و مفتی میسر  (د. عای جمعە)پەرلەمانی میسر 
ر بۆ كوردستان و زهەو بانگهێشتكردنی شێخی ئە (احمد الطیب)ر زهەو شێخی ئە (مختار جمعە
 ڕۆڵیرۆز لەگەڵ ھەرێمی کوردستان و یری پزهەی ئە خەشیەپەیوەندی دێرینی نێوان مە گرنگیدان بە

 سەرکردەکانی لە مێژووی پێکەوەژیانی ئایینی و پێکھاتەکان.

  ری شاندێك و ئەنجامدانی:یاوهکاروباری ئایینی بە ڕێز وەزیری ئەوقاف وردانیكردنی بەسە •

 پێشوازیكردن  دیوانی وەقفی سوننی بەتایبەتی بۆ خۆ ئامادەكردن بۆكۆبوونەوە و هەماهەنگی لەگەڵ   -
ی پێکەوەژیانی ئایینی لەھەرێمی کوردستان ربارهو گفتوگۆكردن ده  (د. احمد الطیب)لە شێخی ئەزهەر  

 توندوتیژی. ەوی  ڕتوندبیری    دژایەتیکردنی  ،و گیانی پێکەوەیی  لێبوردەیی  هێزكردنی بیریو عێراق و بە 
 

 بواری چاكسازی م: لەدووه

بۆ  زیرهێز وهڕی بەنووسینگە  ربەوخۆ سەڕاستە ت كەزارهدیوانی وه ی هۆبەیەك لەوهكردنە •
 وه ەهاوواڵتیانن الیەلە ی كە خنانەلیكترۆنی و  پێشنیار و ڕهو سكااڵ و سكااڵی ئە دواداچوونی ئە بە
 وقاف.تی ئەزارهو وه هاوواڵتیاننێوان پردێك بۆ لە ی ببێتە وهكرێت بۆ ئەت دهزارهی وهاستەڕئا

پێداچوونەوە بە لیستی ناوی ئەو فەمانبەرانەی كە لە سیستمی بایۆمەتری دووجار و یان زیاتر ناویان  •
هاتووە، تاوەكو ئێستا   (٢٠٢١/ ١/ 7)لە  (١٢)وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە  نووسراویهاتۆتەوە كە بە 

 .ی كارەكان تەواو بووە(%95)نزیكەی 

ت لە زارهكانی وهگشتییە رهبەڕێوهم بەرجەپێدانی توانای كارگێڕی بۆ سەشەی خولێكی گەوهكردنە •
 . (٢٠٢١/ ١/ ٢3)ڕێكەوتی 

 ڵساین بە كان، هەفییەقوه رانی موڵكەرمانبەرعی فەی ئاستی زانستی و شەوهرزكردنەستی بەبەمەبە •
 رهبەڕێوهم بەرجەكان بۆ سەقفییەوه رانی موڵكەرمانبەپێدانی توانای فەرهپە ی خولێكی بەوهكردنە
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رانی رمانبەم فەرجەرێم و سەكانی هەوقافی شارهری ئەبەڕێوهوقافی پارێزگاكان و بەكانی ئەگشتییە
تی ندین بابەڕووی چە كان و خستنە كان و یاساییەقفییەوه  ی موڵكە ۆبەش و هتی و بە رایەبەڕێوهبە

م زا لەانی شارهڕزیران و پسپۆنی وهنجومەقفی سوننی و ئە دیوانی وه   زا لەسانی شارهن كەالیەگرنگ لە
 .بواره

  ستایانی ئایینی كەۆمامرێم بۆ م پارێزگاكانی هەرجەسە پێدانی تواناسازی لەرهخولێكی پە یوهكردنە •
زی یئینگا و رنێتنتەو ئەر وتەیكۆمپ كم وهردهتوانای مرۆیی و زانستی سە هێزكردنیبە ت بوو بەتایبە

 مانی و دهۆك و هەولێر.ێلە سا (جیهان)لە زانكۆكانی 
 

 : بواری یاساییسێیەم

پێش نوێژ )یاندنی مامۆستایانی ئایینی كی پێگەیمانگایەپە ی وهكردنە ت بەی تایبەۆژهڕكردنی پئاماده •
 .و توێژینەوەی زانستی تی خوێندنی بااڵزارهڵ وهگەنگی لەماهەهەبە (و وتارخوێن

دارایی ی ڵخا ت لەكان تایبەقەمولحە قفەوه رشتیاریرپەلی و سەوهمتەمی ەسیست یوهموار كردنەهە •
می كەی یەوهو خوێندنە مانی كوردستانەرلەپە قعی ئێستای كوردستان، ئێستا لەوا ڵگە لەو گونجاندن 
 .بۆ كراوه 

نی نجومەئە  رێمی كوردستان، ئێستا لەهە كات لەیاسای سندوقی زه ۆژهڕپ ڕشنووسیكردنی ئاماده •
 كرێت.زیران دهنی وهنجومەی ئەوانەڕه ین و دواتر كەكانیان دهڕێی تێبینییەو چاوه شورای كوردستانە

بۆ پێش نوێژ و وتارخوێنانی  (إثبات األهایة )دەركردنی ڕێنمایی نوێ بۆ چەسپاندنی شایستەبوون  •
 هەرێمی كوردستان.

 

 كانقفییەوه : بواری موڵكەچوارەم

 كرێی سااڵنە   لە   وهخت كردنەو جە   ڕڵ بازاگەگونجاندنی لە  وقاف وكانی ئەڵكەوكرێی م  بە  وهپێداچوونە  •
 كات و ساتی خۆی. لە
 

 : بواری ڕێنمایی و هوشیاریپێنجەم

 خوێنن.ینی دهی گۆتاری هەوانەخش ئەستایانی ئایینی خۆبە ۆنوێ بۆ مام ڕێنماییكردن و دانانی ئاماده

قێزەوەن و ناشەرعییانەی كە لە پەنای بە فەرمی ئاگادار كردنەوەی ئەو كەسانەی كە هەڵدەستن بە دیاردەی  
ئایین ئەنجام دەدرێن دەرهەق بە كۆمەڵگا بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ، و بەدواداچوونیش بۆ  

 سەرجەم بابەتەكان كرا.
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و  وهباڵغی و كۆبوونەهرهۆی قە بنەده كە وانەكان ئەئایینییە ڕاسیمەو مە م بۆنەرجەكردنی سەغەدهقە
 .تی پرسەتایبەبە هاوواڵتیان

 

 وهدانكردنەو ئاوه ندازهبواری ئە: شەشەم
یەكی دیزاینی مزگەوت كە مۆركێكی كوردەواری پێوە بێت، كە تێیدا چەندین یئەنجامدانی پێشبڕك •

كە لە ئەنجامدا  تێداكردلە بواری تەالرسازی بەشدارییان  ڕئەندازیاری تەالرسازی و كۆمپانیای پسپۆ
 دێزانێكی نوێی بۆ دروستكردنی مزگەوت هەڵبژێردرا.

لەسەر ڕاسپاردەی بەڕێز سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران هەڵساین بە نۆژەنكردنەوەی ئارامگە و مەزاری  •
 ئایینییە مێژووییەكان.بۆ مەبەستی گرنگیدان بە شوێنەوارە  (سوڵتان موزەفەرەددین)

سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان بڕیاردرا لەسەر  (مەسرور بارزانی)لەسەر ڕاسپاردەی ڕێزدار   •
نۆژەنكردنەوەی مزگەوتی گەورەی ساێمانی، بۆ ئەم مەبەستەش بەڕێز وەزیری ئەوقاف و كاروباری 

ی ڕۆژنامەوانیدا شێواز و پالنی سەردانی شاری ساێمانی كرد و لە كۆنگرەیەك (٢٠٢١/ 5/ 3)ئایینی ڕۆژی 
 نۆژەنكردنەوەكەیدا ڕاگەیاند.

 

 بواری پالن دانان: حەوتەم
 ندهبیرمە پێكهاتوون لە می كوردستان، كەێرهە كان لەئاینییە پێكهێنانی بۆردێكی بااڵ بۆ پرسە •

 .م بوارهلەشارەزا سانی كان و كەئایینیە

لە ڕێگەی وەبەرهێنانی وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینی و لەسەر ڕاسپاردەی ڕێزدار سەرۆكی  •
باڵەخانەیەكی مۆدێرن و ناوازە بۆ   دروستكردنیحكومەتی هەرێمی كوردستان بڕیاردرا لەسەر 

 خانەی ناوەندی ئەوقافی ساێمانی.بكتێ
 

 كانوتەبواری مزگە :هەشتەم
هەزار و چوارسەد و حەفتا وتاربێژی مزگەوتەكانی سەرتاسەری هەرێمی   (١47٠)پاداشتكردنی  ڕێزلێنان و   •

 كوردستان.

 حوجرەی فەقێیان لەسەرتاسەری هەرێم. (١3٠)ئامادەسازی بۆ ڕێزلێنانی زیاتر لە  •

 بنكەی لەبەركردن و قورئانی پیرۆز لەسەرتاسەری هەرێم. (9٠)ئامادەسازی بۆ ڕێزلێنانی  •

چوارسەد مامۆستای ئایینی وتاربێژی خانەشینكراو كە هەڵدەستن بە  (4٠٠)اداشتكردنی ڕێزلێنان و پ •
 وژمە پارەیەكی گونجاو بۆ هەریەكێكیان.گكاری وتاربێژی بەشێوەی خۆبەخش لەگەڵ پاداشتكردنیان بە

 پەرتوكەكە لە  ،چاپكردنی پەرتوكی تایبەت بە بۆچوونەكانی گرووپە توندڕەوەكان و وەاڵمدانەوەیان و •
 بابەتی توێژینەوەیەكی زانستییە.
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 کارەباوەزارەتی 
 

 یێڕکارگچاكسازی و لە ئاستی یەکەم: 
 

بۆمان دەرکەوت ەکان دۆسی گشتوردبینکردنی  فەرمانبەران و پاش دۆسیەی ١4,475پێداچوونەوە بە  -١
 زیادکردنی مووچەی پێ دراوە.ە و پایپاە و  یکی نا یاساییەفەرمانبەر بە شێوە ٢34کە 

 

پێداچوونەوی  دۆسیەی ژمارەی  ب . گشتی 
 بۆی کراوە 

ژمارەی ئەم فەرمانبەرانی بەدەر لە یاسا پلە و پایە و زیاد  
 کردنی مووچەی بۆ کراوە 

 ٢٢ 44٦ دیوان 
 9٢ 4٢7٢ هەولێر 
 8٦ 7٠3١ ساێمانی 
 ١7 ١885 دهۆک
 ١3 745 گەرمیان 

 4 9٦ ۆلی ناوەندی ڕکۆنت
 234 14475 کۆی گشتی 

 

یاسای وەزارەتی کارەبا لەالیەن ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمانی کوردستان پەسەندکراوە و لەکاتی  -٢
 کوردستان بە مەبەستی پەسەندکردنی.سینی ئەم راپورتە لەالیەن سەرۆکایەتی هەرێمی ونو

وەی پەنجەمۆر ێری وەرگرتنی ئامادەبوونی فەرمانبەرن بەشێی دەوامی فەرمانبەران دانانی ئامڕێکخستن -3
 . (I face)یاخود ئامێری وەرگرتنی دەم و چاو 

 ۆژەکان.ڕپارەی پێویست بۆ تەواوکردنی پ دابینکردنی - -4

وە ەبەپێی خشتەی خوار ٢٠٢١/ 5/ 3١تاکو  ٢٠٢٠/ 7/ ١وەزارەت لە ژمارەی نووسراوەکانی دیوانی  -5
 دەخەینەوە روو:
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 485 4٦ 44 47 54 7٠ 37 ٦7 ٢5 ٦7 ١4 ١4 میالكات 1
 7٠9 57 48 4٢ ٦٠ ١١٦ ٦3 55 ٦8 ١٠٠ 5٠ 5٠ خۆیەتی  2
 759 98 8٢ 78 8١ ١٠٢ 44 79 78 59 ٢8 3٠ ئەرشیف  3
 4٠9 35 ٢3 4١ 59 7٠ ٢٦ ٢8 43 43 ٢3 ١8 ئامار 4
  ٢593 ١78 ١٢٠ ١٢٢ ١7٠ ١٦٠ ٢49 3٠3 33١ 389 ٢5١ 3٢٠ چاپ 5

 4٩55 414 317 330 424 518 41٩ 532 545 658 366 432 گشتی كۆی 
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 لە بواری تەکنیکیدووەم: 
 

 گواستەوە:  •

 هێڵەکان:  / سێکتەرى گواستنەوەى وزەى کارەبا  (هەولێر ، دهۆک ، گەرمیان)خشتەی زانیاری پڕۆژەکانى   .١
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 ژ ناوی پڕۆژە

پڕۆژەکە تەواو 
 بووە

 هێرۆ $ 000.7.42٥ %100
 -هەولێر 
 دهۆک

کەیڤی دەبڵ سێرکت  132بونیادنانی هێڵی 
(Twin Tail)   نێوان وێستگەی هەڵمی

 کەیڤی 132 زەنگەنان-خەبات
١ 

پڕۆژەکە 
 بەردەوامە

 هەولێر هێرۆ $ 7٠٠.٠5٠.٦ ٦8%

کەیڤی  ١3٢ری هێڵی نەیەلی گەگۆڕینی تە
و مەفرەقى  قاڵوهى شەنێوان وێستگە

وە بونیادنانى  (HTLS)سۆران بۆ جۆرى 
 ١/ ى سۆرانوێستگەکەیڤى نێوان    ١3٢هێڵى  

کم ١٦و مەفرەقى سۆران بە درێژى 
بۆ وێستگەى  (Bay ٢)هەروەها زیادکردنى 

                  سۆران.

٢ 

پڕۆژەکە 
 بەردەوامە

%71 9.٦٢٠.٠٠٠ $ 
شان+ستێر
 دز

 دهۆك

کەیڤی نێوان  ١3٢بونیادنانى هێڵى 
باى كاشێ مهێنانى كارهرهەى بەوێستگە

درێژى   ر  بەبەلكەتە    ٢/ ى زاخۆتاكو وێستگە
                    .کم5٠

3 

پڕۆژەکە 
 بەردەوامە

 گەرمیان دییەن $ ٠٠٠.875 %75
نێوان  33kV DC Larkبونیادنانی هێڵی 
بەدرێژی   ١3٢kVو  33kVوێستگەکانی کفری  

 کم 7.5
4 

پڕۆژەکە 
 بەردەوامە

79%  

لە سەر بودجەی  
کۆمپانیاى 
  یەئەگریکۆ

بەپێی گرێبەست 
لەگەڵ سامانە  
 سروشتیەکان

 گەرمیان دییەن
لە  ١3٢kVینی تەلی گەیەنەری هێڵی ڕگۆ

DC lark   بۆ DC lark HTLS  ٢9بە درێژی 
 کم

٦ 

 ٢٠٢٠/ 8/ ٢8لە 
پڕۆژەکە تەواو 

 بووە
%100 

 4٦٠.9٠٠.٠٠٠ 
 دینار

 هەولێر دڵسۆز
بەستنەوەی وێستگەی کەسنەزان بە هێڵی 

 (DC Twin Teal OHTL )کەیڤی  132
  تەقتەق / رۆژهەاڵتی هەولێر

7 

پڕۆژەکە تەواو 
 بووە

%100 
 

١١.9٦٠.٠٠٠$ 
 

 هەولێر شاندز

بڵ کەیڤی ده 33رى  اكیشانى دوو فیدهڕ
ترى مە 100*4و  ( O.H.L )سێركت جۆرى 

 33ى رێزان بۆ هێاى ستگەێ و كێبل لە
 + (بارزان / سوور مێرگە -سۆران)کەیڤی 
بل سركت کەیڤی ده 33رى فیده ڕاکێشانی
 ترى كێبل لەمە 100*2و ( O.H.L )جۆرى 

روان ێش)  ىستگەێ ى رێزان بۆ وستگەێ و

8 
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کەیڤی  33رى فیده ڕاکێشانی + (زنمە
 100*2و ( O.H.L )بل سێركت جۆرى ده
بۆ  2 كۆیە)ى ستگەێ و ترى كێبل لەمە
رى شانى فیدهێراك (+قق تەى تەستگەێ و
 ( O.H.L )بل سركت جۆرى كى فى ده 33
 (باتخە)ى ستگەێ و ترى كێبل لەمە ١٠٠*٢و

 (ئیفراز)ى بۆ وێستگە

ى ئەنجامدانى ڕێژە
تەنیا بۆ  %98کار 
 پڕۆژەیەو، چوار

پڕۆژەکە 
 بەردەوامە

 هەولێر ماس $١5.48٠.٠٠٠ %98

 کەیڤی لە ١3٢كانى ەڵنیادنانى هێوى بپڕۆژە
 ولێر:پارێزگاى هە

 (5٠) (كم ١7) پەر غازى قوشتەێولهە -١
 كۆمپانیاى زۆزگ.  -رتاوه

ولێر هەرۆژئاواى  -ولێررى هەنتەسە -٢
 كۆمپانیاى زۆزگ.  -ر تاوه (53) - (كم١8)
 (١7) - (كم ٦)ولێر  رۆژئاواى هە -ئازادى  -3

 . TLكۆمپانیاى  -ر  تاوه
 -  (كم  ٢5)بات خە -ولێر رۆژئاواى هە -4

 . TLكۆمپانیاى 
كۆمپانیاى  - (كم ١3 )زان شاویس سنەكە -5

TL 

9 

  ٢٠٢٠/ 9/ ١9لە 
پڕۆژەکە تەواو 

 بووە
١٠٠% 

١45.٠٠٠.٠٠٠ 
 دینار

 هەولێر دڵسۆز
 132گرێدانی وێستگەی ئازادی نوێ بە هێڵی  

کەیڤی بە هێڵی نێوان وێستگەی ئازادی و 
 وێستگەى باشور                                 

١٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

163الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

وێستگەى     / گواستنەوەى وزەى کارەباسێکتەرى    (هەولێر، دهۆک، گەرمیان)خشتەی زانیاری پڕۆژەکانى   .٢
 کەى ڤى : 33و  ١3٢ناوەندى 

 یڕێژە تێبینی
گوژمەی گشتی 

بودجەی )
 (تەرخانکراو

ناوی کۆمپانیای 
 جێبەجێکار

 / پارێزگا
 ئیدارەی

 سەربەخۆ
 ژ ناوی پڕۆژە

پڕۆژەکە ماوەیەکی 
و  LSزۆر کێشەی 

ادەست ڕکێشەی 
نەکردنی زەوی 

هەبوو بۆیە 
دووبارە دواکەوت 

کۆمپانیا دەست 
بەکاربوونی نوێی بۆ 
کراوە. بەاڵم ئێستا 
 پڕۆژەکە بەردەوامە

 هەولێر دیەن-زاگرۆس $ 000.٥9.0٥٥ %86
ى گۆڕینى بونیادنانی چوار وێستگە

 GISکەیڤی  132)/33/(11
١ 

 پڕۆژەکە بەردەوامە
%89 
 

 هەولێر دیەن-زاگرۆس $ 812.13.99٥
 132)/33/(11ى گۆڕینى بونیادنانی وێستگە

 GIS aکەیڤی 

 هەولێر دیەن-زاگرۆس $ 13.182.33٥ 90% پڕۆژەکە بەردەوامە
 132)/33/(11ى گۆڕینى بونیادنانی وێستگە

 GIS bکەیڤی 

 هەولێر دیەن-زاگرۆس $ 1٥.917.738 74% پڕۆژەکە بەردەوامە
 132)/33/(11ى گۆڕینى بونیادنانی وێستگە

 GIS cکەیڤی 

 132)/33/(11ى گۆڕینى بونیادنانی وێستگە هەولێر دیەن-زاگرۆس $ 14.٥10.33٥ 91% پڕۆژەکە بەردەوامە
 GIS dکەیڤی 

پڕۆژەکە ماوەیەکی 
زۆر کێشەی دارایی 

و کێشەی زەوی 
هەبوو بۆیە 

دواکەوت دووبارە 
کۆمپانیا دەست 

بەکاربوونی نوێی بۆ 
کراوە. بەاڵم ئێستا 
 پڕۆژەکە بەردەوامە

%86 
 

45.995.833 $ 
 

 بێست
 

 هەولێر
 

ی بونیادنانی وێستگەی کەسنەزان پڕۆژە
 *٢ کەیڤی قەبارە(132/33/11) تەوژمی 

بونیادنانی  +ام ڤی ئەی  (4٠/٦3/5٠)
تەوژمی  GISوێستگەی ازادی نوێ 

  (125/80/50) *٢ کەیڤی قەبارە (132/33/11)
فراوانکردنی وێستگەی  +ام ڤی ئەی 

 سۆران بە زیادکردنی یەک گۆڕەر
 هەمووام ڤی ئەی لەگەڵ  (63/50/40)

 (132/33/11)پێداویستییەکانی جیهەتی 
اکی ڕوونبونیادنانی وێستگەی  +کەیڤی 
ام   3١.5 *٢کەیڤی قەبارە  (33/11)تەوژمی 
وێستگەی بەحرکە بونیادنانى  +ڤی ئەی 
 *3 کەیڤی قەبارە (132/33/11)تەوژمی 

                   ام ڤی ئەی  (63/50/40)

٢ 
 

 هەولێر بێست $ ١٠.٠43.975 100% پڕۆژەکە تەواو بووە
بە  (مۆنۆمێنت)وێستگەی کەسنەزان 

 a ام ڤی ئەی (٦3/ 5٠/ 4٠*)٢قەبارەی 

 هەولێر بێست $ 4.4١5.47٢ 100% پڕۆژەکە تەواو بووە
 (33/ ١١)اکی ڕوونى واوكردنى وێستگەتە

 b ام  ڤی ئەی (3١.5) *٢کەیڤی بە قەبارەی 
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 هەولێر بێست $ ١4.77٠.١9١ 100% پڕۆژەکە تەواو بووە
 (زانیاری)نوێ  ئازادیبونیادنانی وێستگەی 

GIS    ٢  کەیڤی قەبارە  (132/33/11)تەوژمی* 
 ام ڤی ئەی  (125/80/50)

c 

 هەولێر بێست $ 4.499.١٢5 100% تەواو بووەپڕۆژەکە 

 فراوانکردنی وێستگەی سۆران بە زیاد
 (٦3/ 5٠/ 4٠)بە قەبارەی   کردنی یەک گۆڕەر

پێداویستییەکانی   هەموولەگەڵ    ڤی ئەی  ام
 کەیڤی ( ١3٢/ 33/ ١١)جیهەتی 

d 

 هەولێر بێست $ ١١.7٦١.747 32% پڕۆژەکە بەردەوامە
بەحرکە تەوژمی بونیادنانى وێستگەی 

  (٦3/ 5٠/ 4٠) *3 کەیڤی قەبارە (١3٢/ 33/ ١١)
                   ام ڤی ئەی

e 

 دینار 8٠.٠٠٠.٠٠٠ 100% پڕۆژەکە تەواو بووە
جێبەجێ کردنى 
 ڕلستەوخۆ

 هەولێر
نۆژەنکردنەوەی وێستگەی مۆبایای پیرمام 

ام ڤی  (٢5)بە قەبارەی  (١3٢/ ١١)تەوژمی 
 ئەی

3 

 هەولێر سەرسەنگ دینار4٢5.٠٠٠.٠٠٠ 100% بووەپڕۆژەکە تەواو 
بە  33/ ١١ستنی پاوەر ترانسفۆرمەری بە

ام ڤی ئەی بۆ وێستگەی  (١٦)قەبارەی 
 چۆمان

4 

 رهەولێ مەلەك $ 3.8١4.893 100% پڕۆژەکە تەواو بووە
 (33/ ١١)ى گردجوتیار واوكردنى وێستگەتە

 ام  ڤی ئەی 3١,5کەیڤی بە قەبارەی 
5 

 هەولێر رۆشنا دینار348.٠٠٠.٠٠٠ 100% پڕۆژەکە تەواو بووە
نۆژەنکردنەوەی وێستگەی مۆبایای پارك 

 ام ڤی ئەی (٢5)بە قەبارەی  (١3٢/ ١١)
٦ 

 7 تەواوکردنی وێستگەی مۆبایای شەمامك هەولێر بێست $ ١.4١٢.7٢4 100% تەواو بووە پڕۆژەکە

 100% تەواو بووە پڕۆژەکە
١.٢٢١.١44.٢٦7 
 گەرمیان مادۆ دینار

بایای سالح ئاغا لە ۆدانانی وێستگەی م
-٢5MVAناحییەی قۆرەتوو بەتوانای 

33/١١kV 
8 

پڕۆژەکە ماوەیەکی 
زۆر وەستا لەبەر 

کێشەی دارایی بۆیە 
دواکەوت لە 

  2020/ 8/ 16 ڕێکەوتی
 پڕۆژەکە تەواو بوو

 هەولێر مەلەك $ ٦٢8,3,5٠3 %100
کەیڤی بە  (33/ ١١)ى شێروان مەزن وێستگە
 ام  ڤی ئەی (١٦) *٢قەبارەی 

9 
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 سێکتەرى گواستنەوەى وزەى کارەبا : (ساێمانى ، هەڵەبجە)خشتەی زانیاری پڕۆژەکانى  .3

 تێبینی 
ی بەرەو  ڕێژە

پێشوەچوونی  
 پڕۆژە ٪

بودجەی  )
 (تەرخانکراو

 بە دینار 

ناوی  
کۆمپانیای  
 جێبەجێکار 

 / پارێزگا
 ئیدارەی

 سەربەخۆ
پڕۆژەناوی   ژ 

 ساێمانى دیەن 26.٥21.000.000 100% تەواو بووە 
 هەڵەبجە 

کەیپڤپى جپۆرى  ١3٢بپونپیپپادنپپانپى هپێپڵپى 
(O.H.L. – D/C  T.T)  بەسپپپپتنەوەى)بۆ 

-چپوارقپورنە هپێپڵپى بە ڕانپیە وێسپپپپتپگەى

 -سپپپپیپدصپپپپادق وێسپپپپتگەى)، (قەاڵدزە
 ،(شپپپپەهپپیپپد هەڵەبپپجەى وێسپپپپپتپپگەى

 / هەڵەبجە  هێڵى، وێسپپپپتگەى پێنجوین)
 kRG-MoE /ST-11/2 (صادق سید

١ 

 کناڵ ایران  39.194.000.000 100% تەواو بووە 
 ساێمانی
ئیدارەى  
 گەرمیان

کەیپڤپى جپۆرى  ١3٢بپونپیپپادنپپانپى هپێپڵپى 
(O.H.L. – D/C  T.T)  بۆ وێسپپتگە کەالر- 

بەرهەمهێنانى   سپپاێمانى هێڵى باشپپوورى
 KRG-MoE/ST 12/201کم53چەمچەماڵ 

٢ 

 ساێمانی زۆزگ 6٥,910.000.000 100% تەواو بووە 

 ١3٢بونیپادنپانى وێسپپپپتگەکپانى گۆڕینى 
، کانى (قوڵەرەیسى)کەیڤى کانى بەردینە  

ڕانپپیە، هەروەهپپا  تپپانپپجەڕۆ، سپپپپپپپپیپپکە،
 کەیڤى. ١3٢زیادکردنى چوار خانەى 

KRG-MoE/SS-06A/2011 

3 

000.000.98 100% تەواو بووە  کەیپڤپی بپۆ مپۆبپپایپاپی  ١١کپڕیپنپی بپرێپکەر  ساێمانی ڕلستەوخۆ  
 4 صادق  سەید 

 20% پڕۆژەکە بەردەوامە 
 

6٥0.086.38  
ساێمانی   ڕلستەوخۆ  

 هەڵەبجە 

چاکسپپازی گۆڕەرەکانی گۆڕینی کارەبا لە 
پپپارێپپزگپپای هەڵەبپپجە و ئپپیپپدارەکپپانپپی 

 کەیڤی  132)/33/(11گەرمیان و راپەڕین  
5 

وێستگە پێك هاتووە:  3  
بەردەوامە  صادقسەید   -1  

چەمچەماڵ راگیراوە -2  
سلێمانی کاری تەرخانکردن-3  

زەوی تەواو نەبووە. بەاڵم  
 ئێستا پڕۆژەکە بەردەوامە 

%٥ 
 8٥0.18٥.082.٥  ساێمانی شاندز  

وێستگەی   3پڕۆژەی دابین کردن ودانانی  
 (٢5)بە قەبارەی    (١3٢/ ١١)مۆبایل تەوژمی  
بۆ سلللللێمللانی و  KV 132/11ام ڤی ئەی 

 صادق و چەمچەماڵسەید 

٦ 

 97% پڕۆژەکە بەردەوامە 
 

000.02٥.61  
کەیڤی   (33/(11ى فراوانکردنی وێسپپپتگە ساێمانی ڕلستەوخۆ  

 7 فاڕوق لە قەاڵدزە  شەهید

  ڕەزامەندیپڕۆژەکە 
وەرگیراوە بە زیاد کردنی  
بودجەکەی بەم نزیکانە  

 دەست بەکار دەبن 

%0 
 

400.396.29  
 ساێمانی ڕلستەوخۆ  

دروسپپپپپت کردنی شپپپپەقپامی کۆنکریتی 
لەبەردەم وێسپتگەی کارەبای قولەرەیسپی 

 کەیڤی  (132)
8 

چارەسپپپپەرکردنی کێشپپپپەی هێڵی دوکان  ساێمانی ڕلستەوخۆ  8.37٦.5٦4 100% پڕۆژەکە تەواو بووە 
 9 کەیڤی  (132/33)

داوەتی  )پڕۆژەکە بەردەوامە 
( تایبەتە دروسپپپتکردنی ژوور بۆ بینایەی گەنجینە  ساێمانی مەولود 37.75٢.٢4٠ %30 

 ١٠ تەواو کردنی کەم و کوڕی  +

 ساێمانی شاندز  3٠٢.5٢9.3٦٠ 3٥% پڕۆژەکە بەردەوامە 

 کەیپپڤپپی (١3٢)جپپیپپاکپپردنەوەی هپپێپپڵپپی 
 هێڵی  لە  کفری  / کەالر  –  غازی  چەمچەماڵ

 – غپپازی چەمپپچەمپپاڵ کەیپپڤپپی (١3٢)
 بپاسپپپپبپپاڕی بە بەسپپپپتنەوەی و تپانجەڕۆ
  بازیان کەیڤی (4٠٠) وێستگەی

١١ 

 ساێمانی مەولود ١3٢.٢٠3.٠٠٠ 100% پڕۆژەکە تەواو بووە 
دروسپپپپپت کپردنپی ژوور و وەرشپپپپە بپۆ 
تپپیپپمەکپپانپپی چپپاکسپپپپپازی هپپێپپاەکپپان و 

 وێسگەکان لە چوارچرا 
١٢ 
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 :بەرهەمهێنان •

ستگەکانی ێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لە وێو هەمووسەرپەرشتی کارپێکردن و چاکسازی  .١
 ١5٠٠)ستگەکانی کەرتی تایبەت ێو و (پاوەری دوکان و دەربەندیخانرۆهاید)حکومی وەزارەت 

مێگاواتی کۆمبایندسایکای هەولێر و ساێمانی و هەروەها گاز تۆرباینی خورمەلە و بازیان و دهۆک و  
 .(مێگاواتی تاساوجە 5١مێگاواتی باعەدرێ و  ١5٠

پاش  Subnexادەستکردنی بە کۆمپانیای ڕخەبات و  مێگاواتی 3٠٠تەواوکردنی وێستگەی  .٢
 ساڵ. 7ستگەکە بۆ کارپێکردنی بۆ ماوەی ێتەواوبوونی و

 .JICAهایدرۆپاوەری دێرەلوک لەسەر قەرزی  وێستگەیۆژەی ڕسەرپەرشتی دامەزراندنی پ .3

 دەربەندیخان.ی وێستگەی کارۆئاوی و وێستگەی  ٢و  ١ردنەوەی هەردوو یەکەی ژمارە کچاک .4

 و دەربەندیخان. دووکان وێستگەیهەردوو  کۆنتڕۆڵی بەشی  Softwareچاککردنەوەی  .5

مێگاواتی لە ناوچەی گەرمیان بەو گازە  ١٦5مەزراندنی وێستگەی ا کردنی گرێبەستی دۆواژ .٦
 یەی گەرمیان کە بەبێ سود لە گێاگەکانی نەوت دەسوتێنرێت.یسروشت

خۆر    وزەیمێگاواتی بە    ٢5وەزیران بۆ دامەزراندنی سێ وێستگەی    ئەنجومەنی  ڕەزامەندیوەرگرتنی   .7
 تەندەردایە. پڕۆسەیلە پارێزگای هەولێر و ساێمانی و دهۆک و ئیستا لە 

ێنان کە بە قازانجی وەزارەتمان هستگەکانی بەرهەمێیەکخستن و بە ستانداردکردنی گرێبەستەکانی و .8
 ێتەوە. ڕبگە

 

 دابەشکردن: •

 بەردەوامبوون لە هەڵمەتی البردنی سەرپێچی وەک لە خشتەی خواروە بەدیاردەکەوێت: .١
 کۆی پارەی وەرگیراو بە پێی مانگ پارەی خەمالندن بڕی پارەی سزادان بڕی ژمارەی سەرپێچی ساڵ مانگ

7 ١ ٢٠٢٠73 13,850,000 70,004,840 83,854,840 

8 ٢٠٢٠ 3٢8 24,515,000 30,834,329 55,349,329 

٢٠٢٠ ٩ 9٠ 0 6,753,250 6,753,250 

10 ٢٠٢٠ 59٠٢ 116,124,230 479,945,264 596,069,494 

11 ٢٠٢٠ 37٢ 24,718,730 72,091,771 96,810,501 

12 ٢ ٢٠٢٠84 21,345,000 67,943,508 89,288,508 

1 ٢٠٢١ 3١8 26,730,000 72,999,955 99,729,955 

2 ٢٦ ٢٠٢١5 19,710,000 81,841,318 101,551,318 

3 ٢٠٢١ 3٦7 27,050,000 115,983,676 143,033,676 

4 ٢ ٢٠٢١7٦ 17,876,011 65,629,481 83,505,492 

کۆی ژمارە   
کۆی گشتی پارەی    8375 سەرپێچی

 1,355,946,363 وەرگیراو
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  ٢٠٢٠/ 5/ 3١تاکو  ٢٠٢٠/ 7/ ١ژمارەی پێوەری زیرەکی بەستراو لە  .٢
 پێوەری بەستراو   ساڵ مانگ 

7 ١٦ ٢٠٢٠8٠ 
8 ١ ٢٠٢٠7344 
٢٠٢٠ ٩ 45599 
10 ٢٠٢٠ 5٢8٠4 
11 ٢ ٢٠٢٠9٠5١ 
12 ٢ ٢٠٢٠8٢54 
1 ٢٠٢١ 3١4١١ 
2 ٦٢ ٢٠٢١354 
3 ٢٠٢١ 4٦58٠ 
4 ٢٠٢١ 5٢7٠٢ 
5 ٢٠٢١ 53٢48 
 421027 ی پێوەری بەستراو ۆک  

 

 :لە بواری گرێبەستی تازەسێیەم: 
 

 :داهاتکراوە لیستی ئەم گرێبەستانەی کە لەسەر .١

 ناوی گرێبەست ژ
جۆری  گوژمەی گرێبەست (پڕۆژە)

 گرێبەست:
جۆری 
 بودجە

ناوی 
 کۆمپانیا

کۆمپانیا  
 بەشداربووەکان

1 
 KV ١١/ 33/ ١3٢ محاویاەیچاککردنەوەى دوو 

- ١١.5KV/ ١3٢وە  (4٠MVA/ 5٠/ ٦3)بەقەبارەى 
٢5MVA  لە جۆرى(ABB)  پارێزگاى هەولێرلە 

   سەرسەنگ داهات   دینار 656,000,000

کەی ڤی لە وێستگەی  ١١فیدەر  8دەرهێنانی  2
   دڵسۆز داهات   دينار 460,900,000 کەی ڤی کەسنەزان ١3٢

کەى ڤى  ١3٢گرێدانى وێستگەى کارەباى  3
 کۆمپانیا 3 دڵسۆز داهات   دینار 145,000,000 تەق تەق -کەسنەزان 

فیدەری مۆبایل ی ئازادی بۆ  5دەرهێنانی  4
 کۆمپانیا ١9 پالۆس داهات کار دینار 271.225.200 وێستگەی ئازادی

کەى ڤى لە  ١١فیدەری   (5)دەرهێنانی  5
 کۆمپانیا ١7 پالۆس داهات کار دینار 450,743,250 اکی نزیک شوقەکانی اسکانڕوونوێستگەی 

6 

ئەی لە کەی ڤی (١١)فیدەر (3)دەرهێنانی 
فیدەر لە وێستگەی ١+وێستگەی گردجوتیار

کەسنەزان بۆ چارەسەرکردنی بارزۆری 
ی خانزاد لە 4+فیدەرەکانی سنووری بەحرکە

 سنووری صالح الدین

 کۆمپانیا ١٦ پالۆس داهات کار دینار 699,256,850

فیدەر لە وێستگەی مۆبایای  (5)دەرهێنانی  7
 کۆمپانیا ١8 پالۆس داهات کار دینار 727,607,000 دارەشەکران

 3,453,265,590 کەى ڤى 33رۆناکى  -کێباى ئازادى نوێ  8
 دینار

 کۆمپانیا ١٠ شاندز داهات کار

کەی ڤی لە وێستگەی  ١١فیدەر 8دەرهێنانی  ٩
 کەی ڤی کەسنەزان ١3٢

1,271,656,500 
 دینار

 کۆمپانیا ١١ دڵسۆز داهات کار
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 :گرێبەست و بانگەواز  و کردنەوەدانۆژانەى لە قۆناغى ڕئەو  پ .٢

ناوى  پڕۆژەگوژمەى  پڕۆژەناوى  ز
 کۆمپانیا

ژ.فەرمانی 
 تێبینى سپاردن

1 
دەرهێنپپانى فیپپدەرێپک لە وێسپپپپتگەى مۆبپایاى بپاسپپپپرمە بۆ 
چارەسپپپەرکردنى بارزۆرى فیدەرى چوارى باسپپپرمە و فیدەرى  

 چوارى خەلیفان

162,221,000 
 (49٢٦) دێن دینار

١9/١١/٢٠٢٠ 
گرێبەستى بۆ 
 ئەنجام دراوە

2 
  +دەرهێنانى چوار فیدەر لە وێسپپپتگەى مۆبایاى بەرحوشپپپتر 
دەرهێنپانى دوو فیپدەر لە وێسپپپپتگەى رۆژ ئپاوا بۆ گەیپانپدنى بە 

 دوو فیدەر لە وێستگەى مۆبایاى تورەق 

273,160,000 
 دینار

 (49٢4) گرنال
١١/١١/٢٠٢٠ 

گرێبەستى بۆ 
 ئەنجام دراوە

3 

کەى ڤى لە وێسپپتگەى مۆبایاى هیوا بۆ  ١١دەرهێنانى فیدەرى 
  +چپپارەسپپپپەرکپپردنپپى بپپارزۆرى لە گەرەکپپى سپپپپپێپپبەردان 
چارەسپپەرکردنى بارزۆرى فیدەرى چوارى بێسپپتانە و فیدەرى  

بپاغە مرە بە دەرهێنپانى فیپدەرێپک لە  ٦گرد مەال فیپدەرى  ١١
 ویستگەى بێستانە 

177,000,000 
 دینار

 (5٠٢٠) گرنال
٢3/١١/٢٠٢٠ 

گرێبەستى بۆ 
 ئەنجام دراوە

4 

دابین کردنى گۆرەر بۆ کۆگپاى بەرێوەبەرایەتى دابەشپپپپکردنى  
چپارەسپپپپەرکردنى بپارزۆرى  )ۆژەى ڕوە پ  ( ٢/ کپارەبپاى هەولێر
ى  ڕدانپانى تۆ)ى پڕۆژەوە  (ى بپاکور (٢٦+٢5+٢4)فیپدەرەکپانى 

کارەبا  ى ڕدانانى تۆ +ەکى رۆشپنبیرى ڕکارەبا بۆ  بەشپێک لە گە
 ى   ٢٠٠٠ەکى هەولێرى نوێ ڕبۆ بوشێک لە گە

290,939,570 
 دینار

 (5٠٢٢) هێرۆ
٢3/١١/٢٠٢٠ 

گرێبەستى بۆ 
 ئەنجام دراوە

5 

سپپپپایت  ١57و بەسپپپتان و ئیش پێکردنى   دابینکردن -ین و ڕک
ێوەبەرایەتى  ڕتەن بۆ ویسپپپپتگەکپانى سپپپپەر بە بە ٢قەبپارەى 

دابین کردنى کەل و پەلى   +گواسپپپپتنەوەى کپپارەبپپاى هەولێر
  +کەى ڤى لە پپارێزگپاى هەولێر  ١3٢یەدەگ بۆ وێسپپپپتگەکپانى 

کەى ڤى    33دابین کردنى کەل و پەلى یەدەگ بۆ وێستگەکانى 
کارى شارستانى بۆ رێگری لە ئاوى باران  +ر لە پارێزگاى هەولێ

کەى ڤپى لە  ١3٢بپۆ وێسپپپپتپگەى  (چپپاکپکپردنەوەى سپپپپەقپف)
 .پارێزگاى هەولێر

349,738,750 
 دینار

 (١4٢) رۆشنا
7/١/٢٠٢١ 

گرێبەستى بۆ 
 ئەنجام دراوە

6 
  –بۆ وێسپتگەکانى نەسپیج  (١١٠VDC)ینى چوار سپێت پاترى ڕک

  کردنى دابین + ڤى کەى 33 خەبپپات –خپپانزاد  – ئپپاشپپپپتى
  وێسپتگەى گۆرەرەکانى و الیەنەکان گشپت بۆ (دیسپکۆنێکتەر)

 .ڤى کەى ١3٢ پارک

279,998,990 
 دینار

 (١4١) رۆشنا
7/١/٢٠٢١ 

گرێبەستى بۆ 
 ئەنجام دراوە

7 

لە  (پ.ن+پ.ب)ستوونى +گەیاندنى کارەبا و دانانى گۆرەر 
ى پڕۆژە بنەساڵوەوى  (١٠٠٠)بەشێک لەگەرەکى گەرە سوور 

ەکى کەمئەندامان لە ڕدانانى تۆرى کارەبا بۆ بەشیک لەگە)
ێک لە ڵدانانى تۆرى کارەبا بۆ  چەند ما)ۆژەى ڕوە پ   (کەسنەزان

ى کارەبا بەشێک ڕدانانى تۆ +نزیک قوتابخانەى ئۆمەر سیناوە 
ى ڕدانانى تۆ +ەکى نێوان شیراتۆن و کەمئەندامان ڕلە گە

 3٠ى ئازارى سەر شەقامى ١١کارەبا بۆ بەشێک لەگەرەکى 
 .مەترى لە کەسنەزان

239,266,523 
 دینار

فاست 
 پاوەر

 
(55١4) 
١4/١٢/٢٠٢٠ 

گرێبەستى بۆ 
 ئەنجام دراوە

8 

وە  (صپپپپالح الپدین ١3+١٢چپارەسپپپپەرکردنى بپارزۆرى فیپدەرى 
ێپوەبەرایەتپى  ڕیپنپى کەل و پەل بپۆ کپۆگپپاى بەڕکپ )ۆژەى ڕپپ 

ینى کەل و ڕک)ۆژەى ڕوە پ  (دابەشپپکردنى کارەبا صپپالح الدین
 .ێوەبەرایەتى دابەشکردنى کارەباى سۆرانڕپەل بۆ کۆگاى بە

 

261,000,000 
 دینار

 (55١5) پالۆس
١4/١٢/٢٠٢٠ 

گرێبەستى بۆ 
 ئەنجام دراوە
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٩ 

مەالئۆمەر بۆ چارەسپەرکردنى فیدەرەکانى ناو   F4بەتاڵکردنى 
کەى ڤى لە وێسپپپپتگەى   ١١دەرهێنپانى فیپدەرى  +شپپپپپاوێس 

دەرهێنانى    +ى دارەتوو    7گردمەال بۆ چارەسەرکردنى فیدەرى   
فیدەرێک لە وێسپپتگەى رۆژهەاڵت و درێژکردنەوەى فیدەرێک  
انى  لە وێسپتگەى مۆبایاى حەمرین بۆ چارەسپەرکردنى راکێشپ 

دابینکردنى کەلوپەل بۆ کۆگپپاى   +کێبپپڵ و دانپپانى سپپپپتوون 
 .٢ / ێوەبەرایەتى دابەشکردنى کارەباى هەولێر ڕبە

645,350,000 
لە قۆناغى   گولناو دینار

 گرێبەستە 

10 
لەگەرەکى بەهارى   ٢3٠5چارەسپەرکردنى بارزۆرى گۆرەر ژمارە 

گەرەکى  لە  3٦5٢چارەسەرکردنى بارزۆرى گۆرەر ژمارە  +کۆن 
   ... هیتر 55کەرتى  ماردین

526,000,000 
 دینار

  گوڵناو
لە قۆناغى 
نیازى 
 سپاردن

11 
لە  (١٦47١+١٦9٠8)چارەسپەرکردنی بارزۆری گۆرەرەکانی  ژمارە

ۆژەى چپارەسپپپپەرکردنی  ڕنپاحیەی بەحرکە وە پ  / ەکی ژینڕگە
فراوانکردنی تۆڕی کپارەبپا بە دانپانی   +نۆژەنکردنەوە +بپارزۆری

 گۆڕەری نوێ لە دارەبەن هیتر ....

327,510,000 
 دینار

 رەتکرایەوە  هۆستان

 

 

 لە بواری دارایی و داهاتچوارەم: 
 

 2021/ 6/ 1تاوەکو  2020/ 7/ 1ژەکانى وەزارەتى کارەبا لە ڕۆخشتەى داهات و پ

ڵی
سا

 
202

0
 

 ەکانى سەر داهاتژۆپڕ داهات مانگ 
 12,974,000 39,598,373,364 تەموز 

 84,786,684 61,394,649,507 ئاب

 2,239,294,199 49,599,559,751 ئەیاول

 2,272,588,357 47,055,386,612 تشرینى یەکەم

 1,794,524,325 34,876,235,400 تشرینى دووەم

 2,030,035,307 53,773,002,690 کانونى یەکەم

ڵی
سا

 
202

1
 

 787,940,237 36,260,076,546 کانونى دووەم 

 6,677,081,227 32,600,657,351 شوبات

 4,391,441,429 29,365,097,223 ئازار

 4,184,632,264 64,438,751,142 نیسان

 1,540,253,548 16,659,155,122 ئایار

 26,015,551,577 465,620,944,789 کۆى گشتى  
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 هاوواڵتیانلە بواری پێدانی کارەبا بە  پێنجەم:
 

 (   2021-5 )تا   ( 2020- 7 )خشتەی باری کارەبا لە هەرێمی کوردستان لە مانگی 

 مانگەکانی ساڵ
کۆی 

بەرهەمهێنانی 
 (MW)کارەبا 

کۆی دابەش 
بوونی کارەبا 
بەسەر 
پارێزگاکان 

(MW) 

بڕی کارەبا 
بۆ کارگەکان 

(MW) 

بڕی 
کارەبا بۆ 
موسڵ 

(MW) 

بڕی کارەبا 
بۆ کەرکوک 

(MW) 

تێکڕای 
هەبوونی 
کارەبا لە 
هەرێم ساڵی 

٢٠٢١-٢٠٢٠ 

تێکڕای 
هەبوونی 
کارەبا لە 
هەرێم ساڵی 

٢٠١9-٢٠٢٠ 
Jul 3٠١9 ٢٦١9 ٢3٦ 3١8 ٠ 34:١5  ١٦:39 

Aug 344٢ ١77٢٦ ١4 3٢9 ١ ٠9:١9  ١٦:١5 
Sep 3٢53 ٢ ٢٦١٢8٢ 338 ١ ٠8:١9  ٢٠:4٠ 
Oct ٢٦4٢٢ ٢3٢ ٦79 34٠ ٠ ١7:٢٢  ٢١:٠3 
Nov ٢8٦5 ٢5٢ ٢١7١ ٠ ٢٦٢ ١3:١9  ١٦:45 
Dec 33٢ ٢١9٠5 ٢9٢ ٠9٠ ٢ 43:١3  ١3:3١ 
Jan 3493 3٠84 ٢85 3١8 ٢١:١ ٠3  ١١:3٦ 
Feb 3543 3١43 ٢7١ 3٠ ٠٦ 4١:١5  ١١:٠3 
Mar 33٢7 ٢9٢8 ٢٦7 ٢57 ٠ 48:١7  ١٦:٢7 
Apr 3٢ ٠٠١58٢ ٠45 ٢58 57 38:٢١  ٢٠:٢3 
May 34٠9 ٢٦5٢١ ٢٦٦ ١5 3١٠ 3٠:٢٠  ١8:٢٦ 
Max 3543 3١43 ٢9٠ 338 3٠ ١٠7:٢٢  ٢١:٠3 
Min ٢٦4٢٢ ٢3٢ ٦3١ ٦59 57 ٢١:١3  ١١:٠3 
Ave. 3٢ ٢١٠73٢٦ ٢9 ٢74 33 ٠١:١8  ١٦: 73  
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 فیدڕاڵ یراقێع یتەکوردستان و حکوم یمێرەه یتەحکوم وانێن یندەوەیپ یئاست رەسەل
 

 فیدڕاڵ لەگەڵ حکومەتی  دانوستان  -بۆ کاروباری م  ەرێهوەزیری 
 

ی حکومەتی هەرێمی پڕۆژە  تاوتوێکردنییەکان و  یونەوە لەگەڵ الیەنە عێراقوئەنجامدانی چەندین کۆب -١
یەکانی یئاساییکردنەوەی دۆخی ئیداری و ئەمنی و سەربازی ناوچە کوردستان کوردستان تایبەت بە

 ی دەستوری هەمیشەیی عێراق . ١4٠ی مادەدەرەوەی ئیدارەی هەرێم و جێبەجێکردنی 

 دا.فیدڕاڵێنپراوەکان  لەگەڵ حکومەتی ڕتایبەت بە کێشەی ناوچە داب دانوستاندروستکردنی مەلەفی  -٢

بەشداریکردن لە وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ رێککەوتن لەسەر پڕۆژە یاسای بودجەی  -3
 ئەنجامدراوەنەوە ودەوڵەت، بۆ ئەم مەبەستە چەندین جار سەردانی بەغدا کراوە و زنجیرەیەک کۆبو

و جێگری سەرۆک وەزیران و وەفدی بااڵی حکومەتی  فیدڕاڵلەگەڵ سەرۆک وەزیرانی حکومەتی 
 . فیدڕاڵ

وە لەگەڵ ونەوکۆبسەرچاوەکانی ئاو وەزیری کشتوکاڵ و  بەڕێزسەردانی کردنی بەغدا بە هاورێیەتی  -4
ی کوردستان، جوتیارانبەمەبەستی چارەسەرکردنی کێشەی  فیدڕاڵوەزیری کشتوکاڵی حکومەتی 

تایبەت بە کێشەکانی ئاو   فیدڕاڵونەوە لەگەڵ وەزیری  سەرچاوە ئاوییەکانی حکومەتی  وهەروەها کۆب
 و هەماهەنگی زیاتری نێوان هەردوو حکومەت .

بەغدا و کۆبوونەوە لەگەڵ وەزیری کشتوکاڵی حکومەتی فیدڕاڵ بەمەبەستی چارەسەر  سەردانکردنی -5
 یەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم.یەکانی ناوچە کوردستانیییە کشتوکاڵیکردنی کێشەی زەو

بااڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی بەڕێز جێگری سەرۆک  لە شاندی بەشداریکردن -٦
ردنی کۆی کێشەکانی تایبەت بەدۆسیەی نەوت و شایستە داراییەکانی هەرێمی وەزیران بۆ چارەسەر ک

کوردستان و سەردانەکان چەندین جار ئەنجامدراون و زنجیرەیەک کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆک 
وەزیرانی حکومەتی فیدڕاڵ و هەروەها بەردەوامی سەردانەکان و کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆک 

ی (دارایی و پالندانان  )  و هەردوو وەزیری  (مستەفا کازمی)بەڕێز  وەزیرانی ئێستای حکومەتی فیدڕاڵ  
 بااڵی حکومەتی فیدڕاڵ. اندیشحکومەتی فیدڕاڵ و 

ەکان و ڕونکردنەوەی سیاسەتی یئەنجامدانی کۆبوونەوەی بەردەوام لەگەڵ نێردە دیباۆماسی -7
 کێشەکان لەوانە:  یەکان و چارەسەرکردنییحکومەتی هەرێمی کوردستان و تێروانینەکانی بۆ پەیوەند

 نێردەی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لەعێراق. -
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 ۆزی بەریتانیا لە عێراق.یباڵ -

 نوێنەری یەکێتی ئەوروپا لە هەرێمی کوردستان. -

 هەرێم. لە (کۆریا بەریتانیا، ئەڵمانیا، ئەمریکا، تورکیا،)هەریەک لە کۆنسوڵەکانی  -
 

شیکردنەوەی سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان  ئامادەبوون لە پەرلەمانی کوردستان بۆ -8
دابینکردنی    ەکان لەگەڵ حکومەتی فیدڕاڵ  و هەنگاوەکانی حکومەتی هەرێم بۆیسەبارەت بە پەیوەندی

 شایستە داراییەکانی هەرێم.

پەرلەمانی کوردستان و کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆک   ئامادەبوون لە -9
 نەکانی دارایی پەرلەمان بۆ ڕوونکردنەوەی یاسای چاکسازی.فراکسیۆنەکان و لیژ

یەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە پەرلەمانی یکوردستان ئامادەبوون لە لیژنەی ناوچە -١٠
ەکانی یکوردستانی کوردستان بەمەبەستی بەدواداچوون بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوچە

 .١4٠ی مادەبەجێکردنی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان و جێ

پەرلەمانی عێراق و ئەنجامدانی کۆبوونەوە بەمەبەستی  سەردانیکردنی لیژنەی دارایی لە -١١
دۆسیەکانی دارایی و  کردنەوەی سیاسەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بەڕوون

 شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان.

ی ڕابردوو لەکۆبوونەوەکانی نوێنەری پێکهاتەکانی بەشداریکردن لە کۆی کۆبوونەوەکان لەماوە -١٢
کەرکوک بە چاودێری نەتەوە یەکگرتووەکان لە بەغدا، بە ئامادەبوونی نوێنەری سەرۆک کۆمار و 
سەرۆک وەزیران بەمەبەستی چارەسەرکردنی کێشە ئەمنی و سەربازی و ئیداری و سیاسی و کێشەی 

 نیش بەردەوامە.ونەوەکاویەکانی کەرکوک و کۆبیکشتوکاڵ ەیزەوی

نەوەی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق بە مەبەستی وکۆبو حکومەتی هەرێم لە کردنی نوێنەرایەتی -١3
نکردنەوەی بارودۆخی دارایی هەرێمی کوردستان و ماف و مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی وڕو

 کوردستان.

 چارەسەرکردنی  بەغدا بەمەبەستیبەشداریکردن لەکۆی وەفدەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ   -١4
 کێشە داراییەکانی   هەرێمی کوردستان و  ڕێکەوتن لەگەڵ حکومەتی فیدڕاڵ.

ی ئاسایشی نیشتمانی عێراق بە مەبەستی ڕاوێژکارونەوە لەگەڵ وسەردانی کردنی بەغدا و کۆب -١5
 .نێندراوەکاڕەکانی کەرکوک و ناوچە دابیچارەسەرکردنی کێشە ئەمنی و سەربازی و ئیداری

ونەوە لەگەڵ وەزیری نوێی کشتوکاڵی عێراق بەمەبەستی وسەردانی کردنی بەغدا و کۆب -١٦
 ەکانی کەرکوک .یە کشتوکاڵییچارەسەرکردنی کێشەی زەوی
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نەوە لەگەڵ جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق وسەردانی کردنی بەغدا و کۆبو -١7
تێوەردانی  رکوک و هەروەها رێگرتن لە دەستتایبەت بە چارەسەرکردنی کێشە سەربازییەکانی کە

سەربازی لە تەعریب کردنی کەرکوک و هاوکاری کردنی ئیدارەی کەرکوک و عەشایەری عەرەب بۆ 
 ەکان .یدەست بەسەرداگرتنی زەوییە کشتوکاڵی

چارەسەرکردنی کێشەی  ونەوە لەگەڵ ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی وەزیران تایبەت بەوکۆب -١8
 ێوبەری ناحییەی سەعدیە. ڕبە

لەگەڵ بەشێک لە پەرلەمانتار و بەرپرسانی  فیدڕاڵنەوە لەگەڵ وەزیری دادی نوێی حکومەتی وکۆبو -١9
 ەکانی پارێزگای کەرکوک.یکەرکوک تایبەت بە چارەسەر کردنی کێشەی زەوییە کشتوکاڵی

فەرمی  نووسراوییارێکی وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق لەسەر داوای ئێمە کە بە ڕچەند ب ڕاگرتنی -٢٠
 .تەعریب لە کەرکوک ڕاگرتنیحکومەتی هەرێم داوامان کردبوو ، بە مەبەستی 

 .گواستنەوەی فۆرمی خۆراک لە پارێزگاکانی عێراقەوە بۆ پارێزگای کەرکوک ڕاگرتنی -٢١

پەرلەمانی کوردستان  ەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم لەیکوردستانی ئامادەبوون لە لیژنەی ناوچە -٢٢
 ستنە ڕووی کێشەکانی ناوچە دابڕێندراوەکان و چارەسەر کردنیان.بەمەبەستی خ

 .ژنەی ئامادەکردنی پڕۆژە یاسای بودجەی گشتی هەرێمی کوردستانینەوەی لوبەشداریکردن لە کۆبو -٢3

 :ژنانەی خوارەوەینییەکە، ئەندامی ئەم لڕیجگە لە ئەرک و پسپۆ -٢4

 ێنراوەکان.ڕلەسەر کێشەی ناوچە دابان تدانوس ژنەی بااڵییل    -أ 

 .لەسەر شایستە داراییەکانی هەرێمان تدانوس ژنەی بااڵییل   -ب 

 .لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی وەزیران   -ت 

 .ۆژە یاسای بودجەڕلیژنەی ئامادەکردنی پ   -ث 

 .ژنەی شانەی قەیرانی دارایی و کۆرۆنایل   -ج 

 ەکان .یژنەی بااڵی بە جینۆساید کردنی ئێزیدییل    -ح
 

 . بەشداربووە ۆژە یاسای بودجەی هەرێمڕسینەوەی پوژنەی نویئەندامی لوەک  -٢5

 دا.فیدڕاڵەکانی هەرێمی کوردستان لە حکومەتی یتایبەت بە شایستە دارای دۆسیەی ئامادەکردنی -٢٦
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 گشتی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دەستەی 
 

 ڕاپۆرتەکانیەکەم: 

تەکنیکی ناوچە کوردستانییەکان و   لیژنەیاوی دانوستان بە داتا و زانیاری پێویست بۆ  ڕئامادەکردنی پە -١
و زانیاری پێویست لەخۆ دەگرێت کە لەالیەن   چاالکیسەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کە تەواوی کارو  

 ٢٠٠3ی فیدڕاڵ لە عێراقی دەستور و حکومەتە یەک لەدوای یەکەکانی ١4٠جێبەجێکردنی مادەی  لیژنەی
 ردەکردنی ڕێکاری پێویست بۆ داهاتوو.و ڕاسپا تاکو ئێستا ئەنجامدراوە لەگەڵ پێشنیار

ی دەستور و کێشەی زەوییە  ١4٠بۆ پەرلەمانی کوردستان سەبارەت بە مادەی  ڕاپۆرتێکئامادەکردنی  -٢
 لیژنەیکشتوکاڵییەکان لە ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم تایبەت بە کاروبارەکانی 

پەیوەندیدارەکانی  دامودەزگا هەروەها ئەو پێشێاکاریانەی لەالیەنلەسەر ئەم بابەتە  ١4٠ی مادەبااڵی 
ی ئۆکتۆبەر لەو ١٦گروپە چەکدارە جۆراوجۆرەکان لەدوای رووداوەکانی  سەر بە حکومەتی ناوەندی و

لە دانیشتنێکی  ٢٠٢٠/ 7/ ٢7ووی خەڵکی ناوچەکە دەبێتەوە.  کە لە ڕۆژی ڕووبە ڕوویداوە و ڕناوچانە 
ردستان لەالیەن سەرۆکی دەستە بە وەکالەت گفتوگۆی لەسەر کرا، دواتر بە فەرمی پەرلەمانی کو

 کرا.ەنووسراوی فەرمی بۆیان ڕەوان

ەوشی گشتی و بارودۆخی ناوچە  ڕئامادەکردنی ڕاپۆرتی هەفتانە سەبارەت بەکارەکانی دەستە و  -3
نی وەزیران لە استەکردنی بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەڕو، ئا ەکانی دەرەوی ئیدارەی هەرێمیکوردستانی
بەمەبەستی بەدواداچوون لەسەر بارودۆخی نالەباری  ،بەدواداچوون فەرمانگەی هەماهەنگی و ڕێگەی

 ناوچە کوردستانییەکان.

ەکانی دەرەوەی ئیدارەی یی دەستور و ناوچە کوردستانی١4٠راپۆرت و زانیاری پێویست لەسەر مادەی  -4
ی ١4٠ەکان و راپۆرتەکانی لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی یکشتوکاڵی هەرێم، بەتایبەتی کێشەی زەوییە

دەستور  هەروەها داتا و زانیاری پێویست بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگایزی وە باڵوکردنەوەیان 
 لەسەر ماڵپەڕی فەرمی دەستەکەمان .

 

 ئاستی چاكسازیدووەم: 

بەرنامەی چاکسازی حکومەتی هەرێم  و چاکسازی لە چوار چێوەی یاسای چاکسازی لیژنەیپێکهێنانی  -١
 کە لە ئێستادا بەردەوامین لە کارکردن لەسەر ئەم بابەتە.

پێداچوونەوەی و    خانەنشینی  ئیمتیازاتەکان و  بەخشین و  بەپێی یاسای چاکسازی لەمووچەو دەرماڵە و -٢
فەرمانبەران، تاکو ئێستا دۆسیەی  (١5١)فەرمانبەری دەستەکەمان کراوە لەکۆی  (١3٠)دۆسیەی  بە

 پێداچوونەوە ووردبینی کردنی دۆسیەی فەرمانبەرانی دەستەکەمان. بەردەوامین بە
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 فیدڕاڵئاستی پەیوەندی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقی چوارەم: 
 لیژنەیی ئیدارە هەرێم کە ئەندامە لە وەەکانی دەرەیسەرۆکی دەستەی گشتی ناوچە کوردستانی -١

وە سەبارەت بە رێکەوتنی شنگال کە وبەشداری دانووستانەکانی کرد  ،ەکانیتەکنیکی ناوچە کوردستانی
پێناو گەڕاندنەوەی   ئیمزا کرا لە   ٢٠٢٠/ ١٠/ ١بە هاوبەشی حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان لە 

ساییەکان بە گوێرەی بنەما دەستووری و یا کردنەوەی دۆخی شنگال، ئاسایش و سەقامگیری و ئاسایی
بۆ چارەسەرکردنی کۆژانەکانی خەڵکی شنگال وەک دەستپێشخەرییەک بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان و 

ی و حکومەتی هەرێمی فیدڕاڵی چوارچێوەی کارگێڕی و ئەمنی لە شارۆچکەکە، حکومەتی ڕێکخستن
 کوردستان بە هاوئاهەنگی لەگەڵ نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان. 

ڵ ڕادەستە بەوەکالەت و وەزیری هەرێم بۆ کاروباری دانوستان لەگەڵ حکومەتی فیدسەردانی سەرۆکی   -٢
  الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی ناوەندی لە بەغدا بەمەبەستی بەدواداچوون و  بۆ وەزارەت و

 و،  وەی ئیدارەی هەرێمەیەکانی دەریکوردستان  ناوچە  یچارەسەرکردنی کێشەی زەوییە کشتوکاڵییەکان
جۆرە مامەڵەیەک لەسەر  هەمووگەیاند یێک رانووسراو بە  عێراقا وەزارەتی کشتوکاڵی لەئەنجامد

ی دەستور  لە  ١4٠ی مادەەکان لە ئەو ناوچانەی مشمولن بە یزار و گرێبەستە کشتوکاڵی کێشەی زەوی و 
کێشەکان ژنەکانی پەیوەندیدار دیراسە بکرێت و چارەسەر بۆ یل ڕێگایئێستادا ڕابگیرێت  تاکو لە 

 بدۆزرێتەوە.

 لە ناوچەن ۆئۆپەراسی یکردنەوەی ناوەندی هاوبەش سەبارەت بە ڕاپۆرتێکئامادەکردنی  -3
راق ێرگری عتی بەزارهیەکان کە ماوەی نزیکەی دوو ساڵ لە گفتوگۆی بەردەوامی نێوان وه یکوردستان

ندی ش ناوهر پێكهێنانی شەسەلە ئەنجامبدرێت رێم توانرا ڕێککەوتنی هەرگەو وەزارەتی پێشمە
ێگریكردن لە بەهێزبوونی چەكدارانی داعش و  ڕەکان بۆ یش لە ناوچە کوردستانیراسیۆنی هاوبەئۆپە

ركوك، كە   ولێر دەبن و ئەوانی تر  لە غدا و هە بە   گروپە توندڕەوەكان، لە ئەو شەش ناوەندە دوو ناوەند لە
ۆرتەکە بە مەبەستی بەروارد کردنی دۆخی ئەمنی و سەقامگیری لە و موسڵ دەبێت. راپ  خمور، دیالەمە

 ناوچەکان لە دوای کردنەوەی ناوەندە هاوبەشەکان دەبێت. 
 

 ناوەندە هاوبەشەکان: •

 ركوك بە ی شاری كە-نی وهی كەربازگەسە  ربازی، لەشی سەنگی هاوبەماهەندی هەناوه   ٢٠٢١/ 5/ ٢3لە  -
 .رگە کرایەوەرانی پێشمەشداری نوێنەبە

کهێنراو لە ێمەخمور پ ژووری هاوبەش لەنێوان سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە لە ٢٠٢١/ 5/ ٢4لە  -
 ئێستا دەستبەکار بوون.

 ناوەندی ئۆپەراسیۆنی هاوبەشی دیالە لە خانەقین.ی دەستبەكاربوون -

لەسەر قەرەبووکردنەوەی زەرەرمەندانی سەردەمی رژێمی بەعس لە ماوەی  ڕاپۆرتێکئامادە کردنی  -4
 ی دەستور.١4٠لە چوارچێوەی مادەی    ٢٠٠3- ١9٦7سااڵنی 
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 ێکهاتەکانهەرێم بۆ کاروباری پ وەزیری
 

 پێشەكی

مافى سیاسى، مەدەنى،  و دەستەبەرکردنى هەوڵى پاراستن  هەرێمی کوردستان بە درێژایی مێژوو
  و لێبوردەیى و  ڕێزگرتن رى پێکهاتەکانى داوە،  ئەم پێکهاتانە بە گیانیوڕۆشنبیرى و ئابو ،و کۆمەاڵیەتى

ویستنی نیشتمانەکەیان و تایبەتمەندی و جۆری بیرکردنەوەی هەریەکەیان لەم خاکە ەئاشتی و خۆش
لە  ژیاون، ئەم پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی نێوان پێکهاتەکان بووەتە سیمایەکی جوان و شارستانی گەش

انیشدا ڕکایەی سیاسی حکومهاتنەکاتووری ئەم نیشتمانەدا، ئەمە سەرەرای ئەوەی کە ئەم پێکهاتانە لە 
یە و پەرەپێدانی زیاتری یبەشداری کارایان هەبووە، بۆ پاراستنی زیاتری ئەم پێکەوە ژیان و فرە کاتوور

مان هەمووندڕەوی پێویستە واندنەوەی نیگەرانی و نەهێشتنی بیری توووپەیوەندییەکان نێوانیان و ڕ
 هەماهەنگ بین .

ە فەرمییپانەی کە لەالیەن وەزیری هەرێم بۆ کپاروبپاری پێکهپاتەکپان ڕەوانەی سپپپپەرۆکپایەتى نووسپپپپراوئەو 
سپپپەرۆکایەتى دیوان کراوە، سپپپەبارەت بە ڕەوش و داواکاری گشپپپت پێکهاتەکان لە  / ئەنجومەنى وەزیران

 . نووسراو (37٢)ییە لە تیرب ٢٠٢١/ 7/ ١٠تاوەکو  ٢٠٢٠/ 7/ ١٠ڕێکەوتی 
 

 لەسەر ئاستی پێكەوەژیان و ئازادی و دیموكراسی: 

انەی نێوان پێكهپاتەكپان لەگەڵ تەواوی پێكهپاتە یپ حی پێكەوە ژیپانی ئپاشپپپپتیوبۆ قوڵكردنەوەی زیپاتری ر
 :ونەوەی گرنگ ئەنجامدراوە بەم شێوەیەونەتەوەیی و ئاینییەكانی هەرێمی كوردستان زنجیرەیەك كۆب

یەکانی سەر بە پێکهاتەى نەتەوەیى یکۆبوونەوەمان لەگەڵ فراکسیۆنەکان و نوێنەرانی الیەنە سیاس •
، سائیبەی مەنداییمەسیحى، ئێزیدى، کاکەیى،  )پێکهاتە ئاینییەکانى    (تورکمانى و کادانى سریانى ئاشورى)

داواکارى و خواستى  هی دیکە، بەمەبەستى لە نزیکەوە ئاگادار بوون لە  شەبەک، فەیاى، زەردەشتى...
 پێکهاتەکان. 

سەرۆکى هەرێمى کوردستان تایبەت بە ڕەوشى  (نێچیرفان بارزانى)جەنابى  ێزڕکۆبوونەوە لەگەڵ بە •
 کهاتەکان .  ێپ

کۆبوونەوە لەگەڵ بەشپپپپی هەرەزۆری ڕێکپخپراوەکپپانی کۆمەڵگپپای مەدەنی و چپپاالکوانپپان و نوێنەرانی  •
 .  ئەنجامداسانی پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکانی هەرێمی کوردستان وڕۆژنامەنو

 وسەرانی پێکهاتەکان.وکۆبوونەوە لەگەڵ کەسانی ئەکادیمی و ن •
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فێرکردن کۆبوونەوەمان لەگەڵ بەڕێوەبەران و سپپەرپەرشپپتیارانى خوێندنى  و لەسپپەر ئاسپپتى پەروەردە •
 گشتى تورکمانى و سریانى لە زانکۆ و قوتابخانەکان .

سین و داڕشتنەوەی دەستور لەگەڵ ولە کۆبوونەوەی ڕاوێژکاری لەسەر بابەتی نو بەشداریکردنمان •
ارێزگای هەولێر و بەڕێوەبەری گشتی  یەکانی پەرلەمان و ئەندامانی ئەنجومەنی پیۆنە تورکمانیفڕاکس

 ڕۆشنبیری تورکمان و ڕاوێژکاری پێکهاتەی تورکمان لە پەرلەمانی کوردستان.
 

 سەردانی کردن :

ەکان و کونسپپوڵخانەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان بە یپارتە سپپیاسپپی سپپەردانکردنی •
 ی پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستان. هاوواڵتیاندواداچوون بۆ دۆخی بەمەبەستی  

لە ماوەی یەک سپپاڵدا بۆ لە نزیکەوە ئاگادار بوون سپپەردانی مەیدانى چەندین شپپوێنی ئاینی و کاتوریی و  •
 پپارێزگپاى هەولێر و قەزاى خەبپات گونپدى)رد لە هەرێمی کوردسپپپپتپان وەک دێرینەکپانى پێکهپاتەکپانمپان ک

قەزاى شپپپێخان و اللش گوندەکانی دەوروبەری،  ،قەزاى زاخۆ کاکەییەکان و پارێزگای دهۆک و سپپپەفییەی
کۆبوونەوەمپان لەگەڵ پپارێزگپارانى ئەم  (قەزای کفری و قەزای کەالر پپارێزگپای سپپپپاێمپانی، قەزای سپپپپۆران،

 و انەیسپت لە سپەردانەکان بۆ پتەوکردنی پەیوەندی نێوان پێکهاتەکان و پێکەوەژیانی ئاشپتیشپارانە، مەبە
 ی گشت پێکهاتەکان.  هاوواڵتیانگوێ گرتن لە داواکارییەکانی 

ژوورەکانى بازرگانى و پیشپپەسپپازى و سپپەرۆک بەشپپى کارگێڕى و ئابورى و سپپەرۆکایەتى   سپپەردانکردنی •
 زانکۆى شارى مێرسین.

 

 پێشوازی و کۆبوونەوەکان :

لە مپاوەى ئەم سپپپپاڵەدا پێشپپپپوازیمپان لە نوێنەرانی تەواوی پێکهپاتە نەتەوەیی و ئپاینییەکپان کردووە، لەسپپپپەر 
 .ئاستەکانی سیاسی، پەروەردە، ڕۆشنبیری، کاتوری، کەسایەتی، ڕێکخراوەیی

 .سەرۆک وەزیرانى عێراق لە هەرێمى کوردستان  (مستەفا کازمى)لە شاندى پێشوازى کردنى    بەشداربووین •

د. ئۆڕهان حیکمەت )پێشوازیمان کرد لە شاندێکى بااڵى یەکێتى زانکۆ جیهانییەکان بە سەرۆکایەتى بەڕێز  •
 .کونسوڵى گشتى کۆمارى تورکیا (هاکان کاراچاى)و بەڕێز  (ئۆغڵو

ردى پڕۆگرامى پاراسپپپتنى مافى کەمینەکان و داکۆکیکردن لە هەمە چەشپپپنە لە لە مێزگ بەشپپپداریکردنمان •
 هەرێمى کوردستان و دەشتى نەینەوا . 

لە  (مسپپتەفا کازمی)ڕاوێژکاری سپپەرۆک وەزیرانی عێراق    (صپپفاص صپپباح هندی)پێشپپوازیمان کرد لە بەڕێز  •
 شاری هەولێر. 

 ی تورکیا لە بەغدا لە شاری هەولێر.باڵیۆزی کۆمار (فاتح یەڵدز) پێشوازیمان کرد لە بەڕێز •
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 لەسەر ئاستی پەیوەندی نێوان حکومەتی هەرێم و واڵتانی هەرێمی دەوروبەر:

چەندین سیمینار و كۆنفڕانسی نێودەوڵەتی لەواڵتی توركیا كە ستراتیژی هەرێمی  بەشداریكردنمان لە
 وەزیری هەرێم بۆ كاروباری پێكهاتەكان لەكوردستان بۆ پێكەوەژیانی ئاشتیانەی پێكهاتەكان و گرنگی 

 ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رونكراوەتەوە:

مولود چپاوشپپپپئۆغاو  بەڕێزوەزیری هەرێم بۆ کپاروبپاری پێکهپاتەکپان بۆ الی  سپپپپەردانکردنیلە میپانەی  •
وەزیری دەرەوەی کۆمپاری تورکیپا بە مەبەسپپپپتی پتەو کردنی پەیوەنپدی نێوان نێوان هەولێر و ئەنقەرە 

 . ٢٠٢٠/ 8/ ٦کەوتی ڕێ

تورکیا لە  نیکۆبوونەوەی ڕاوێژکاری بوارەکانی بازرگانی و پیشپپەسپپازی و کشپپتوکاڵی لە شپپاری مێرسپپی •
 .٢٠٢٠/ ١/ ٢7ڕێکەوتی 

لە چوارەمین لوتکەی وەبەرهێنان و بازرگانی عێراق و تورکیا لە شاری مێرسین ڕێکەوتی  بەشداریکردن •
١7-١8 /9 /٢٠٢٠  . 

 . ٢٠٢١/ ٢/ ١3نیشتمان لە هەولێر ڕێکەوتی  TEDxلە پێنجەمین کۆنفرانسی  بەشداریکردن •

 . ٢٠٢١/ ٢/ ٢5مین ساڵیادی ڕۆژی ڕۆژنامەگەری تورکمان ڕێکەوتی ١١٠ئەنجامدانی مەراسیمی  •

سپپی ڕاهێنانی ڕۆژنامەنوسپپانی پێکهاتەکان کە ڕلە مەراسپپیمی کردنەوەی پێنجەمین کۆ بەشپپداریکردن •
 . ٢٠٢١/ 3/ ٢سەنتەری میترۆ ئەنجامدرا لە ڕێکەوتی  (CDO)لەالیەن ڕێکخراوەکانی 

سپپپپەردانی کردنمپان بۆ بپارەگپاى سپپپپەرەکى نپاوەنپدى لیکۆڵینەوەى سپپپپتراتیژى ڕۆژهەاڵتى نپاوەڕاسپپپپت   •
(ORSM)  ٢٠٢٠/ 8/ ٦لە واڵتى تورکیا. 

و خاوەن کارانى شارى   سپەردانى کردنمان بۆ یەکێتى ژوورەکانى بازرگانى و پیشپەسپازى، یەکێتى پیشپەوەر •
 . ٢٠٢٠/ 9/ ٢١شرناخ لە واڵتى تورکیا ڕێکەوتى 

، ياسپپاى پاراسپپتنى مافى   ٢٠١5ى سپپاڵى (5)ئەنجامدانى کۆنفڕانسپپێک بۆ شپپیکردنەوەى یاسپپاى ژمارە  •
 .  ٢٠٢٠/ ١١/ ١5عێراق لە ڕێکەوتى  -پێکهاتەکان لە کوردستان

تى سپپپااڵنەى دەزگاى ڕوانگە لە هەمین سپپپاڵەى مەڕاسپپپیمى دابەشپپپکردنى خەاڵ  (7)لە بەشپپپداریکردن  •
 . ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٠ڕێکەوتى 

دواى سپپەردانی کردنمان بۆ واڵتى تورکیا کۆبوونەوەمان لەگەڵ سپپەرۆکایەتى دەزگاى تورکانى دەرەوە   •
المنحة )بیسپپت کورسپپى بەخشپپشپپى خوێندن   (٢٠)، بڕیار درا بە پێدانى   (YTB)و کۆمەڵگا ناسپپیاوەکان 

 یى و ئایینیەکانى هەرێمى کوردستان.بۆگشت  پێکهاتە نەتەوە (الدراسیة 
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 خزمەتگوزارى:

لە ماوەى ئەم سپپاڵەدا چەندین هەڵمەتى کۆکردنەوەى کۆمەک و هاوکاریمان ڕاگەیاند کە پێکهاتبوون لە  •
و خێزانە  هاوواڵتیانخۆراک و پێداویسپتى تەندروسپتى و خۆپارێزى لە پەتاى کۆرۆنا و پاشپان بەسپەر 

 کەمدەرامەتەکانى پێکهاتەکان دابەشکراوە .

 بەسەر کەمپى شێخان .      (راکسەبەتەى خۆ)دابەشکردنى هاوکارى مرۆیى  •

بەسپپپپەرکەمپى اللش کە لە الیەن ڕێکخراوەکانى   (سپپپپەبەتەى خۆراک)دابەشپپپپکردنى هاوکارى مرۆیى  •
 خێرخوازى مانگى سورى تورکى و عێراقى ئامادەکرابوو .
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 وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پەرلەمان
 

می الیەنە پەوەندیدارەكان كە بۆ  اڵی سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان و وەەكان پرسیار -1
 : پەرلەمانی كوردستان ناردراوەتەوە

 بۆ الیەنی پەیوەندیدار. نێردراوەكراوە و  استەمانڕپرسیار لە الیەن پەرلەمانی كوردستان ئا 4٢7 •

بۆ پەرلەمانی  نێردراوەكراوە و  استەمانڕدراوەتەوە و ئا وەاڵملە الیەن الیەنی پەیوەندیدار  وەاڵم ٢7١ •
 كوردستان.

 

 پێشنیازە یاسا و پڕۆژە یاسا:  -2

 (عێراق -كوردستان هەرێمیبە دامەزراوەكردنی هیزە چەكدارەكان لە )سەبارەت بە پێشنیازی یاسای   -١
شنیازە و بە نووسراومان ژمارە ێەتكردنەوەی ئەم پڕیاریدا بە ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران ب لیژنەی

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١١/ ٢4لە  779٦)

بەستی مین لە ێبە شەهید و كەم ئەندام و خانەنیشینی كارمەندانی گر)سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -٢
 پێشنیازەئەم    ڕەتکردنەوەیبە    بڕیاریدایاسای ئەنجومەنی وەزیران    لیژنەی  (عێراق  -ستانكورد  هەرێمی

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١١/ ٢4لە  77٦4)و بە نووسراومان ژمارە 

-دستانكور هەرێمیپێدانی قەرزی خوێندنی ئەهای بۆ بەكالۆریۆس لە )سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -3

و بە نووسراومان  پێشنیازەەتكردنەوەی ئەم ڕبە  بڕیاریدایاسای ئەنجومەنی وەزیران  لیژنەی (عێراق
 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١١/ ٢4لە  77٦3)ژمارە 

 هەرێمیەكان لە یەتیڵقەرەبوو كردنەوەی قوربانیانی تاوانە نێودەو)سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -4
و بە   پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەیبە  بڕیاریدایاسای ئەنجومەنی وەزیران  لیژنەی (عێراق -كوردستان

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١١/ ٢4لە  77٦٢)نووسراومان ژمارە 

یاسای  لیژنەی  (عێراق -كوردستان هەرێمیپاركی نیشتیمانی لە )سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -5
لە  77٦١)و بە نووسراومان ژمارە  پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەیبە  بڕیاریدائەنجومەنی وەزیران 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١١/ ٢4

یاسای  لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمیسندوقی خانەنیشینان لە )سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -٦
لە  77٦٠)و بە نووسراومان ژمارە  پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەیبە  بڕیاریدائەنجومەنی وەزیران 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١١/ ٢4
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 لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمییەكان لە ڵیپاراستنی بەرهەمە خۆما)سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -7
و  کشتوکاڵ)ونی هەریەك لە وەزارەتەكانی واوبۆچ ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران دوای وەرگرتنی 
كە لە كاتی ئامادەبوونیان لە لیژنەی تایبەتمەند لە   (سەرچاوەكانی ئاو و بازرگانی و پیشەسازی

ژمارە و بە نووسراومان  پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەیبە  بڕیاریداوو، ڕپەرلەمانی كوردستان خستیانە
 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٦لە  ٦٦44)

و ئامادەیی و سەرپەرشتیارانی  بنەڕەتیپاراستنی مامۆستایانی )سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -8
او و  ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران دوای وەرگرتنی  لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمیپەروەردەیی لە 

بە  بڕیاریدانی وەزارەتی پەروەردە  واوبۆچوڕی وەزارەتی پەروەردە و پشتگیری كردن لە سەرنج
سەرۆكایەتی  ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١١/ ٢4لە  7759)و بە نووسراومان ژمارە  پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەی

 پەرلەمانی كوردستان كردووە .

 هەرێمیلە  هاوواڵتیانخانووبەرە و هاوسەرگیری بە  پێشینەی پێدانی) بڕیاریسەبارەت بە پێشنیازی  -9
و بە  پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەیبە  بڕیاریدایاسای ئەنجومەنی وەزیران  لیژنەی (عێراق -كوردستان

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ٠8/ ١٢لە  4٦٢4)نووسراومان ژمارە 

یاسای  لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمیی لە کشتوکاڵمەی بی)سەبارەت بە پێشنیازی یاسای -١٠
لە  4٦٢4)و بە نووسراومان ژمارە  پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەیبە  بڕیاریدائەنجومەنی وەزیران 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ٠8/ ١٢

 هەرێمی بوون لە ێی دارایی نیشتەجدامەزراندنی سندوقی پشتیوان)سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -١١
و بە  پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەیبە  بڕیاریدایاسای ئەنجومەنی وەزیران  لیژنەی (عێراق -كوردستان

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ٠8/ ١٢لە  4٦٢4)نووسراومان ژمارە 

داوامان لە پەرلەمانی   (عێراق  -كوردستان  هەرێمیپاراستن لە تیشك لە    )سەبارەت بە پێشنیازی یاسای     -١٢
ەكانی یەتیڵواڕمەرجە    هەمووبكرێت و بە جۆریك    پێشنیازەداچوونەوە بۆ ئەم  ێكوردستان كردووە كە پ

 .(٢٠٢١/ 5/ ١7لە  5499)شنیاز لە خۆ بگریت بە نووسراومان ژمارە ێپ

-كوردستان هەرێمینەوار و كەلەپوور لە ێێوەبردن و پاراستنی شوڕبە)شنیازی یاسای ێرەت بە پسەبا -١3

لە  ١443)اوبۆچوونی وەزارەتی شارەوانی دەكەین و بە نووسراومان ژمارە ڕپشتگیری لە  (عێراق
 سەرۆكایەتی پەرلەمانمان كردووە. ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 4/ ٢8

شوو كە  ێمی پێژڕان بەهۆی كارەكانی  وكەوتوێقەرەبووكردنەوەی زیان ل)شنیازی یاسای  ێسەبارەت بە پ  -١4
 (٢٠٢١/ 5/ ١7لە  55٠٠)بە نووسراومان ژمارە  (عێراق -كوردستان هەرێمیتەهۆی كەم ئەندامبوونیان لە ۆب

بەپرسیاریەتی  ری دەستووێسەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان داوەتەوە كە بەپ وەاڵمی
 تەی تاوانەكەی ئەنجامداوە .اڵتە ئەستۆی ئەو وێدەكەو نێودەوڵەتییەکانە قەرەبووكردنەوەی تاوان
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 لیژنەی  (عێراق  -كوردستان  هەرێمیچەسپاندنی شایستە داراییەكان  لە  )سەبارەت بە پێشنیازی یاسای    -١5
بە   بڕیاریدااوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ئابووری داكات و  ڕپشتگیری لە    یاسای ئەنجومەنی وەزیران

سەرۆكایەتی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠3/ ١5لە  3١58)و بە نووسراومان ژمارە  پێشنیازەئەم  ڕەتکردنەوەی
 پەرلەمانی كوردستان كردووە .

بە  (عێراق -كوردستان هەرێمیاری یاسای زانكۆ تایبەتەكان  لە هەمو)سەبارەت بە پێشنیازی یاسای  -١٦
ژینەوەی زانستی ێو تو بااڵی خوێندنونی وەزارەتی واوبۆچڕ (٢٠٢١/ 3/ ١٦لە  3٢١9)نووسراومان ژمارە 

سەرۆكایەتی پەرلەمانی  ئاڕاستەیویست نازانن، ێبە پ پێشنیازەاركردنەوەی ئەم هەموستادا ێكە لە ئ
 .كوردستانمان كردووە

 هەرێمیو بازرگانی لە  بوونێنیشتەج -نی ێی شوێكەمكردنەوەی كر) بڕیاریسەبارەت بە پێشنیازی  -١7
سەرۆكایەتی پەرلەمانی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠3/ ١5لە  3١59)بە نووسراومان ژمارە  (عێراق -كوردستان

 كوردستان كردووە .

 لیژنەی  (عێراق  -كوردستان  هەرێمیپێشنیازی یاسای دامەزراندنی دەرچوە یەكەمەكان  لە  )سەبارەت بە    -١8
لە  دارایی و ئابووری دەكات و كە اوبۆچوونی وەزارەتیڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە 

 ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠3/ ١لە  ٢٦99)ستادا بۆشایی یاسایی بۆ ئەم بابەتە نیە و بە نووسراومان ژمارە ێئ
 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە .

 (عێراق -كوردستان هەرێمیبەست  لە ێپێشنیازی یاسای دامەزراندنی فەرمانبەرانی گر)سەبارەت بە  - ١9
 اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەكات و كەڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە    یژنەیل
  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠3/ ١لە  ٢7٠٠)بۆشایی یاسایی بۆ ئەم بابەتە نیە و بە نووسراومان ژمارە  ئێستادالە 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە .

 (عێراق -كوردستان هەرێمیپێشنیازی یاسای پشتیوانی دارایی بۆ ئافرەتان تەمەندار لە )سەبارەت بە  -٢٠
 اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەكات و كەڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە    لیژنەی
 ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠3/ ١لە  ٢٦97)بۆشایی یاسایی بۆ ئەم بابەتە نیە و بە نووسراومان ژمارە  ئێستادالە 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە .

-كوردستان هەرێمیلە  خستنەوەی كارگە لەكاركەوتووەكانڕپێشنیازی یاسای بەگە)سەبارەت بە  -٢١

اوبۆچوونی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە    لیژنەی  (عێراق
  ( ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢4لە    ٢45٢)بۆشایی یاسایی بۆ ئەم بابەتە نیە و بە نووسراومان ژمارە    دائێستالە    دەكات و كە
 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی
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یاسای  لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمیلە  پێشنیازی یاسای بیمەی تەندروستی)سەبارەت بە  -٢٢
ارەتی تەندروستی  دەكات بە نووسراومان ژمارە اوبۆچوونی وەزڕئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠٢/ ٢3لە  ٢3٠7)

 لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمیلە  یکشتوکاڵپێشنیازی یاسای سندوقی بیمەی )سەبارەت بە  -٢3
بارگرانی دروست   پڕۆژەقەیرانی دارایی هەیە و ئەم    ئێستادالە    كە  بڕیاریدایاسای ئەنجومەنی وەزیران  

دەكات بە  کشتوکاڵیاسای وەزارەتی  پڕۆژەدەكات لەسەر حكومەت و لەهەمانكاتدا پشتگیری لە 
 -صندوق التعويضات الزراعي عن الكوارث الطبيعية و االفات الزراعية في اقايم كوردستان)ناونیشانی  
 سەرۆكایەتی پەرلەمانمان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٢/ 8لە  ١5٦٦)بە نووسراومان ژمارە  (عيراق

 ( عێراق  -كوردستان  هەرێمیۆ لە  ڕو بنچینەكانی ئاو و ئاوەڕ  پێشنیازی یاسای پاراستنی تۆ)سەبارەت بە    -٢4
اوبۆچوونی وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار  ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە  لیژنەی

سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠١/ ١8لە  7٢٢)ژمارە  دەكات بە نووسراومان
 كردووە.

 -كوردستان  هەرێمیلە    وەكانوبێووزە نو  ڕێگەینانی كارەبا لە  ێپێشنیازی یاسای بەرهەمه)سەبارەت بە    -٢5
اوبۆچوونی وەزارەتی كارەبا دەكات بە ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە  لیژنەی (عێراق

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە. ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠١/ ١8لە  7١3)نووسراومان ژمارە 

  هەرێمی ەكان  لە  یدانی بەرهەمە نەوتیێپێشنیازی یاسای هاوردەكردن و فرۆشتن و بەكر)سەبارەت بە     -٢٦
 (٢٠٢١/ ٠١/ ١8لە  7١٢)وەزیران بە نووسراومان ژمارە  یاسای ئەنجومەنی لیژنەیای ڕ (عێراق -كوردستان
 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی

یاسای  لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمیلە  پێشنیازی یاسای داواكاری گشتی )سەبارەت بە  -٢7
 -كوردستان  هەرێمیاوبۆچوونی و سەرنجەكانی ئەنجومەنی دادوەری لە  ڕز لە ێئەنجومەنی وەزیران ر

سەرۆكایەتی پەرلەمانی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠١/ ١8لە  7١١)ت و بە نووسراومان ژمارە ێدەگر عێراق
 كوردستان كردووە .

یاسای ئەنجومەنی  لیژنەی (العراق-العام القايم كردستان صاالدعا) سەبارەت بە پێشنیازی یاسای -٢8
 عێراق -كوردستان هەرێمیاوبۆچوونی و سەرنجەكانی ئەنجومەنی دادوەری لە ڕز لە ێڕەزیران و

سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠١/ ١8لە  7١١)ت و بە نووسراومان ژمارە ێدەگر
 كردووە .
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یاسای  لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمیخانووبەرە  لە  پێشینەیپێشنیازی یاسای )سەبارەت بە   -٢9
 ئێستادا اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەكات كە لە ڕئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە 

سەرۆكایەتی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠3/ ١لە  ٢7٠١)بۆشایی یاسایی بۆ ئەم بابەتە نیە و بە نووسراومان ژمارە 
 پەرلەمانی كوردستان كردووە .

انەوەی مووچە ێڕو گ ێشنیازی یاسای دروستكردنی هەژماری بانكی مووچەخۆرانپ)سەبارەت بە  -3٠
یاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە  لیژنەی (عێراق -كوردستان هەرێمیلە  پاشەكەت كراوەكان

یاسای چاكسازیدا  چوارچێوەی اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەكات كە ئەم بابەتە لە ڕ
سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠4/ ٢٢لە  4385)راومان ژمارە و بە نووس هاتووە
 .كردووە

-كوردستان هەرێمیپێشنیازی یاسای كاراكردنەوەی هەژماری بانكی مووچەخۆران لە )سەبارەت بە  -3١

ئابووری  اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە  لیژنەی (عێراق
لە  438٦)وەی  یاسای چاكسازیدا هاتووە و بە نووسراومان ژمارە ێدەكات كە ئەم بابەتە لە چوارچ

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠4/ ٢٢

 ( عێراق -كوردستان هەرێمیلە  ری و هاریكاری كۆمەالیەتیێپێشنیازی یاسای چاود)سەبارەت بە  -3٢
اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەكات كە ڕئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە  یاسای لیژنەی
 (٢٠٢١/ ٠4/ ١8لە  4٠3٦)بارگرانی دارایی دەخاتە ئەستۆی حكومەت و بە نووسراومان ژمارە  ئێستادالە 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە . ئاڕاستەی

 هەرێمیلە  ی پاشەكەوتی مووچەی مووچەخۆراناندنەوەڕپێشنیازی یاسای گە)بە  سەبارەت -33
اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە  لیژنەی (عێراق -كوردستان

یاسای چاكسازی ئەم   چوارچێوەیبۆشایی یاسایی بۆ ئەم بابەتە نیە و لە    ئێستادائابووری دەكات كە لە  
سەرۆكایەتی پەرلەمانی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠3/ ١لە  ٢7٠٢)بابەتە هاتووەو بە نووسراومان ژمارە 

 . كوردستانمان كردووە

-كوردستان هەرێمیندكاران لە ێبە خو خوێندنەی ڵدەرما پێدانیپێشنیازی یاسای )سەبارەت بە  -34

اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ئابووری و ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە  لیژنەی (عێراق
بۆشایی یاسایی بۆ ئەم بابەتە نیە    ئێستاداژینەوەی زانستی دەكات كە لە ێو تو بااڵی خوێندنوەزارەتی 

  ( ٢٠٢١/ ٠3/ ١لە  ٢٦98)یاسای چاكسازی ئەم بابەتە هاتووە و بە نووسراومان ژمارە  چوارچێوەیو لە 
 تانمان كردووە .سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردس ئاڕاستەی
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 هەرێمیمخصصاتی مانگانە بە قوتابیانی زانكۆ و پەیمانگاكان لە    پێدانیپێشنیازی یاسای  )سەبارەت بە    -35
اوبۆچوونی وەزارەتی دارایی و ڕیاسای ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری لە  لیژنەی (عێراق -كوردستان

بۆشایی یاسایی بۆ ئەم   ئێستاداات كە لە  زانستی دەك  توێژینەوەیو    اڵی باخوێندنئابووری و وەزارەتی  
لە  ٢٦98)یاسای چاكسازی ئەم بابەتە هاتووە و بە نووسراومان ژمارە  چوارچێوەیبابەتە نیە و لە 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كردووە . ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٠3/ ١

 ٦٦49)بە نووسراومان ژمارە    (عێراق  -كوردستان  هەرێمیپێشنیازی یاسای هاتووچۆ لە  )سەبارەت بە      -3٦
 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە.   ئاڕاستەیاوبۆچوونی وەزارەتی ناوخۆمان  ڕ  (٢٠٢١/ ٦/ ١٠لە  

-كوردستان هەرێمیاعش لە دادگای تاوانكاری تایبەتمەند بە تاوانەكانی د)یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  - 37

ئەنجومەنی  / بنیەكانی وەزارەتی دادێداچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و تێدوا ئامادەكردن و پ (عێراق
 / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی رە یاساییەكانڕێکا هەمووم تەواو كردنی ێشورای هەر

نەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وكۆبو سكرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان كرد بۆ خستنەناو كارنامەی
 پەسەندكرد  یاسایەی  پڕۆژەئەم    (٢٠٢١/ 4/ ٢8لە    ١٠١)ژمارە    بڕیاریدواتر ئەنجومەنی وەزیران بە  ،  وەزیران

سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ 4لە  5٠44 )و بە نووسراومان ژمارە 
 .كردنی و ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام مەبەستی تەشریع 

نانی پیشەسازی ێاری پیادەكردنی یاسای وەبەرههەموبەركاركردن و )یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -38
 (عێراق  -وردستانك  هەرێمیاركراو لە  هەموو  ١998ی سالی (٢٠)و ژمارە  اڵكەێهەردوو كەرتی تایبەت و ت

ئەنجومەنی شورای  / بنیەكانی وەزارەتی دادێداچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و تێدوا ئامادەكردن و پ
 / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی یاساییەكان ڕێکارە هەمووتەواو كردنی  هەرێم

نەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وسكرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو كارنامەی كۆبو
یاسایەی پەسەند  پڕۆژەئەم  (٢٠٢١/ 4/ ٢8لە  ١٠١)ژمارە  بڕیاریدواتر ئەنجومەنی وەزیران بە  وەزیران.

سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ 4لە  5٠44 )كرد و بە نووسراومان ژمارە 
 ەنجام .و ئاگاداركردنەوەمانە لە ئ بەیاساکردنی بە مەبەستی

اری دووەمی یاسای یەكیتی ژوورەكانی بازرگانی و پیشەسازی  لە هەموو)یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -39
داچوونەوە و وەرگرتنی ێدوا ئامادەكردن و پ (١993ی سالی (١4)ژمارە  عێراق -كوردستان هەرێمی
 یاساییەكان  ڕێکارە  وهەموتەواو كردنی    هەرێمئەنجومەنی شورای    / بنیەكانی وەزارەتی دادێسەرنج و ت
سكرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو  / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی

لە  ١٠١)ژمارە  بڕیاریدواتر ئەنجومەنی وەزیران بە . كارنامەی كۆبونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران
 ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ 4لە  5٠44 )یاسایەی پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە  پڕۆژەئەم  (٢٠٢١/ 4/ ٢8

و  (كردنی تەشریع) بەیاساکردنیسەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە مەبەستی 
 ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام.
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 هەرێمیلە  اری یەكەمی یاسای وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیهەموو)یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -4٠
داچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و ێدوا ئامادەكردن و پ (٢٠١٠ی سالی (١٠) ژمارە عێراق -كوردستان

 رە یاساییەكانڕێکا هەمووتەواو كردنی  هەرێمئەنجومەنی شورای  / بنیەكانی وەزارەتی دادێت
وەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو  سكرتاریەتی ئەنجومەنی  / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی

 ١٠١)ژمارە  بڕیارینەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران .دواتر ئەنجومەنی وەزیران بە وكارنامەی كۆبو
 ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ 4لە  5٠44 )یاسایەی پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە  پڕۆژەئەم  (٢٠٢١/ 4/ ٢8لە 

 كردنی و ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام.  ەستی تەشریع سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە مەب

لە  ١984ی سالی (3٠)ی ژمارە عێراقاری پیادەكردنی یاسای بازرگانی هەمو)یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -4١
بنیەكانی ێ داچوونەوەو وەرگرتنی سەرنج و تێدوا ئامادەكردن و پ (عێراق -كوردستان هەرێمی
 ئاڕاستەی یاساییەكان ڕێکارە هەمووتەواوكردنی  هەرێمئەنجومەنی شورای  / داد وەزارەتی

سكرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو كارنامەی  / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران
 (٢٠٢١/ 4/ ٢8لە    ١٠١)ژمارە    بڕیاریدواتر ئەنجومەنی وەزیران بە    كۆبونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران

سەرۆكایەتی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ 4لە  5٠44 )یاسایەی پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە  پڕۆژەئەم 
 كردنی و ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام. پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە مەبەستی تەشریع 

 ( عێراق -كوردستان هەرێمیەت لە ڵەودانی مایەكانی دێفرۆشتن و بەكر)یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -4٢
ئەنجومەنی شورای   / بنیەكانی وەزارەتی دادێداچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و تێئامادەكردن و پ  دوای
 / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی. یاساییەكان ڕێکارە هەمووتەواو كردنی  هەرێم

ونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وكارنامەی كۆبسكرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو 
 پەسەندكرد  یاسایەی  پڕۆژەئەم    (٢٠٢٠/ 7/ ١5لە    7٢)ژمارە    بڕیاریدواتر ئەنجومەنی وەزیران بە  .  وەزیران

سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد  ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ 8/ ١٠لە  458١ )و بە نووسراومان ژمارە 
 ەوەمانە لە ئەنجام .و ئاگاداركردن بەیاساکردنیبەمەبەستی 

بەرهەمهینان و هاوردركردنی بنەتۆ و تۆماركردن و پەسەندكردن و )یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -43
دوا ئامادەكردن و  (عێراق -كوردستان هەرێمیەكان لە ییکشتوکاڵكردن لە تەرزە  زگاریێپار
تەواو كردنی   هەرێمورای  ئەنجومەنی ش  / بنیەكانی وەزارەتی دادێداچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و تێپ

سكرتاریەتی ئەنجومەنی  / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی یاساییەكان ڕێکارە هەموو
دواتر ئەنجومەنی  نەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران.ووەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو كارنامەی كۆبو

یاسایەی پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە  پڕۆژەئەم  (٢٠٢١/ 5/ ٢٦لە  ١٠4)ژمارە  بڕیاریوەزیران بە 
و  بەیاساکردنی سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە مەبەستی ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٦/ 7لە  ٦3٦4)

 ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام .



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

187الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

داویستی ێی كەم ئەندام و خاوەن پاری یاسای ماف و ئیمتیازاتهەموو)یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -44
داچوونەوە و  ێدوا ئامادەكردن و پ (عێراق -كوردستان هەرێمیلە  ٢٠١١ی سالی (٢٢)تایبەت ژمارە 

 ڕێکارە هەمووتەواو كردنی  هەرێمئەنجومەنی شورای  / بنیەكانی وەزارەتی دادێوەرگرتنی سەرنج و ت
سكرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان كرد بۆ   / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران  ئاڕاستەییاساییەكان  

 بڕیاریدواتر ئەنجومەنی وەزیران بە    ونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران .وخستنە ناو كارنامەی كۆب
 (٢٠٢١/ 5/ 4لە  5٠3١ )یاسایەی پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە  پڕۆژەئەم  (٢٠٢١/ 4/ ٢١لە  97)ژمارە 

و ئاگاداركردنەوەمانە  بەیاساکردنیسەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە مەبەستی  ئاڕاستەی
 لە ئەنجام.

 هەرێمی ٢٠١٢ی سالی (7١)ی ژمارە عێراقبەركاری یاسای رەسمی پولی )یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -45
 / بنیەكانی وەزارەتی دادێداچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و تێدوا ئامادەكردن و پ (عێراق -كوردستان

سەرۆكایەتی ئەنجومەنی   ئاڕاستەی  یاساییەكان  ڕێکارە  هەموو تەواو كردنی    هەرێمئەنجومەنی شورای  
نەوەی ئاسایی وسكرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو كارنامەی كۆبو / وەزیران

یاسایەی   پڕۆژەئەم    (٢٠٢١/ 4/ ٢١لە    98)ژمارە    بڕیاریدواتر ئەنجومەنی وەزیران بە    ئەنجومەنی وەزیران .
سەرۆكایەتی پەرلەمانی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ 4لە  5٠3١)پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە 

 و ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام . بەیاساکردنیكوردستانمان كرد بە مەبەستی 

ی ڵی سا(٦4)وەبردنی ئەوقاف ژمارە ڕێاری پیادەكردنی یاسای بەهەمو) یاسای پڕۆژەسەبارەت بە  -4٦
داچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج ێدوا ئامادەكردن و پ  (عێراق  -كوردستان  هەرێمیاركراو  لە  هەموی  ١9٦٦
 یاساییەكان ڕێکارە هەمووتەواو كردنی  هەرێمئەنجومەنی شورای  / بنیەكانی وەزارەتی دادێو ت

سكرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو   / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی
 94)ژمارە  بڕیاریدواتر ئەنجومەنی وەزیران بە  نەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران .وكارنامەی كۆبو

 ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 4/ ٢5لە  448١ )یاسایەی پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە  پڕۆژەئەم  (٢٠٢١/ 3/ ١٠لە 
 و ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام.  بەیاساکردنیسەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە مەبەستی 

دوا ئامادەكردن و  (عێراق -كوردستان هەرێمیكۆمپانیا ئەمنیەكان لە )یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -47
تەواو كردنی   هەرێمنی شورای  ئەنجومە  / بنیەكانی وەزارەتی دادێداچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و تێپ

سكرتاریەتی ئەنجومەنی  / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی یاساییەكان ڕێکارە هەموو
دواتر ئەنجومەنی  نەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران .ووەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو كارنامەی كۆبو

یاسایەی پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە  پڕۆژەئەم  (٢٠٢١/ 5/ 5لە  ١٠٢)ژمارە  بڕیاریوەزیران بە 
و  بەیاساکردنی سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە مەبەستی ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٦/ 3لە  ٦3١٦)

 ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام .
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دوا ئامادەكردن و  (عێراق -كوردستان هەرێمییاسای وەزارەتی كارەبا لە  پڕۆژەسەبارەت بە  -48
تەواو كردنی   هەرێمئەنجومەنی شورای    / بنیەكانی وەزارەتی دادێداچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و تێپ

سكرتاریەتی ئەنجومەنی  / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی یاساییەكان ڕێکارە هەموو
نجومەنی دواتر ئە نەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران .ووەزیرانمان كرد بۆ خستنە ناو كارنامەی كۆبو

یاسایەی پەسەند كرد و بە نووسراومان ژمارە  پڕۆژەئەم  (٢٠٢١/ ٢/ ٢4لە  9٢)ژمارە  بڕیاریوەزیران بە 
و   بەیاساکردنی  سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستانمان كرد بە مەبەستی  ئاڕاستەی  (٢٠٢١/ 3/ ٢8لە    3٢74)

 ئاگاداركردنەوەمانە لە ئەنجام .

 (عێراق  -كوردستان  هەرێمییاسای نوێی وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار لە    پڕۆژە)سەبارەت بە    -49
لە  5٦9١)بە ژمارە  كراوە عێراق -كوردستان هەرێمیئەنجومەنی شورای  / وەزارەتی داد ئاڕاستەی

 شتنی یاساییەوە .ڕداچوونەوە لە رووی داێبۆ پ (٢٠٢١/ 5/ ٢٠

دوا ئامادەكردن و  ( عێراق -كوردستان هەرێمیدن لە ركرێپەروەردە و ف)یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -5٠
تەواو كردنی   هەرێمئەنجومەنی شورای    / بنیەكانی وەزارەتی دادێداچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج و تێپ

سكرتاریەتی ئەنجومەنی  / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئاڕاستەی یاساییەكان. ڕێکارە هەموو
 .(٢٠٢١/ 4/ ٢5لە  ٦4)وەزیرانمان كرد بە ژمارە 

دوای    (قانون التدابير البدياة لاعقوبات السالبة لاحرية في االقايم كردستان)یاسای  پڕۆژەت بە ارەسەب -5١
ای ئەنجومەنی دادوەری بۆ وەزارەتی كار و ڕلەالیەن ئەنجومەنی دادوەری و ناردنی  ڕەتکردنەوەی
 ینی راو و سەرنجیان.ڕبۆ دەرب (٢٠٢١/ 4/ ٢٦لە  457٠) یەتی بە ژمارەاڵكاروباری كۆمە

زەكانی ئاسایش و ناوخۆ لە ێخانەنیشینی ه ڕاژەیاری یاسای هەموو) شنیازی یاسایێسەبارەت بە پ -5٢
یەكی تایبەتی پڕۆژەم اڵی رەتكردوەتەوە بەپێشنیازەوەزارەتی ناوخۆ ئەم  (عێراق -كوردستان هەرێمی
كەوتی  ێلە ر  سەبارەت بەم بابەتە و  هەمان بابەت ئامادەكردووە و ئەم بابەتە لە دیراسەتكردندایە،  ڕلەمە
زان ڕێبەفراوان لە ئەنجومەنی وەزیران بە ئامادەبوونی بە نەوەیەكیونی كۆبوائەنجامد ٢٠٢١/ 4/ ٢5
سەرۆكی   ردستان،لەمانی كوربۆ كاروباری پە  هەرێموەزیری ناوخۆ، وەزیری دارایی و ئابووری، وەزیری  )

یاردرا ڕكە كرا و بپڕۆژەگفتوگۆ لەسەر  (ری ئەنجومەنی وەزیرانێدیوانی ئەنجومەنی وەزیران و سكرت
ش ئەنجومەنی وەزیران بۆ پەسەند كردن و ناردنی ێتە پێلەسەر بدریت  بخر بڕیاریلە نزیكترین كاتدا 

 بۆ پەرلەمانی كوردستان .

ناردنی بۆ سكرتاریەتی   (عێراق  -یاسای وەزارەتی دارایی و ئابووری لە هەرێمی كوردستان  )سەبارەت بە    -53
داچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج ێدوای ئامادەكردن و پ  (  ٢٠٢١/ 4/ ٢9لە    7١)ئەنجومەنی وەزیران بە ژمارە  

ونەوەی وناوكارنامەی كۆب  ئەنجومەنی شورای هەرێم بە مەبەستی خستنە  / تێبینیەكانی وەزارەتی داد   و
 ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران.
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ناردنی بۆ سكرتاریەتی   (عێراق  -نانی كانزایی لە هەرێمی كوردستان  ێوەبەره)یاسای    پڕۆژەسەبارەت بە    -54
داچوونەوە و وەرگرتنی سەرنج ێدوای ئامادەكردن و پ  (  ٢٠٢١/ 4/ ٢9لە    7٠)ئەنجومەنی وەزیران بە ژمارە  

ئەنجومەنی شورای هەرێم بە مەبەستی خستنە ناوكارنامەی كۆبونەوەی   / زارەتی دادتێبینیەكانی وە  و
 ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران. 

 ئاڕاستەی  (٢٠٢١/ 5/ ١٢لە    545٦)بە نووسراومان ژمارە    (حماية الماكية الفكرية  )یاسای    پڕۆژەسەبارەت بە    -55
 شتنی یاساییەوە،ڕووی داڕلە ێداچوونەوەی بۆ بكرێكراوە تاوەكو پ هەرێمئەنجومەنی شورای 

ئەم   ئێستاداو لە  داوەتەوەان وەاڵمی (٢٠٢١/ 5/ ٢3لە  ٢٠٢١/ ١7)ئەنجومەنی شورا بە نووسراویان ژمارە 
سكرتاریەتی  ئاڕاستەیكانیەتی بۆ تەواوبوون لەكاتی تەواوو بوونی ڕێکارەیاسایە لە كۆتایی  پڕۆژە

 ئەنجومەنی وەزیران دەكەین بەمەبەستی خستنە ناو كارنامەی كۆبونەوەی ئەنجومەنی وەزیران.

یەمان پڕۆژە، ئەم  (العراق -قانون االصالح العام و مكافحة الفساد في اقايم كوردستان)سەبارەت بە  -5٦
 ری و دارایی،ێانی چاوددواداچوون، سەرۆكی دیوەەنگی و بهفەرمانگەی هەما)هەریەك لە  ئاڕاستەی

جیان و ناو سەرڕینی ڕكردووە بۆ دەرب (سەرۆكی دەستەی دەستپاكی و سەرۆكی داواكاری گشتی
 .ەکانئاگاداركردنەوەمان لە ئەنجام

  هەرێمی ی حەوكەمە و بنەماكانی باش حوكمداری لە اڵئەنجومەنی با)یاسای  پڕۆژەت بە ەبارەس-57
  فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون، )هەریەك لە  ئاڕاستەییە پڕۆژە، ئەم (عێراق -كوردستان

بۆ  (هەرێمئەنجومەنی شورای  داواكاری گشتی، دەستەی گشتی دەستپاكی، ،هەرێمری ێدیوانی چاود
ۆ  ڕش نیوەێپ (١١)كاتژمیر  (٢٠٢١/ 4/ ١3)ە ریكەوتی مسێشەم ڕۆژیاو سەرنجیان. دواتر لە ڕوەرگرتنی 

وەزیری ئاوەدانكردنەوە و  )زان ڕێوەچوو بە ئامادەبوونی هەریەك لە بەڕێنەوەیەكی فراوان بە وكۆبو
بۆ كاروباری پەرلەمانی كوردستان، سەرۆكی  هەرێموەزیری  بوون و شاندی یاوەری و،ێنیشتەج

ری دارایی، سەرۆكی فەرمانگەی ێداواكاری گشتی، سەرۆكی ئەنجومەنی شورا، سەرۆكی دیوانی چاود
 . خرایەڕوو كێنی هەرالیەنو او بۆچوڕكە كرا و پڕۆژەباس لە  (هەماهەنگی و بەدواداچوون

-كوردستان هەرێمیە بۆماوەییەكان لە ینەخۆشی ڕاوێژکاریپێشنیازی یاسای سەنتەری )سەبارەت بە  -58

و  تەوە لەبەر ئەوەی دەزگاۆەتكردڕی پێشنیازەیاسای ئەنجومەنی وەزیران ئەم  لیژنەی (عێراق
وە هیچ بۆشایی یاسایی ەدەكەن و لەم بارەیێ بەج ێ ئەم ئەركە ج هەرێمەكانی یتەندروستیدامەزراوە 

 سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان كردووە.  ئاڕاستەی  (٢٠٢٠/ ١١/ ٢4لە    77٦5)نیەو بە نووسراومان ژمارە  

ەسمی ڕسای  اری یاهەمویاسای    (٢٠١5)ی سالی  (١١)بەركاری یاسای ژمارە  )سەبارەت بە پیشنیازی یاسای    -59
دوای ئامادەكردن و  (عێراق -كوردستان هەرێمیلە  (١98١)ی ڵی سا(١١4) ی ژمارەفیدڕاڵدادی 

و تەواوكردنی   هەرێمەنجومەنی شورای ئ / سەرنجی وەزارەتی داد اوڕداچوونەوە و وەرگرتنی ێپ
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  ( ٢٠٢١/ 4/ ١9لە  ٦٢)سكرتاریەتی ئەنجومەن كراوە بە ژمارە  ئاڕاستەییاساییەكان،  ڕێکارە هەموو
 ونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران .وبەمەبەستی خستنە ناو كارنامەی كۆب

دوای ئامادەكردن و  (عێراق -كوردستان هەرێمیلە  نانێوەبەره)یاسای  پڕۆژەسەبارەت بە  -٦٠
و تەواوكردنی   هەرێمجومەنی شورای ەنئ / سەرنجی وەزارەتی داد اوڕداچوونەوە و وەرگرتنی ێپ

  ( ٢٠٢٠/ ٢/ ٢3لە  ٢٢)سكرتاریەتی ئەنجومەن كراوە بە ژمارە  ئاڕاستەییاساییەكان،  ڕێکارە هەموو
 بەمەبەستی خستنە ناو كارنامەی كۆبونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران .

بە  ((١98١لسنة  ١٠4)المودعين رقم تعديل تطبيق قانون اصالح النزالص و ) یاسای پڕۆژەبە  سەبارەت -٦١
سەرۆكایەتی دیوانمان   / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران  وەاڵمی  (٢٠٢١/ ٢/ 9لە    ١8)نووسراومان ژمارە  

 داوەتەوە . 

ی وەقفكراو لە وەزارەتی ڵك و ماڵنانی موێوەبەرایەتی گشتی وەبەرهڕێبە)یاسای    پێشنیازەسەبارەت بە  -٦٢
 (٢٠٢١/ 4/ ٢١لە  4٢١3)بە نووسراومان ژمارە  (عێراق -كوردستان هەرێمی ئەقاف و كاروباری ئایینی لە

 او سەرنجیان.ڕینی ڕوەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینی  كراوە بەمەبەستی دەرب ئاڕاستەی

لە  ٢١79)بە نووسراومان ژمارە  (عيراق-الطبي القايم كردستانالمجاس )یاسای  پێشنیازەسەبارەت بە  -٦3
ینی ڕوەزارەتی تەندروستی  كراوە بەمەبەستی دەرب ئاڕاستەی (٢٠٢١/ ٢/ ١١لە  ١88١)ژمارە و  (٢٠٢٠/ ٢/ ٢4
 سەرنجیان. اوڕ

بە نووسراومان   (عێراق-كوردستان  هەرێمیوەبردن و پاراستنی ئاو لە  ڕێبە)یاسای    پڕۆژەسەبارەت بە    -٦4
و سەرچاوەكانی ئاو كراوە بەمەبەستی  کشتوکاڵوەزارەتی  ئاڕاستەی (٢٠٢٠/ ١١/ 3لە  ٦8٢5)ژمارە 
 او سەرنجیان.ڕینی ڕدەرب

بە نووسراومان   (عێراق -كوردستان  هەرێمیهەنگەوانی  لە    ڕێکخستنی)یاسای    پێشنیازەسەبارەت بە    -٦5
و سەرچاوەكانی ئاو  كراوە بەمەبەستی  کشتوکاڵوەزارەتی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ ١7لە  55٠١)ژمارە 
 ان.سەرنجی اوڕینی ڕدەرب

-كوردستان هەرێمیلە   کشتوکاڵكۆمپانیاكانی كوردستان بۆ دلنیایی  )یاسای  پێشنیازەسەبارەت بە  -٦٦

و سەرچاوەكانی ئاو   کشتوکاڵوەزارەتی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ ١٦لە  5478)بە نووسراومان ژمارە  (عێراق
 او سەرنجیان.ڕ دەربڕینیمەبەستی  كراوە بە

-كوردستان هەرێمیی گشتگیر  لە ەتیاڵنیایی و دەستەبەری كۆمەڵد)یاسای  پێشنیازەسەبارەت بە  -٦7

وەزارەتی دارایی و ئابووری  كراوە   ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ ١7لە  5498)بە نووسراومان ژمارە  (عێراق
 او سەرنجیان.ڕ دەربڕینیبەمەبەستی 
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لە    KODO كهاتەكانی ێوتنی نەوت و پاڵستان بۆ پاكۆمپانیای كورد)یاسای  پێشنیازەسەبارەت بە  -٦8
وەزارەتی سامانە  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 5/ ١٦لە  5479)بە نووسراومان ژمارە  (عێراق -كوردستان هەرێمی
 او سەرنجیان.ڕ دەربڕینییەكان  كراوە بەمەبەستی یسروشت

بە  (عێراق -كوردستان هەرێمیری لە ێرەكانی چاودێئام ڕێکخستنی)یاسای  پێشنیازەسەبارەت بە  -٦9
 اوڕ دەربڕینیوەزارەتی ناوخۆ  كراوە بەمەبەستی  ئاڕاستەی (٢٠٢١/ 4/ ٢7لە  4٦٢3)نووسراومان ژمارە 

 سەرنجیان .
 

 : ناردنی راپۆرت و كاروچاالكی الیەنەكان بۆ پەرلەمانی كوردستان  -3

بۆ  هەرێمەكانی دەرەوە لە ناوەو و دەرەوەی ییەكانی فەرمانگەی پەیوەندیکیكارو چاال ڕاپۆرتیناردنی  •
 .(٢٠٢١/ 5/ ١٠لە  5٢95)سەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان بە ژمارە 

ەخشین و ئیمتیازاتەكانی بو  دەرماڵەچاكسازی لە مووچە و  بااڵیدووەمی لیژنەی  ڕاپۆرتیناردنی  •
 .(٢٠٢١/ 4/ ٢٦لە  453١) بۆ پەرلەمانی كوردستان بە ژمارە عێراق -كوردستان هەرێمینەنیشینی لە اخ

بۆ فەرمانگەی هەماهەنگی و   (٢٠٢١/ ١/ ١9لە  ١47/ 3/ 4)ناردنی نووسراوی پەرلەمانی كوردستان ژمارە  •
كۆمپانیاكانی بواری نەوت و غاز ئەو )داچوونەوە لە وەرگرتنی باج لە  ێپ  ڕاپۆرتیەدواداچوون كە داوای  ب

كۆمپانیاكانی نەوت هەیە و كۆمپانیاكانی  لەگەڵبەستی خزمەتگوزاری ێكۆمپانیا ناوخۆییانەی گر
بوون تایبەت بە باجی ێەكانی نیشتەجدنتەرنیت و گونەئاسایش بورای نەوت و كۆمپانیا بواری ئ

فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون    ئاڕاستەی  (٢٠٢١/ 4/ 5لە    ١٠4٠  )بە نووسراومان ژمارە    (خانووبەرە
 كراوە .

گری ێز جڕێوسینگەی بەواروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان بۆ نوەزارەتی كار و ك ڕاپۆرتیناردنی  •
 . (٢٠٢١/ 3/ ١5لە  4٦)سەرۆكی بە ژمارە 

 

 ونەوەكان: وری كردن لە دانیشتنەكانی پەرلەمان و كۆبابەشد   -4

 پڕۆژە )سەبارەت بە هەردوو تەوەری  (٢٠٢٠/ 8/ ١١)یاسای ئەنجومەن لە رێكەوتی  لیژنەینەوەی وكۆبو •
 .(یەتیاڵاری سیستەمی چاكسازی و كۆمەهەمو)و  (یاسای وەبەرهێنان

ی خولی پایزەی   (5)بەشداری كردنی وەزیری هەرێم بۆ كاروباری پەرلەمانی كوردستان لە دانیشتنی ژمارە   •
تەوەری دانیشتنەكە بەردەوام بوون لەسەر  ی دووەم لە خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان،ڵسا

و  (عێراق -لە ئەستۆكردنی فەرمانبەران لە هەرێمی كوردستان)یاسای  پڕۆژەبۆ  خوێندنەوەی دووەم 
 .(عێراق-ماف و ئەركی نەخۆش لە هەرێمی كوردستان)دەنگدان لەسەر پێشنیازی یاسای 
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ە لە  مسێشەم ڕۆژیلە  (9)بەشداری كردنی وەزیری هەرێم لە دانیشتنی پەرلەمانی كوردستان ژمارە  •
 پرساندنی حكومەت. وەاڵمیتایبەت بە  (٢٠٢٠/ ١٠/ ٢7) ڕێکەوتی

ئابووری حكومەتی هەرێمی  نی وەزیری هەرێم بۆ كاروباری پەرلەمان و وەزیری دارایی ووئامادەبو •
ئابووری پەرلەمانی كوردستان، بە مەبەستی  دارایی و لیژنەی لەگەڵكوردستان لەسەر داوای خۆیان 

 بەرداری مانگانەی لیستی مووچە و لێكەوتەكانی. كردنەوە لەسەر چاككردنیڕوونپێدانی 

لە   ٢٠٢١/ 4/ ٢٦ی سەرلە بەیانی لە رێكەوتی (١١) مە كاتژمێرمدووشە ڕۆژی نەوەیەك لە وئەنجامدانی كۆبو •
سینگەی وەزیری هەرێم بۆ كاروباری پەرلەمانی كوردستان ونو / سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران

ێز وەزیری تەندروستی و ستافی یاسایی ڕوانی بەوبە ئامادەب (پزیشكانكێشەی سەندیكای )تایبەت بە 
 وەزارەتی تەندروستی .

 سەرچاوەكانی ئاو و شاندی یاوەری لە کشتوکاڵێزان وەزیری ڕبە لەگەڵ نەوەیەكوئەنجامدانی كۆبو •
ن بوو  ونەوەكە گفتوگۆكردوۆ، تەوەری كۆبڕی پێش نیوە١١كاتژمێر    (٢٠٢١/ 5/ ١١) ە رێكەوتی  مسێشەم  ڕۆژی

وەبەرهێنان و هاوردەكردنی بنە تۆ و شەتل و تۆماركردن و پەسندكردن )یاسای    پڕۆژەلەسەر هەریەك لە 
سەرپەرشتیكردنی )یاسای  پڕۆژەو  (یەكان لە هەرێمی كوردستانیکشتوکاڵكردن لە تەرزە  و پارێزگاری

سەندوقی خانەنیشینی بۆ دەرچووانی  )یاسای  پڕۆژەو  (لە هەرێمی كوردستان کشتوکاڵكانی پڕۆژە
 .(و ڤێرتەرنەری لە كەرتی تایبەت لە هەرێمی كوردستان کشتوکاڵبەشەكانی 

لە   ٢٠٢١/ ٦/ ١ۆ لە رێكەوتی ڕی نیوە(١٢) ە كاتژمێرممسێشە ڕۆژینەوەیەك لە وئەنجامدانی كۆبو •
و وەبەرهێنانی پەرلەمانی ئاوەدانكردنەوە لیژنەیێزان ڕبە لەگەڵسەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان 

 .(وەبەرهێنان لە هەرێمی كوردستان)یاسای  پڕۆژەلەسەر  تیبوویرب ونەوەكەوكوردستان كە تەوەری كۆب

 لەگەڵ  ٢٠٢١/ ٦/ ١ۆ لە رێكەوتی ڕی نیوە(١٢:3٠) ە كاتژمێرممسێشە ڕۆژی ونەوەیەك لە وئەنجامدانی كۆب •
گواستنەوەی ناوی بازرگانی )یاساكانی  پڕۆژەنوێنەری یەكێتی ژوورەكانی بازرگانی پارێزگاكان لەسەر 

 .(سجای و بازرگانی و تۆمارنامەی بازرگانی

 لەگەڵ ٢٠٢١/ ٦/ ١ۆ لە رێكەوتی ڕپاش نیوە (١:3٠) مە كاتژمێرمسێشە ڕۆژیئەنجامدانی كۆبونەوەیەك لە  •
 پڕۆسەیتی بوو لە یربنەوەكە وتەوەری كۆبو ی سەرۆكی وەزیران،نگەیسوبیانی نو ڕاوێژکاریێزان ڕبە

یاساكان و پێشنیازی یاساكان بۆ  پڕۆژە یكردنییاڕچۆنیەتی  تەشریع لە ناو حكومەت و پەرلەمان،
 پەرلەمانی كوردستان و ئەولەویاتی حكومەت بۆ كەرتی تایبەت.

لە تەالری پەرلەمانی  ٢٠٢١/ ٦/ 7ە لە مدووشەم ڕۆژیۆی ڕونەوەیەك لە پێش نیوەوئەنجامدانی كۆب •
 كخەریێباری رێسەرۆكی پەرلەمانی كوردستان و د.دیندار ز بەڕێزانبە ئامادەبوونی  كوردستان،
تیمی  ڕاوێژکاریكوردستان و كریستۆڤەر گۆسنیڵ گەورە  هەرێمیەكان لە یەتیڵودەوێراسپاردە ن
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دادگای  ێسرسەرۆكی هە داعش و یكانەتاوانە ل (UNITAD)نەتەوەیەكگرتوەكان  كۆلینەوەیێل
كوردستان، تەوەری ژكارانی لیژنەی یاسایی پەرلەمانی  ێمانی و راوێر و دهۆك و ساێچوونەوەی هەولڵهەێت

كوردستان  هەرێمیتی بوو لە دامەزراندنی دادگای تایبەتمەند بە تاوانەكانی داعش لە یربونەوەكە وكۆب
 پەرلەمانی كوردستان كراوە بەمەبەستی ئاڕاستەیكوردستان بە یاسا  هەرێمیكە لەالیەن حكومەتی 

 .بەیاساکردنی

بە ئامادەبوونی  ٢٠٢١/ 4/ ٢5سەرلەبەیانی  ١٠ر ێكاتژم یەکشەممە ڕۆژیك لە ەونەوەیوئەنجامدانی كۆب •
بۆ كاروباری پەرلەمانی كوردستان،  هەرێموەزیری دارایی و ئابووری، وەزیری ناوخۆ، وەزیری ) بەڕێزان

  تیبوو یرب  ونەوەكەوتەوەری كۆب  (ئەنجومەنی وەزیران و سكرتیری ئەنجومەنی وەزیران  یسەرۆكی دیوان
 (عێراق -كوردستان هەرێمیزەكانی ئاسایش و ناوخۆ لە ێاژە و خانەنیشینی هڕاری یاسای هەموو)لە 

 لەگەڵۆ ڕشنیوەێپ ١١كاتژمیر  (٢٠٢١/ 5/ ٢)ریكەوتی  یەکشەممە ڕۆژیونەوەیەك لە وئەنجامدانی كۆب •
سەرۆكی سەندیكای پزیشكی گشتی و سەرۆكی سەندیكای پزیشكی دەرمانسازان و سەرۆكی ) بەڕێزان

 هەرێمیكیشەی سەندیكای پزیشكان لە ) لە  تیبوویرب نەوەكەوتەوەری كۆبو (سەندیكای پزیشكی ددان
 .(كوردستان

پەرلەمانی لە تەالری  ٢٠٢١/ ٦/ ١4مە لە مدووشە ڕۆژیۆی ڕونەوەیەك لە پێش نیوەوئەنجامدانی كۆب •
بۆ كاروباری  هەرێمسەرۆكی پەرلەمانی كوردستان و وەزیری  بەڕێزانبە ئامادەبوونی  كوردستان،

و كریستۆڤەر  كوردستان هەرێمییەكان لە یەتڵودەوێكخەری راسپاردە نێباری رێپەرلەمان و د.دیندار ز
 داعش و  یكانەتاوان ەل ( UNITAD)ینەوەی نەتەوەیەكگرتوەكان ڵكۆێتیمی ل ڕاوێژکاریگۆسنیڵ گەورە 

ژكارانی لیژنەی یاسایی ێاوڕمانی و ێر و دهۆك و ساێچوونەوەی هەولڵهەێسەرۆكی هەسی دادگای ت
نینی اوێڕت تیبوویرب ونەوەكە وان و مامۆستایانی زانكۆ، تەوەری كۆب ڕپەرلەمانی كوردستان و پسپۆ
دادگای تاوانكاری )یاسای  پڕۆژەانی یاسای دەربارەی ڕتایان و پسپۆسمامۆ زانستی و ئەكادیمی لەالیەن

 وو.ڕخرایە (تایبەتمەند بە تاوانەكانی داعش لە هەرێمی كوردستان

،  بە ئامادەبوونی ٢8/ ١٢/ ٢٠٢٠مە ەمی پێشنیوەڕۆی دووش١١بەشداری كردن لە كۆبوونەوەی سەعات  •
قەهوەچی سکرتێری پەرلەمان،  نەبیمونا ، گری سەرۆکی پەرلەمانى كوردستان وێد.هێمن هەورامی ج

بانی جێگری تی قوباد تاڵە رۆكایەسەشاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا، بە 
سەرۆکی  دا كەكەوهكۆبوونەبۆ كاروباری پەرلەمانی كوردستان لە هەرێموەزیران و وەزیری  سەرۆک

كاروبارى یاسایی، دارایى و كاروبارى ئابوورى،  )كانی  ى لیژنەرۆكکانی پەرلەمان و سە فراکسیۆنە جیاوازه
ی بوون، تەوەری كۆبوونەوەكە  ندامانی شاندى دانوستانكار ئامادهو ئە  (كانسروشتییە و سامانەوزه

 .(وهمان ڕوونكردهرلەغدا بۆ پە ڵ بەگەنجامى گفتوگۆكانی لەن ئەیشاندی دانوستانكار دوای)
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و كاروباری   یەتی لە وەزارەتی كاراڵز وەزیری كار و كاروباری كۆمەڕێبە  لەگەڵ  كەونەوەیئەنجامدانی كۆبو •
ماف ئیمتیازاتی كەم ئەندام و )اری یاسای هەموولە  ونەوەكە باس كردن بوویەتی تەوەری كۆبواڵكۆمە

 (عێراق -كوردستان هەرێمیلە  ٢٠١١ی سالی (٢٢) داویستی تایبەت ژمارەێخاوەن پ

 ٢٠٢١/ 3/ ١4كەوتی ێوەزیری پەروەردە و شاندی یاوەری لە ر بەڕێزان لەگەڵ -ونەوەیەك وئەنجامدانی كۆب •
وەزارەتی ) یاسای پڕۆژەتیبوو لە گفتوگۆ كردن لەسەر  ریبنەوەكە وتەوەری كۆبو، مەمیەكشە ڕۆژی

 .(عێراق -كوردستان هەرێمیپەروەردە لە 

  لەگەڵ  -ۆ ڕپیش نیوە ١١كاتژمیر  ٢٠٢١/ ٦/ ١7كەوتی ێمە رمشەنج ێ پ ڕۆژیونەوەیەك لە وئەنجامدانی كۆب •
و     (یەزدا) ڕێکخراویخاتوو ناتیا ئەڤروس داكوكیكاری یاسایی  ەتی ڵودەوێن ڕێکخراویلە تیمی  هەریەك 

تەوەری  ،(یونیتاد)كۆلینەوەی نەتەوە یەكگرتووەكان ێتیمی ل ڕاوێژکاریكریستۆڤەر گۆسنیل گەورە 
دادگای تاوانكاری  ) یاسای پڕۆژەسەرنج بوو لەسەر  اوڕینەوەی ڕكۆبوونەوەكە گفتوگۆكردن و گۆ
 . ( عێراق -كوردستان هەرێمیتایبەتمەند بە تاوانەكانی داعش لە 

ئەنجامدانی كۆبونەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و ئەندامانی  لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی وەزیران لە  •
لەسەر  ڕادەربڕینتیبوو لە یربنەوەكە وۆ تەوەری كۆبوڕپاش نیوە ٢:3٠كاتژمیر  ٢٠٢٠/ ٦/ ٢9  كەوتیێر

 .(عێراق -كوردستان هەرێمیدامەزراوەی دەرمان و خۆراك لە ) یاسای پڕۆژە

ونەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و ئەندامانی  لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی وەزیران وئەنجامدانی كۆب •
لەسەر هەریەك   ڕادەربڕینتیبوو لە  یربونەوەكە  وۆ تەوەری كۆبڕپاش نیوە  3ر  ێكاتژم  ٢٠٢٠/ 7/ 5لە ریكەوتی  

 لە :

 .(كوردستان هەرێمیی لە کشتوکاڵبیمەی ) شنیازی یاسایێپ -١

 .(عێراق -كوردستان هەرێمیلە  کشتوکاڵۆیی سەر زەوی ڕدەێچارەسەری ز) یاسای -٢

 .(عێراق -كوردستان هەرێمیەت لە ڵفرۆشتن و بەكریدانی مایەكانی دەو)یاسای  پڕۆژە-3

 كخستی پاسەوانی.ێەوی رڕی پەیڕەشنووس -4

 .عێراق -كوردستان هەرێمیخانەنیشینی فەرمانبەران  سندوقیەوی ناوخۆی ڕی پەیڕەشنووس-5

 .كوردستان هەرێمیكان لە اڵبا ەوی دیاری كردنی مەرجەكانی دامەزراندنی لە پاەڕپەی -٦
 

ئەنجامدانی كۆبونەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و ئەندامانی  لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی وەزیران و  •
و سەرچاوەكانی ئاو  و وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار و وەزیری دارایی و  کشتوکاڵوەزیری 

  ٢٠٢٠/ 7/ ٢٠كی هاوكاریان  لە ریكەوتی  ێیمكردن و چەند تێ ئابووری و وەزیری ئاوەدانكردنەوەو و نیشتەج
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چارەسەری ) یاسای پڕۆژەلەسەر  ڕادەربڕینتیبوو لە یربونەوەكە وۆ تەوەری كۆبڕپاش نیوەی  4ر ێكاتژم
 .(عێراق -كوردستان هەرێمیلە  کشتوکاڵۆیی سەر زەوی ڕدەێز

یاسایی ئەنجومەنی وەزیران و نەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و ئەندامانی  لیژنەی  وئەنجامدانی كۆبو •
یەتی  و وەزیری بازرگانی و پیشەسازی و وەزیری دارایی و ئابووری و اڵوەزیری كار و كاروباری كۆمە

 نان و چەند تیمیكی هاوكاریانێكردن و سەرۆكی دەستەی وەبەرهێوەزیری ئاوەدانكردنەوەو و نیشتەج
لە   تیبوویرب ونەوەكەوۆ تەوەری كۆبڕش نیوەپا 5ر ێكاتژم ٢٠٢٠/ 8/ ١١كەوتی ێلە ر ئۆناڵین ڕێگەیلە 

ی بەیانی ڕەشنووس)و  (عێراق -كوردستان هەرێمینان ێوەبەره) یاسای پڕۆژەلەسەر  ڕادەربڕین
 .(لە سیستەمی فەرمانگەی چاكسازی (4٠)ی مادەاركردنی هەموو

ئەنجومەنی وەزیران ئەنجامدانی كۆبونەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و ئەندامانی  لیژنەی یاسایی  •
  ونەوەكە وۆ تەوەری كۆبڕش نیوەێپ ١٢ر ێكاتژم ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٠كەوتی ێلە ر (خالید شوانی)ز ڕێجگە لە بە

 لەسەر هەریەك لەم بابەتانە : ڕادەربڕینلە  تیبوویرب

 .(ی و چاكسازی گشتیڵشتنی گەندەێنەه بااڵیئەنجومەنی ) یاسای پڕۆژە -١

 .(كوردستان هەرێمیدامەزراوەی دەرمان و خۆراك لە )یاسای  پڕۆژە -٢

 .(٢٠١٠ی سالی  (5)كوردستان ژمارە  هەرێمیوەزارەتی دارایی و ئابووری  لە  )  اری یەكەمی یاسایهەمو  -3

 .(عێراق-كوردستان هەرێمینانی كانزایی لە ێوەبەره)یاسای  پڕۆژە-4

 .(عێراقماف و خاوەنداریەتی هزری لە )یاسای  پڕۆژە-5

 .(عێراق -كوردستان هەرێمیلە  کشتوکاڵوی ەۆیی سەر زڕچارەسەری زیدە)یاسای  پڕۆژە -٦

 .پاسەوانی ڕێکخستنیەوی ڕی پەیڕەشنووس-7

 .عێراق -كوردستان هەرێمیخانمان لە  بااڵییاسای ئەنجومەنی  پڕۆژە-8

 .عێراق -كوردستان هەرێمیوەبردنی سەرچاوەكانی ئاو لە ڕێیاسای بە پڕۆژە-9

ئەنجامدانی كۆبونەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و ئەندامانی  لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی وەزیران  •
نەوەكە  وپێش نیوەرۆ تەوەری كۆبو ١١ر ێكاتژم ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٦لە ریكەوتی  (د.ئومید صباح)ز ڕێجگە لە بە

 لەسەر هەریەك لە :ن بڕیتیبوو لە رادەریرب

 .كردنی یاسای ئیمتیازاتی زیندانیكراو و گیراوی سیاسی كوردستانێبەجێەوی جڕپەی پڕۆژە -١

 ەوی ماف و ئیمتیازاتی میراتگرانی شەهیدان.ڕپەی پڕۆژە -٢
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ئەنجامدانی كۆبونەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و ئەندامانی لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی وەزیران جگە  •
  تیبوو یرب نەوەكە وپاش نیوەرۆ تەوەری كۆبو ٢كاتژمیر  ٢٠٢٠/ ١١/ ١8لە ریكەوتی  (شوانی دخالی)ز ڕێلە بە
 ن لەسەر هەریەك لە :بڕیادەرڕلە 

 .عێراق -كوردستان هەرێمیخانەنیشینی لە  سندوقی شنیازی یاسایێپ -١

و ئامادەیی و سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی  بنەڕەتیشنیازی یاسای پاراستنی مامۆستایانی ێپ -٢
 .عێراق -كوردستان هەرێمی

 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای بە دامەزراوەكردنی هیزە چەكدارەكان  پێشنیازە -3

 .عێراق -كوردستان هەرێمیی ئەهای خوێندنقەرزا  پێدانییاسای  پێشنیازە -4

 هەرێمیبەستی مین ێانی گرمئەندام و خانەنیشینی كارمەندەیاسای شەهید و ك پێشنیازە -5
 .عێراق -كوردستان

 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای پاركی نیشتیمانی  پێشنیازە -٦

 .عێراق -كوردستان هەرێمییەكان یەتڵودەوێیاسای قەرەبووكردنەوەی تاوانە ن پێشنیازە -7

-كوردستان هەرێمیە بۆماوەییەكان ینەخۆشی ڕاوێژکارییاسای دامەزراندنی سەنتەری  پێشنیازە -8

 .عێراق

 .عێراق -كوردستان هەرێمیی قەیران و كارەسات نوەبردڕێیاسای بە پڕۆژە -9

 .كوردستان هەرێمیی و چاكسازی گشتی ڵبەرەنگاربوونەوەی گەندە بااڵییاسای ئەنجومەنی  پڕۆژە -١٠

 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای دامەزراوەی خۆراك و دەرمان  پڕۆژە -١١

 وەكانی ئاو.اسەرچو  کشتوکاڵەوی وەزارەتی ڕپەی -١٢
 

نەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و ئەندامانی  لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی وەزیران وئەنجامدانی كۆبو •
ن لەسەر بڕیادەرڕلە  تیبوویرب نەوەكەوۆ تەوەری كۆبوڕپێش نیوە ١١ر ێكاتژم ٢٠٢١/ ١/ ١7كەوتی ێلە ر

 هەریەك لە :

 .عێراق -كوردستان هەرێمییەكان لە ییاسای هاوردەكردن و فرۆشتنی بەرهەمە نەوت پێشنیازە -١
 .عێراق -كوردستان هەرێمیبوەكان لە ێوزە نو ڕێگەییاسای بەرهەمهینانی كارەبا لە  پێشنیازە -٢
 .عێراق -كوردستان هەرێمیۆ لە ڕو بنچینەكانی ئاو و ئاوەڕ یاسای پاراستنی تۆ پێشنیازە -3
 .عێراق -كوردستان هەرێمیزەكانی ناوخۆ لە ێاژە و خانەنیشینی هڕیاسای  ەپێشنیاز -4
 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای بیمەی تەندروستی لە  پێشنیازە -5
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 .عێراق -كوردستان هەرێمیخانووبەرە لە  پێشینەییاسای  پێشنیازە -٦
 .عێراق -كوردستان هەرێمیبەست لە ێیاسای دامەزراندنی فەرمانبەرانی گر پێشنیازە -7
 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسا چەسپاندنی شایستەداراییەكان لە  پێشنیازە -8
 .عێراق -كوردستان هەرێمییەتی لە اڵری و هاریكاری كۆمەێیاسای چاود پێشنیازە -9
 .عێراق -كوردستان هەرێمیخستنەوەی كارگە لەكاركەوتووەكان لە ڕیاسای بەگە پێشنیازە -١٠
 .عێراق -كوردستان هەرێمیبە خویندكاران لە  خوێندنی دەرماڵە پێدانییاسای  پێشنیازە -١١
 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای داواكاری گشتی لە  پێشنیازە -١٢

 

ئەندامانی  لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی وەزیران نەوەیەك بە ئامادەبوونی سەرۆك و وئەنجامدانی كۆبو •
لەسەر  ڕادەربڕینلە  تیبوو یرب ونەوەكەوۆ تەوەری كۆبڕپێش نیوە ١١ر ێكاتژم ٢٠٢١/ ٢/ 7كەوتی ێلە ر

 هەریەك لە :

 .عێراق  -كوردستان  هەرێمیو لە  اڵكەێبەركاری یاسای بوژاندنەوەی پیشەسازی كەرتی تایبەت و ت  پڕۆژە-١
 هەرێمیلە  گەندەڵی وبەرووبونەوەیڕو اری ستراتیژی نیشتیمانیهەموی ڕەشنووسیاسای  پڕۆژە-٢

 .عێراق -كوردستان
 .عێراق -كوردستان هەرێمیی لە کشتوکاڵیاسای بیمەی  پێشنیازە -3
 .و چاكسازی گشتی گەندەڵیبەرەنگاربوونەوەی  بااڵییاسای ئەنجومەنی  پڕۆژە -4
 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای وەزارەتی كارەبا لە  پڕۆژە -5
 .عێراق -كوردستان هەرێمیلە  ئەمنییەکانیاسای كۆمپانیا  پڕۆژە-٦
 .عێراق  -كوردستان  هەرێمیبوون و بازرگانی لە  ێنی نیشتەجێی شوێكەمكردنەوەی كر  بڕیاری  پێشنیازە-7
 .عێراق -كوردستان هەرێمیاری یاسای زانكۆ تایبەتەكان لە هەمو پڕۆژە -8
 .( ١98١لسنة  ١٠4تطبيق اصالح النزاالص و المودعين رقم ) اریهەمو -9
 .عێراق -كوردستان هەرێمیخستنەوەی كارگە لەكاركەوتووەكان لە ڕیاسای بەگە ەشنیازێپ -١٠
 .عێراق -كوردستان هەرێمیندكاران لە ێبە خو خوێندنی دەرماڵە پێدانییاسای  پێشنیازە -١١
 .عێراق -كوردستان هەرێمینە بە قوتابیان زانكۆ و پەیمانگاكان لە امانگ دەرماڵەی پێدانی ١٢
 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای دامەزراندنی دەرچووە یەكەمەكان لە  پێشنیازە-١3
 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای دامەزراندنی فەرمانبەرانی گریبەست لە  پێشنیازە-١4
 .عێراق -كوردستان هەرێمیاندنەوەی پاشەكەوتی مووچەی مووچەخۆران لە ڕیاسای گە پێشنیازە-١5
 .عێراق -كوردستان هەرێمیخانووبەرە لە  پێشینەییاسای  پێشنیازە -١٦
 .عێراق  -كوردستان  هەرێمییەتی بۆ ئافرەتان تەمەندار لە  اڵیاسای پشتیوانی دارایی و كۆمە  پێشنیازە  ١7
 .عێراق -كوردستان هەرێمییاسای بیمەی تەندروستی لە  پێشنیازە -١8
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 دییەکانى دەرەوەفەرمانگەى پەیوەن
 

سەرەتاى دەستبەکاربوونى کابینەى نۆیەمى حکومەتى هەرێمى کوردستانەوە فەرمانگەى  هەر لە
کردووە لەسەر ڕێکخستنەوەى کاروبارە کارگێڕى و دارایى و پەیوەندییەکانى دەرەوە کارى 

یاساییەکاییەکانى فەرمانگەو گۆڕێنى میکانیزمى کارى ئەو بەڕێوەبەرایەتیانەى کە کاروبارى دیباۆماسى و 
 تایبەتمەندێتى فەرمانگە دەکەن.

 

 :جێبەجێکراونئەمانەى خوارەوە ئەو هەنگاوانەن کە لە الیەن فەرمانگەوە  •

ماى کارنامەى کابینەى نۆیەمى حکومەتى هەرێمى کوردستان، بەمەبەستى بە یاسایی لەسەر بنە -١
کردنى فەرمانگەى پەیوەندییەکانى دەرەوە، پێداچوونەوەمان بە ڕەشنووسى ئامادەکراو تایبەت بە 

ئاراستەى سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران کرا. لەم  ٢٠١9یاساى فەرمانگە کرد و لە ساڵى 
دەگۆڕێت و پێکهاتەو پەیکەرى ڕێکخستنى وەزارەت بەپێى   (وەزارەت)فەرمانگە بۆ    ڕەشنووسەدا ناوى

هەروەها ڕێکخستنەوەى  .گرنگى و تایبەتمەندى ئەو ئەرکانەى لە ئەستۆیدایە داڕشتنى بۆ کراوە
میکانیزمێکى نوێ بۆ هەماهەنگى پتەوتر لەگەڵ ئاژانسەکانى سەر بە نەتەوەیەکگرتووەکان و 

 نێودەوڵەتییەکانى تر لە هەرێمى کوردستان.ڕێکخراوە 

ڕەشنووسى یاساکە ڕێکاڕەکانى لە سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران بۆ ئەنجامدراوەو ڕەوانەى 
بۆ  وردبینیئەنجومەنى شوراى هەرێمى کوردستان کراوە بۆئەوەى لە ڕووى داڕشتنى یاساییەوە 

ى تایبەت بە دەرچوواندنى ئەم یاسایە لە بکرێت و دواتر بگەڕێندرێتەوە بۆ ئەوەى ڕێکارەکانى تر
 ئەنجومەنى وەزیران و پەرلەمانى کوردستانى بۆ ئەنجام بدرێت.

یاسایى کردنى فەرمانگەى  استەى بەڕئا دەرچوونى ئەم یاسایە هەنگاوێکى گرنگ بە بە
سەر بەم فەرمانگەیە لە ناوەوەو دەرەوەى  دامودەزگاکانى پەیوەندییەکانى دەرەوەو ڕێکخستنى

 ەرێم دەنرێت.ه
 

 پێداچوونەوە بە هەیکەلیەتى ئێستاى فەرمانگە: -٢

لە ڕێکەوتى  ١43پەوە بەپێى فەرمانى ژمارە  ٢٠٠9فەرمانگەى پەیوەندییەکانى دەرەوە لە ساڵى 
. لەو کاتەوە تا ئێستا پەیکەرى ڕێکخستنى فەرمانگە هەر بەم  کراوندیارپێکهاتەکانى  ٢٠٠9/ ١/ ٢5

 پێکهاتەیە ماوەتەوەو کارەکانى ڕایى کردووە. 

حکومەتى هەرێمى کوردستان بە ئامانجى فراوانکردن   بوونى کابینەى نۆیەمى لە سەرەتاى دەستبەکار
و ڕێکخستنەوەى ئەرک و کارەکانى فەرمانگەو لەسەر بنەماى کارنامەى کابینەى نۆیەم پێداچوونەوە 
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ئەوەى تا دەرچوون و بڕیاردان  و دووبارە ڕێکخستنەوە بۆ هەیکەلیەتى فەرمانگە کراوە، ئەمەش بۆ
پەیکەرى کارگێڕى ئێستا لەگەڵ گۆڕانکاری و پێشکەوتنەکان و ئەرک و  (وەزارەت)لەسەر یاسای 

 بەرپرسیارێتیەکانى فەرمانگە بۆ ئەم قۆناغە بگونجێندرێت.

بۆ ئەم مەبەستە دواى چەندین جار ناردنى پێشنیارى فەرمانگەو گفتوگۆ کردنمان لەگەڵ دیوانى 
دوا   ٢٠٢١/ 5/ ١9لە   (NU21-00590)رە سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران، دوا جار بە نووسراومان ژما

استەى دیوانى سەرۆکایەتى ئەنجومەنى ڕدرافتى گۆڕانکارى و پێداچوونەوە بە هەیکەلى ئێستامان ئا
 وەزیران کرد، بەمەبەستى بڕیاردان لەسەرى.

 

انى دەرەوە کار لەسەر واڵتسەبارەت بە نوێنەرایەتیەکانى حکومەتى هەرێمى کوردستان لە  -3
بوارەکان کراوەتەوە. پێداچوونەوەو  هەموووێنەرایەتیەکان و ڕێکخستنەوەیان لە فراوانکردنى ن

، مووچەو پاەى نوێنەرو فەرمانبەرانیان، هەروەها پێشنیار بۆ کردنەوەى بودجەڕێکخستنى پێکهاتە، 
 ان لە دیراسەتێکدا ئامادەکراوە.واڵتنوێنەرایەتى نوێ لە 

انى دەرەوە هەیەو لە  واڵتنوێنەرایەتى لە  (١4)لەکاتى ئێستادا حکومەتى هەرێمى کوردستان 
بەرنامەدایە بە لەبەر چاوگرتنى گۆڕانکارى و پێشهاتەکان و زەرورەتى ئەم قۆناغە ژمارەى 

نوێنەرایەتى بەرز بکەینەوە. لە هەمان کاتدا بیر لە کردنەوەى  (٢٠)نوێنەرایەتیەکانمان بۆ نزیکەى 
بەرژەوەندى ئابوورى و بازرگانیان لەگەڵ هەرێمى کە ى انەواڵتنوێنەرایەتى فەخرى کراوەتەوە لەو 

 هەیە. داکوردستان

بە بەرپرسیارێتى سەبارەت بە دۆخى دارایى هەرێم، وەک  هەستکردن لە الیەکى ترەوە وەک
  بودجەی  -هەڵساین بە کەمکردنەوەى  ٢٠٢٠فەرمانگەى پەیوەندییەکانى دەرەوە لەسەرەتاى ساڵى 

 .%(٢٠)نوێنەرایەتییەکانى دەرەوە بە ڕێژەى 
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 میدیا و زانیاریفەرمانگەی 
 

 پێشەکى:
فەرمانگەى میدیا و زانیاری حکومەتى هەرێمى کوردستان کە کار لەسەر نیشاندان و دەرخستنى 

زیران و حکومەت دەکات، لەم دوو نی وهنجومەكانی ئەت و پالنەجێكردنی سیاسەجێبەڕاستییەکان لە 
ساڵەى ڕابردوودا بە سەرجەم بەڕێوەبەرایەتی و بەشەکانیەوە چەندین کار و پڕۆژە و لێپرسراویەتى کە 

 .ئەنجامداوە کەوتووەتە سەر شانى

ی ی کە جێگەجیاوازانە تی ئەو پرسەئەنجامدانى کۆنگرەى ڕۆژنامەنووسى بۆ ڕوونکردنەوەی حەقیقە
واڵ و ڕاپۆرت و زانیاری یاندنن و باڵوکردنەوەى هەو دەزگاکانى ڕاگە هاوواڵتیخی ڕای گشتی و بایە

یاندنكاری و زانیاری ت و ستراتیژیەتى ڕاگەو دانانی سیاسە سەرجەم وەزارەت و فەرمانگە و دەستەکان 
یاندنی ناوخۆیی و زگاكانی ڕاگەندی و پێدانى زانیارى بە دهیوهپە میرى و دروستكردنی دامودەزگاکانیبۆ 

ڵ گەكردنیان لەڵەتی مامەی چۆنیەبارهرده ستەکانرمانگە و دهت و فەزارهكردنی وهتی و ئاراستەوڵە نێوده
و جێبەجێکردنى چەندین  كانیانكاره ر بەرامبەبە هاوواڵتیانیاندن و زگاكانی ڕاگەكانی دهخنە رنج و ڕەسە

ئەو کار و پڕۆژە و   . گشت ئەمانەی سەرەوە،هەڵمەتى هۆشیارى و تەندرووستى و زۆر بابەت و پرسى دیکە
ى ڕێژەلێپرسراویەتیانەن کە فەرمانگەى میدیا و زانیارى لە ماوەى دوو ساڵى ڕابردوو ئەنجامى داون کە لە د

 دەیانخەینەڕوو. ئەم ڕاپۆرتەدا بە وردى
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 :بەشى میدیاى ناوخۆ
 بۆ تۆکمەی ابردوو میکانیزمێکیڕ یەک ساڵی لەماوەی زانیاری و میدیا فەرمانگەی لە ناوخۆ میدیای

 و پڕۆژەکانی داناوە بە گرنگیدان و کوردستان هەرێمی حکومەتی کاروچاالکییەکانی ڕووماڵکردنی
 .داوە هاوواڵتیان هۆشیارکردنەوەی و کۆرۆنا بابەتی بە زۆری بایەخێکی

 باشترکردن و زیاتر هەماهەنگی زانیاری بەمەبەستی و میدیا فەرمانگەی ناوخۆی جگە لەمانەش، میدیای
 کەموکوڕی و  تێبینی و سەرنج وەرگرتنی و کۆبوونەوە و وەزارەتەکان اگەیاندنیڕ پێشبردنی بەرەو و

دیکە  الیەنەکانی و وەزارەت لەگەڵ کۆبوونەوەیەکی و چاالکییەکان چەند ڕاگەیاندن بەشەکانی هەموو
 ی وەزارەتەکان کردووەتەوە.ڕاگەیاندنو چەندین خولی تایبەتیشی بۆ   رێكخستووە

 

 :کەمپەین و چاالکى هۆشیارى -1

 انهاوواڵتیمیدیاى ناوخۆ، کۆمەڵێک چاالکی تایبەت بە خۆپارێزى و میکانیزمەکانى هۆشیارکردنەوەى 
 وەک: کۆرۆنالە ڤایرۆسى 

و  ڕاگەیاندنپ بەدواداچوون بۆ هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی پەتای کۆرۆنا لەسەرجەم دەزگاکانی 
، و باڵوکردنەوەی سپۆتەکانی (بەماسکەوە#) و  (لەدوورەوە#)پابەندکردنیان بە دانانی هاشتاگی 

 ڤیدیۆیی تایبەت بە کۆرۆنا.

ئامادەکردنی پۆستەر و بیابۆردی تایبەت بە هۆشیاکردنەوەی مەترسییەکانی کۆرۆنا بە پ چاپکردن و 
کوردی و زمانی پێکهاتەکانى تورکمانی، سریانی و کادانی و دابەشکردنیان بەسەر گشت وەزارەت و 
دەستە و فەرمانگە و پارێزگاکان و هەڵواسینیان لەسەر شەقام و شوێنە گشتییەکان و دامودەزگاکانی 

 ومەت.حک

 ئێستا تا کە کۆرۆنا ڤایرۆسی لە هاوواڵتیان هۆشیاکردنەوەی بە تایبەت گرافیکی ڤیدیۆ پ دروستکردنی
 پەخش کراون. ڕاگەیاندن دەزگاکانی و میدیا سوشیاڵ لە و بەرهەم هێنراون ڤیدیۆ (٢5) لە زیاتر

لە پەیجی فەرمانگە   ڕۆژانەلەسەر کۆرۆنا کە    ڕۆژانەاستەکردنی دیزاینەران بۆ دروستکردنی پۆستی  ڕپ ئا
ووی گرافیک و دیزاینەوە ڕو سوشیاڵ میدیادا باڵو دەبێتەوە، هەروەها هاوکاریکردنی وەزارەتەکان لە  

 ستان. بە مەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی هونەری پەیجی وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کورد

هێنانی سپۆتی تایبەت بە بەکارهێنانی ماسک و دوورکەوتنەوەی کۆمەاڵیەتی لە بەرهەمهێنانی مپ بەرهە
 .ڕاگەیاندنفەرمانگەی میدیا و زانیاری و پێدانیان بە دەزگاکانی 
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پ دروستکردنی ئەنیشمەیشنی تایبەت بە مندااڵن و تۆمارکردنی گۆرانی تایبەت بە کۆرۆنا بۆ مندااڵن و 
کردنەوەی لە تەلەڤزیۆنەکانی تایبەت بە مندااڵن. چەندین چاالکى دیکەی هاوشێوەش بەڕێوە باڵو

 چووە.

پ دروستکردنی ژمارەیەک ڤیدیۆ بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە وەک بەفیڕۆنەدانی ئاو و 
 کارەبا و پاراستنی ژینگە و سروشتی کوردستان.

 

 :کاروچاالکىڤیدیۆ و ڕاپۆرتى تایبەت بە  -2

 ڕاپۆرت بووە لەسەر چاالکییەکانى سەرۆک ١٢میدیاى ناوخۆ هاوکار و باڵوکەرەوە و نووسەرى زیاتر لە  •
وەزیران و پڕۆژە ستراتیژییەکانى حکومەت و هاوکارى بەشى سۆشیاڵ میدیا و باڵوکردنەوەیان لە 

 فەرمانگەی تایبەتی پەیجی و کوردستان هەرێمی حکومەتی فەرمی پەیجی ماڵپەڕی حکومەت و
کان بەرهەم دەهێنرێت و بەسەر پڕۆژەبابەتی دۆکیومێنتاری لەسەر  داهاتووشدا لە زانیارى.  و میدیا

 و چاکسازی پڕۆسەی بە تایبەت ڤیدیۆی ٢5 بەرهەمهێنانی .باڵودەكرێنەوە ڕاگەیاندندەزگاکانی 
 یاسای کردنەوەیڕوون زیاتر بەمەبەستی حکومەت بەرپرسانی لەگەڵ تایبەت دیمانەی ئەنجامدانی
  .هاوواڵتیانچاکسازی بۆ 

 حکومەت سەرۆکی جێگری و کوردستان هەرێمی حکومەتی سەرۆکی وتارەکانی هەموو ووماڵکردنیڕ •
و    دیزاین گرافیک و سپۆت و ڤیدیۆ کورتە دروستکردنی و گوتەبێژى حکومەتى هەرێمى کوردستان و

 زانیاری. و میدیا فەرمانگەی و حکومەت میدیای سۆشیاڵ لە باڵوکردنەوەیان

 ئااڵ. ڕۆژی بەنموونە فەرمییەکان، بۆنە بە سەبارەت تایبەت ڤیدیۆی ئامادەکردنی •

 بەمەبەستی کارەبا و کشتوکاڵ، پەروەردە وەزارەتەکانی بۆ گرافیک ڤیدیۆ چەندین دروستکردنی •
 کەمپەینەکان. یڕاگەیاندن و کانپڕۆژە کردنەوەی لەکاتی نمایشکردنیان

ی سەرجەم ڕاگەیاندنخایاند بۆ  ڕۆژیکە ماوەی چوار   ڕاگەیاندنکردنەوەی خولێکی نووسینی پالنی  •
 دامودەزگاکانی حکومەت.

 هاوواڵتیانئەنجامدانی دیمانە لەگەڵ ژمارەیەک لە بەرپرسانی حکومەت و ئاراستە کردنی پرسیاری  •
وەزارەتەکان لە ماوەی دوو ساڵی رابردووی کارینەی نۆیەمی حکومەتی  پڕۆژەیلێیان لە بارەی کارو 

هەرێمی کوردستان لە بەشێوەی ڤیدیۆ و گرافیک و نووسین لە میدیای حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 باڵو کراوەتەوە.

 ۆژەکانڕپ و ڤیدیۆیڕاپۆرت  و کوردستان هەرێمی حکومەتی سەرۆکی ێزڕبە بەشێک لە وتارەکانی •
  تیبوون لە:یرب
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  عەرەبی. و کوردی زمانەکانی بە ساێمانی مەتری ١٠٠ ڕێگای پڕۆژەیپ 

 عەرەبی. و کوردی زمانەکانی بە خەبات گاواتیێم 3٠٠ پڕۆژەیپ 

 عەرەبی.  و کوردی زمانەکانی بە جوتیاران گەنمی بازاڕکردنی بە پڕۆژەیپ 

 عەرەبی. و کوردی زمانەکانی بە هەولێر- گۆپاڵ ڕێگای پڕۆژەیپ 

 عەرەبی. و کوردی زمانەکانی بە هەولێر بازنەیی مەتری ١5٠ پڕۆژەیپ 

 .پ پڕۆژەى پێوەرى زیرەکى کارەبا

 عەرەبی. و کوردی زمانەکانی بە دهۆک پیشەسازیی ناوچەی پڕۆژەیپ 

 گۆپاڵ. – رۆڤیا ڕێگای پڕۆژەیپ 

 .پ پڕۆژەى شەکرى بتوێن

 .بودجەى تایبەت بە سەوزکردنى ساێمانىپ دیاریکردنى 

 . پ پڕۆژەى پردى بنگرد
  

 :خولکردنەوەى  -3

بە هاوکارى فەرمانبەرانى فەرمانگە لە بەڕێوەبەرایەتییەکانى پەیوەندى و سۆشیال میدیا و کارگێڕى، 
ێک کراوەتەوە بۆ میدیاکاران و بەڕێوەبەرایەتى ڕاگەیاندنەکانى سەرجەم وەزارەت و خولچەند 

 فەرمانگە و دەستەکانى حکومەتى هەرێمى کوردستان وەک:

وەزارەت و فەرمانگە و دەستە بە مەبەستى زانینى شێوازى پالنى میدیای   ٦ى تایبەت بە  خولکردنەوەى   -
 .بۆ ڕێپۆرتاژى مەیدانى

 فێربوونیى تایبەت بۆ سەرجەم وەزارەت و فەرمانگە و دەستەکانى حکومەت بۆ خولکردنەوەى  -
 .کە سیستەمى چۆنیەتى ناردنى هەواڵ و ڕێپۆرتاژە (IU)سیستەمى 

 

 :ماڵپەڕى حکومەت -4

 میدیاى ناوخۆ کارى لەسەر ماڵپەڕ کردووە لەسەر ئەم بابەت و الیەنانە:

 .گەڕاندنەوەى ماڵپەڕى حکومەت بۆ سەر فەرمانگەى میدیا و زانیارى -

باڵوکردنەوەى هەواڵ و ڕاپۆرتەکانى سەرجەم وەزارەت و فەرمانگە و دەستەکانى حکومەتى هەرێم لە  -
 .ماڵپەڕى فەرمى حکومەتى هەرێمى کوردستان
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 ماڵپەڕی سەر بۆ حکومەت دامودەزگاکانی ماڵپەڕی سەرجەم دانانی لەسەر بەردەوام رکردنیکا -
 .کوردستان هەرێمی حکومەتی سەرەکیی

 و عەرەبی و کوردی زمانی سێ هەر بە وەزارەتەکان سەرجەم یڕاگەیاندن بەردەوامی چاودێریی -
  ئینگایزى.

 

 :سۆشیاڵ میدیا -5

 سۆشیال پۆستەکانی یەکخستنی مەبەستی بە وەزارەتەکان هەموو بۆ گرافیک پەکێجی پ دروستکردنی
 .میدیا

پ پێدانى زانیارى بەردەوام لەسەر کارکردن لەسەر کار و چاالکییەکانى وەزارەت و فەرمانگە و دەستەکانى 
 .حکومەت بە مەبەستى گەیاندنى زیاترى چاالکییەکان و پەیوەندى ڕاستەوخۆ لەگەڵ خەڵک

پ چاودێریکردنی سۆشیاڵ میدیا بە گشتی و سۆشیاڵ میدیای دەزگاکانی حکومەت بەتایبەتی  و ناردنی 
و  زیاتربۆ سەرۆکی فەرمانگە بە مەبەستی بەدواداچوونی  هاوواڵتیانسەرنج و رەخنە و تێبنییەکانی 

 کان.پڕۆژەی باڵوکردنەوەی هەواڵ و چاالکییەکانیان لە سۆشیاڵ میدیای حکومەت بە تایبەت کردنەوە
 

 :ڕێبەر -6

 یڕێکخستن بەمەبەستی حکومەت دامودەزگاکانی یڕاگەیاندن بۆ هەواڵ رێبەری و میکانیزمێک پ دانانی
 .چاالکییەکاندا لەگەڵ مامەڵەکردن چۆنیەتی و سەردێڕ و هەواڵ

 لە حکومەت دامەزراوەیی ناسنامەی رێبەری جێبەجێکردنی مەبەستی بە بەردەوام پ کارکردنی
 کۆتایی تا و هەبووە وەزارەتەکاندا هەموو نێو لە باشی زۆر رەنگدانەوەی ئێستا کە تا  دامودەزگاکاندا

 .تەواودەبێت ساڵ
 

کۆبوونەوەی لیژنەی پابەندبوونی کەناڵەکان لە وەزارەتی رۆشنبیری و الوان و  3ئەنجامدانی زیاتر لە  -7
ێکارە یاساییانەی کە ئەگەر پێویستی کرد لە  ڕخستنەڕووی ئەو   هەڵسەنگاندنی پابەندبوونی دەزگاکان و

 .داهاتوودا بکرێن
 

ی سەرجەم دامودەزگاکانی حکومەت بەمەبەستی پێدانی زانیاری و داتا لەسەر ڕاگەیاندنپابەندکردنی  -8
بە مەبەستی دروستکردنی ڤیدیۆ و  هاوواڵتیانبە  ڕۆژانەکان و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی پڕۆژە
 ڤیدیۆ و گرافیک ئامادە کراون. (٢٠)كان کە تا ئێستا زیاتر لە پڕۆژەفیکی تایبەت بە گرا

 



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

205الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

دروستکردنی مایکی تایبەت بە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەمەبەستی بەکارهێنانی لە کۆنگرە  -٩
 رۆژنامەوانییەکان و وەرگرتنی لێدوانى بەرپرسان لەدامودەزگاکانی حکومەت.

 

بە  واتسئاپ و ئیمێل    ڕۆژانەووداو و پێشهاتەکان، کە  ڕدروستکردنى ئەنساتێک بۆ ئاگاداربوون لە دوایین    -10
 ەوانە دەكرێت. ڕبۆ  تەواوی وەزیران، سەرۆکى فەرمانگە و دەستەکان 

 

 :بەشی میدیای دەرەوە

 :ەکان لەگەڵ میدیای بیانییزیادکردنی پەیوەندی -1

هەمیشە ئامانجی دروستکردنی پەیوەندییەکی ئەرێنیبووە لەگەڵ میدیاو بەشی میدیای دەرەوە 
بۆ دروستکردنی پەیوەندییەکی تەندروست و بەهێز لەنێوان  ڕۆژنامەنووسە جیاوازەکانی دەرەوە،
 حکومەت و ڕۆژنامەنوسانی بیانیدا.

دەزگاکانی ڕاگەیاندنی فەرمانگەی میدیا و زانیاری پابەندە بە پاراستنی پەیوەندی نێوان ئەو بەشە و 
یەکانی هەرێمی کوردستان یبە تایبەتی ئەو میدییایانەی کە گرنگی بە ڕووداو و کاروبارە سیاس دەرەوە،

 و عێراق دەدات.  

بەشی پەیوەندییەکانی میدیای دەرەوە بەردەوام لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان و پەیامنێرانی دەرەوەی 
انی نێوان فەرمانگەی میدیا و زانیاری و ڕۆژنامەنووسان بۆ ئەوەی پەیوەندییەک  نووسینگەکە کۆبۆتەوە
 سینی وتارو ڕاپۆرتەکانیان و ڕووماڵ کردن.وپتەوتر بکات لە کاتی نو

لێدوان و ڕاپۆرتە نوێیەکانی حکومەت بۆ ڕۆژنامەنووسانی بیانی بە بەردەوامی هەروەها بەشەکە 
  .دەنێرێتبەشێوەیەکی ڕۆژانە 

میدیای  3٠فەرمانگەی میدیا و زانیاری پەیوەندی لەگەڵ زیاتر لە ەوە  ٢٠٢٠ی ئۆکتۆبەری  ١لە  
  جۆراوجۆری جیهانی دروستکردووە.

کە لە ئێستادا لەگەڵ فەرمانگەی میدیا و زانیاریدا پەیوەندی  دەرەوە لیستی ئەو دەزگا و میدیایانەی
  هەیە، بۆ پەیوەندیکردن بە بەشەکە بۆ لێدوان و سەرچاوەکان لەکاتی پێویست.

١( Financial Times 
٢( AFP 
3( Reuters  
4( Al-Monitor 
5( CNN  
٦( BBC  
7( The Guardian 
8( Anadolu Agency  
9( Iraqi Oil Report  
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١٠( Al-Jazeera English 
١١( The National  
١٢( S&P Global Platts  
١3( Angus Media 
١4( National Public Radio (NPR) 
١5( The New York Times (NYT)  
١٦( The Independent 
١7( Bloomberg 
١8( The Telegraph 
١9( French RTL TV   
٢٠( El-Mundo Spanish medi   
٢١( Middle East Institute 
٢٢( ABC Spanish newspaper 
٢3( Washington Institute 
٢4( PBS  
٢5( The Economist 
٢٦( Los Angeles Times 
٢7( TV5 Monde French 
٢8( Jerusalem Post 
٢9( TRT World 
3٠( Sky news British 
3١( Fox News   

 

 یە:ەه نێودەوڵەتییانەی پەیوەندییان لەگەڵ فەرمانگەی میدیا و زانیاریلیستی ئەو پەیمانگا 

١( Religious Freedom Institute 
٢( Washington Institute 
3( Hudson Institute  
4( Chatham House 
5( Atlantic Council  
٦( The Middle East Institute  

 

میدیایەکی جیاوازەوە سەبارەت بە هەرێمی کوردستان هەواڵ و ڕاپۆرت و وتارانەی کە لەالیەن چەند    ئەو
 ئامادەکراوە، لە ڕێگەی فەرمانگەی میدیا و زانیاری بە کۆپی لەگەڵ ئەم ڕاپۆرتە هاوپێچ دەکرێت.

 

 :هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتەكان -2

لەکۆبوونەوە بووە لەگەڵ بەشی پەیوەندییەکانی میدیای دەرەوەی فەرمانگەی میدیا و زانیاری 
بۆ پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوان بەڕێوەبەرایەتییەکە   ارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانوەز

بەمەبەستی باڵوکردنەوەی لێدوانی ئینگایزی شان بە شانی ئەو  و دەزگاکانی ڕاگەیاندنی وەزارەتەکان،
 .لێدوانانەی بە کوردی لەالیەن وەزارەتەکان باڵوکراوەتەوە

بۆ پێشخستنی  دەکات رکائێستادا لە نزیکەوە لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە بەشی میدیای دەرەوە لە 
هەروەها ئەو تویتانەی لەسەر هەژماری وەزارەتی  ەکانی وەزارەتی پێشمەرگە،یلێدوانە ئینگایزی
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پێشمەرگەن، بۆئەوەی زۆربەی خەڵک ئەو جریوانە ببینێت کە لە هەژماری تویتەری وەزارەتی پێشمەرگە 
 باڵودەکرێتەوە.

بەشی میدیای دەرەوە لەگەڵ وەزارەتەکان بەردەوام لەسەر هێڵە، بۆ ئەوەی هاوکاریان بکەن لە نووسینی 
 لێدوانەکان بە زمانی ئینگایزی.

بەشی میدیای دەرەوە لەپەیوەندیدایە لەگەڵ وەزارەتە جیاوازەکان بۆ وەرگرتنی داتا و زانیاری لەبارەی 
بۆ ئەوەی ڕاپۆرت  نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێی کردووە، ی کە کابینەیڕۆژانەئەو پ

 لەبارەی پڕۆژەکان  بنووسنەوە و لەماڵپەڕی سەرەکی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا باڵویان بکاتەوە.

  ڕۆژانە سەر الپەڕەی سەرەکی ماڵپەڕی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەتەواوی باس لەو پ یبابەتەکان
  ن ئەم کابینەیەوە جێبەجێکراوە.دەکەن کە لەالیە

 

 :دەربارەی سەردانەکەی بەغدا -3

ی 3٠تا    ٢5بەشی پەیوەندییەکانی میدیای دەرەوەی فەرمانگەی میدیا و زانیاری سەردانی بەغدای کرد لە  
مانگی ئایار بۆ ئەنجامدانی زنجیرەیەک دیدار و کۆبوونەوە لەگەڵ دەزگاکانی ڕاگەیاندنی نێودەوڵەتی 

  بەمەبەستی پتەوکردنی پەیوەندی لەگەڵیان.
 

  تیبوون لە:یرببابەتی سەرەکی کۆبوونەوەکان 

راوند تەیبڵی نێوان وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی دیکەی حکومەتی هەرێمی  -١
کوردستان لەگەڵ پەیامنێرانی میدیای نێودەوڵەتی بۆ دروستکردنی کەشێکی دۆستانە و ڕاکێشانی 

  بۆ پەیوەندیکردن بە فەرمانگەی میدیا و زانیاری. زیاتر ەرنجی میدیایس

دروستکردنی پەیوەندی زیاتر لەگەڵ دەزگای ڕاگەیاندنی جیهانی بۆ فراوانکردنی پەیوەندییەکانی  -٢
  فەرمانگەی میدیا و زانیاری.

ڕووبەڕووی دەبنەوە لەکاتی نووسین تاوتوێکردنی ئەو کۆس  و بەربەستانەی کە میدیا جیهانییەکان  -3
 سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و عێراق بەگشتی .

ئامانجەکان بانگهێشتکردنی  بەشی میدیای دەرەوە چەند ئامانجێکی دانا لەسەردانەکەی بەغدا، 
هەروەها دروستکردنی  ،(راوند تەیبڵ)ڕۆژنامەنووسانی بیانی بوو بۆ ئامادەبوون لەسەر مێزی گفتوگۆ 

 .لەگەڵ میدیا گەورەکان کە هەردووکیان بەسەرکەوتوویی ئەنجامدرا ئەرێنی ندییپەیوە
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ڕۆژنامەنووسانی بیانیش بانگهێشتەکەیان قبوڵکردو ئامادەیان نیشاندا کە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی 
کوردستان زیاتر هاوکاربن لەکاتی نووسین دەربارەی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی لەڕاپۆرتەکانیان 

  دەنگی زیاتر بەحکومەتی هەرێمی کوردستان بدەن. 

فەرمانگەی میدیا و زانیاری، چەند کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ  بەشی پەیوەندییەکانی میدیای دەرەوەی
 ، کە ئەمانە لەخۆ دەگرێت:ئەنجامداوە چەند میدیایەکی نێودەوڵەتی لە بەغدا

١( AFP 
٢( AP 
3( New York Times 
4( Reuters 
5( Chatham House 
٦( LSE institute 
7( Washington Post 

 

ە لە ئەنجامدانی گفتوگۆی ھاوبەش لەنێوان یتییربهەنگاوی داهاتوو بۆ فەرمانگەی میدیا و زانیاری 
 نێودەوڵەتی. یحکومەتی هەرێمی کوردستان و میدیا

 

 پڕۆژەکانی سەردانیکردن :  -4

حکومەتی  سەردانی پڕۆژەی جیاجیای کردووە کە کابینەی نۆیەمی  بەشی میدیای ڕاگەیاندنی دەرەوە،
هەرێمی کوردستان جێبەجێی کردوون بۆ کۆکردنەوەی داتاو زانیاری لەسەریان و دابەزاندنیان لەسایت 
و ئەکاونتی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ نیشاندانی دەستکەوتەکانی ئەم  

 کابینەیە بەخەڵک و خوێنەران.

پڕۆژە کردووە و   4بۆ زیاتر لە  مەیدانیەوە سەردانی ڕاگەیاندنی دەر میدیایتا ئێستا دەستەی بەشی 
 داتا و زانیاری کۆکردۆتەوە و لە الپەڕەی سەرەکی ماڵپەڕەکە باڵوکردۆتەوە.

 

 ئەمانەش بەشێکن لە بابەتەکان :

https://gov.krd/moawr-en/activities/news-and-press-releases/2021/may/krg-invests-in-major-wheat-

industry-project/  
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/may/krg-takes-significant-steps-to-

digitize-its-power-grid/  
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/june/krg-to-rely-100-on-natural-gas-for-

electricity-production/  
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/april/krg-takes-significant-steps-to-

improve-electricity-infrastructure-in-the-kurdistan-region/  
 

https://gov.krd/moawr-en/activities/news-and-press-releases/2021/may/krg-invests-in-major-wheat-industry-project/
https://gov.krd/moawr-en/activities/news-and-press-releases/2021/may/krg-invests-in-major-wheat-industry-project/
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/may/krg-takes-significant-steps-to-digitize-its-power-grid/
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/may/krg-takes-significant-steps-to-digitize-its-power-grid/
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/june/krg-to-rely-100-on-natural-gas-for-electricity-production/
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/june/krg-to-rely-100-on-natural-gas-for-electricity-production/
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/april/krg-takes-significant-steps-to-improve-electricity-infrastructure-in-the-kurdistan-region/
https://gov.krd/moel-en/activities/news-and-press-releases/2021/april/krg-takes-significant-steps-to-improve-electricity-infrastructure-in-the-kurdistan-region/
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 فۆرمی تۆمارکردنی ئۆناڵین بۆ ڕۆژنامەنووسان : -5

 (ڕۆژنامەنوسانی بیانیفۆرمی ئاسانکاری  )ێ بەناوی  ئۆناڵینو زانیاری فۆرمی تۆمارکردنی    میدیافەرمانگەی  
بۆ ئەو ڕۆژنامەنووس و دەزگا میدییا بیانیانە ئامادەکردووە کە مەبەستیان ڕووماڵکردن و نوسینی ڕاپۆرتە  

  لەسەر ڕوداوەکانی هەرێمی کوردستان.

ڕاگەیاندنی دەرەوە  پێشتر پێشنیازو ڕاپۆرتێکی لەبارەی فۆرمی ئاسانکاریی  میدیای دەستەی بەشی
بیانی بۆ نووسینگەی سەرۆک وەزیران ناردووە تائێستاش چاوەڕێی جێبەجێکردنی ڕۆژنامەنووسانی 

 دەکەین.

تیە لە کۆکردنەوە و  یربفۆڕمی ئاسانکاری ڕۆژنامەنووسانی بیانی پڕۆسەیەکی تۆمارکردنە کە ئامانج لێی 
وردستان بەدواداچوون لەگەڵ ئەو ڕۆژنامەنووس و پەیامنێرانەی کە لەپالنیانە ڕاپۆرت لەسەر هەرێمی ک

 ئەنجام بدەن.

دوای تۆمارکردنی ڕۆژنامەنوسان فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان نامەی 
متمانەپێدانیان بۆ ڕێکدەخات بۆ زەمینەخۆشکردن بۆ ڕوماڵکردنی هەواڵ و کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی و  

 چاوپێکەوتن لەگەڵ بەرپرسانی حکومی و هتد.
 

 ئۆپەراسیۆنی ڕاگەیاندنی سەردانی پاپا :ژووری  -6

ڕاگەیاندنی دەرەوە بەشێک بووە لە لیژنەی ڕاگەیاندنی  میدیایماوەی زیاتر لە مانگێک دەستەی بەشی 
  فەرمی کە ڕووماڵکردنی میدیایی بۆ سەردانی پاپا فرانسیسی پیرۆز بۆ هەرێمی کوردستان ڕێکخست.

دەستەی بەشی میدییای ڕاگەیاندنی دەرەوە بەرپرسی ئەو میدیا جیهانیانە ی ئازار    7ی شوباتەوە تا    5لە  
  بوو کە ڕووماڵی سەردانی پاپا فرانسیسیان کرد بۆ هەرێمی کوردستان.

 

  وەرگێڕان و چاککردنی باڵوکراوە ڕۆژنامەوانییەکان :  -7

و زانیاری  پابەندبوون بەوەرگێڕان و  میدیا ڕاگەیاندنی دەرەوەی سەر بە فەرمانگەی میدیایبەشی 
ڕاگەیاندن و لێدوانە ڕەسمییەکانی سەرۆک وەزیران و جێگری سەرۆکی حکومەت و  هەمووچاککردنی 

 دەزگا حکومیەکان کە بەدەست ئێمە گەیشتوون.

دەرەکی لە  میدیایدواتر لە ڕێگەی ئیمێڵەوە وەبیرھێنانەوەیەکمان دەربارەیان بۆ کونسوڵخانەکان و 
 می کوردستان و عێراق ناردووە.هەرێ
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 ەکان :یتۆڕە کۆمەاڵیەتی -8

لێدوان و ڕاگەیاندنە ڕۆژنامەوانییەکانی سەرۆکی فەرمانگەی   هەمووبەشی میدیای ڕاگەیاندنی دەرەوە  
و زانیاری و هەروەها سەرۆک وەزیران و جێگری سەرۆکی حکومەت لە ھەژماری فەرمی  میدیا

 بەھەمان شێوە لە ھەژماری سەرۆکی بەشیش باڵودەکرێنەوە.باڵودەکاتەوە و 
 

  کورتەی هەواڵی ڕۆژانەی جیهان : -٩

ڕاگەیاندنی دەرەوە بەردەوام تازەترین و گرنگترین هەواڵی جیهانی لەسەرچاوە  میدیای بەشی
ڕاگەیاندن و زانیاری باوەڕپێکراو و ناسراوەکان و دەزگاکانی ڕاگەیاندنەوە ڕۆژانە بە سەرۆکی بەشی 

  ڕادەگەێنێت.

ڕاگەیاندنی دەرەوە کورتە هەواڵی جیهانی لەگەڵ بەشی پەیوەندییەکانی  میدیای هەروەها بەشی
 دەرەوە و هەروەها نووسینگەی سەرۆک وەزیرانیش بە شێوەی ڕۆژانە هاوبەش دەکات.

 

  کاری ھاوبەش لەگەڵ فیکسەرەکان : -10

یەکانی هەرێمی کوردستان کۆبۆتەوە کە کار یەڵ سێ فیکسەرە سەرەکو زانیاری لەگ میدیا فەرمانگەی
 لەگەڵ زۆربەی دەزگاکانی ڕاگەیاندنی بیانی لە هەرێمی کوردستان دەکەن.

لەگەڵ فیکسەرەکان دروست کردووە بۆ   "وەتسئاپ"پەیوەندییەکانی ڕاگەیاندنی دەرەوە گروپێکی لە 
ئەوەی دەربارەی نوێترین زانیاری سەبارەت بە ڕۆژنامەوان و دەزگاکانی ڕاگەیاندنی بیانی فەرمانگەی 

  و زانیاری ئاگادار بکرێنەوە. میدیا

ئەو  هەمووهەماهەنگی لەگەڵ فیکسەرەکان  ئێستا پەیوەندییەکانی ڕاگەیاندنی دەرەوە بە
ڕۆژنامەنووسانەی کە مەبەستیانە گەشت بکەن بۆ هەرێمی کوردستان ناچارکردووە کە ئیمێڵ بۆ بەشی 

و زانیاری بنێرن بۆ ئاگادارکردنی فەرمانگە  میدیاپەیوەندییەکانی ڕاگەیاندنی دەرەوەی فەرمانگەی 
 ی کوردستان و دەربارەی بابەتی نوسینەکانیان.سەبارەت بە ئامانجی سەردانەکەیان بۆ هەرێم

 

  چاوپێکەوتن لەگەڵ وێنەگر و ڤیدیۆگرافەرەکان بۆ ناوەڕۆک : -11

ڕاگەیاندنی دەرەوە لەگەڵ وێنەگر و ڤیدیۆگرافەرەکان کۆبۆتەوە بۆ  میدیای دەستەی بەڕێوەبەرایەتی 
  کۆمەاڵیەتییەکانی حکومەت دروست بکات.ئەوەی ناوەڕۆکی زیاتر بۆ هەژمارەکانی تۆڕە 

فۆتۆگرافەران و ڤیدیۆنووسەکان ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی دەست بە کارکردن بکەن لەسەر ڤیدیۆی 
  بەمەبەستی سەرخستنی کەرتی گەشتیاریی هەرێمی کوردستان. (سەردانی کوردستان)نموونەیی 
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 هەمووکە پێویستە ڤیدیۆکە لە نمونەی ڤیدیۆکە چەند مانگێکی پێویستە بۆ ئامادەکردن، چون
  وەرزەکانی ساڵدا بگیرێت.

 

 ناردنی پەیامی حکومەت بۆ ڕای گشتی: -12

بەشەکەمان هەمیشە ھەوڵی ناردنی لێدوان و ڕاپۆرت و چاالکی و داتاکانی حکومەتی ھەرێمی بۆ میدیا   -ا
 جیهانییەکان چ لە ڕێگەی پەیوەندی تەلەفۆنی یاخود ئیمەیڵ.

ەڵ ڕۆژنامەنووسە بیانیەکان بۆ گەیاندنی پەیامەکانی حکومەتی ھەرێم و سەرۆکی کۆبوونەوە لەگ -ب
ە لە یتییربکە ئامانجەکانیان  حکومەتی ھەرێم بەمیدیا جیهانییەکان و ڕۆژنامەنووسانی بیانی،
ھەوڵدان بۆ یەکخستن    ،فیدڕاڵئەنجامدانی چاکسازی،دروستکردنی پەیوەندیی باش لەگەڵ حکومەتی  

 و ھەروەھا دروستکردنی پەیوەندییەکی بەھێز لەگەڵ ھاوپەیمانان . و بەهێزکردنی پێشمەرگە
  

 :بەشی سۆشیاڵ میدیا
ساڵی رابردوودا جگە لە ئەنجامدانی چەند  لەماوەی   زانیاری و میدیا بەشی سۆشیاڵ میدیای فەرمانگەی -١

داتا، هەواڵ، وێنە، گرافیک،  )هەڵمەتێکی تایبەت بە خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لەڕێگەی جیاواز بە 
کار و چاالکییەکانی سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی هەروەها چاالکی و  (ڤیدیۆ گرافیک و ڤیدیۆ

 پڕۆژەکانی حکومەتی باڵوکردووەتەوە.

بەستی زیاتر گرنگیدان بە ڤیدیۆ، کە بینەری زۆریان هەیە لە سۆشیاڵ میدیا، لەماوەی ئەم وەرزەی بەمە  -٢ 
کارمان کردووە، ڤیدیۆ  (ڤیدیۆ ئێدیتەر و مۆشن گرافیک دیزاینەرێک)کاردا لەگەڵ دوو کارمەند 

 ەن.ئێدیتەرەکە بەشێوەی گرێبەست و مۆشن گرافیک دیزاینەرەکەش بەشێوەی پارچە کارمان بۆ دەک

سۆشیاڵ  پێشبردنی بەرەو و باشترکردن و زیاتر هەماهەنگی بەشی سۆشیاڵ میدیا بەمەبەستی -3
 بەشەکانی هەموو کەموکوڕی و تێبینی و سەرنج وەرگرتنی وەزارەتەکان، هەروەها میدیاکانی
 کردووە.دیکە  الیەنەکانی و وەزارەت لەگەڵ کۆبوونەوەیەکی و چاالکییەکان چەند ڕاگەیاندن

و  هاوواڵتیاندروستکردنی ڤیدیۆ بۆ بۆنە نیشتمانی و ئایینییەکان و پیرۆزباییەکانی حکومەت بۆ  -4
 باڵوکردنەوەیان لە پەیجەکانی سۆشیاڵ میدیا.

 . ”facebook content summit – lavant and Iraq"بەشداریکردن لە وێبنارێکی فەیسبووک بە ناونیشانی    -5

 ."رێبەری سۆشیاڵ میدیا بۆ سەرجەم دامەزراوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان"ئامادەکردنی   -٦

و  کۆرۆنا ڤایرۆسی لە هاوواڵتیان هۆشیاکردنەوەی بە تایبەت گرافیکی ڤیدیۆ دروستکردنی -7
 . ڕاگەیاندن دەزگاکانی و میدیا سۆشیاڵ لە باڵوکردنەوەیان
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و  ڕاگەیاندنبەدواداچوون بۆ هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی پەتای کۆرۆنا لە سەرجەم دەزگاکانی  -7
، و باڵوکردنەوەی سپۆتەکانی (بەماسکەوە#)و  (لەدوورەوە#)پابەندکردنیان بە دانانی هاشتاگی 

 ڤیدیۆیی تایبەت بە کۆرۆنا.

بارەی کار و چاالکییەکانی حکومەت، کە لە ڕۆژانەکردنی دیزاینەران بۆ دروستکردنی پۆستی ئاڕاستە -8
لە فەیسبووک و تویتەری فەرمانگەی میدیا و زانیاری، هەروەها فەیسبووک، تویتەر، یوتووب و  ڕۆژانە

 ئینستاگرامی حکومەتی هەرێمی کوردستان باڵودەبنەوە.

ئاستی هونەری هاوکاریکردنی وەزارەتەکان لە رووی گرافیک و دیزاینەوە بە مەبەستی بەرزکردنەوەی  -9 
 پەیجی وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. 

 سۆشیال پۆستەکانی یەکخستنی مەبەستی بە وەزارەتەکان هەموو بۆ گرافیک پاکێجی دروستکردنی -١٠
 میدیا.

چاودێریکردنی سۆشیاڵ میدیا بە گشتی و سۆشیاڵ میدیای دەزگاکانی حکومەت بەتایبەتی  و ناردنی  -١١
بۆ سەرۆکی فەرمانگە بە مەبەستی بەدواداچوونی زیاتر و  هاوواڵتیانسەرنج و رەخنە و تێبنییەکانی 

 کان.پڕۆژەوەی باڵوکردنەوەی هەواڵ و چاالکییەکانیان لە سۆشیاڵ میدیای حکومەت بە تایبەت کردنە

 بە تایبەتمەند کەسانی دەستنیشانکردنی بۆ فەرمانگەکان و دەستە و وەزارەت یڕاگەیاندن راسپاردنی   -١٢
 لە و ڤیدیۆگرافیک گرافیک خولی لە بەشداریکردنیان مەبەستی بە ڤیدیۆگرافیک و گرافیک

 زانیاری. و میدیا فەرمانگەی

 لەگەڵ تایبەت دیمانەی ئەنجامدانی و چاکسازی پڕۆسەی بە تایبەت چەندین ڤیدیۆی بەرهەمهێنانی -١3
  .هاوواڵتیانچاکسازی بۆ  یاسای کردنەوەیڕوون زیاتر بەمەبەستی حکومەت بەرپرسانی

 سەرۆکی جێگری و کوردستان هەرێمی حکومەتی سەرۆکی وتارەکانی هەموو ووماڵکردنیڕ -١4
 سۆشیاڵ لە دیزاین و باڵوکردنەوەیان گرافیک و سپۆت و  ڤیدیۆ کورتە دروستکردنی و حکومەت
 زانیاری. و میدیا فەرمانگەی و حکومەت میدیای

لەڕێگەی  هاوواڵتیانسەردانکردنی ژمارەیەک پڕۆژەی حکومەت و نیشاندانی گرنگیی پڕۆژەکان بۆ  -١5
 پڕۆمۆ و ڤیدیۆ و گرافیک و باڵوکردنەوەنەیان لە سۆشیاڵ میدیاکان.

ژمارەیەک ڤیدیۆ بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە وەک بەفیڕۆنەدانی ئاو و   دروستکردنی -١٦
 کارەبا و پاراستنی ژینگە و سروشتی کوردستان.

ڤیدیۆ، لە گرنگرترین ناوەڕۆکەکانی سۆشیاڵ میدیایە، بۆیە لە ساڵی رابردوودا و تائێستاش گرنگییەکی   -١7
داوە، کە لەگەڵ بینەری سۆشیاڵ میدیا بگونجێت. لەم زۆرمان بە بەرهەمهێنانی ڤیدیۆ بە ستایای نوێ 

لیستانە کۆی ئەو ڤیدیۆیانە و لینکەکانیان دەبینن کە لە ماوەی ساڵی رابردوودا لە پەیجی فەیسبووکی 
کوردستان، فەرمانگەی میدیا و زانیاری، هەروەها لە ئینستاگرامی کوردستان و یوتووبی حکومەتی  

 ە. نەتەوهەرێمی کوردستان باڵومانکردوو
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 لینكی ڤیدیۆ ڤیدیۆ باڵوکراوەکانی ئینستاگرامی کوردستان
 https://www.instagram.com/p/CCUFBnDhI8b/?utm_medium=copy_link كۆنتڕۆلكردنی خەرجییەكان  سیستەمی

 https://www.instagram.com/p/CC3lHJqhlGj/?utm_medium=copy_link بناغەی گەورەترین ناوچەی پیشەسازی لە دهۆك
 https://www.instagram.com/p/CDCZNKLhPQH/?utm_medium=copy_link بەماسكەوە #

 https://www.instagram.com/p/CDMXB_qBIIG/?utm_medium=copy_link چۆن بە دروستی ماسك ببەستین؟
 https://www.instagram.com/tv/CDPHldXhXk7/?utm_medium=copy_link ئایە گەنجان تووشی ڤایرۆسی كۆرۆنا دەبن؟

 https://www.instagram.com/p/CDTnDYyBSpp/?utm_medium=copy_link جەژن
 https://www.instagram.com/tv/CDwed1YBcI7/?utm_medium=copy_link جوتیارانەنمی پڕۆژەی بە بازاڕكردنی گ

 https://www.instagram.com/tv/CD1yi_jhc8w/?utm_medium=copy_link مەتری ساێمانی  ١٠٠شەقامی 
 https://www.instagram.com/tv/CD8-DByBJWk/?utm_medium=copy_link پڕۆژەی كارەبای هەڵمی خەبات 

 https://www.instagram.com/p/CEE6630hVaS/?utm_medium=copy_link بەماسكەوە #
 https://www.instagram.com/tv/CEHKhrQB5Sh/?utm_medium=copy_link لەدوورەوە #بەماسكەوە #
 https://www.instagram.com/tv/CEJ3hkZhKK0/?utm_medium=copy_link لەدوورەوە عەرەبی#بەماسكەوە #
 https://www.instagram.com/p/CEJ-GqVB5XJ/?utm_medium=copy_link لەدوورەوە ئینگایزی #بەماسكەوە #
 https://www.instagram.com/p/CEPdXAEBLTL/?utm_medium=copy_link بەماسكەوە عەرەبی #
 https://www.instagram.com/p/CEUdymUHjvy/?utm_medium=copy_link بەماسكەوە ئینگایزی #
 https://www.instagram.com/p/CEXDE6uh6YE/?utm_medium=copy_link بەماسكەوە #
 https://www.instagram.com/p/CEZscRshzWB/?utm_medium=copy_link بەماسكەوە #

ئامارەكانی تووشبوون و مردن بە ڤایرۆسی  
 https://www.instagram.com/p/CEj7pGPhB2D/?utm_medium=copy_link كۆرۆنا

 https://www.instagram.com/tv/CFCTbMyh3cQ/?utm_medium=copy_link عەڕەبی   دهۆك –ی هەولێر ی ڕێگەپڕۆژە
 https://www.instagram.com/tv/CFevSUEBflU/?utm_medium=copy_link مەتری ساێمانی عەڕەبی ١٠٠ی شەقامی پڕۆژە

 https://www.instagram.com/tv/CFfCpF4Bwyp/?utm_medium=copy_link مەتری هەولێر  ١5٠شەقامی 
 https://www.instagram.com/p/CFj-zN1BHoL/?utm_medium=copy_link ڵی نوێی خوێندن سا

 https://www.instagram.com/p/CFkPcdcBLEm/?utm_medium=copy_link خۆپارێزی مندااڵن لە قوتابخانە 
 https://www.instagram.com/tv/CFkcyZIh_th/?utm_medium=copy_link لە قوتابخانە خۆپارێزی مامۆستابان

 https://www.instagram.com/tv/CF_0ImhhP-d/?utm_medium=copy_link ئامانجمان خزمەتكردنی خەڵكی كوردستانە 
 https://www.instagram.com/tv/CGCXx2Lg8gl/?utm_medium=copy_link پڕۆژەی شاری پیشەسازی سپی 

 https://www.instagram.com/p/CGDh0BDh7T3/?utm_medium=copy_link ڕاپۆرتی سێ مانگی یاسای چاكسازیی 
 https://www.instagram.com/p/CGN4K6nhMDB/?utm_medium=copy_link پابەندین #
 https://www.instagram.com/p/CGZfyPohG54/?utm_medium=copy_link پابەندین #

 https://www.instagram.com/p/CGk0BXHBxfo/?utm_medium=copy_link گۆپاڵ -كردنەوەی پڕۆژەی جووتسایدی ڕووڤیا 
 گۆپاڵ –كردنەوەی پڕۆژەی جووتسایدی ڕووڤیا 

 https://www.instagram.com/p/CGk0LJlhTQR/?utm_medium=copy_link دووەم  ڤیدیۆی

 https://www.instagram.com/p/CG2b3MqhVY_/?utm_medium=copy_link بەماسكەوە #پابەندین #
دانانی بەردی بناغەی پڕۆژەی   رێورەسمی

 https://www.instagram.com/p/CHGJcF6hSyk/?utm_medium=copy_link بەبازاڕكردنی گەنم 

 https://www.instagram.com/p/CId5a4DBQZn/?utm_medium=copy_link لەدوورەوە #بەماسكەوە #
بەشێك لە وتەكانی سەرۆكی حكومەت لە 

 https://www.instagram.com/p/CImFkZbhgcN/?utm_medium=copy_link كۆنگرەی ڕۆژنامەوانی 
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 https://www.instagram.com/p/CNVqKEyBGC5/?utm_medium=copy_link ڕینمایی بۆ بەستنی ماسك ئینگایزی 
 https://www.instagram.com/p/CNkWbuOh6qL/?utm_medium=copy_link جەژنی ڕەمەزان 

كاتژمێرەكانی پێدانی كارەبای نیشتیمانی لە 
 https://www.instagram.com/p/CNlDUYphijg/?utm_medium=copy_link مانگی پیرۆزی رەمەزان 

 https://www.instagram.com/p/CNpFPUphFhW/?utm_medium=copy_link جەژنی چارشەما سووری ئیزدییان
 https://www.instagram.com/p/CNuOoWABCYt/?utm_medium=copy_link ڕۆژی جیهانی ژینگە 

 https://www.instagram.com/p/CN8NSs9hilR/?utm_medium=copy_link وێستگەی كارەبای شاوێس 
خەڵك و حكومەت وەزیری كار و كاروباری 

 https://www.instagram.com/tv/COODPtAhtjn/?utm_medium=copy_link كۆمەاڵیەتی 

خەڵك و حكومەت وەزیری كار و كاروباری 
 https://www.instagram.com/tv/COQfEcFhgx6/?utm_medium=copy_link كۆمەاڵیەتی  

خەڵك و حكومەت وەزیری كار و كاروباری 
 https://www.instagram.com/tv/COSSZMThDds/?utm_medium=copy_link كۆمەاڵیەتی 

گشتی باج و  بەڕێوەبەری خەڵك و حكومەت
 https://www.instagram.com/tv/COpYZgSBq4r/?utm_medium=copy_link دەرامەتەكان 

 https://www.instagram.com/p/COusZ93hM-v/?utm_medium=copy_link بڕیارماندا دەستمانپێكرد 
 https://www.instagram.com/p/COx5QL9hBvO/?utm_medium=copy_link جەژنی ڕەمەزانتان پیرۆز بێت 
 https://www.instagram.com/tv/COyD-RXhDha/?utm_medium=copy_link گەڕەكی هەشتی حەسارۆك 

 https://www.instagram.com/tv/COyK4xphENl/?utm_medium=copy_link پێوەندی تەلەفوونی سەرۆكی حكومەت 
 https://www.instagram.com/tv/CO2PrKPBpvf/?utm_medium=copy_link كارگەی ئاردی هەولێر 

 https://www.instagram.com/p/CPGpPnRhvm8/?utm_medium=copy_link پڕۆژەی پردی دەربەندی ڕانیە 
 https://www.instagram.com/tv/CPQptuGhkBM/?utm_medium=copy_link دی ڕانیە ڤیدیۆی دووەم پڕۆژەی پردی دەربەن

دروستكردنی یەكەی نیشتەجێبوون بۆ خێزانە 
 https://www.instagram.com/p/CPWSidFhtGl/?utm_medium=copy_link كەمدەرامەتەكان 

دروستكردنی یەكەی نیشتەجێبوون بۆ خێزانە 
 https://www.instagram.com/tv/CPh_dzMhtQV/?utm_medium=copy_link ٢ڤیدیۆی  كەمدەرامەتەكان

 https://www.instagram.com/tv/CPqH0okBUgv/?utm_medium=copy_link وتەی قوباد تاڵەبانی بۆ وێستگەی كارەبا

 

 https://www.instagram.com/p/CIv8BLEB__0/?utm_medium=copy_link لەدوورەوە #بەماسكەوە #
 https://www.instagram.com/tv/CI4-CSyhOKh/?utm_medium=copy_link ڕۆژی ئااڵی كوردستان 
 https://www.instagram.com/p/CMCGnpyBBVT/?utm_medium=copy_link ڤاتیكانپێشوازی لە پاپای 

 https://www.instagram.com/tv/CMHJ056hGfA/?utm_medium=copy_link پێشوازی لە پاپای ڤاتیكان ڤیدیۆی دووەم 
 https://www.instagram.com/p/CMeFHaGBE8X/?utm_medium=copy_link ساڵیادی كیمیابارانكردنی هەڵەبجە 

 https://www.instagram.com/p/CMhIIwahb5q/?utm_medium=copy_link پابەندین #
 https://www.instagram.com/p/CMjmeYYB7rh/?utm_medium=copy_link ماسك ببەستە 

 https://www.instagram.com/p/CMjmeYYB7rh/?utm_medium=copy_link ئاو سەرچاوەی ژیانە 
 https://www.instagram.com/p/CMzVMl1hqFc/?utm_medium=copy_link ئاو سەرچاوەی ژیانە عەڕەبی

 https://www.instagram.com/p/CNCQysrhT99/?utm_medium=copy_link کۆرۆناڤایرۆسی 
 https://www.instagram.com/p/CNGDK3JhOkO/?utm_medium=copy_link ڕەتكردنەوی زوڵم و ستەم 
 https://www.instagram.com/tv/CNHTo0ABV1-/?utm_medium=copy_link پەیامی قوباد تاڵەبانی

 https://www.instagram.com/p/CNNJSI-hdpW/?utm_medium=copy_link جێبەجێكردنی ڕینماییەكانی خۆپارێزی 
 https://www.instagram.com/p/CNQONjXB-0V/?utm_medium=copy_link پاككردنەوەی خاك لە مین 



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

215الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

 / https://fb.watch/6gaUsk1hDU دابەشكردنی كارەبا دەدرێت بە كەرتی تایبەت 
 /https://fb.watch/6gaZTFvgdG كەمبوونەوەی بڕی پێدانی كارەبا بەهۆی نۆژەنكردنەوەی وێستەگەكان 

 /https://fb.watch/6gb1TJmPvs گەرم  هێڵی
 /https://fb.watch/6gb4Oet0pj ١خەڵك و حكومەت ڤیدیۆی 
 /https://fb.watch/6gb82aQNkf ٢خەڵك و حكومەت ڤیدیۆی 
 /https://fb.watch/6gbgSgSTg7 3خەڵك و حكومەت ڤیدیۆی 

 /https://fb.watch/6gbkhyoROK ١پەیامی قوباد تاڵەبانی بۆ خۆپارێزی  ڤیدیۆی 
 /https://fb.watch/6gbl1gQ27h ٢پەیامی قوباد تاڵەبانی بۆ خۆپارێزی  ڤیدیۆی 
 /https://fb.watch/6gblydCyST 3پەیامی قوباد تاڵەبانی بۆ خۆپارێزی  ڤیدیۆی 

 / https://fb.watch/6gbEUgvl1w ڤیدیۆ  3خەڵك و حكومەت وەزیری كشتوكاڵ 
 /https://fb.watch/6gbLLABIUu ڤیدیۆ  3خەڵك و حكومەت وەزیری ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن 

 / https://fb.watch/6gbPXsBmn5 ڤیدیۆ  3خەڵك و حكومەت وەزیری هەرێم بۆ دانووستاندن 
 / https://fb.watch/6gbT1tobAW ڤیدیۆ  ٢خەڵك و حكومەت وەزیری كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی 

 / https://fb.watch/6gbWuzLfOL ڤیدیۆ  3خەڵك و حكومەت سەركی دەستەی وەبەرهێنان 
 / https://fb.watch/6gc0axz8L9 چۆن و بۆچی مووچە كەمكرایەوە؟ 

 /https://fb.watch/6gc5g1eZon مووچە لە كابینەی نۆیەمدا 
 / https://fb.watch/6gc7xjXnfB یاسای چاكسازی 

 /https://fb.watch/6gcaPqrF8u سیستمی كۆنتڕۆلكردنی خەرجییەكان 
 / https://fb.watch/6gckjCnB0j هاوبەشی كەرتی گشتیی و تایبەت چییە؟

 /https://fb.watch/6gckW4lN5h هاوبەشی كەرتی گشتیی و تایبەت چییە؟ عەڕەبی 
 / https://fb.watch/6gclBMWxDz بابەتی زەوییە كارتەكان چییە؟ 

 / https://fb.watch/6gcmaGhADw كڕیار بۆ تاپۆكردن ئەڕك و مافی فرۆشیار و 
 / https://fb.watch/6gcvCgvhJk مەتری ساێمانی ١٠٠گوتاری سەرۆكی حكومەت بەردی بناغە شەپامی 

 /https://fb.watch/6gcCehuEIz پسوولەی ئەلیكترۆنی 
 / https://fb.watch/6gcCLZgmWW یاسای چاكسازیی بۆ چییە؟ 

 / https://fb.watch/6gcDdQiU7j لە دهۆك ناوچەی پیشەسازیی  
 / https://fb.watch/6gcDRhaUs4 ڤیدیۆ  ١١بەماسكەوە #

 / https://fb.watch/6gcLrel570 وەزیران  ئەنجومەنیناوەڕۆكی كۆبوونەوەی ئەمڕۆی  
 / https://fb.watch/6gcLTzIR8Z جەژنی قوربان

 / https://fb.watch/6gcV1p1RCt جوتیارانپڕۆژەی بەبازاڕكردنی گەنمی 
 / https://fb.watch/6gcWjMXARE مەتری ساێمانی  ١٠٠شەقامی 

 / https://fb.watch/6gcWOoNyWy پڕۆژەی كارەبای هەڵمی خەبات 
 / https://fb.watch/6gc_9YI__Z ڤیدیۆ  3لە فرۆكەخانە بە هەر سێ زمان  کۆرۆناخۆپارێزی لە 

 https://we.tl/t-1DpvnaaQLO?src=dnl نوێترین بڕیاری وەزارەتی ناوخۆ
 / https://fb.watch/6gdjcH-4Uv هەڵەكانی بەستنی ماسك 

https://fb.watch/6gdsx5W8I ڤیدیۆ  ٢ عەرەبی كوردی دهۆك –پڕۆژەی ڕیگەی خێرای نێوان هەولێر  -/  
 / https://fb.watch/6gdtcyuuiT ڤیدیۆ  ٢مەتری هەولێر كوردی عەرەبی  ١5٠پڕۆژەی شەقامی 

 / https://fb.watch/6gdubVRlcQ ڤیدیۆ  3و ڕێككارەكانی كردنەوەی قوتابخانە  ڕێنمایی
 / https://fb.watch/6gdK46vXT8 پڕۆژەی كارەبا لە هەرێمی كوردستان 
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 2021-6-1 /  2020-6-1فەیسبووكی كوردستان 

https://www.facebook.com/Kurdistan هەڵەبجە 

/videos/911954712902025/?vh=e 
ڤیدیۆ   ٢ دەبەستین-مان ماسك هەموو   https://fb.watch/6heduqf4ck / 

ڤیدیۆ عەرەبی و كوردی ٢ئاو سەرچاوەی ژیانە   https://fb.watch/6hefKL9oD2 / 
 /https://fb.watch/6hel2S4N_b ڤایرۆسی كۆرۆنا

https://fb.watch/6heoiVD6NP یوتیوبی حكومەتی هەرێمی كوردستان   /  
زوڵم و ژێردەستەیی ڕەتکردنەوەی  https://fb.watch/6heqJaVZdR / 
 / https://fb.watch/6heu90upjx ماسك ببەستە 

 / https://fb.watch/6heuQmtuK8 خۆت بۆ وەرگرتنی ڤاكسین تۆمار بكە
 / https://fb.watch/6heAJHxv9x جەژنی ڕەمەزانتان پیرۆز بێت 

 /https://fb.watch/6heE2s1bHz پێدانی كارەبا لە مانگە پیرۆزی رەمەزان 
 / https://fb.watch/6heHRwjRAy ڕۆژی جیهانی ژینگە 

ۆ ڤیدی 4خەڵك و حكومەت وەزیری كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی   https://fb.watch/6heK8UQnwo / 
 / https://fb.watch/6heOHGbe2t پەیامی قوباد تاڵەبانی 

 / https://fb.watch/6heT7mjWB8 گەڕەكی هەشتی حەسارۆك 
 / https://fb.watch/6heX4bTyas دروستكردنی یەكەوی نیشتەجێبوون بۆ خێزانە كەوم دەرامەتەكان

ژینگەییەكانچارەسەركردنی كێشە   https://fb.watch/6heYPgPv-b/ 
 / https://fb.watch/6hf1sYoKFa پێوەندی تەلەفوونی سەرۆكی حكومەت لەگەڵ ژمارەیەك منداڵ 

 / https://fb.watch/6hf4IAJTzC خەڵك و حكومەت بەرێوەبەری گشتیی باج و دەرامەتەكان 
ئەفالكراوان خەڵك و حكومەت وەزیری كاروباری شەهیدان و   https://fb.watch/6hf7-TpeW /_ 

 

 

 

 

 

 

 / https://fb.watch/6gdKFIt2tt ڤیدیۆ  ٢پڕۆژەی شاری سپی كوردی عەرەبی 
https://fb.watch/6gdL8NQPF سێ مانگەی یاسای چاكسازیی  ڕاپۆرتی -/  

 / https://fb.watch/6gdL-ymHi2 ڤیدیۆ  3پابەندین #
 /https://fb.watch/6gdToHp-zI ڤیدیۆ  ٢  كوردی عەرەبی گۆپاڵ –كردنەوەی پڕۆژەی جووتسایدی ڕووڤیا 

 /https://fb.watch/6gdZoBRq1d ڤیدیۆ  5گوتاری سەرۆكی حكومەت 
 /https://fb.watch/6ge4PPYz1p ڤیدیۆ  ٢كوردستان #

 / https://fb.watch/6ge6Bo9IVB ساڵی نوێ 
 / https://fb.watch/6gea7gvz4j ڤیدیۆ  ٦پاپای ڤاتیكان 

 / https://fb.watch/6gegXH68s5 ڤیدیۆ  ٢خەاڵتكردن لەالیەن سەرۆكی حكومەت 
 /https://fb.watch/6he8f9A6kr پەرەپێدانی ژێرخانی پەروەردەیی
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 2021-6-1 /  2020-6-1فەیسبووكی فەرمانگەی میدیا و زانیاری 

 لینكی ڤیدیۆ  ڤیدیۆ
 /https://fb.watch/6hfyVnYJ4o خەڵك و حكومەت سكرتێری ئەنجومەنی وەزیران 

 /https://fb.watch/6hfCFYSxhL ڤیدیۆ  ٢خەڵك و حكومەت وەزیری كارەبا 
 /https://fb.watch/6gb1TJmPvs گەرم  هێڵی

 /https://fb.watch/6gb4Oet0pj ڤیدیۆ  ٢خەڵك و حكومەت  
 /https://fb.watch/6gbl1gQ27h ڤیدیۆ  3پەیامی قوباد تاڵەبانی بۆ خۆپارێزی 

 /https://fb.watch/6gbEUgvl1w ڤیدیۆ  3خەڵك و حكومەت وەزیری ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن 
 /https://fb.watch/6gbLLABIUu ڤیدیۆ  3خەڵك و حكومەت وەزیری كشتوكاڵ 

 /https://fb.watch/6gbPXsBmn5 ڤیدیۆ  ٢خەڵك و حكومەت وەزیری هەرێم بۆ دانووستاندن 
 /https://fb.watch/6gbT1tobAW ڤیدیۆ  ٢خەڵك و حكومەت وەزیری كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی 

 /https://fb.watch/6hfO2F2eNx ڕۆژی نەهێشتنی توندوتیژی سێكسی
 /https://fb.watch/6gbWuzLfOL ڤیدیۆ  3كی دەستەی وەبەرهێنان ۆخەڵك و حكومەت سەر
 /https://fb.watch/6hfT6hxtLC بەخشینی پالزمای خوێن 
 /https://fb.watch/6gc0axz8L9 كەمكرایەوە؟ چۆن و بۆچی مووچە 

 /https://fb.watch/6gc7xjXnfB یاسای چاكسازی 
 /https://fb.watch/6gcaPqrF8u سیستمی كۆنتڕۆلكردنی خەرجییەكان 

 /https://fb.watch/6gckjCnB0j هاوبەشی كەرتی گشتیی و تایبەت چییە؟
 /https://fb.watch/6gckW4lN5h ەبی رهاوبەشی كەرتی گشتیی و تایبەت چییە؟ عە

 /https://fb.watch/6gclBMWxDz بابەتی زەوییە كارتەكان چییە؟ 
 /https://fb.watch/6gcmaGhADw ئەڕك و مافی فرۆشیار و كڕیار بۆ تاپۆكردن 

 /https://fb.watch/6gcvCgvhJk مەتری ساێمانی ١٠٠گوتاری سەرۆكی حكومەت بەردی بناغە شەپامی 
 /https://fb.watch/6gcCehuEIz پسوولەی ئەلیكترۆنی 

 /https://fb.watch/6gcCLZgmWW یاسای چاكسازی بۆ چییە؟
 /https://fb.watch/6gcDdQiU7j ناوچەی پیشەسازی لە دهۆك 

 /https://fb.watch/6gcDRhaUs4 ڤیدیۆ ١١لەدوورەوە  #بەماسكەوە #
 /https://fb.watch/6gcLrel570 وەزیران  ئەنجومەنیناوەڕۆكی كۆبوونەوەی 

 /https://fb.watch/6gcLTzIR8Z جەژنی قوربان
 /https://fb.watch/6gcV1p1RCt جوتیارانپڕۆژەی بەبازاڕكردنی گەنمی 

 /https://fb.watch/6gcWjMXARE مەتری ساێمانی  ١٠٠شەقامی 
 /https://fb.watch/6gcWOoNyWy پڕۆژەی كارەبای هەڵمی خەبات 

 /https://fb.watch/6gc_9YI__Z ڤیدیۆ  3لە فرۆكەخانە بە هەر سێ زمان  کۆرۆناخۆپارێزی لە 
 https://we.tl/t-1DpvnaaQLO?src=dnl نوێترین بڕیاری وەزارەتی ناوخۆ

 /https://fb.watch/6gdjcH-4Uv سك هەڵەكانی بەستنی ما
https://fb.watch/6gdsx5W8I ڤیدیۆ  ٢دهۆك كوردی عەرەبی  –پڕۆژەی ڕیگەی خێرای نێوان هەولێر  -/  

 /https://fb.watch/6gdtcyuuiT ڤیدیۆ  ٢مەتری هەولێر كوردی عەرەبی  ١5٠پڕۆژەی شەقامی 
 /https://fb.watch/6gdubVRlcQ ڤیدیۆ  3كردنەوەی قوتابخانە  رێکارەکانی -و  ڕێنمایی

 /https://fb.watch/6gdK46vXT8 پڕۆژەی كارەبا لە هەرێمی كوردستان 
 /https://fb.watch/6gdZoBRq1d ڤیدیۆ عەرەبی كوردی  3گوتاری سەرۆكی حكومەت 

 /https://fb.watch/6hgdHK1W6W ڤیدیۆ   ٢پابەندین #
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كوردی هەوڵەكانی حكومەتی هەرێم بۆ پاككردنەوەی خاك لە مین 
ڤیدیۆ  ٢عەرەبی   https://fb.watch/6hgIkfmSBn/ 

 /https://fb.watch/6heu90upjx ماسك ببەستە 
 /https://fb.watch/6heuQmtuK8 خۆت بۆ وەرگرتنی ڤاكسین تۆمار بكە

 /https://fb.watch/6heAJHxv9x جەژنی ڕەمەزانتان پیرۆز بێت 
 /https://fb.watch/6hgLXeV1Lw چەژنا چارشەما سووری ئیزدییان

 /https://fb.watch/6heHRwjRAy ڕۆژی جیهانی ژینگە 
 /https://fb.watch/6heE2s1bHz پڕۆژەی ستراتیژی وەزارەتی كارەبا

ڤیدیۆ  4خەڵك و حكومەت وەزیری كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی   https://fb.watch/6heK8UQnwo/ 
ڤیدیۆ  ٢ۆ خێزانە كەوم دەرامەتەكان دروستكردنی یەكەوی نیشتەجێبوون ب  https://fb.watch/6heX4bTyas/ 

ارماندا جێبەجێمانكرد بڕی  https://fb.watch/6hgTPPPqRR/ 
 /https://fb.watch/6hgWaEA4pE جەژنتان پیرۆز بێت

 /https://fb.watch/6heT7mjWB8 گەڕەكی هەشتی حەسارۆك 
 /https://fb.watch/6heOHGbe2t پەیامی قوباد تاڵەبانی 

 /https://fb.watch/6hf1sYoKFa پێوەندی تەلەفوونی سەرۆكی حكومەت لەگەڵ ژمارەیەك منداڵ 
ڤیدیۆ ٢دروسنكردنی یەكەی نیشتەجێبوون بۆ خێزانە كەوم دەرامەتەكان   https://fb.watch/6hh0UiVn6n/ 

كانچارەسەركردنی كێشە ژینگەییە   https://fb.watch/6heYPgPv-b/ 
 

 2021- 6-1 /  2020-6-1كوردستان  ییوتیوبی حكومەتی هەرێم     
 

ڤیدیۆ  ٦وێستگەكانی كارەبا   https://youtu.be/1yBssQB8B4M 

 https://youtu.be/8eqIVps7BWs پڕۆژەی مینی سكادا 

 https://youtu.be/SVGZkVMQnGQ خەڵك و حكومەت بەڕیوەبەری گشتی باج و دەرامەتەكان 

 https://youtu.be/iwfIO8gPetQ ئەو داهاتووەی كە باسمان دەكرد گوتاری سەرۆكی حكومەت 

 https://youtu.be/4GfzAk0jRgs بڕیارماندا دەستمانپێكرد 

 https://youtu.be/-l9UOq6LsfI كردنەوەی گەورەترین كارگەی بەرهەمهێنانی ئاسن 

ڤیدیۆ  ٢پڕۆژەی پردی دەربەندی ڕانییە   https://youtu.be/CPFv2Fz_I_o 

ڤیدیۆ  ٢دروستكردنی یەكەی نیشتەجێبوون بۆ خێزانە كەمدەرامەتەكان   https://youtu.be/4uRfZMpuPec 

 https://youtu.be/0bOvnFLWVcQ گوتاری جێگری سەرۆكی حكومەت

 https://youtu.be/0bOvnFLWVcQ ئێستە كاتی چارەسەركردنی كێشە ژینگەییەكان 

 /https://fb.watch/6hgjUdkfxR بەڵنماندا و جێبەجێمانكرد
 ٢گۆپاڵ عەرەبی كوردی   –كردنەوەی پڕۆژەی جووتسایدی ڕووڤیا 

 https://fb.watch/6gdToHp-zI ڤیدیۆ 

https://fb.watch/6gdL8NQPF ڤیدیۆ  3پابەندین # -/  
 /https://fb.watch/6hgjUdkfmR ڤیدیۆ  ٦پاپای ڤاتیكان 

 /https://fb.watch/6ge4PPYz1p ڤیدیۆ  ٢حكومەت خەاڵتكردن لەالیەن سەرۆكی 

/https://www.facebook.com/Kurdistan هەڵەبجە 

videos/911954712902025/?vh=e 
 /https://fb.watch/6ge6Bo9IVB ساڵی نوێ 
 /https://fb.watch/6heduqf4ck ڤیدیۆ  ٢مان ماسك بەستین هەموو 

 /https://fb.watch/6hefKL9oD2 كوردیڤیدیۆ عەرەبی و  ٢ئاو سەرچاوەی ژیانە 
 /https://fb.watch/6hel2S4N_b ڤایرۆسی كۆرۆنا

https://fb.watch/6heoiVD6NP یوتیوبی حكومەتی هەرێمی كوردستان   /  
 /https://fb.watch/6heqJaVZdR زوڵم و ژێردەستەیی ڕەتکردنەوەی

https://youtu.be/1yBssQB8B4M
https://youtu.be/8eqIVps7BWs
https://youtu.be/SVGZkVMQnGQ
https://youtu.be/iwfIO8gPetQ
https://youtu.be/4GfzAk0jRgs
https://youtu.be/-l9UOq6LsfI
https://youtu.be/CPFv2Fz_I_o
https://youtu.be/4uRfZMpuPec


 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

219الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

 :ێوبەرایەتی  داتا و  زانیاری ڕبە
ئامانجەکانی حکومەت سەبارەت بە  کارنامەی حکومەت و داتای کراوە و کابینەی حکومەت ودانانی   -1

انی باش و پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا و وەچەرخانی دیجیتاڵی بە زمانی ڕچاکسازی و حکوم
 کوردی و عربی و ئینگلیزی.

ەخۆ و میدیای دەرەوە ئەو ەکی زۆر باش  لەگەڵ بەشی سۆشیال میدیا و میدیای ناویونی هەماهەنگیوب  -2
دەکرێت بۆ ئەوەی بە  هاوواڵتیانزانیاریانەی لە ماڵپەر باڵو دەکرێتەوە لە سۆشیاڵ میدیا ئاسانکاری بۆ 

 ئاسانی زانیارییەکانیان بە دەست بگات.

ڕوونکردنەوەی پێویست بۆ بەشێک لە دامودەزگاکانی حکومەت سەبارەت بە رێبەری ناسنامەی  -3
 ەتی هەرێمی کوردستان.دامەزراوەیی حکوم

پێداچوونەوە بە ڕێبەری سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردنی  -4
 فەرمانبەرانی لەسەر تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان.

بەشی میدیای ناوخۆ سەبارەت بە پێداچوونەوە بە هەندێک لە هەواڵ و باڵوکراوە  هاوکاریکردنی -٥
 ەکانی دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان.یڕۆژنامەوانی

یەکان لە بەستەرە خێراکان لە ماڵپەر  و هەروەها لە بەشی فەرمانگەی میدیا و زانیاری یدانانی ڕێبەر -6
 دروست کردنی سەب تابەک بە ناوی ڕێبەر کە تیایدا ڕیبەریەکان دانراوە .

ڕێکخستنەوەی سایتەکە و چۆنیەتی ڕێکخستنی کۆبونەوە لەگەڵ لیژنەی سایتی خزمەت سەبارەت بە  -7
 داتاکان و پۆلێن کردنیان و دانانیان لە ماڵپەر.

سیستەمێکی پڕۆگرامی و کردنەوەی خولێک سەبارەت بە چۆنیەتی ئەرشیف کردنی ئەو   دروستکردنی -8
هەیە و ڤیدیۆیانەی پەیوەندی بە فەرمانگەی میدیا و  زانیاری هەیە و پەیوەندی بە سەرۆکی فەرمانگە  

 لێدوانەکانی.

لینکێک بۆ ڕێبەری نووسین بۆ میدیا و سۆشیاڵ میدیا فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان  دروستکردنی -9
 ئەو ڕێبەریانەی کە لەالیەن فەرمانگەی میدیاو زانیاری دەردەچێت و دانانیان لە ماڵپەر.  هەمووو دانانی  

تاکان و دانانیان لە پۆرتاڵی حکومەتی هەرێمی داخستنی سایتی وەزارەتی پەروەردە و وەرگرتنی دا -10
لینک و دانانی لینکە ئەلیکترۆنیەکان شێوەی کوردستان و ئەرشیف کردنی سایتەکەیان و دانانیان بە

 .وەکو سیستەمی سەنڕایز

  https://gov.krd/moe/external-links / 

https://gov.krd/moe/external-links
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داخستنی سایتی وەزارەتی تەندروستی و وەرگرتنی داتاکان و دانانیان لە پۆرتاڵی حکومەتی هەرێمی  -11
 .کوردستان و ئەرشیف کردنی سایتەکەیان و دانانیان بە شێوە ی لینک و دانانی لینکە ئەلیکترۆنیەکان

  https://gov.krd/moh/external-links / 

 .ی تیێدا دادەنرێتکۆرۆناداشبۆردێک کە ڕۆژانە داتای  دروستکردنی -12

https://gov.krd/coronavirus/dashboard / 

کردنەوەی فۆرمێک بە شێوەی ئەلیکترۆنی  ڕنا پدانانی بەشی خۆتۆمارکردنی بۆ ڤاکسینی کۆرۆ -13
 .وەالمدانەوەی لە الیەن هیلەکانی پەیوەندی بە ناردنی نامە

 https://vac.health.digital.gov.krd/?lang=ku  

داتاکان و دانانیان لە پۆرتاڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان داخستنی سایتی وەزارەتی داد و وەرگرتنی    -14
 .و ئەرشیف کردنی سایتەکەیان و دانانیان بە شێوە ی لینک و دانانی لینکە ئەلیکترۆنیەکان

  https://gov.krd/moe/external-links/  

و وەرگرتنی داتاکان و دانانیان لە پۆرتاڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان داخستنی سایتی پێشمەرگە   -1٥
 .و ئەرشیف کردنی سایتەکەیان و دانانیان بە شێوەی لینک و دانانی لینکە ئەلیکترۆنیەکان

 https://gov.krd/mopa/  

داتاکان و دانانیان لە پۆرتاڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان و  داخستنی سایتی ناوەخۆ و وەرگرتنی  -16
 .دانانیان بە شێوە ی لینک و دانانی لینکە ئەلیکترۆنیەکان

 https://gov.krd/moi/  

هەرێمی ری و وەرگرتنی داتاکان و دانانیان لە پۆرتاڵی حکومەتی وداخستنی سایتی دارایی و ئابو -17
 .کوردستان

 https://gov.krd/mofe /  

داخستنی سایتی وەزارەت و فەرمانگە و دەستەکان وەرگرتنی داتاکان و دانانیان لە پۆرتاڵی حکومەتی   -18
لینک و دانانی لینکە  یهەرێمی کوردستان و ئەرشیف کردنی سایتەکەیان و دانانیان بەشێوە

 و هی تر.... وەزارەتی داد، ئەلیکترۆنیەکان

 https://gov.krd/moj/external-links/   

 بەستەرە خێراکان کە تیاییدا لۆگۆ و سروودی نیشتمانی و ئااڵی کوردستانی تێێدا دانراوە.  دروستکردنی  -19

https://gov.krd/information-and-services/press-material / 

https://gov.krd/information-and-services/krg-guideline/  

https://gov.krd/moh/external-links
https://gov.krd/coronavirus/dashboard
https://vac.health.digital.gov.krd/?lang=ku
https://gov.krd/moe/external-links/
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 .لە بەستەرە خێراکان لینکێکدانانی سایتی سەرۆکایەتی هەرێم  کە وەکو  •

https://presidency.gov.krd  / 

 .لە بەستەرە خێراکان لینکێکدانانی سایتی پەرلەمانی کوردستان وەکو  •

https://www.parliament.krd/ 

وەکانی حکومەتی هەرێم ئەوانەی لە وکۆکردنەوەی داتا لەسەر پش : 2021ڕۆژمێری ساڵی  دروستکردنی -٢٠
 2021ڕۆژمێری ساڵی  دروستکردنی بۆنە فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان  وپەرلەمان پەسەند کراوە و 

 حکومەت. ماڵپەڕیبۆ هەرسێ زمان و دیاری کردنیان لە ڕۆژمێرەکە و باڵوکردنەوەیان لە 

 https://gov.krd/rojjmer-2021/ بۆ زمانی کوردی 

  / https://gov.krd/arabic/information-and-services/krg-calendar-2021بۆ زمانی عربی 

  /https://gov.krd/calendar-2021بۆ زمانی ئینگایزی 

حکومەت و دۆزینەوەی کەم و کوڕییەکانی و دروست کردنی ڕاپۆرتێک دەربارەی   ماڵپەڕیوردبینی لە  -21
 .کەم و کوڕی  و هەڵەکانی ماڵپەڕی حکومەتی هەرێمی کوردستان. هاوپێچ کراوە

و هەماهەنگی کردن لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی بۆ وەرگرتنی  کۆرۆنادروستکردنی داشبۆردی نوێی  -22
تاوەکو لە ماوەی داهاتوو ئەم داشبۆردە نوێیە جێگەی داشبۆردی   کۆرۆناکۆتا الین لیستی نەخۆشانی 

ئێستا بگرێتەوە، داشبۆردەکە ئامادەیە لە هەر کاتێک الین لیستەکە لەالیەن وەزارەتی تەندروستی یاخود 
 بگات کاری پێدەکرێت و لەالیەن فەرمانگەوە بەڕێوەدەبرێت. مانستا بەدەستئەم داشبۆردەی ئێ

 هەماهەنگی و بەدواداچوون  لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی تاوەکو ئیستاش: -23

وەرگرتنی الین لیستی توشبوانی کۆرۆنا بە چەند جارێک پاککردنەوەی داتاکان و بەردەوام بوونمان  •
 لەگەڵیان.

حکومەتی  ماڵپەڕیسەبارەت بە بەیاننامەکانی کۆرۆنا و دانانیان لە داشبۆردی  ڕۆژانەبەدواداچوونی  •
 هەرێمی کوردستان.

پێشووی وەزارەتی تەندروستی کە پێشووتر نەکرابوو و وەرگرتنی    ماڵپەڕیدانانی لینکی ئەرشیفکراوی   •
 .حکومەتی هەرێمی کوردستان ماڵپەڕیبەشێک لە داتاکانی ماڵپەرە کۆنەکەیان بۆ 

 http://archive.gov.krd/moh/mohkrg.org/Default.html 

و دانانی ئەو   (گرێبەستەکان)سەب تابێکی نوێ بۆ وەزارەتی تەندروستی بە ناوی  دنیدروستکر •
 .گرێبەستانەی لە وەزارەتی تەندروستی دەردەچێت

 https://gov.krd/moh/publications / 
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https://presidency.gov.krd/
https://presidency.gov.krd/
https://www.parliament.krd/
https://www.parliament.krd/
https://www.parliament.krd/
https://gov.krd/rojjmer-2021%20%20%20/
https://gov.krd/rojjmer-2021%20%20%20/
https://gov.krd/rojjmer-2021%20%20%20/
https://gov.krd/arabic/information-and-services/krg-calendar-2021/
https://gov.krd/arabic/information-and-services/krg-calendar-2021/
https://gov.krd/arabic/information-and-services/krg-calendar-2021/
https://gov.krd/calendar-2021/
https://gov.krd/calendar-2021/
https://gov.krd/calendar-2021/
http://archive.gov.krd/moh/mohkrg.org/Default.html
https://gov.krd/moh/publications/گرێبەستەکان/
https://gov.krd/moh/publications/گرێبەستەکان/
https://gov.krd/moh/publications/گرێبەستەکان/


 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

222الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

کە تیایدا  (کاروچاالکییەکان)ەندروستی بە ناوی سەب تابەکی نوێ بۆ وەزارەتی ت دروستکردنی •
 کاروچاالکییەکانی کابینەی نۆیەمی وەزارەتی تەندروستی دانراوە.

https://gov.krd/moh/publications / 

وەزیرەکانی  کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی   هەموو دانانی ژیاننامەی  سەرۆکی حکومەت و  -24
 .کوردستان بە هەر سێ زمان

 cabinet-krd/government/the.//gov:https )کوردی  

 cabinet-arabic/government/the/krd.//gov:https عەرەب  

ی ز  cabinet-krd/english/government/the.//gov:https ئینگلی 

وەزیرەکانی کابینەی نۆیەمی حکومەت بە زمانی عەرەبی   هەمووژیاننامەی    دروستکردنی  دانانی رێزبەند و
 حکومەتی هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕیو وردبینی بۆ زمانی کوردی و ئینگلیزی و دانانیان لە 

 و هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی دارایی وئابوری بۆ وەرگرتنی داتا و زانیاریی پێویست: سەردانکردنی -2٥

وەزارەتی دارایی و ئابووری لە  ماڵپەڕیلە   2021تاوەکو ساڵی  2013ڕێنماییەکانی ساڵی  هەموودانانی  •
 پێگەی فەرمیی حکومەتی هەرێمی کوردستان.

 https://gov.krd/mofe/publications /ڕێنمایی ەکان /  

 .2021تاوەکو ساڵی  2013ی ساڵی گشتاندنەکان هەموودانانی  •
 https://gov.krd/mofe/publications /گشتاندن /  

 2008کە تیایدا یاساکانی ساڵی  (یاساکان)دانانی سەب تابێکی نوێ لە بەشی باڵوکراوەکان بە ناوی  •
 ابوری دانراوە.ی وەزارەتی دارایی و ئ2013تاوەکو 

 https://gov.krd/mofe/publications /یاساکان /  

دەستەی گشتی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی )هەماهەنگی و بەدواداچوون لەگەڵ  -26
و دانانی پەیکەری رێکخراوەییان و بەشی پەیوەندییەکان و لینکەکانیان بۆ هەر  (هەرێمی کوردستان

 حکومەتی هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕیسێ زمان  لە 
 https://gov.krd/dngo/  

و هەماهەنگی کردن و بەدواداچون بۆ وەزارەتی پەروەردە بەمەبەستی وەرگرتنی داتا و  سەردانکردن -27
 زانیاریی پێویست:

کە تیایدا تەندەرەکانی وەزارەتی پەروەردە (ئاگاداری)سەب تابێکی نوێ بە ناوی دروستکردنی •
 دادەنرێت.

 https://gov.krd/moe/publications / 
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کە تیایدا ئەو پۆستەرانەی وەزارەتی پەروەردە (پۆستەر)سەب تابێکی نوێ بە ناوی دروستکردنی •
ە رایدەگەیەنێت بۆ خۆپارێزی بە دوو زاراوەی سۆرانی و کرمانجی، هەروەها بە زمانی ئینگلیزی دانراو 

 حکومەتی هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕیلە

a) .کەمپینی ڕێنمایی خۆپارێزی 
b) .کەمپینا ڕێنمایێن خۆپارێزی 
c) Self -poster protection awareness campaign 

https://gov.krd/moe/publications /پۆستەر / 

سەب تابێکی نوێ لە بەشی سیستەم و خوێندن بە ناوی ساڵنامەی خوێندن کە تیایدا  دروستکردنی •
ڕێنمایی و فەرمانەکانی  هەموو 2021ساڵەکان بەجیا دانراوە هی ساڵی  هەمووساڵنامەی خوێندن 

 ئەمساڵ دانراوە.
 https://gov.krd/moe/system-and-education /ساڵنامەی- خوێندن / 

کردنەوەیەک لەو ڕێنماییانەی کە بۆ ڕوونهەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە دانانی چەند 
 بەشی هەواڵ. کردنەوەی قوتابخانە و جۆنیەتی خۆپارێزییان لە

گۆڕانکاری لە تابی سیستەم و خوێندن و البردنی هەندێک سەب تاب و زیادکردنی سەب تابی نوێ   •
 بەپێی ئەو بارودۆخەی ئێستاکە بۆ هەر سێ زمان.

https://gov.krd/moe/system-and-education / 

 و هەماهەنگی و بە دواداچونمان  لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان. سەردانکردنی -28

 روست کردنی پێنچ سەب تابی نوێ بۆ بەشی  کوردی بە ناوەکانی:د •

a) .یاسای وەبەرهێنان 
b) .پالنی وەبەرهێنان 
c) مۆڵەت پێدراوەکان. پڕۆژە 
d) .راستی وەبەرهێنان 
e) .ڕاپۆرتەکان 

h ttps://gov.krd/boi/publications / 

 پێنچ سەب تابی نوێ بۆ بەشی عربی بە ناوەکانی: دروستکردنی •

a) ستثمار.ألقانون ا 
b) ستثمار.ألخطە ا 
c) ستثمار.ألواقع ا 
d) .التقریر 

h ttps://gov.krd/boi-ar/publications / 
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 پێنچ سەب تابی نوێ بۆ بەشی ئینگلیزی بە ناوەکانی: دروستکردنی •

a) Investment law 
b) Investment plan 
c) Licensed projects 
d) Investment fact sheet 
e) Business doing 
f) Report 
h ttps://gov.krd/boi-en/publications / 

 

 How to obtain public Benefits for investments in other)سەب تابێکی نوێ  دروستکردنی •
language ) بۆ هەر یەک لە زمانەکانی (Chinese-Farsi-Japanese-French-German-Italian-

Russian-Spanish)  حکومەتی هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕیدانراوە لە 

هەماهەنگی و بەدواداچون لەگەڵ وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان و دروست کردنی دوو سەب تابی نوێ  -29
اڵوکراوە ب، کە تیایدا كتێب و (راپۆرتەکان)و  (کتێبەکان)بۆیان لە بەشی باڵوکراوەکان بە ناوی 

 حکومەتی هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕیراپۆرتەکانیان دانراوە لە 
 https://gov.krd/mocy/publications / 

سەردانی کردنمان و هەماهەنگی و بە دواداچون لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی و دانانی  -30
 حکومەتی هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕیژمارەی نوێی نەشرەی هێما بازرگانییەکان لە 

 https://gov.krd/moti/publications / 

 .هەماهەنگی و بە دواداچوون لەگەڵ وەزارەتی داد -31

 https://gov.krd/moj/publications / 
 .ە باڵوکرانەوە(261)ژمارەکانی وەقایعی کوردستان تا نوێترین ژمارە کە ژمارە هەموودانانی  •

 https://gov.krd/moti/publications / 

کار و چاالکی سااڵنەیان   ڕاپۆرتی،کە (کار و چاالکییەکان)سەب تابێکی نوێ بە ناوی  دروستکردنی •
 دانراوە.تیایدا 

 https://gov.krd/moti/publications / 

 حکومەتی هەرێم. ماڵپەڕیگۆڕینی پەیوەندییەکانیان و چاالککردنی لە   •

 https://gov.krd/moti/contact / 

بەدواداچون و هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی کارەبا و گۆڕینی داتای تابی پەیوەندی و چاالککردنی لە  -32
 حکومەتی هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕی

https://gov.krd/moel/publications/   
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 ministry) بۆ وەزارەتی  publicationزمانی ئیگلیزی  لە بەشی  دروستکردنی سەب تابێکی نوێ بۆ  -33
of construction and housing) بە ناوی(regulation) و(project)  کە تیایدا بەشێک لە پڕۆژەکانی

  حکومەتی هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕیدانراوە لە  2021و  2020ساڵی 
 https://gov.krd/moel/publications / 

هێنان و فێرکردنی ئەو وەزارەت و دەستانەی سەردانمان کردوون بۆ چۆنیەتی ناردن و ڕێکخستنی ڕا -34
 داتاکان.

بەشی ئەرشیفی فەرمانگەی میدیا و زانیاری و پێدانی زانیاری  لەسەر چۆنیەتی ئەرشیف   سەردانکردنی  -3٥
 کردنی ڕۆژنامە و گۆڤارەکان.

 پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی هەفتانە. -36

سەبارەت بە هاتنی پاپا فرانسیس بە هەماهەنگی لەگەڵ میدیای ناوخۆ دروست کردنی بانەرێک و  -37
 کردن لە هاتنی پاپای ڤاتیکان بۆ هەرێمی کوردستان.هاوپێچ کراوەالپەڕەیەکی تایبەت بۆ پێشوازی 

هەماهەنگی و بەدواداچون لەگەڵ دەستەی گشتی ناوچە کوردستاننیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی   -38
بۆ هەر   (ی فیدڕاڵعێراقی دەستوری  140ڕاپۆرتی هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی مادەی  )کوردستان دانانی  

 سێ زمان.

ڕێبەری نووسین بۆ میدیا و سۆشیاڵ میدیا فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان   ست کردنی لینکێک بۆدرو  -39
 و پاشان باڵو بونەوەی لە ماڵپەر لە فەرمانگەی میدیاو زانیاری بەشی باڵوکراوەکان.

https://gov.krd/dmi/publications / 

وردبینی و چاککردنی زانیاری سەبارەت بە فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە تابی قونسوڵگەری  -40
 بیانی لە هەرێم بۆ نووسینگەی باڵیوزخانەکان.

 https://gov.krd/dfr/foreign-representation/  

اوەکانی ئاو دروست کردنی سەب چهەماهەنگی و بەدواداچوون لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەر -41
ایالنەی کە پێویست بوو ف هەموووە دانانی  (توێژینەوەکان)تابەک بۆ زمانی کوردی و عربی بە ناوی 

    / https://gov.krd/moawr/publications                                                                                  دابندرێت.

باڵوکراوەی   102دانان و باڵوکردنەوەی هێما بازرگانیەکان بۆ وەزارەتی بازرگانی و پێشەسازی ژمارە  -42
 یەکەم و دووەم و سێیەم بۆ زمانی کوردی و عربی.

دانانی چەند ڤیدیۆیەکی کورت و پوخت بۆ وەزارەتی پەروەردە کە سەبارەت بە کردنەوەی   -43
 قوتابخانەکان و چاالکییاکانی وەزارەتی پەروەردە.

https://gov.krd/moe/publications /ڤیدیۆ / 
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انکاری تێدا دەکرێت ڕئەو ڕێکارانەی حکومەتی هەرێم چین سەبارەت بە کۆرۆنا گۆ  کۆرۆناسەبارەت بە    -44
لەگەڵ هەر بەیانەکی وەزارەتی ناوەخۆ کە دەردەچێت ئەپدەیتی دەکەینەوە و ڕێکدەخرێت لە ماڵپەر 

 دادەنرێت بە پێی تاب وسەب تابەکان.
 https://gov.krd/coronavirus/what-you-should-know /  

 پەر بۆ ڤاکسین کە تیایدا باس لە :ڵتابەک لە ما دروستکردنی -4٥

 ڤاکسین  ✓
 جۆرەکانی ڤاکسین ✓
 ڤاکسینەکە بە چ شێوەیەک کار دەکات.   ✓
 سوودی ڤاکسین. ✓
 بۆ دەبێت ڤاکسین وەربگرین؟ ✓
 سەالمەتە؟ کۆرۆناتا چەند ڤاکسینی  ✓
 ئایا هیچ کاریگەریەکی الوەکی هەیە ڤاکسینەکە؟ ✓
 ڕێنمایی پێش وەرگرتنی ڤاکسین. ✓
 ڕێنمایی وەرگرتنی ڤاکسین و ژمارەی ژەمەکانی. ✓

https://gov.krd/coronavirus/vaccine / 

بە ناوی  سەب تابێک بۆ  وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن بۆ زمانی کوردی  دروستکردنی -46
 :پڕۆژەکان کە تییایدا

 .زاخۆ –دروستکردنی دوو ئۆفەرپاس لە ڕێگای دهۆک  ✓
 .کاری ماوەی ڕێگای گرشین ✓
 .بە هەمان شێوە بۆ زمانی عەرەبی بە ناوی المشاریع کە تیایدا ✓
 .زاخۆ – دهۆکبناء الجسور على طريق  ✓
 .االعمال المتبقية لطريق تقاطع كرشين ✓

https://gov.krd/moch/publications /پڕۆژەکان/  

دانانی سروودی نیشتمانی لە ماڵپەر لە بەشی بەستەرە خێراکان بە ناوی لۆگۆ و ئااڵ و سروودی   -47
 سێ زمان بەم شێوە :نیشتمانی  بۆ هەر 

 بۆ بۆنە فەرمییەکان. باندی میوزیکی سەربازی ✓
 بۆ بۆنە فەرمییەکان. نۆتی باندی میوزیکی سەربازی  ✓
 ی.وەرزشی و پەروەردەی چاالکیبۆ  (سۆل مێجەر)ئۆرکیسترای سەمفۆنیا   ✓
هەمان شێوە بۆ ، یوەرزشی و پەروەردەی چاالکیبۆ  (سۆل مێجەر)یسترای سەمفۆنیا نۆتی ئۆرک   ✓

 زمانی عربی و ئینگلیزیش دانراوە.
https://gov.krd/information-and-services/press-material 

https://gov.krd/coronavirus/what-you-should-know/
https://gov.krd/coronavirus/what-you-should-know/
https://gov.krd/coronavirus/what-you-should-know/
https://gov.krd/coronavirus/vaccine/
https://gov.krd/coronavirus/vaccine/
https://gov.krd/coronavirus/vaccine/
https://gov.krd/moch/publications/پرۆژەکان/
https://gov.krd/moch/publications/پرۆژەکان/
https://govkrd.b-cdn.net/National%20Anthem/Musical%20Note/Symphony%20Orchestra%20%20Ey-Reqib%20(Kurdish%20National-Anthem)%20symph..pdf
https://govkrd.b-cdn.net/National%20Anthem/Musical%20Note/Symphony%20Orchestra%20%20Ey-Reqib%20(Kurdish%20National-Anthem)%20symph..pdf
https://gov.krd/information-and-services/press-material


 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

227الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

 باڵوکردنەوەی داتای ڕۆژانەی وەزارەتەکان کە بۆمان دەنێرن وەکو وەزارەتی داد وەقایعی کوردستان. -48

نوێنەرایەتیەکانی حکومەتی هەرێم لە  هەمووبۆ فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە پێداچونەوە بە -49
ەکان لە هەرێمی یگەریڵسینگەی کونسووگەرییەکان و نوڵکونسو هەمووەها بە هەرو دەرەوە و

 کوردستان و ڕێکخستنیان.

 بۆ ئەکادیمیای کوردی ئەو گۆڤار انەی  دەردەچێت لە ماڵپەر دادەنرێت. -٥0

ئەو پڕۆژانە    هەمووبۆ دەستەی وەبەرهێنان سەب تابەک دروست کراوە بۆ هەلی وەبەرهێنان کە تییایدا    -٥1
هەر  و  دانراوە کە پێویستە بە گشتی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و بەپێی پارێزگاکان پۆلێن کراوە

بەم شێوەیە بەسەر   ئینگلیزیپارێزگایەک بەپێی سیکتەر دانراوە  بۆ هەر سێ زمانی کوردی و عەرەبی و  
 سێکتەرەکان دابەش کراوە:

 .سازیرتی پیشەكە رهێنان لەبەدەرفەتەکانی وه ✓
 .سازیی پیشەدروستكردنی شار و ناوچە ✓
 .سازی پیترۆكیمیاویاتپیشە ✓
 .لی پزیشكیلوپەكە رمان وسازی دهپیشە ✓
 .كانوهسازی خۆراك و خواردنەپیشە ✓
 .یسازی بیناسازی و فلزپیشە ✓
 .سازی رستن و چنین و چەرمپیشە ✓
 .سازی جۆراوجۆرپیشە ✓
 .كانی ئاورچاوهرتی كشتوكاڵ و سەكە رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓
 .كاننداوهبواری بە  ✓
 .كانی چاندن و سامانی ئاژەڵتەرفەده ✓
 .و شوێنەوار  شتیاریرتی گەكە رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓
 .رتی کارەباكە رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓
 .رتی تەندروستیكە رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓
 .تیاڵیەرتی كاروباری كۆمەكە رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓
 .جێبوون رێگاوبانبواری نیشتە  رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓
 .وهی گواستنە بوار رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓
 .رتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستیكە رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓
 .)بواری وەرزشی, بواری هونەری(  کەرتی رۆشنبیری و الوان رهێنان لەبەكانی وهتەرفەده ✓

 

https://gov.krd/boi/publications/investment-opportunities / 
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 بۆ زمانی عربی:
https://gov.krd/boi-ar/publications/investment-opportunities / 

 بۆ زمانی ئینگلیزی:
 https://gov.krd/boi-en/publications/investment-opportunities/  

کە تییایدا  (پڕۆژەی وێستگەکانی گواستنەوە)بۆ وەزارەتی کارەبا سەب تابەک دروست کراوە بە ناوی  -٥2
کە هەر پڕۆژەیەک زانیاری تەواوی لەسەر پڕۆژەکە دانراوە لەگەڵ   گرینگ دانراوە، پڕۆژەیەکیچەند 

 .دانراوەڤیدیۆ و لە ماڵپەر 

 https://gov.krd/moel/publications /پڕۆژەی-وێستگەکابز -گواستنەوە /  

ئەپدەیت کردنی  ڕێکارەکانی خۆپارێزی حکومەتی هەرێم چ بکات بۆ پاراستن کۆمەڵگا  بەپێی ئەو  -٥3
 لە وەزارەتەکان دەردەچێت و ڕێکخستن و دانانیان لە ماڵپەر.بەیانانەی کە 

بۆ وەزارەتی کارەبا سەب تابەک دروست کراوە بە ناوی کار و چاالکییەکان کە تیایدا کار و چاالکی  و  -٥4
پڕۆژەکانی وەزارەتی کارەبا  لە کابینەی نۆیەم دا دانراوە وە دانانی هەندێکیان بەشێوەی ڤیدیۆی لە 

 .ماڵپەڕ

و  ە وبۆ وەزارەتی پەروەردە لەگەڵ دەست پێکردنەوەی دەوامی قوتابخانەکان چەند ڕێنمایەک دەرچو -٥٥
 لە ماڵپەر  باڵوکراوەتەوە . کە ڤیدیۆ کردنیان بە پۆستە ر و

ئەو هێما بازرگانیانەی وەزارەتی بازرگانی دەریدەکات بە هەردوو زمانی کوردی و   باڵوکردنەوەی -٥6
 عەرەبی.

ڕێکخستنی لینکی ڤیزا لە ماڵپەر  و ئەپدەیت کردنی بە هەماهەنگی لەگەڵ  وەزارەتی ناوەخۆ و  -٥7
 پەیوەندییەکانی دەرەوە و دانانیان لە ماڵپەر.

فەرمانگە و  دەستەکان سەبارەت بە چۆنیەتی ڕێکخستنی  وەزارەت و    هەمووکردنەوەی خولێک بۆ  -٥8
 کاتژمێر . 8داتا و ناردنی بە شێوەی ئەلیکترۆنی خولەکە ماوەی دوو ڕؤژە بۆ 

لە هەلی کارەکەهەر  و هەلی کار بە شێوەی ئەلیکترۆنی بۆ زمانی کوردی و ئینگلیزی دروستکردنی -٥9
بکاتەوە   ڕر دانراوە ناتوانێت دووجار پوسنو بکاتەوە وکەسێک  تەنها یەکجار  دەتوانی فۆرمەکە پر  

شێوە یەکجار  ژمارەی پەیوەندیەکانیش بەهەمان ،و لەبەر ئەوەی تێکەاڵویەک دروست دەبوو
دەتوانرێت بنوسرێت و ژمارەی هەڵە وەرناگیرێت لە کۆتایدا لەالی خۆمان دابەش دەبێت بەسەر  

 داواکارییان . یبەشەکان بە پێ

 اپرسی بۆ بەشداری کردنمان لە پیشانگای های تێکس بە زمانی ئینگلیزی و کوردی.ڕردنی ئامادەک -60

https://gov.krd/boi-ar/publications/investment-opportunities/
https://gov.krd/boi-ar/publications/investment-opportunities/
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ڕێکخستنەوەی زانیارییەکان و دانانیان   توێژینەوەی زانستی وو    پێداچونەوە بە وەزارەتی خوێندنی بااڵ  -61
 :لە ماڵپەر بە کۆتا ئەپدەیت

 زانکۆ  باوەرپێکراوەکان ✓
 زەمالەکان ✓
 پۆست دکتۆرا ✓
 پەرەپێدانی پرۆگرامەکان ✓
  لینکێک بۆ زانکۆ الین بە شێوەی ئەلیتکرۆنیەکەی لە ماڵپەر دروستکردنی - ✓

https://gov.krd/mohe/external-links/  

یەکەی کە ببێتە ئاسانکاری بۆ یلینکێک بۆ بنکەی یاسادانانی هەرێم بەشێوەی ئەلیکترۆن دروستکردنی -62
 تیان.اڵهاوو

https://www.yasaii.info/index.php?lang=ku  

 لە ماڵپەر. 2021ڕێنماییەکانی  هەمووسەبارەت بە وەزارەتی دارایی و ئابووری دانانی  -63
 https://gov.krd/mofe/publications/ ڕێنماییەکان/  

مەکە بە شێوەیەکی ڕکە تێدا فۆ ڕیزای ئەلیکترۆنی لە ماڵپەڤبۆ وەزارەتی ناوخۆ دانانی لینکی  -64
 تەوە و وەرگرتنی ڤیزەش بە هەمان شێوە ئەلیکترۆنی دەبێت.ێدەکر ڕئەلیکترۆنی پ

 https://gov.krd/moi/services/  

بۆ وەزارەتی ناوخۆ لینکی سەرپێچی هاتووچۆ پارێزگاکانی هەولێر سلێمانی دهۆک بەشێوەکی  -6٥
 دانراوە. ماڵپەڕئەلیکترۆنی لە ناو 

 https://gov.krd/moi/services/  

 سایتی وەزارەتی پێشمەرگە و ئەرشێف کردنی سایتەکەیان لە ماڵپەر. ڕاگرتنی -66
 

 یەکانیە گشتیپەیوەندی بەشی هەماهەنگی و
تاکو  2021/ 5/ 26 ڕێکەوتیڕۆژ لە  4پالنی میدیایی، بۆ ماوەی  ی خولی نووسینی هەواڵ وڕێکخستن .1

 بۆ شەش وەزارەت ویەک دەستە. 2021/ 5/ 30

  تا 2021/ 6/ 13 ڕێکەوتی، بۆ ماوەی دوو ڕۆژ لە (Information Updeate System)ی خولی ڕێکخستن .2
 ، بە بەشداربوونی گشت دەزگاکانی حکوومەت.2021/ 6/ 14
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 دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە
 

 ئاستی چاکسازییەکەم: 

 .تایبەت بە راوکردن و پاراستنى ئاژەڵى کێوى ڕێنماییارکردنەوەى هەمو -

هەڵسەنگاندنى کاریگەرى ژینگەیی و   ڕاپۆرتیتایبەت بە ئامادەکردنى  ڕێنماییئامادەکردنى رێبەرى   -
 .ێتى هەوالۆژەى کواڕپ ونەوەى بەوپێداچ

نوێنەرى  وەزارەت و (١٤) خۆى لە نوێنەرى ى ژینگەاڵکارکردنەوە لەگەڵ ئەنجومەنى باسەرلەنوێ  -
 .ێکخراوە ژینگەییەکان دەبینێتەوەڕ

 .بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری ژینگەیی -

مەبەستى یەکخستنى  پێکهێنانى بۆردى رێکخراوە ژینگەییەکان لەسەر ئاستى هەرێمى کوردستان، بە -
رێکخراو بوو، لەچوارچێوەى   (٢٢٠)هاوبەش لەبوارى هۆشیارى ژینگەیی، کە ژمارەیان تواناکان و کارى 

 .بۆردى لەسەر ئاستى پارێزگاو ئیدارە سەربەخۆکان کۆکرانەوە (٥)

پارکى نوێ و ئەنجامدانى چەندین چاالکى جۆراوجۆرى وەکو سیمینارو  (٣)بەشدارى لەکردنەوەى   -
لەبوارى هۆشیارى و  نووسراوو  و بیستراو ى بینراوڕاگەیاندنى بەرنامە و دیدارى تایبەت لە کەناڵەکان

 .کردن و بەشدار بوون لەچەندین چاالکى مەیدانى لەبوارى هۆشیارى ژینگەیی سەرپەرشتی

ۆژى ڕو    پارێزگایەک و ئیدارەیەکى سەربەخۆ  ۆژە ژینگەییەکان، تاوەکو هەرڕکارکردن بۆ خۆماڵى کردنى   -
 .لەبوارى ژینگەتایبەت بەخۆى هەبێت 

 

 : ئاستی خزمەتگوزاری

 بۆ بەکارخستنی کاردەکەین ژینگە پارێزی کلتوریپەرەپێدان بە  مەبەستی پاراستنی ژینگە و بە -
کەمکردنەوەی زیانە ژینگەیی  خاشاک و و زبڵ یسایکلین بۆ چارەسەریڕپێشکەوتوو و  سیستەمێکی

 :دەکەینەوە ڕوونتگوزاریدا بۆتان ەخزمو چاالکی لە ئاستی  لە خوارەوە کۆمەڵێک کار ،بکات
 

 :پڕۆژە ژمارەیەكبە  ڕەزامەندی پێدانی مۆڵەت و ▪

 شتیاری،ەگ خزمەتگوزاری، شتوکاڵ،ک نیشتەجێبوون، تەندروستی، بازرگانی، پێشەسازی،) -
ەزامەندییان پێنەدراوە بەهۆی پابەند ڕ و مۆڵەت ۆژانەڕهەروەها ژمارەیەک لەم پ، (پەروەردەیی

هەروەها لە بواری ژینگەی سروشتی . (تاوەر، پیشەسازی)ە ژینگەییەکان وەکو ڕێنماییونیان بە ونەب
اوکردنی گورک و هەروەها ڕسەرپێچی  ێروێشک و هەندەئاژەڵی ک پێدانی مۆڵەتی تەواوی باڵندەو

 .ینی داری وشکڕمۆڵەتی ب

خاک و پشکنینی کیمیاوی   تاقیگەکانی فەرمانگەکانمان هەڵدەستن بە ئەنجامدانی پشکنینی کیمیاوی -
 .گوند و کەمپەکان و ناحیە قەزا و کتریۆلوجی ئاو لە چەند شار وەب و
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 : و چاالکییە بەردەوامەکان رێکار

 .فرێدانی پاشماوەكان ڕێنماییی ڕەشنووس -١

خۆپاراستن لە تیشكە نا ئەیۆن كراوەكانی دەرچوو لە سیستەمی پەخش و ناردن  ڕێنماییی ڕەشنووس -٢
 .و مۆبایل

 .ەكانیكیمیاوی مادەچۆنیەتی كۆگاكردن و مامەڵە كردن لەگەڵ  ڕێنماییی ڕەشنووس -٣

 .سندوقی ژینگە ڕێنماییی ڕەشنووس -٤

زرگانی و ە گشتییەكانی شار و ناوچە پیشەسازییەكان لەگەڵ وەزارەتی باڕێنماییی ڕەشنووس -٥
 .پیشەسازی ئامادەكراوە

 .ی تیشكدەرەكانمادەكۆگاكردن و گواستنەوەی سەرچاوە و  ڕێنماییی ڕەشنووس -6

 .ۆژانەی سەرپێچی ژینگەییان هەیەڕچۆنیەتی سزادانی ئەو پ ڕێنماییی ڕەشنووس -7

 . ٢٠١7ۆژەكان ڕپۆڵێنكردنی پ ڕێنماییاری هەموی ڕەشنووس -8

 . ٢٠٠8ی ساڵی  (8)پاراستن و چاككردنی ژینگە ژمارە اركردنی یاسای هەموی ڕەشنووس -٩

 . ٢٠١٠ساڵی  (٣)اركردنی یاسای دەستەی پاراستن و چاككردنی ژینگە ژمارە هەموی ڕەشنووس -١٠

 .ێوەبردنی پاشماوەكانڕیاسای بە ڕێنماییی ڕەشنووس -١١
 

 ٢٠٢١ە پەسەندكراوەكانی ساڵی ڕێنمایی ▪

 .سەربڕخانەكان ڕێنماییرەشنووسی  -١

  . ٢٠١٩كوالێتی هەوا  ڕێنماییاركردنی هەمو -٢

 . ٢٠١٩ - ٢٠٠٩ی ساڵی  (١)ژمارە  ڕێنماییاری هەمو -٣

 .ۆژانەی سەرپێچی ژینگەییان هەیەڕقەرەبووی زیانەكانی ژینگەیی بۆ ئەو پ ڕێنماییرەشنووسی  -٤

 .اركردنی ڕێنمایی تایبەت بە ڕاوكردنهەمو -٥
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 دەستەی وەبەرهێنان
 

 

 پێشەكی: 

 دەستەى وەبەرهێنان دامەزرا،  ٢٠٠٦-8-١لە ڕێکەوتى  ٢٠٠٦ساڵى  (4)بە یاسای وەبەرهێنانى ژمارە   پاڵپشت
کەرتى تایبەت و هاوبەشى پێکردنى لە بوژانەوەى ژێرخانى ئابوورى هەرێمى   کردنى  پشتگیری  بەمەبەستى
 کوردستان.

پڕۆژەى وەبەرهێنان داوە، بە سەرمایەى  (١١٢٦)ە ساڵی ڕابردوو، دەستەی وەبەرهێنان مۆڵەتی بە دلە پانز
ئێستا   ەکان تاماییڕێنرى ئەمریکى،  لەناو ئەمانەشدا بەهۆى پابەندنەبوون بە یاسا و  المایار دۆ  (74)نزیکەى  

مایار  و  (57)مۆڵەت بە سەرمایەى زیاتر لە  (98٠)مۆڵەتى وەبەرهێنان هەڵوەشێنراونەتەوە، هەروەها  (١4٦)
 مایۆن دۆالر کارپێکراوە. (8١٦)

دراوە بە سەرمایەی  پڕۆژە (87)،  مۆڵەت بە 2021/ 6/ 22تا  2020/ 7/ 8لە کابینەی نۆیەم و لە رێکەوتی 
 دۆنم زەوی لەم سێکتەرانەی خوارەوە:  (7 ٠75)مایۆن دۆالر و لەسەر ڕووبەری   (3٠3)مایار و  (7)نزیکەی 

 مایۆن دۆالر. ١3٠مایار و  ١بە سەرمایەی  پڕۆژە ٢9 پیشەسازی: .١

 مایۆن دۆالر. 43٠بە سەرمایەی  پڕۆژە 4 نیشتەجێبوون: .٢

 مایۆن دۆالر. ٢٦بە سەرمایەی  پڕۆژە 5 فێرکردن: .3

 مایۆن دۆالر. ٦٠مایار و  5بە سەرمایەی  پڕۆژە ١5 گەشتیاری: .4

 مایۆن دۆالر. ٢بە سەرمایەی  پڕۆژە ١ وەرزشی: .5

 مایۆن دۆالر. 3٠9بە سەرمایەی  پڕۆژە ١9 بازرگانی: .٦

 مایۆن دۆالر. 53بە سەرمایەی  پڕۆژە ٦ تەندروستی: .7

 .مایۆن دۆالر ٢٢7بە سەرمایەی  پڕۆژە 5 کشتوکاڵ: .8

 .مایۆن دۆالر 9بە سەرمایەی  پڕۆژە ١ نەری:هو .9

 .مایۆن دۆالر 58بە سەرمایەی  پڕۆژە ٢ خزمەتگوزاری: .١٠
 

 (٦١9)پێشکەش بە دەستەی وەبەرهێنان کراوە  (2021/ 6/ 22)وە تا پە(2020/ 7/ 8) ۆژانەی لە ڕکۆی ئەو پ
   ( 511) ن وپڕۆژە (58)ۆژانەی بڕیاریان لەسەر نەدراوە ڕنەکراوە و ئەو پ پڕۆژەیان پەسند (5٠)پڕۆژە بووە، 

 ١7١پڕۆژە، ساێمانی:  89هەولێر: )مایار دۆالر  ١3پڕۆژە پەسندکراون بە سەرمایەی خەمڵێندراوی زیاتر لە  
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لە ناو ئەمانەشدا لە  ، (پڕۆژە ١4، راپەڕین: پڕۆژە 4٢پڕۆژە، گەرمیان:  ٢3پڕۆژە، هەڵەبجە:  7٢پڕۆژە، دهۆک: 
مایار دۆالر و لە  3پەسەندکراوە بە سەرمایەی زیاتر لە  پڕۆژە (١٢٢) رى پیشەسازى جۆراوجۆرسێکتە

مایۆن دۆالر. پڕۆژەکان لە قۆناغى  ٦١٢پڕۆژە پەسەند کراوە بە سەرمایەی زیاتر  (5٠)سێکتەرى کشتوکاڵى 
 جیاجیاى مامەڵەن بە مەبەستى پێدانى مۆڵەت.

دواى دەستبەکاربوونى کابینەى نۆیەم لە چوارچێوەى کارنامەى کابینەکە، دەستەى وەبەرهێنان پاڵپشت بە 
 بڕگەو تەوەرەکانى کارنامەى حکومەت لە ماوەى یەک ساڵى تەمەنى ئەم هەنگاوانەى ناوە: 

 

 ئاستى چاکسازییەکەم: 

ەوەی و پێداچوونەوەی  ڕێکخستنبااڵ دەرکراوە بە مەبەستی    ئەنجومەنیبڕیاری    ١٦لە ماوەی ئەم ساڵەدا   •
 لەوانە:، وەبەرهێنان پڕۆسەی

سەبارەت بە تەرخانکردنی  ٢٠٢١ی ساڵی (3)کە تایبەتە بە دەرکردنی ڕێنمایی ژمارە  (58٦)بڕیاری ژمارە   -
 زەوی بۆ پڕۆژەکانی وەبەرهێنان.

سەبارەت بە نرخی  ٢٠٢١ی ساڵی (٢)ژمارە کە تایبەتە بە دەرکردنی ڕێنمایی  (585)بڕیاری ژمارە   -
 هاندراوی کرێی بانەوانی و نرخی هاندراوی زەوی بۆ تەمایکردنى پڕۆژەکانی وەبەرهێنان.

کرێی  سەبارەت بە ٢٠٢١ی ساڵی (١)کە تایبەتە بە دەرکردنی ڕێنمایی ژمارە  (584)بڕیاری ژمارە   -
 .ەکان کە دەستەی وەبەرهێنان پێشکەشی دەکاتیخزمەتگوزاری

تایبەتە بە دیاریکردنی میکانیزمی گۆڕینی سێکتەری ئەو پڕۆژانەی مۆڵەتیان  (587)بڕیاری ژمارە   -
 دەکەن. پڕۆژەوەرگرتوە و داوای گۆڕینی سێکتەری 

 بە پڕۆژەی هێژا ستی  چارەسەرکرا.  هاوواڵتیانکێشەی  (58٠)بە بڕیاری ژمارە  -

ڕێنماییەکانى وەبەرهێنان  ئەو پڕۆژانەى کە تا ئێستا دەست بەکار هۆى پابەندنەبوون بە یاسا و بە -
نەبوونە بەهۆى کەمتەرخەمى وەبەرهێنەر، بڕیاردراوە کە مۆڵەتەکانیان هەڵبوەشێنرێتەوە و 

 یەکانیان بگەڕێنرێتەوە بۆ حکومەت. یزەو

ژنەى یینان، و لبووەکانى ناو پڕۆژەکانى وەبەرهێاردرا پەلە بکرێت لە تەمایکردنى یەکە نیشتەجبڕی -
 ى بۆ پێکهێنرا و، بەردەوامە.(متفرغ)

یەکانیان بەر پڕۆژەکانى وبەرهێنان ییانەى کە زەویکردنەوەى ئەو خاوەن  زەوووبڕیاردرا لە قەرەب -
 .  دواکەوتبووکردنەوەکەیان وو قەرەب کەوتووە، کە بەهۆى قەیرانى دارایى، 
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ەرهێنان دەستکراوە بە ئەنجامدانی رێکارەکانی بەمەبەستی کارئاسانی بۆ مۆڵەتپێدانی پڕۆژەکانی وەب -
دامەزراندنی بۆردی سیستەمی یەک پەنجەرە بەمەبەستی )کاراکردنی سیستەمی یەک پەنجەرەیی 

لە  49٦١). دواتر بۆ جێبەجێ کردنی ئەم  بڕیارە دەستەکەمان بە فەرمانى ژمارە (ڕۆتینکەمکردنەوەی 
ژنەکە دەست بەکارە و چەند کۆبوونەوەیەکى ئەنجامداوە. لەوانە یپێکهێندراوە. لژنەی بۆ  یل  (٢٠١9/ ١٢/ 3

 .USAIDکۆبوونەوە نوێنەرى دەستەى وەبەرهێنان لەگەڵ نوێنەرى 

ی وەبەرهێنان بە سودوەرگرتن لە پالنی وەزارەتە ٢٠٢٠پالنی  پێداچوونەوە بە و نوێکردنەوە -
پڕۆژەی تر لە سێکتەرە  ٢5٠ەر بەجۆرێک زیاتر لە پەیوەندارەکان و پێویستیەکانی بازاڕ و بەکارب

جیاکان زیادکران بۆ پالنەکە و داوا لە وەزارەتە پەیوەندارەکان کراوە، کە زەوی بۆ پڕۆژەکانی هاتوو  جیا
ەک بۆ دروستکردنی نەخشەی وەبەرهێنان. پالنەکە یبکرێت، وەک ئامادەکاری لە پالنەکە تەرخان

دەستەى  / تا بەردەستە لە وێب حکومەتى هەرێمى کوردستانئامادەکراو و ڕاگەیاندراوە، ئێس
 وەبەرهێنان بە هەر سێ زمانى  کوردى، ئینگایزى، عەرەبى .

نیشتەجێیەکان و لەم چوارچێوەیەشدا چەندین لیژنە کار بۆ   پڕۆژەکارکردن بۆ چارەسەرکردنی کێشەی   -
دەشتی بەهەشت، فاۆریا ستی، کانی ئەڵمانی، گوندی ئارام، باژێری )چارەسەرکردنی کێشەی پڕۆژەکانی  

 کارەکان لە قۆناغی کۆتاییدان. (ستێرا

نەران بە نەوەی بەڕێز سەرۆکی حکومەت و دەستەی وەبەرهێنان لەگەڵ ژمارەیەک لە وەبەرهێوکۆبو -
مەبەستی هاندان و پشتگیری و ڕاییکردنی کارەکانی وەبەرهێنەران و کارئاسانی کردن لە ڕێکارەکانی 
پێدانى مۆڵەتی وەبەرهێنان، جەخت لە جێبەجێکردنی کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێم 

چاکسازی لە سێکتەری کرایەوە، لە پەرەپێدانی وەبەرهێنان و هاندانی وەبەرهێنەری خۆماڵی و بیانی و  
پێناوەشدا ڕاو و سەرنج و   ەکان لەویگونجاو بۆ چارەسەری کەموکورتی یوەبەرهێنان، دانانى ئالیەت

 ەکانی وەبەرهێنەران بۆ ئەو مەبەستە وەرگیرا.یتێبنی
 

 ئاستى خزمەتگوزاریدووەم: 

ژنەی تایبەتمەند سەبارەت بە پێداچوونەوەی نرخی خزمەتگوزاری بۆ پڕۆژەکانی یبەردەوامی کاری ل -
ژنەکە دەستبەکارە و نرخى بۆ چەند پڕۆژەیەک داناوە بە  یدا. لهاوواڵتیاننیشتەجێبوون لە بەرژەوەندی 

 .%٦٠جۆریک لە هەندێ پڕۆژە نرخى داشکاندنەکە گەیشتۆتە 

یەکان و  ئاسانکاری بۆ دامەزراندنی کارگەکان ییە بنەڕەتیجۆرە خزمەتگوزار  هەمووبەمەبەستی گەیاندنی   -
لە سێکتەری پیشەسازی و ڕەخساندنی هەزاران هەلی کار بۆ دەستی کاری خۆماڵی، دەستەی وەبەرهێنان 
و الیەنە پەیوەندارەکان کاریان بۆ دامەزراندنی چەندین ناوچەی پیشەسازی کردووە لە سەرتاسەری 

 ەی خوارەوە:شێوەی هەرێمی کوردستان، بەم
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ناوچەی پیشەسازی تیمار و کردنی ناوچەکە بە ناوچەیەکی پیشەسازی لە قۆناغى کۆتاییدایە و   ✓
 کارەکانى تەواو بووە و تەنها ماوە ڕابگەێنرێت. هەموو

کارى پەسندکردنى سەرەتایى بۆ کرابوو، لە ئێستادا   ٢٠٢٠-7-7ناوچەى پیشەسازى کانى سپى لە  ✓
 ەکار کردووە. مۆڵەتی وەرگرتووە و دەستی ب

 ناوچەی پیشەسازی لە پارێزگای هەڵەبجە زەوى بۆ تەرخانکراوە . ✓

 ناوچەی پیشەسازی لە خورماڵە لە قۆناغی سەرەتاییدایە . ✓

 ناوچەی پیشەسازی لە قەزای عەربەت لە قۆناغی پێشکەشکردنی پڕوپۆزەڵدایە. ✓

 ناوچەی پیشەسازی کەاڵر لە قۆناغی ڕاییکردنی مامەڵەدایە. ✓

 .زەویدایە -ناوچەی پیشەسازی ڕانیە لە قۆناغی دابینکردنی  ✓
 

 ئاستى ئابووری و داراییسێیەم: 

هاوەردەکراو  لە سێکتەرى پیشەسازى  بۆ ناوخۆى  کەلوپەلى ئەنجامدانى توێژینەوەیەک لەبارەى •
مى کوردستان، بە پشتبەستن بەم  رێەکانى هەڕەکانى بەکاربەر لە بازایهەرێمى کوردستان و پێداویستی

 هەلى وەبەرهێنانی نوێ دیاریکرا و خرانە بەردەستەى وەبەرهێنەران. (٢٠٠)توێژینەوەیە زیاتر 
 

 ئاستى کارگێریچوارەم: 

بڕیاردرا بە کردنەوەى بەڕێوبەرایەتى  (575)نجومەنی بااڵی وەبەرهێنان بە ژمارە بە بڕیاری ئە •
 بەستنەوەی ڕاستەوخۆی بە دەستەی وەبەرهێنان. و وەبەرهێنانی سۆران و زاخۆ
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 دەزگای گشتی کاروباری مین
 

دەزگا  جۆراوجۆرەکانىساڵى رابردوو لە الیەن تیمە  یەکەکانى ئەنجامدراو لە ماوەى یکیاالگرنگترین چ
 :مین لە خوارەوە ئاماژەى بۆکراوە

 

بە مین و تەقەمەنى   پیسبوو  ڕووبەریمەتر دووجا    (5٠9.84١)لە    زیاتر  (MCT)البەرى دەزگا    تیمەکانى مین -١
 (34٠.3٦8)  هەروەها.  مینى دژە تانک   (٢٠  )مینى دژە کەسى و    (١٠.4٠5  )ووبەرە  ڕ پاککراوەتەوە و لەناو ئەو  

  ڕووبەری مەتر دووجا  (7,١٠٠)دۆزراونەتەوە و لەناو بردراون. لە هەمانکاتدا  (UXO)پارچە تەقەمەنى 
.  ە وەتەزراونۆد  (EOD)پارچە تەقەمەنى    (٢.١٦9  )ها  هەروە  پاککراوەتەوە.  (عبوات ناسفة )  IEDپیسبوو بە  

 ( ٦)مینى نوێ کە تۆمارکراون،    یگەڵژمارەى کێلەناوبراوە.    ( A117A3)ۆکە لە جۆرى  ڕبۆمبى گەورەى ف  (١)
 مین. یکێاگە

زەوى پاککراوە لە مین و   (١٦)کۆى  کردنى بۆکراو هەڵساوە بە تەسایم دەزگاى مین لەماوەى ئاماژە -٢
دووجا بۆ خاوەنەکانیان بەمەبەستى دووبارە بەکارهێنانەوەیان   مەتر (١.٠٢٦.7١4)  ڕووبەریبە  تەقەمەنى

 بەم شێوەیە: 

 .مەتر دووجا (٦5,97٠) ڕووبەریپارچە زەوى بە  (4)ر ێپارێزگاى هەول -

 .مەتردووجا (٢49.954) ڕووبەریپارچە زەوى بە  (8)مانى ێپارێزگاى سا  -

مەتردووجا کە یەک  (7١٠,79٠) ڕووبەریپارچە زەوى بە (4)ک نیەتى و ئیدارەى گەرمیان ۆپارێزگاى ده  -
 کێاگە مین و شەش ناوچەى شەڕگە دەگرێتە خۆى.

سەردان بۆ کێڵگە   (473)لە ماوەى ساڵى رابردوو توانیویانە    (QA)تیمەکانى دڵنیایی جۆرى و مۆڵەتپێدان   -3
 پڕۆسەیمەتر دووجاى زەوى  (73.975) سەردانانەدا تیمەکان توانیانەمینەکان ئەنجام بدەن لەو 

  بکەنەوە. هەروەها بەڕێوەبەرایەتى دڵنیایی جۆرى لە هەمان ماوەدا هەڵساوە بە نوێ  پشکنینى بۆ
 مۆڵەت بۆ کۆمپانیا و رێکخراوەکانى بوارى مین لە هەرێمى کوردستان.  ( 5 )کردنەوەى 

ترسیەکانى مین و تەقەمەنى دەزگا لە ماوەى دیاریکراو توانیویانە تیمەکانى هۆشیارکردنەوە لە مە -4
لە پیاو و ئافرەت و منداڵ  (8.9٠٠)شاروچکە و گوند و کەمپى ئاوارەکان بکەن و  (348)سەردانى 

لە هۆیەکانى هوشیارکردنەوە وەک   (8,8٠8)سودمەندبوون. هەروەها تیمەکان هەڵساون بە دابەشکردنى  
کى ڵبەسەر خە (رێبەرى هۆشیارکردنەوە لیفایت و کارتى زانیارى پەیوەندیکردنپۆستەر و نامیاکەى )

 مەترسیدارەکان.  ناوچە گوندەکان لە

لەبوارى ڕاهێنان و کردنەوەى خول لەماوەى دیاریکراودا، دەزگا خولى مینالبەرى و خولەکانى ترى  -5
 خول ئەنجامدراون. (٢٢) بە بەردەوامى دەکاتەوە و لەو ماوەیەدا ۆکاروبارى مین لە ئاستى ناوخ

 لە دەستداوە.  یانیان گیان  (5)مین و تەقەمەنى کەوتوون کە    بەر    هاوواڵتی  ( 9) لە ماوەى ساڵى رابردوو   -٦
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 ئەنجومەنی  بااڵی کاروباری خانمان
 

 ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانمان ئەم چاالکییانەی خوارەوەی ئەنجامداوە:
 

1 

پێداچوونەوە بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی خێزان و ئافرەت و  :چاالکی
 . ئامادەکردنی رەشنووسی یاسایەکی نوێ بۆ ئەو مەبەستە

شوێنی یاسایی و مەدەنی دیموکراسیانە بۆ رێگرتن لە پێشێاکردنی   و  ێڕگرتنەبەری   : ئامانجی ستراتیژی
 . مافەکانی ئافرەتان

 هەولێر   – جانیوێری :کات و شوێن

 :هاوبەش
وەزارەتی ناوخۆ، بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی خێزان 

ئافرەتان لە پەرلەمانی کوردستان، و ئافرەتان، لیژنەی داکۆکیکردن لە مافی 
 .رێکخراوە ناوخۆیی و بیانییەکان و نەتەوەیەکرتووەکان

 .رەشنووسەکە ئامادەیە ، تەواوبووە :دەرەنجام
 

2 

 :چاالکی
ئامادەکردنی پەیڕەوێکی نوێ بۆ ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانمان کە لەگەڵ 

درێژخایەنەکانی کابینەی نۆیەم و رەوشی ئێستای ئافرەتان لە هەرێم  ئامانجە
 . بگونجێت

دروستکردنی بڕیار و وەرگرتنی بەرپرسیارێتی   پڕۆسەیکردنی ژنان لە    پێ  بەشداری : ئامانجی ستراتیژی
 .لە سەرکردایەتی و بەڕێوەبردنی هەرێم

 . هەولێر / مەی-مارس :کات و شوێن

دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی کەرتی گشتی، رێکخراوە ناوخۆیی و بیانییەکان،  :هاوبەش
 . ئاژانسەکانی سەر بە نەتەوەیەکگرتووەکان

 :دەرەنجام
رەشنووسەکە بۆ سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران   ،تەواو بووە
 . بەرزکراوەتەوە

 

3 

 .رۆژەی بەرەنگاربوونەوە توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر  ١٦ئەنجامدانی هەڵمەتی   :چاالکی

بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری کۆمەڵگا سەبارەت بە کاریگەرییە نەرێنییەکانی  : ئامانجی ستراتیژی
 . توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان

 . هەولێر – نۆڤەمبەر :کات و شوێن

 :هاوبەش
وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی، ئەوقاف، پەروەردە، 
دامەزراوەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی جێندەری و بەهێزکردنی ژنان،  

 .نەتەوەیەکگرتووەکانسندووقی دانیشتووانی  
 . تەواوبووە  - :دەرەنجام
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4 

 :چاالکی

جیهانی ژنان. بەشێوەیەکی مەیدانی سەردانی هەر  ڕۆژی مارس،  8یادکردنەوەی 
چوار پارێزگاکەی هەرێم کراو خەاڵتی ئەنجومەن درا بە ئافرەتانی لێهاتوو و  
گەنجانی داهێنەر و هەروەها ئەو کچ و ژنانەی لە کەرتی تایبەتدا خاوەن کاری 

 . نخەاڵتکرا  -ژن لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان  ٢5خۆیانن لە هەر پارێزگایەک. 

یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر  : ئامانجی ستراتیژی
 .کارپێکراوەکان و رێککەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

 . هەولێر، ساێمانی، هەڵەبجە و دهۆک / مارس :کات و شوێن

پارێزگا، دامەزراوەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی پارێزگارەکانی هەر چوار  :هاوبەش
 .جێندەری و بەهێزکردنی ژنان، سندووقی دانیشتووانی نەتەوەیەکگرتووەکان

 . تەواو بووە :دەرەنجام
 

5 

لەسەر  (رێکخراوەکانی ژنان)کۆبوونەوە لەگەڵ رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی  :چاالکی
 .پارێزگاکەی هەرێمئاستی هەر چوار 

گەشەپێدان و پێشخستنی ژنان و سوودوەرگرتن لە تواناکانیان لەبوارە جیاجیاکانی  : ئامانجی ستراتیژی
 . ژیان

 . هەولێر، ساێمانی، هەڵەبجە و دهۆک / مارس :کات و شوێن
 . رێکخراوەکان :هاوبەش

 . تەواوبووە  - :دەرەنجام
 

6 

 :چاالکی
. (ئافرەتان لە کەرتی گشتی ڕۆڵی)لێكۆڵینەوەیەکی مەیدانی لەسەر ئەنجامدانی 

ناوخۆ، پێشمەرگە، داد، تەندروستى، پەروەردە و ) لێکۆڵینەوەکە وەزارەتەکانی
 دەگرێتەوە. (كاروكاروبارى كۆمەاڵیەتی

دروستکردنی بڕیار و وەرگرتنی بەرپرسیارێتی لە   پڕۆسەیبەشداریپێکردنی ژنان لە   : ئامانجی ستراتیژی
 .سەرکردایەتی و بەڕێوەبردنی هەرێم

 . وەزارەتەکان –جانیوێری  :کات و شوێن
 .سندووقی دانیشتووانی نەتەوەیەکگرتووەکان، زانکۆی ئەمریکی لە ساێمانی :هاوبەش

 .دەکرێت٪ی تەواە بووە و کار لەسەر بەشەکانی دیکەی ٦٠ :دەرەنجام
 

7 

 :چاالکی
و   ٢٠٢7-٢٠١7پێداچوونەوە بە ستراتیژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان  

ارکردن و دەرچوواندنی یاسای  هەمووهەروەها کارکردن لەگەڵ پەرلەمان بۆ 
 .پێویست

پێشێاکردنی گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی و مەدەنی دیموکراسیانە بۆ رێگرتن لە  : ئامانجی ستراتیژی
 . مافەکانی ئافرەتان

 .هەولێر – وێرییربێف :کات و شوێن
 .سندووقی دانیشتووانی نەتەوەیەکگرتووەکان، زانکۆی ئەمریکی لە ساێمانی :هاوبەش

 .٪ی تەواە بووە و کار لەسەر بەشەکانی دیکەی دەکرێت٦٠ :دەرەنجام
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8 

 :چاالکی
دیالۆگ لەسەر رێگرتن، خزمەتگوزارییەکان و ی بەرفراوان و ڕاگەیاندنهەڵمەتی 

کوشتن بە پاساوی شەرەف، هاوسەرگیری )کۆتاییهێنان بە نەریتە زیانبەخشەکان 
 . (منداڵ، خەتەنە

گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی و مەدەنی دیموکراسیانە بۆ رێگرتن لە پێشێاکردنی  : ئامانجی ستراتیژی
 . مافەکانی ئافرەتان

 .هەولێر –مارس  :کات و شوێن
 .وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، سندووقی دانیشتووانی نەتەوەیەکگرتووەکان :هاوبەش

 .٪ی تەواو بووە و کار لەسەر بەشەکانی دیکەی دەکرێت٦٠ :دەرەنجام
 

٩ 

 :چاالکی

ەوشی  ڕسەردانی مەیدانی بۆ کەمپەکانی پارێزگای دهۆک بۆ لێکۆڵینەوە لە 
زگاربووی دەستی داعش. هەروەها ئەنجامدانی دیبەیتێک بە ڕئافرەتانی ئێزدی 

جیهانی نەهێشتنی توندوتیژی سێکسی لەکاتی جەنگدا   ڕۆژیی حوزەیران،  ١9بۆنەی  
 .لە اللش

 : ئامانجی ستراتیژی
یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر 

 .کارپێکراوەکان و رێککەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان
 . دهۆک – جون :کات و شوێن

، پسپۆڕانی ناوخۆیی، رزگاربووان،  فیدڕاڵوەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی حکومەتی  :هاوبەش
 .رێکخراوەکانی ژنان و بەرپرسانی حکومەتی خۆجێی دەڤەرەکە

 . تەواوبووە :دەرەنجام
 

10 

 :چاالکی

ی لەگەڵ الیەنە جێبەجێکارەکانی یاسای ڕاوێژکاری کۆبوونەوەیەکی ڕێکخستن
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزان و ئافرەت و کۆی یاساکانی پەیوەست بە 
پرسى ئافرەتان بۆ دەستنیشانکردنی ئاستەنگەكانى بەردەم جێبەجێکردنیان بە  

 . ئامادەبوونی بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران 

ۆ رێگرتن لە پێشێاکردنی ێوشوێنی یاسایی و مەدەنی دیموکراسیانە بڕگرتنەبەری  : ئامانجی ستراتیژی
 . مافەکانی ئافرەتان

 .هەولێر -  دیسێمبەر :کات و شوێن

 :هاوبەش
داواکاری گشتی، بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی  
ئافرەتان و خێزان، دادوەرانی دادگای توندوتیژی خێزانی، دادوەرانی لێکۆڵینەوە، 

 . کەسێتیدادوەرانی دادگای باری 
 . تەواوبووە :دەرەنجام
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11 

 :چاالکی

ی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانمان بە ئامادەبوونی بەڕێز  ڕێکخستن
سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگر و ئامادەبوونی وەزارەتە ئەندامەکان لە 

هۆکارەکانی زیادبوونی ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانماندا بۆ تاوتوێکردنی 
 .هەندێک جۆری توندوتیژی و چارەسەرکردنیان

گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی و مەدەنی دیموکراسیانە بۆ رێگرتن لە پێشێاکردنی  : ئامانجی ستراتیژی
 . مافەکانی ئافرەتان

 . ئەنجومەنی وەزیران  – مەی :کات و شوێن

ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانمان، بەڕێوەبەرایەتی وەزارەتەکانی ئەندام لە  :هاوبەش
 . بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان

 . تەواوبووە :دەرەنجام
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 :چاالکی
لە کۆبوونەوەی ئاشکرای پەرلەمان و وەاڵمدانەوەی پرسیاری  ئامادەبوون

پالنەکانی ئەنجومەنی خانمان بۆ  پەرلەمانتاران سەبارەت بە پرسەکانی ژنان و 
 . پێشخستنی پرسی ئافرەتان

گەشەپێدان و پێشخستنی ژنان و سوودوەرگرتن لە تواناکانیان لەبوارە جیاجیاکانی  : ئامانجی ستراتیژی
 . ژیان

 .پەرلەمان / مەی :کات و شوێن
 . پەرلەمانتارانتیمی حکومەت، لیژنە تایبەتمەندەکانی پەرلەمان،  :هاوبەش

 . تەواوبووە  - :دەرەنجام
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ێنوێنی نیشتیمانی عێراقی بۆ سندووقی مرۆیی لەپێناو ڕبەشداریکردن لە لیژنەی  :چاالکی
 .پاڵپشتی لە ئافرەت، ئاشتی

یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر  : ئامانجی ستراتیژی
 .کارپێکراوەکان و رێکەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

 .بەغداد  / جون :کات و شوێن

 :هاوبەش

جێگری نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان، هەماهەنگیکاری 
دانیشتووان، رێکخەری مرۆیی بۆ عێراق، ئەمیندارێتی ئەنجومەنی وەزیرانی  

ی، نوێنەری دامەزراوەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی جێندەری و فیدڕاڵ
 .ئافرەتان لە عێراق و کوردستانبەهێزکردنی ژنان، نوێنەرانی رێکخراوەکانی 

 :دەرەنجام
لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاردرا ئەو پارانەی کە دێتە سندووقەکەوە  ،تەواو بووە

ی و  فیدڕاڵبەشێوەیەکی دادوەرانە لەنێوان پارێزگاکانی سەر بە حکوومەتی 
 . کرێتبدابەش -هەروەها هەرێمی کوردستاندا 
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 :چاالکی

ی و فیدڕاڵکۆبوونەوە لەگەڵ ئەمیندارێتی گشتی ئەنجومەنی وەزیرانی 
بەڕێوەبەرایەتی تواناسازی ئافرەتان بۆ رێکەوتن لەسەر ئامادەکردنی چوارچێوەی  

ی (ژن، ئاشتی و ئاسایش)پالنی نیشتیمانی عێراق بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری 
 .ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان

یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر  : یئامانجی ستراتیژ
 .کارپێکراوەکان و رێککەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

 بەغدا. / ئۆکتۆبەر :کات و شوێن

 :هاوبەش
ی، بەڕێوەبەرایەتی تواناسازی  فیدڕاڵئەمیندارێتی گشتی ئەنجومەنی وەزیرانی 

ئافرەتان لە ئەمیندارێتی گشتی، دامەزراوەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی 
 . جێندەری و بەهێزکردنی ژنان 

 :دەرەنجام
رێکەوتن لەسەر چوارچێوەی پالنە نیشتیمانییەکە کرا. بڕیاردرا هەر  :تەواو بووە 

حکومەتێک بە رەچاوکردنی چوارچێوە نیشتیمانییەکە و واقیعی کۆمەڵگەی خۆی  
 . پالنی کاری خۆی دابڕێژێت
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ژن، ئاشتی و )ئامادەکردنی پالنی هەرێمی کوردستان بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری  :چاالکی
 .١3٢5ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان ی (ئاسایش

یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر  : ئامانجی ستراتیژی
 .کارپێکراوەکان و رێککەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

 هەولێر - دیسێمبەر :کات و شوێن

 :هاوبەش
وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم، پسپۆڕانی وەزارەتی ناوخۆ و 

و بیانی، رێکخراوە ناوخۆیی و نێودەڵەتییەکان، دامەزراوەی  ناوخۆیی
 . نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی جێندەری و بەهێزکردنی ژنان 

 :دەرەنجام
ژن، ئاشتی و  )پالنی کاری هەرێمی کوردستان بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری  ،تەواو بووە
ئامادەکراوە و  ١3٢5ی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان (ئاسایش

 . وەزارەتی ناوخۆ رەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کراوە ڕێگەیلە
 

16 

نیشتیمانی عێراق بۆ جێبەجێکردنی  ی ئەرێکردنی پالنی ڕاگەیاندنبەشداریکردن لە  :چاالکی
 .١3٢5ی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان (ژن، ئاشتی و ئاسایش )بڕیاری 

یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر  : ئامانجی ستراتیژی
 .کارپێکراوەکان و رێککەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

 .بەغدا – دیسێمبەر :کات و شوێن

 :هاوبەش
ی، بەڕێوەبەرایەتی تواناسازی  فیدڕاڵئەمیندارێتی گشتی ئەنجومەنی وەزیرانی 

ئافرەتان لە ئەمیندارێتی گشتی، دامەزراوەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی 
 . جێندەری و بەهێزکردنی ژنان، رێکخراوەکانی ئافرەتان 

 :دەرەنجام
ژن، ئاشتی و  )پالنی نیشتیمانی عێراق بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری  ،بووەتەواو 
راگەیەندرا کە پالنی  ١3٢5ی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان (ئاسایش

 .هەرێمیشی لەخۆگرتووە
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 :چاالکی
ژن، ئاشتی و  )ناساندنی پالنی کاری هەرێمی کوردستان بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری 

بە کونسولخانە و   ١3٢5ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان ی (ئاسایش
 نوێنەرایەتی واڵتانی بیانی و هەروەها دامەزراوە بیانییەکان لە کوردستان

یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر  : ئامانجی ستراتیژی
 کارپێکراوەکان و رێککەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

 هەولێر  -  جانیوێری :کات و شوێن

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە، دامەزراوەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی  :هاوبەش
 جێندەری و بەهێزکردنی ژنان 

 :دەرەنجام
تەواو بووە: هۆکارەکانی پشت پالنی کوردستان و هەروەها کۆڵەگە سەرەکییەکانی 

کرایەوەو داوای هاریکاری تەکنیکی و دارایی و گۆڕینەوەی ڕوونبۆ ئامادەبووان 
 ئەزموون و زانیاری بۆ جێبەجێکردنی پالنەکە کرا
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ی ئەنجومەنی ئاسایشی (ژن، ئاشتی و ئاسایش)ساڵەی بڕیاری  ٢٠یادکردنەوەی  :چاالکی
 بە ئامدەبوونی وەزارەت و الیەنە پەیوەندیدارەکانی تر ١3٢5نەتەوەیەکگرتووەکان 

یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر  : ئامانجی ستراتیژی
 کارپێکراوەکان و رێککەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

 بەغدا -  نۆڤەمبەر :کات و شوێن

 :هاوبەش
ی سەۆککۆمار، ڕاوێژکاروەزارەتی ناوخۆ، داد، نوێنەری سەرۆکایەتی هەرێم، 

، رێکخراوەکانی ژنان، فیدڕاڵنوێنەری ئەمیندارێتی گشتی ئەنجومەنی وەیرانی 
 دامەزراوەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی جێندەری و بەهێزکردنی ژنان 

 :دەرەنجام
تەواو بووە: باس لە چۆنیەتی جێبەجێکردنی پالنی نیشتیمانی و ئاستەنگەکانی  

و   فیدڕاڵا و هەماهەنگی نێوان هەردوو حکومەتی بەردەم جێبەجێکردن هەروەه 
 هەرێم کرا بۆ جێبەجێکردنی پالنەکە

 

1٩ 

 :چاالکی

زگاربووانی کچ و ژنی ئێزدی لە کەمپەکان و گوێگرتن لە کێشەکانیان و ڕسەردانی 
پاشان داوەتکردنی نوێنەرەکانیان بۆ هەولێر و کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزیری ناوخۆ  

پێکهێنانی لیژنەیەک بۆ بەدواداچوونی داواکارییەکانیان، لیژنەکە بە ئەمری و 
 سەرۆکوەزیران پێکهێنراوە

گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی و مەدەنی دیموکراسیانە بۆ رێگرتن لە پێشێاکردنی  : ئامانجی ستراتیژی
 مافەکانی ئافرەتان 

 دهۆک -هەولێر  / نۆڤەمبەر :کات و شوێن

وەزارەتی ناوخۆ، سندووقی دانیشتووانی نەتەوەیەکگرتووەکان، دامەزراوەی   :هاوبەش
 نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ یەکسانی جێندەری و بەهێزکردنی ژنان 

 :دەرەنجام
ی ڕاوێژکارتەواو بووە: لیژنەکە پێکهێنراوە لە ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانمان، 

 وەزیران بۆ کاروباری ئێزدییەکان، نوێنەری دیوان سەرۆک
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 :چاالکی
ی سیمینارێک سەبارەت بە جێبەجێکردنی یاسای پاڵپشتی ژنانی  ڕێکخستن

زگاربووی ئێزدی بەمەبەستی گواستنەوەی ئەزموونی دامەزراوەکانی هەرێم بۆ  ڕ
 ییەکانفیدڕاڵدامەزراوە 

ێوشوێنی یاسایی و مەدەنی دیموکراسیانە بۆ رێگرتن لە پێشێاکردنی ڕگرتنەبەری  : ئامانجی ستراتیژی
 مافەکانی ئافرەتان 

 هەولێر  / مەی :کات و شوێن

دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی هەرێم، رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی سەر بە   :هاوبەش
 نەتەوەیەکگرتووەکان، رێکخراوە خۆجێییەکان 

٪ی تەواو بووە. کۆبوونەوەکەی تر لە هەولێرو بە ئامادەبوونی الیەنە  5٠ :دەرەنجام
 ی  ئەنجامدەدرێتفیدڕاڵپەیوەندیدارەکانی حکومەتی  
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 :چاالکی
کۆبوونەوەی بەردەوام لەگەڵ نوێنەری واڵتان و رێکخراوە نێودەڵەتی و شاندە 

دامەزراوەکانی پەیوەست بە  بیانییەکان بە مەبەستی بەدەستهێنانی پاڵپشتی بۆ 
 کاروباری ژنان لە حکومەت، هەروەها ئاڵوگۆڕکردنی بیروڕا و ئەزموون 

یاسا  ڕۆشناییبایەخدان بە پرسەکانی ئافرەتان و دابینکردنی مافەکانیان لەژێر  : ئامانجی ستراتیژی
 کارپێکراوەکان و رێککەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

  :کات و شوێن

 فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە :هاوبەش
 بە بەردەوامی هەیە  :دەرەنجام
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وانگەی یەکسانی ڕیاسای وەبەرهێنان لە پڕۆژەپێداچوونەوە بە رەشنووسی  :چاالکی
 جێندەری و خستەڕووی بۆ الیەنی پەیوەندیدار

 : ئامانجی ستراتیژی
پێویستە ئافرەتان بە توانا و لێهاتوویی خۆیانەوە ڕۆڵ و پێگەی شایستەی خۆیان 

و  ئابووریلە کۆمەڵگادا وەرگرن و بەشدارییەکی کارای ناو کایەی سیاسی و 
 کۆمەاڵیەتیی هەرێمدا بکەن

 هەولێر / ئۆکتۆبەر :کات و شوێن
 دەستەی وەبەرهێنان :هاوبەش

 تەواوبووە  :دەرەنجام
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 ێوەی پرۆگرامی مەشرق جێندەر فەسیلیتی لەگەڵ بانکی جیهانیچچاالکییەکان لە چوار

23 
(1) 

سێ ورکشۆپ لەسەر نۆرمە کۆمەاڵیەتییەکان و لەچوارچێوەی هەڵمەتی بە   :چاالکی
 مافەکانت بناسە بەڕێوەچوو 

 : ئامانجی ستراتیژی
پێویستە ئافرەتان بە توانا و لێهاتوویی خۆیانەوە ڕۆڵ و پێگەی شایستەی خۆیان 

و   ئابووریلە کۆمەڵگادا وەرگرن و بەشدارییەکی کارای ناو کایەی سیاسی و 
 کۆمەاڵیەتیی هەرێمدا بکەن

 ئۆناڵین  -  نۆڤەمبەر :کات و شوێن

پەیوەندیدارەکان، سەرۆکی پەیوەندییە دەرەکییە بانکی جیهانی، نوێنەری الیەنە  :هاوبەش
 میدیاییەکانی حکومەتی هەرێم

 بەردەوامە :دەرەنجام
 

23 
(2) 

 :چاالکی
پێنج کۆبوونەوە لەسەر کاینیکەکانی تایبەت بە چاودێری منداڵ بەڕێوەچوو بە  

لەسەر ئاستی  فیدڕاڵبەشداری الیەنی پەیوەندیدار لە حکومەتی هەرێم و 
 (لوبنان و ئوردن)رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

 : ئامانجی ستراتیژی
ی خۆیان پێویستە ئافرەتان بە توانا و لێهاتوویی خۆیانەوە ڕۆڵ و پێگەی شایستە
و   ئابووریلە کۆمەڵگادا وەرگرن و بەشدارییەکی کارای ناو کایەی سیاسی و 

 کۆمەاڵیەتیی هەرێمدا بکەن
 ئۆناڵین  / مارس :کات و شوێن

بانکی جیهانی، نوێنەری الیەنە پەیوەندیدارەکان لە هەرێمی کوردستان، عێراق،  :هاوبەش
 لوبنان، ئوردن

 تەواوبووە  :دەرەنجام
 

23 
(3) 

 :چاالکی

پێداچوونەوەیەک بە یاسای کاری هەرێمی کوردستاندا کرا بۆ دەستنیشانکردنی ئەو 
هۆکارانەی کە دەبنە رێگر لەبەردەم بەشداری ئابووری ژنان. دەرکەوت کە لە 

کی یاسای کار دا باس لە هەراسانکردنی سێکسی  ێهەرێمی کوردستان، لە هیچ بەش
شنووسی یاسای کاری هەرێم وردبینی بۆ کرا و لە شوێنی کار دا نەکراوە. بۆیە رە

راسپاردە و پێشنیاریش بۆ وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی و ئەنجومەنی وەزیران  
 بەرزکرایەوە

 : ئامانجی ستراتیژی
پێویستە ئافرەتان بە توانا و لێهاتوویی خۆیانەوە ڕۆڵ و پێگەی شایستەی خۆیان 

و   ئابووریلە کۆمەڵگادا وەرگرن و بەشدارییەکی کارای ناو کایەی سیاسی و 
 کۆمەاڵیەتیی هەرێمدا بکەن

 هەولێر / دیسێمبەر  :کات و شوێن
 بانکی جیهانی الیەنە پەیوەندیدارەکانی هەرێم، تیمی کاری  :هاوبەش

 تەواوبووە  :دەرەنجام
 



 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی

245الپەڕە                                                                                                                  فەرمانگەی هەماهەنگ    

23 
(4) 

 :چاالکی
رکشۆپێک لەسەر دامەزراندنی ئافرەتان و خاوەندارێتی زەوی  ۆئەنجامدانی 

کشتوکاڵی بۆ گەنگەشەکردنی گرنگترین کەلێنە دۆزراوەکانی پێداچوونەوە بە  
 یاساییەکانیاسای کار و هەروەها خستنەڕووی راسپاردەکان بۆ چاکسازییە 

 : ئامانجی ستراتیژی
پێویستە ئافرەتان بە توانا و لێهاتوویی خۆیانەوە ڕۆڵ و پێگەی شایستەی خۆیان 

و   ئابووریلە کۆمەڵگادا وەرگرن و بەشدارییەکی کارای ناو کایەی سیاسی و 
 کۆمەاڵیەتیی هەرێمدا بکەن

 هەولێر - ئەپریل :کات و شوێن

حکومییە پەیوەندیدارەکان، رێکخراوە خۆجێییەکان، کۆمپانیاکانی کەرتی الیەنە  :هاوبەش
 تایبەت

 تەواوبووە  - :دەرەنجام
 

23 
(5) 

 :چاالکی
وانگەی چاودێری ڕئەنجامدانی لێکۆڵینەوەیەک لەسەر شرۆڤەکردن و لێکدانەوەی 

جیاوازی مندااڵن و هەروەها پێشخستنی باشترین توێژینەوەی حاڵەت سەبارەت بە  
 رەگەزی هێزی کار

 : ئامانجی ستراتیژی
پێویستە ئافرەتان بە توانا و لێهاتوویی خۆیانەوە ڕۆڵ و پێگەی شایستەی خۆیان 

و   ئابووریلە کۆمەڵگادا وەرگرن و بەشدارییەکی کارای ناو کایەی سیاسی و 
 کۆمەاڵیەتیی هەرێمدا بکەن

 هەولێر - ئەپریل :کات و شوێن
 الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەت، بانکی جیهانی  :هاوبەش

 بەردەوامە :دەرەنجام
 

23 
(6) 

 :چاالکی

ی واژۆکردنی یادداشتی لێگەیشتن لەنێوان رێکخراوی ئای ئێف سی و  ڕێکخستن
ژووری بازرگانی هەرێمی کوردستان بۆ دەستپێکردنی پالتفۆرمی فێربوونی  

بەرزکردنەوەی توانای کۆمپانیاکان بۆ وەرگرتنی هێزی کاری هاوتاکان لەپێناو 
 دامەزراو لەسەر بنەمای داواکاری -زنجیرەیەک ویبیناری ڕێگەیئافرەتان لە

 : ئامانجی ستراتیژی
پێویستە ئافرەتان بە توانا و لێهاتوویی خۆیانەوە ڕۆڵ و پێگەی شایستەی خۆیان 

و   ئابووریاو کایەی سیاسی و لە کۆمەڵگادا وەرگرن و بەشدارییەکی کارای ن
 کۆمەاڵیەتیی هەرێمدا بکەن

 هەولێر / جانیوێری :کات و شوێن
 ئای ئێف سی، ژووری بازرگانی هەرێمی و کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت رێکخراوی :هاوبەش

 تەواوبووە  - :دەرەنجام
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 ئەکادیمیای کوردی
 

 گۆڤاری ئەكادیمیای كوردی  : یەكەم

، (كوردی، عەرەبی، ئینگایزی)ژمارە لە گۆڤاری ئەكادیمیا بە هەرسێ زمانی  ( ٢) ،لە ماوەی ئەم ساڵەدا
یانە یە. ئەم گۆڤارە گرینگی تەواوی بەو توێژینەوە زانستڕالپە (١٢٠٠)باڵوكردۆتەوە بە قەبارەی زیاتر لە 

 داوە، كە خزمەت بە فەرهەنگ و شووناس و مێژووی كوردستان دەكەن.
 

 انسدا ڕن و ڕێزلێنان و بەشداریكردن لە كۆنفبەستڕسیمینار و كۆ : دووەم

 لە جیهاندا و بە مەبەستی (كۆرۆنا) ١9ئەكادیمیای كوردی بەهۆی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی كۆڤید 
 بڕیاریدا لەم ماوەیەدا هیچ  كۆرو سیمینارێك ئەنجام نەدات.  هاوواڵتیانپاراستنی تەندروستی 

 

  :بەرنامە

و   (روژ بیانیمال جميل ) لە كەالر بە ناونیشانی ٢٠٢١ بەشداری كردن لە لێكۆڵینەوەیەك لە شوباتی  - ١
 .(پ.د. عەبدولفەتاح عەلی بۆتانی) لەالیەن بەڕێز (١959تموز  ١4حوادث كركوك )

م. محەمەد حەمە )دا لەالیەن بەڕێز ٢٠٢١لە شوباتی  (ماتقی مال جمیل روژ بیانی)بەشداری كردن لە  - ٢
  (باقی

ؤتمر الدولي االفتراضى الم) لە (طاطين في خدمة القرآن الكريمجهود الخ)بابەتی بەشداری كردن لە  - 3 
دا بەڕێوەچوو وەك  ٢٠٢١ی ئازاری ١١و  ١٠لە  (سنە –كوردستان )كە لە  (لاقران الكريم والاغة العربية 
 خوێندرایەوە. (یغم. محەمەد عەلی قەرەدا)وتەبێژێك بابەتێك لەالیەن 

 ١9٦١ی ئەياول    ١١شی  ڕ شۆ  بەسەرساڵ    (٦٠)بەشداری كردن لە كۆنگرەی زانستی بە بۆنەی تێپەربوونی    -  4
 ١9٦١اياول  ١١)لێكۆڵینەوەی ثورة بە ناوی چوو ی زانكۆی دهۆك بەڕێوە چكە لەالیەن سەنتەری بیشك 

 ( ، دراسة اولية ١97٠اذار  ١١ _  ١9٦١اياول  ١١في كتابات و مذكرات عدد من كبار ضباط الجيش العراقي 
 .(پ.د. عەبدولفەتاح عەلی بۆتانی) لەالیەن بەڕێز

 .(پ.د. فاروق عومەر سدیق)سیمینارێك لە بابەتێكی زمانناسیدا  بۆ بەڕێز  - 5

لەسەر ناساندن و باڵوكردنەوەی كتێب و ڕۆمانی  (م. شەفیقی حاجی خدر)لەالیەن بەڕێز  سیمینارێك - ٦
 لە بەرنامەدایە.  (كچانی دووكەڵ و ئاگر)
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 چاپكراوەكانی ئەكادیمیای كوردی : سێیەم

هەرچەندە باری ئابووری بۆ ئەكادیمیا سەخت بووە، بەاڵم ئەم دەزگایە لە باڵوكردنەوەی كتێب نەوەستاوە، 
كتێب بەشێكی زۆری ئەم كتێبانە بەبێ  (١7)تییە لە بڕیژمارەی كتێبە چاپكراوەكانیشی لەم ماوەیەدا 
وەندەكانی توێژینەوە، كتێبخانە گشتییەكان، دەزگا و نا)بەرامبەر دەدرێنە شوێنە پێویستەكان وەك 

پەرلەمان، سەرۆكاتییەكان، زانكۆكان و ژمارەیەك لە كەسەیەتییەكان كتێبخانە تایبەتەكان. ئەمە جگە لە 
 : (ناردنە دەرەوەیان بۆ زانكۆ كوردییەكانی بەشەكانی دیكەی كوردستان و كتێبخانە جیهانییەكان

 وریا ئەحمەد، دەهۆڵ .  -١

 .ي الفكر التاريخى والسياسىپ. د. موحسین محەمەد حوسێن، ف  -٢

 .گەڕەگی شۆرجەهۆشیار بەكر عەزیز،   -3

 تاریق جامباز، ڕۆژنامەی هەولێر.  -4

 ئەهای هەق و شەبەك. -پ.د. زرار صدیق، كاكەیی   -5

 د. حەبیب مستەفا ئیبراهیم، ڕۆڵی ڕێساكانی داب و نەریت لە ژیانی بارزانییەكان.  -٦

 .١959ى تموز ١4 ١959اذار  8ث الموصل و كركوك وتداعياتها پ.د. عبدالفتاح عای بوتانی، حواد  -7

 .ەرهەنگی زاراوەكانی مێژووفژنەی مێژوو، یل  -8

 ، ڕێزمانی بەراورد.پ. د. ساجیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی  -9 

 . THE KURDISH DE FACTO STATE  د. هەژار بەشیر سەعدون، -١٠

 . كردلری دكتۆر فریچ كتێبێكی هەڵبستراوپ.د. جەبار قادر،   -١١

 د. نەجاتی عەبدوڵاڵ، مێژوو و كوردناسی بەشی دووەم.  -١٢

 .ەرهەنگۆكا زمانیئەحمەد زەرۆ، ف  -١3

 د. عزەت فەندی، بێدەر بێدەرا پەیڤ و زاڕەڤان.  -١4

 .(وەرگێڕان)ض لالنكار هاربیت مونتغری، كرد سوریا وجود تعر  -١5

 ق.عاابراهیم محمود، العالقون فی الخندق الم  -١٦

 ( پ.د. ئازاد عوبێد)لەالیەن بەڕێز    (هەولێر)پ.د. خایل عای موراد، دفتر تحریری موفەسەل و ئیجمالی    -  ١7
 وەرگێڕدراوە بۆ زمانی كوردی. 
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 باڵوكردنەوە بەرهەمی ئەندامانی ئەكادیمیای كوردی، كە لەژێر چاپ و ئامادەیە بۆ چاپ و :چوارەم

 .  پ.د. عەبدولفەتاح عەلی بۆتانی، القريب من تاريخ الموصل -١

بۆ   ٢٠٢٠/ ١٢/ 3٠تا  ٢٠٢١/ 9/ ١كاركردن لە ناو ئەرشیفخانەكانی فەرەنسا لە  د. نەجاتی عەبدوڵاڵ، -٢
فەرەنسا، كاری  حکومەتیئەیاوول لە بەڵگەنامە نهێنییەكانی ئامادەكردنی كتێبێك لەسەر شۆرشی 

 پۆلێنكردنی بەڵگەنامەكان تەواو بووە و لە ئایندەیەكی نزیك باڵودەبێتەوە.

 .٢٠٢١ (سورە وەردی)لە ژێر ناونیشانی  پ.د. موحسین محەمەد حوسێن، لێكۆڵنەوەیەك -3

 .(ي جوزي رائد في البحث التاريخىبندل)پ.د. موحسین محەمەد حوسێن، توێژینەوەیەك دەربارەی  -4

لە بەڵگەنامەكانی  –ئیسماعیل ئاغای شكاك  –بزوتنەوەی سمكۆ )م. محەمەد حەمە باقی، پڕۆژەی  -5
 كتێب، بەرەو تەواوبوون دەچێت. (١7)ئێران و نێودەوڵەتیدا، كە دەبێتە 

ورد لە ڕێگەی م. محەمەد عەلی قەرەداغی، بەرگی دەیەمی بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی ك -٦
 دەستخەتەكانیانەوە.

لێكۆلێنەوەی ئەدەبی   ) -: (د. محەمەد صدیقی موفتیزاد)م. محەمەد عەلی قەرەداغی، سێ دانراوی  -7
 . (، پەندی پێشینان-نالینامە –كوردی، وێژە و وێژەوانان 

 م. محەمەد عەلی قەرەداغی، دیوانی مەولەوی بەلێكۆڵینەوەیەكی نوێوە لە سێ بەرگدا.  -8

 دانراوی مەولەوی بە زمانی عەرەبی.ضياة: ەمەد عەلی قەرەداغی، الفم. مح -9

م. محەمەد عەلی قەرەداغی، دیوانی رەنجووری: لەبەر دەستخەتی رەنجووری خۆی ساغمكردووتەوە   -١٠
 و بە زیادەوە ئامادەی چاپی دووەمە.

بەرگدا   (9)نەوە لە  م. محەمەد عەلی قەرەداغی، ئاسانكردنی اقتران النیرین: ئەم كتێبە پێشتر بەلێكۆڵی -١١
 باڵوكرابۆوە ئێستا بە زمانێكی ئاسانتر دارێژتراوەتەوە. 

 . (5،  4،  3)بەرگەكانی  (ي دورالمخطوطات العالمية كنوز الكرد ف)م. محەمەد عەلی قەرەداغی،  -١٢

 (١٠٠)ە ڕووی زیاتر لە ل (ي كردستانتأریخ القرأن الكریم والتفسیر ف)م. محەمەد عەلی قەرەداغی،   -١3
 ی دەستخەتی قورئانی خۆشنووسانی كوردەوە بەرگی ئەم پڕۆژەیە نووسراوە.نوسخە

 طاط من كردستان.م. محەمەد عەلی قەرەداغی،  لێكۆلێنەوەیەك بەناوی خ -١4

 م. محەمەد عەلی قەرەداغی، مكتوبات خالد الكردی النقشبندی القرداغی.  -١5
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زمانە  -كوردی )، (كوردی -كوردی ) ژنەی بیباۆگرافیا، پۆڵكردنی فەرهەنگەكان بەپێی زمانەكانیانلی   -١٦
بەناو و ناسناوی نووسەرانیان،  )بەسێ جۆر تۆمار كراون:  (كوردی -زمانە بیانییەكان )، (بیانییەكان

 .(زبەندی ساڵی چاپكردنیانیبەناونیشانی فەرهەنگەكان، بەڕ

ژنەی بیباۆگرافیا، ئامادەكردنی بەرگی دووەمی بیباۆگرافیای ئەو بابەتانەی بە زمانە بیانییەكان یل -١7
 لەبارەی زمانی كوردییەوە نووسراون. 

 . (كوردی -كوردی )ژنەی بیباۆگرافیا، ئامادەكردنی فەرهەنگی نەتەوەییی یل -١8

 سییەوەیە.  پ.د. وریا عومەر ئەمین، بازە مەزنەكان لەبارەی مێژووی گەردووننا  -١9

 پ.د. وریا عومەر ئەمین، لە كونجی بیرەوەریمدا.   -٢٠

 پ. د. فاروق عومەر، نێرگسە جارێك لە تە پۆنجی كوردستان. -٢١

 .(هێالنە وشە)پ. د. فاروق عومەر، كاركردن لەسەر كتێبی  -٢٢

 .(لە زمانی كوردیدا (مەلە)بنیاتی وشەی )پ. د. فاروق عومەر، بە چاپ گەیاندنی باسی  -٢3

 .(پەڕینەوە لە مۆرفێمی سەربەخۆوە بۆ بەند لە زمانی كوردیدا)فاروق عومەر، نوسینی باسی پ. د.  -٢4

 م. جەمال عەبدول، فەرهەنگی گەالوێژ.  -٢5

 م. جەمال عەبدول، فەرهەنگی پێناسەكانی ڕێكخراوی مرینی نێودەوڵەتی شارستانی.  -٢٦

 م. جەمال عەبدول، كتێبی خەمی زمان. -٢7

 . ١99٢/ ١١/ ١4كردنەوەی زانكۆی ساێمانی لە م. جەمال عەبدول، دیرۆكی دروست -٢8

 م. جەمال عەبدول، فەرهەنگی پەروەردەی ئینگایزی ، عەرەبی ، كوردی.  -٢9
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 هەرێیم کوردستان 
ی

 دووەیم کابینەی نۆیەیم حکومەت
ی

 ساڵ
ی

 کار و چاالکییەکات
ی

 ڕاپۆرت

 و بەدواداچوون 
ی
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