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ەکانی وەزارەتـی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ینـامیلەکەی کار و چاالکی ناوی باڵوکراوە :
 .ـەتی هەرێمی کوردســتانئاو لە کابینەی نـۆیەمی حکوم

 ژنەیەکی تایبەتمەند لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوێل ئامادەکردنی :

 بەڕێوەبەری خزمەتگوزاری کشتوکاڵی (أحمد کامیران محمد)بەڕێز نەخشەسازی ناوەڕۆک و بەرگ: 

 چاپخانەی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو چاپ :
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 بەنداوەکان -1
 

 
 دەكرێن بە چەند قۆناغێكلە هەرێمی کوردستان بەنداوەكان  یدروستكردن

 
 : یەکەمقۆناغی 

 ملیار 6.8)وەی ەتوانای گڵدان ك ور زێی بچوسە نداوی دوكان لەبە 1991ساڵی  یڕینتا ڕاپە 1950 ساڵی لە
 (3ملیۆن م 52) دهۆک وبارور رسەدهۆك لەبەنداوی و  (3ملیار م 3) سیروان زێی رسە ندیخان لەربەدهی نداوەو ب (3م

ملیار  4.18) نداوانەم بەئە 2022ساڵ  مئە. ه (3ملیۆن م 9.852 )ویان گڵدانەوەی ئاتوانای  داوەکانبەن ووم، هەهەبوو
ملیۆن  515)،  هێنرێتب بەکارئاو  (3ملیار م 1.175)بڕی  ومانگی داهاتو پێنج مان لە، پالنی هاوینەئاویان تێدایە (3م
 .گدهكو یەوه وهمێنێتەئاو ده (3ملیار م 3.265) ، بۆ ساڵی ئاینده وهكانەرچاوهسە لە خەملێنراوە داهاتی ئاو (3م

 
 : دووەمقۆناغی 

و  راسەیلە وەزارەتی سەرچاوەكانی ئاوی عێراقەوە چەندین بەنداو د :(2008-2004) وخانی رژێمودوای ر
 وەکچەند بەنداوێك دروستكران  و (هتد تەق ، گۆمەسپان ، باسەڕە ... تەق) بەنداوەکانی دیزاینیان بۆ كرا وەك

ژێر دەستی حكومەتی  ئێستادا لە لە) (خاسەچای و شیرین و پەڵكانە لە كەركوك)و  (ئەڵوەند لە خانەقین)ی كانەاوبەند
 .(كەشكان لە دهۆك)و  (سەروچاوە لە سلێمانی)و  (هەراوە لە چەمچەماڵ)و  (عێراقدان

 
  :سێ یەم قۆناغی

 ەرچاوەكانی ئاو لە حكومەتی هەرێموەزارەتی س سەرەتای دامەزراندنیلە : (2014-2008) حكومەتی هەرێم
بەاڵم لە کاتی سەرهەڵدانی ،  ن، دیزاینی چەندین بەنداوی تریش ئامادە كرا نكرا ك دروستوبەنداوی بچو ( 12 )
 51 )گڵدانەوەی یان توانای وئەم بەنداوانە بە هەموكان وەستان و دەیان ملیار دینار زیانیان بەركەوت. پڕۆژە (داعش)

 .ئاویان تێدایە (3م نملیۆ 42)بڕی   (2022)ساڵ  مان هەیە. ئەئاوی ( 3ملیۆن م
 

 :چوارەمقۆناغی 
 
 دەستی بە دروستكردنەوەی بەنداوەكان كردۆتەوە: ئاستئەم قۆناغە لە سەر چوار حكومەتی هەرێم:  (كابینەی نۆیەم)

 
 لە سەر بودجەی حكومەت:  .1

 ،ە یان رێژەیان كەمە بەاڵم زۆر پێویستن بۆ ئەم قۆناغەپۆڵێنكردنی ئەو بەنداوانەی رێژەیەكی باشیان جێبەجێكراو
 ،دێوانە ،2 ەقچ ، زەالن، چەقمرگەچە)بەنداوەکانیش نداو تەرخانكراوە بە 17بودجە بۆ  2021لە كۆتایی 

گەلی و   2س، سبنە ەخەن) لە دهۆكو  (ئاقوبان ونازەنین  تورەجاڕ، بانوی تاڵەبان، شەوگێڕ، گۆمەسپان، ،زاناخۆرنەو
توانای  كرێن بەواو دهنداو تەبە هەشت و  (3ملیۆن م 1)بە قەبارەی  هوواو بونداو تەبە یەک تەنها  (ەنداوەب

 ن لەووام بوردهبەبۆ ، ملیار دینار پێویستە (14.5) تر ینداوبە هەشتواو كردنی بۆ تە ،(3ملیۆن م 51) گڵدانەوەی
 ار دینارە.ملی (44)  بەنداوی تر پێویستمان بە هەشت
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 :(PPP) بە هاوبەشی لە گەڵ كەرتی تایبەت .2
تەق،  مەنداوە، تەق)وەک بەنداوەکانی  نو گەورە مامناوەندلە جۆری نیشان كرا كە تبەنداو دەس نۆ لەم قۆناغە 

لە بەر ئەوەی پێویستی بە  (باسێو  بەردەسور، باكرمان، دێرەلوك) ، و لە دهۆکكەالرلە  (سارتك، خێوەتە و دەڵگە
، حكومەتی وكان هەبوپڕۆژە کەڵکی ئابووری ئامادەکردنیو هەڵسەنگاندنی زیاتر و ی زیاتر و لێکۆڵینەوە راسەید

 ی ناوەندی بگاتە لێكتهەرێم نەیویست پەلە لەم پرۆژانە بكات، هاوكات دەبوایە پێشوەخت لەگەڵ حكومە
ن و راستەوخۆ كاریگەرییان لەسەر راقدا نییراسەی ستراتیجی عیتێگەیشتن چونكە بەشێكیان لە ناو نەخشەو د

 بە پێداچونەوە هەیە. انهەندێكیان پێویستی یدیزاین کاریراق هەیە، هاوكات یهاوسەنگی ئاوی ع
 
 لەگەڵ حكومەتی عێراق:  .3

دەیان بەنداوی  2035-2014راق یو خاك لە ع دیراسەی ستراتیجی بۆ ئاو راق لە ماستەر پالن ویحكومەتی ع
و لەگەڵ پالنەكەی ئێمە  پاوەری داناوە، بەشێكی زۆریان لە كوردستانە و هایدرۆ ەیی ئاوگڵدانەووكی وو بچ گەورە

راق یو لۆبی كوردی لە پەرلەمان و حكومەتی ع دەگرنەوە، بریاردرا لە رێی لیژنەی تەكنیكی و وەفدی وتووێژ یەك
 كار لەسەر ئەم بابەتە بكرێت.

 
  : Power Chinaلەگەڵ پاوەرچاینا .4

تێگەیشتنی لەگەڵ  وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو یاداشتی لێك وەزیران ی جەنابی سەرۆكلە سەر پێشنیار
چاینا ئیمزا كرد بۆ ئەوەی دیراسەی ئەگەری دروستكردنی چوار بەنداو لە هەرێمی كوردستان  گەورە كۆمپانیای پاوەر

قۆناغی وەک ای چەند كۆبونەوەیەك . دو ن(خێوەتەو  مەنداوە، باكرمان، دەڵگە)ئەمانیش بەنداوەکانی  بكرێت
 .ش زیادكرا(دەڵگە)بەنداوی و دواتر  (مەنداوە)ی بەنداوی دروستكردنراسەكە چڕ بكرێتەوە لە یدبڕیاردرا یەكەم 

 
 وێرەى ڕیژەى جێ بە جێ کردنگخشتەى پۆلین کردنى بەنداوەکان بە 

 
 Aگروپی 

 گڵدانەوەقەبارەی  بەنداو ز
 3ملیۆن م

 بەجێ رێژەی جێ
 تێبینی % كراو

 كەینپڕۆژەلە وەرگرتنی سەرەتایی  100 1 هەولێر -چەمرگە 1
 

 Bگروپی 

 بەنداو ز
 گڵدانەوەقەبارەی 

 ملیۆن م3
 بەجێ رێژەی جێ
%كراو  

بودجەی پێویست 
پڕۆژەباری  ملیۆن  

سلێمانی -دێوانە 1  بەردەوامە 300,000,000 99% 21 
دهۆك-خەنس 2  بەردەوامە 1,000,000,000 96% 6 

گشتیی كۆ  27  1,300,000,000  
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 Cگروپی 

 گڵدانەوەقەبارەی  بەنداو ز
 3ملیۆن م

 بەجێ رێژەی جێ
 پڕۆژەباری  بودجەی پێویست % كراو

 وەستاوە 500,000,000 %95 9 گەرمیان -خۆرنەوەزان 1
 وەستاوە 700,000,000 %90 3 هەولێر-بانوی تاڵەبان 2

  1,200,000,000  12 ی گشتیكۆ
 (ضمان)ملیار دینار نەختێنە هەیە   2.5تەنها پێویستمان بە   3ملیۆن م 39 گڵدانەوەیبەنداو بە توانای  4ی بۆ تەواو كردن

 
 Dگروپی 

 گڵدانەوەقەبارەی  بەنداو ز
 3ملیۆن م

رێژەی جێ 
 %بەجێ كراو 

 پڕۆژەباری  بودجەی پێویست

 وەستاوە 30,000,000,000 %80 6 سلێمانی -سورقاوشان 1
 دەستپێدەكاتەوە 20,000,000,000 %81 2.6 لێرهەو-ئاقوبان 2

  50,000,000,000  8.6 ی گشتیكۆ
 

 Eگروپی 

 گڵدانەوەقەبارەی  بەنداو ز
 3ملیۆن م

رێژەی جێ بەجێ 
 پڕۆژەباری  بودجەی پێویست %كراو 

 بەردەوامە 4,000,000,000 %36 1.5 گەرمیان -تورەجاڕ 1
 ەردەوامەب 3,000,000,000 %35 1.1 هەولێر-شەوگێڕ 2

  7,000,000,000  2.6 ی گشتیكۆ
 

 Fگروپی 

 گڵدانەوەقەبارەی  بەنداو ز
 3ملیۆن م

 بەجێ رێژەی جێ
 پڕۆژەباری  بودجەی پێویست %كراو

 وەستاوە 3,700,000,000 %41 6 دهوك - 2بنەس 1
 وەستاوە 4,600,000,000 %37 5 دهۆك-گەلی بەنداوە 2

  8,300,000,000  11 ی گشتیكۆ
 
 
 
 
 



 

 الپەڕە | 7

 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 Gگروپی 

 بەنداو ز
 گڵدانەوەقەبارەی 

 3ملیۆن م
 بەجێ رێژەی جێ
 پڕۆژەباری  بودجەی پێویست %كراو

 وەستاوە 30,000,000,000 %24 20 سلێمانی -زەالن 1
 وەستاوە 30,000,000,000 %30 3.9 سلێمانی-چەقچەق 2

  60,000,000,000  23.9 ی گشتیكۆ
بکرێت، زياد  3ملیۆن م 10بۆ  قەبارەی گڵدانەوەی ئاوی بەنداوەکە نداوەكە وبەرزی بە (ەقچ ەقچ)بەنداوی کراوە  داوا

 .چونکە لە ڕووی ئابووریەوە زۆر لەوەی ئێستا بە سوودتر دەبێت
 

 Hگروپی 

 گڵدانەوەقەبارەی  بەنداو ز
 3ملیۆن م

 رێژەی جێ
 %كراو بەجێ

 پڕۆژەباری  بودجەی پێویست

 بەردەوامە 2022ر لە ملیار دینا 30 %30 72 هەولێر-گۆمەسپان 1
 

 Iگروپی 

 گڵدانەوەقەبارەی  بەنداو ز
 3ملیۆن م

 بەجێ رێژەی جێ
 پڕۆژەباری  بودجەی پێویست %كراو

 وەستاوە 90,000,000,000 %4 46 سلێمانی -باسەڕه 1
 وەستاوە 223,500,000,000 %12 60 سلێمانی-باوەنور 2

  313,500,000,000  106 ی گشتیكۆ
 

 Jگروپی 

 گڵدانەوەقەبارەی  اوبەند ز
 3ملیۆن م

رێژەی 
 %جێبەجێكراو

 پڕۆژەباری  بودجەی پێویست

 وەستاوە 6,800,000,000 %26 1.9 هەولێر-نازەنین 1
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 سەرچاوەکانى ئاو  -2

 

 خشتەى پڕۆژە جۆراوجۆرەکانی کەرتی سەرچاوەکانی ئاو

 دینار /تێچوو  ژمارەی پڕۆژە جۆری پڕۆژە ز
 2,893,000,000 4 کراو پڕۆژەی ئاودێری تەواو 1
 71,000,000,000 24 تەواو کراوە %(99-1)پڕۆژەی تەواو نەکراو  2
 1,000,000,000 5 پۆندی تەواو کراو  3
  13 تەواوکراوە %(71-20)پۆندی تەواو نەکراو  4
 440,000,000,000 30 نەخشەسازی پۆند 5

 514,893,000,000 76 کۆی گشتی
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 2021 کۆتایی ساڵىتاوەکو ڵکەندراوەکانى مۆڵەت پێدراو هە ەئامارى بیر

 کۆى گشتى پارێزگاکان پێشە سازى کشتوکاڵ خواردنەوە پارێزگاکان ز
 9,315 164 4,831 4,320  هەولێر 1
 3,613 119 2,017 1,477 دهۆک 2
 9,686 488 3,028 6,117  سلێمانی 3
 1,796 179 1,110 507 گەرمیان  4

 24,410 950 10,986 12,421 کۆى گشتى 
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 : گـــەنـــم دووەم
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 2022 – 2021ساڵی پالنى بە بازاڕکردنى گەنم بۆ 

 

 بە بازاڕکردنى گەنم لە الیەن حکومەتى ناوەند بۆ پێشنیارکراو پالنى .1

 پارێزگا
 (سایلوکان)

ژمارەی 
 جووتیاران

ڕووبەری چێندراو 
 (تەن)ڕوانکراو بەرهەمی چاوە دۆنم/برشت کگم (دۆنم)

 212,088 326 650,106 10,844 هەولێر
 428,195 531 805,816 4,096 دهۆك

 684,654 672 1,019,540 19,863 سلێمانی
 52,994 727 72,878 1,915 (ئیدارەی گەرمیان) کەالر

 35,868 700 51,240 2,230 پارێزگای هەڵەبجە
 1,413,799  2,599,580 38,948 کۆی گشتی

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 2022-2021پالنی زستانەی پێشنیارکراو بۆ ڕووبەری چاندراو بە بەرهەمی گەنم بۆ ساڵی 

650,106

805,816

1,019,540

72,87851,240

212,088

428,195

684,654

52,994
35,868
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پارێزگای هەڵەبجە(ئیدارەی گەرمیان)کەالر سلێمانیدهۆكهەولێر(سایلوکان)

(دۆنم)ڕووبەری چێندراو  (تەن)بەرهەمی چاوەڕوانکراو 
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 پارێزگاکان
 (دۆنم)کۆی گشتی 

 سەرجەم بەراو دێمی
 1,057,569 283,160 774,409 هەولێر

 941,300 95,755 845,545 دهۆک

 1,241,315 15,840 1,225,475 سلێمانی

 282,000 112,700 169,300 گەرمیان

 71,650 28,000 43,650 هەڵەبجە

 3,593,834 535,455 3,058,379 کۆی گشتی
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 تیارانوى نیشتیمانى بەبازاڕکردنى گەنمى جوپڕۆژە .2
پێنج سەد هەزار تەن گەنمى هەیە بە پێدانى پارەى پێشەکى و  (500,000)سااڵنە تواناى وەرگرتنى برى 

یە لە ئێستادا پێشکەوتن و قۆناغى بەرهەمدارى بەدەستهێناوە لەسەر ئاستى ژەپڕۆئەم ، تیارانوراستەوخۆ بۆ جو
دواى دانانى بەردى بناغەى  (ئیدارەى گەرمیان و راپەرین، دهۆک، هەلەبجە، سلێمانى، هەولێر)پارێزگاکانى هەرێم 

هێنان و دەستەى لە چوارچێوەى یاساى وەبەر کرانجێبەجێ کەرتی تایبەت کان کە لەرێگەى دوو کۆمیانیاى پڕۆژە
تەن  (2,500)یە تواناى بەرهەمهێنانى پڕۆژەوەبەرهێنان بەسەرپەرشتى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو. ئەم 

ئاردى هەیە لە رۆژێکدا کە کارگەى ئارد و چەندین کارگەى پیشەسازى و سایلۆى تایبەت بە بەربوومى دانەوێلە لە 
لە خۆ  (و گەنمەکوتا و دابین کردنى بنەتۆ و  ئالیک  او مەعکەرۆنە و پاست ساوار و بروش)کارگەکانى بەرهەمهێنانى 

 دەگرێت لە چوارچێوەى ئەو کارگانەى کە بەردى بناغەى بۆ دانراوە. 
بریاریدا بە وەرگرتنى بڕى  ی فيدراڵراقیع ی حکومەتیوەزارەتى کشتوکاڵ ،بەهەول و پێداگیرى وەزارەتمان

وتیارانى هەرێمى کوردستان لە رێگەى سایلۆکانى هەرێم ونج هەزار تەن گەنمى جسێ سەد و حەفتا و پێ (375.000)
 .(57)راق ژمارە یفەرمانى دیوانى ئەنجومەنى وەزیرانى ع بە 2022بۆ ساڵى 

 
 لە بواری پەرەپێدانی بنەتۆوى گەنم  .3

یەکان. هەنگاوی زۆر باش نراوە بە شێوەیەک کە ڕێژەی بەرهەمهێنان زیادی کردووە بەراورد بە خەرج
دەکرێت. ئەم  تیاران دابەشور وەکو بەرنامەى سااڵنە بەسەر جواجۆر تەرزى گەنمى ئارد و ساو (10)ئامادەکردنى 

وەزارەتمان توێژینەوەى بۆ کراوە  کشتوکاڵی خۆماڵیانە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتى گشتى توێژینەوە و ڕێنمایی ەتەرز
 رن. ت بڕشت ێناندا بەهرێت و لەبەرهەمگکوردستان دە کە زیاتر لە تەرزى هاوردە بەرگەى کەش و هەواى

 

 ژمارەی جووتیاری سوودمەند (تەن ) ڕێژەی بەرهەم ساڵ
2017 100 100 
2018 550 650 
2019 2,172 1,279 
2020 1,718 1,205 
2021 5,192 3,930 
2022 21,000  

 

 
 .بە نامیلکەیەک باڵوکراوەتەوە گەنمڕاپۆرتى تایبەت بە هەڵسانگاندنى ووشکە ساڵى لە سەر بەرهەمی  •

100550
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 بنـــەتــۆوسێیەم : 
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 2021خشتەى بڕى بنە تۆوى چێندراو وکۆى بەرهەم لە هەرێمى کوردستان بە تەن 
 بە تەن /کۆى بەرهەم  ژ. جووتیار بە تەن /بنە تۆوى چێندراو  پارێزگا ژ
 1,250 940 1,250 هەولێر ١

 1,667 1,112 1,667 سلێمانى ٢
 1,400 974 1,400 دهۆک ٣
 75 54 75 هەڵەبجە ٤
 1,001 850 1,001 گەرمیان ٥

 5,393 5,393 5,393 کۆى گشتى
 

 

 

لە جووتیارانی پارێزگای دهۆك بە هاوكاری  (99جیهان)پڕۆژەی كڕین و وەرگرتنی گەنمی باوەڕپێكراوی جۆری  •
 ە و تا ئیستا بەردەوامە.تەن وەرگیراوەتەو 250، زیاتر لە کەرتی تایبەتكۆمپانیای 

بنەتۆى گەنمى جوتیاران لەمیانى  پالپشتى سەدا دووی (2%)دەرکردنى بریارى لێخۆشبوون لە لێبرینى  •
 پڕۆژەى بەبازارکردنى گەنمى جوتیاران لەهەرێمى کوردستان لەالیەن کۆمپانیاى کەرتی تایبەت.

و پێنج سەد هەزار دینار لە پێناو سێ سەد و سی و چوار میلۆن  (334,500,000)تەرخان کردنی بڕی   •
سەدا دووی بنەتۆی گەنمی جووتیاران بە  (2%)پارێزگاری و پاڵپشتی بەرهەمی ناوخۆیی لە سەر پارەی 

کیسەلە بە تایبەتی لەو ناوچانەی کە ئەو جۆرە  ایی بۆ مەبەستی دابین کردنی دەرمانی قڕکەری سن وڕخۆ
 وبۆتەوە. اڵیان تێدا بوەمێرو

لە کێڵگەکانی بەڕێوەبەرایەتی توێژینەوەی  (99ئەدەنە )تەن گەنم لە جۆری  (325)ی بڕی بەرهەم هێنان  •
 لە گەرمیان. وکشتوکاڵی گەرمیان بە هاوکاری بەشی بەرهەم هێنان و پەسەند کردنی تۆ

 (هویر)كشتوكاڵی لە دهۆك لە جۆری  توێژینەوەیباوەڕپێكراوی بەڕێوەبەرایەتی  گەنمی وەرگرتنی بەرهەمی •
 تەن وەرگیراوەتەوه 170تا ئیستا بەردەوامە و زیاتر لە  1/6/2021لە 
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رى وهلەپڕۆژەكانی بوارى پەچوارەم : 

 و سامانى ئاژەڵ
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 کانى سامانى ئاژەڵپڕۆژە -1
 2022/5/31 تاكو 7/1/ 2019 كانی سامانی ئاژەڵ لەپڕۆژە

ژمارەی  پڕۆژەجۆری  ز
 كانپڕۆژە

پڕۆژە 
 نوێیەکان

 یەكە كانپڕۆژەی ووزە كۆی گشتی

 وەجبە/جوجكە 28,297,570 1,772 237 1,535 پەلەوەری گۆشت 1
 ساڵ/هێلكە  2,710,129,900 24 13 11 مریشكی هێلكەی خواردن 2
 ساڵ/هێڵكە  90,781,880 14 0 14 دایكانەی جوجەلەی گۆشت 3
 ساڵ /هێلكە  44,356,072 3 3 0 دایكانەی هێلكەی خواردن 4
 ساڵ/جوجكە  4,500,000 1 0 1 پەلەوەر ی نەژادیپڕۆژە 5
 ساڵ/هێلكە 366,966,280 53 10 46 هەڵهێنەری پەلەوەر 6
 ساڵ/هێلكە  8,500,000 2 0 2 هەڵهێنەری دایكانە 7
 كاتژمێر/مریشك 38,900 10 2 8 سەربڕخانەی پەلەوەر 8
 مەر/سەر  22,160 74 2 72 بەخێوكردنی مەڕ بزن 9

 مانگای شیر/سەر 11,110 83 10 73 ربەخێوكردنی مانگای شی 10
 گامێش/سەر  75 1 0 1 بەخێوكردنی گامێش 11
 گۆلك/سەر   68,034 90 31 59 قەلەوكردنی گۆلك 12
 بەرخ /سەر 2,166 7 1 6 قەلەوكردنی بەرخ 13
 ووشترمڵ /سەر  6,000 1 0 1 ووشترمڵ 14
 كاتژمێر/تەن  625 38 3 35 كارگەی ئالیك 15

     2,173 309 1,864 کۆی گشتی   
 
 

 
 

پەلەوەری گۆشت
مریشكی هێلكەی خواردن
دایكانەی جوجەلەی گۆشت
دایكانەی هێلكەی خواردن
پڕۆژەی نەژادی پەلەوەر
هەڵهێنەری پەلەوەر
هەڵهێنەری دایكانە
سەربڕخانەی پەلەوەر
بەخێوكردنی مەڕ بزن
بەخێوكردنی مانگای شیر
بەخێوكردنی گامێش
قەلەوكردنی گۆلك
قەلەوكردنی بەرخ
ووشترمڵ
كارگەی ئالیك
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پڕۆژەی گەورە و ستراتیژی  (309)پەرەپێدانی پڕۆژەکانی سامانی ئاژەڵی و پەلەوەری کە تەنها لەم کابینەیەدا  •

پڕۆژەن لە سەر ئاستی هەرێمی کوردستان و بازارەکانمان لە بەرهەمی  (2,173)دامەزراون و کۆی گشتی پڕۆژەکان 
 ەیشتوون بە ئاستی خودبژێوی و لە پێداویستی ناوخۆش زیاترە.گۆشتی مریشک و هێلکەی خواردن گ

 
 پڕۆژەکانی سامانی ماسی -2

 کۆی گشتی گەرمیان دهۆك سلێمانی هەولێر پارێزگا

ووزە  ژمارە پڕۆژەجۆرى 
ووزە  ژمارە ساڵ/ووزە تەن ژمارە ساڵ/تەن

ووزە  ژمارە ساڵ/تەن
ووزە  ژمارە ساڵ/تەن

 ساڵ/تەن
 985.84 361 289.52 67 109.02 43 267.5 75 319.80 176 حەوزى خۆلى

 1,317.91 17 0 0 413.17 4 766.58 9 138.16 4 حەوزى کۆنکریتی
 763.04 24 28.4 2 121.74 10 594.9 11 18 1 قەفەس  بەخێوکردنی

 202.81 4 0 0 0 0 10.8 1 192.01 3 وداخراحەوزی 
 3,269.60 406 317.92 69 643.93 57 1639.78 96 667.97 184 کۆى پڕۆژەکان 

 هەڵهێنەری
 1,000,000 1 0 0 0 0 1,000,000 1 0 0 پەنجەماسی

 

 پڕۆژەکانی سامانی ماسی ڕەزامەندی سەرەتایی و مۆڵەتخشتەی 

 ڕەزامەندی سەرەتایی  مۆڵەت
 پڕۆژەجۆر  ژمارە پارێزگا  پڕۆژەجۆر  ژمارە پارێزگا
 خۆڵی 1 هەولێر   0 هەولێر
 خۆڵی 1 دهۆك   0 دهۆك

 قەفەس 1 +کۆنکریت 1 2 سلێمانی  كۆنکریت 1 +خۆڵی  1 2 سلێمانی
  0 گەرمیان   0 گەرمیان

 قەفەس 1 +كۆنکریت  1 +خۆڵی  2 4 کۆی گشتی   2 کۆی گشتی
 

 کانى سامانی ماسیپڕۆژەخشتەى کۆى 

 کۆى گشتى ى نۆىپڕۆژە کۆنەکان پڕۆژەژمارە  پڕۆژە
 406 15 391 سامانى ماسی

 

چوار سەد و پەنجا هەزار پەنجە ماسى بۆ پاڵپشتی خاوەن پڕۆژەکانى بەخێوکردنى  450,000شکردنى هەڵمەتی دابە ●
 رنەرى.ەێتڤماسى وەک بایەخدان و پاراستنى سامانى ماسى لەالیەن بەڕێوەبەرایەتى گشتى سامانى ئاژەل و 
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 چاالکیەکانى کەرتى سامانى ئاژەڵ

 8,100,000ساڵ  و  /ترووكاندن یهێلكە 23,460,100زەی ووپێدانی مۆڵەت بە پڕۆژەی هێلكەی خواردن بە  •
 ساڵ لە پارێزگای هەولێر. /ترووكاندن یهێلكە

دوو  ساڵ و لەخەلەكان /ترووكاندن یهیلكە 5,220,000پێدانی مۆڵەت بە پڕۆژەیەكی هێلكەی خواردن بە وزەی  •
 ساڵێكدا. لە ێلكەملیۆن ه 37بەتوانای بەرهەمهێنانی  یەسەر بە پارێزگاى سلێمان كە پڕۆژە

بەرهەمهێنانی شیر و گۆشت لە یاران  پێدانی مۆڵەتی دروستكردنی پڕۆژەیەكی ستراتیجی متكامل گاوداری بۆ •
 بەگی.

 پڕۆژەیەكی ستراتیژی لە هەولێر بۆ بەرهەمهێنانی مریشكی فرێش بەسیستەمی ڤاكیۆم. •
 ك رۆژدا لە پارێزگاى هەڵەبجە.هەزار هێلكە لەیەپێنج سەد  500,000ى خواردن بە وزەى پڕۆژەى هێلكە •
 سەد هەزار پەنجە ماسى لە پارێزگاى دهۆك. 100,000پڕۆژەى بەرهەمهێنانى  •
چوار سەد و سی  (430,000,000)نەخۆشی و پەتاكان تەرخانكردنى  بەمەبەستى پاراستنى سامانی ئاژەڵ لە •

 ئاژەڵ. یكردن ڤاکسینملیۆن دینار بۆ ڕشاندنی هۆڵەكانى ئاژەڵ و 
ۆهەت و ن (99,800,000)ی پاراستنی سامانى پەلەوەر لە نەخۆشی ئەنفلەوەنزاى باڵندە تەرخانكردنى بەمەبەست •

 دینار بۆ ڕشاندنی هۆڵەكانی پەلەوەر و كۆنتڕۆڵكردنی نەخۆشیەكە. و هەشت سەد هەزار ملیۆننۆ 
 سەر ئاژەڵ كوتراوە. LSD (19,153)هەڵمەتى كۆنتڕۆلكردنى نەخۆشی  •
لە پارێزگاى سلێمانى ئێستا دەستى پێكردووە و بەردەوامە  PPR))ئاژەڵ دژى نەخۆشی هەڵمەتى ڤاكسین كردنى  •

 تیمەوە. 31بۆ ماوەی دوو مانگ لەالیەن 
 سەر ئاژەڵ كوتراوە. (32,684)لال ێكردنى ئاژەڵ دژى نەخۆشى برۆس هەڵمەتی ڤاكسین •
 .سەر ئاژەڵ كوتراوە FMD (114,437)ڤاكسینكردنى ئاژەڵ دژی نەخۆشى  هەڵمەتی •
 سەر ئاژەڵ ئەنجامدراوە. (219,078)هەڵمەتی لەناوبردنى مشەخۆرى دەرەكی بۆ  •
 سەر ئاژەڵ ئەنجامدراوە. (1,152)هەڵمەتی لەناوبردنى مشەخۆرى ناوەكی بۆ  •
 ئاژەڵی جۆراو جۆر لە بنكەكانى ڤێتێرنەرى لە پارێزگاكانى هەرێمی كوردستان چارەسەریان بۆ كراوە. (166,270) •
چوون كراوە بۆ سەرجەم پڕۆژە و كۆمپانیاكان و شوێنی فرۆشتنى بەروبوومى سامانی ئاژەڵی بەدوادا (1,843) •

 لە هەرێمی كوردستان.
 

خوپارێزى  لە باڵوبونەوەى نەخۆشی تاى ڕووبەڕووبونەوە و بۆ  وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
 گرتوتە بەر  ی جدیڕێکارە مرۆژەڵیەکانی تر یو نەخۆش  ربوونەخوێن ب
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 باخدارى ودارستان وپاوانپێنجەم : 
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 
 03/2022تا خشتەى تایبەتە بە زانیارى دەربارەى جووڵەى نەمام لە نەمامگەکان 

بەرهەمى  پارێزگا ز
نەمامى فرۆشراو وبەرهەم هاتوو  بەرهەم هاتوو پێشنیار کراو

 دینار /داهات  ومدەوەر پار ساڵ

 20,063,750 23,285 81,875 100 هەولێر 1

 40,259,250 43,182 91,605 100 سلێمانى 2

 26,188,000 24,686 41,791 100 دهۆک 3

 46,953,000 55,119 103,838 100 هەڵەبجە 4

 15,681,000 15,136 59,407 20 گەرمیان 5

 149,145,000 161,408 378,516 420 کۆى گشتىى
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 03/2022تا رێمى کوردستان ساڵى ژمارەى خانووى پالستیکی لە هە

 هەلى کار %رێژەى  دۆنم /رووبەر ٢م/رووبەر تێکراى ژ.خانوو جووتیار ژ. پاریزگا ز

 1,624 % 10.8 590 1,475,493 3,248 665 هەولێر 1

 11,050 % 74 4,098 10,244,740 22,103 1,940 سلێمانى 2

 1,630 % 11 587 1,466,555 3,259 976 دهۆک 3

 234 % 1.6 84 210,250 467 30 بجەهەلە 4

 392 % 2.6 145 363,384 784 202 گەرمیان 5

 14,930 % 100 5,504 13,760,422 29,861 3,813 کۆى گشتى
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 
 03/2022تا خشتەى ناوى کارگەکانى بەرهەم هێنانى قارچک وبەرهەمى سااڵنە 

ى بەرهەم انتوا ساڵى دامەزراندن پڕۆژەشوێنى  پڕۆژەناوی  پارێزگا ز
 تەن  /ساالنە 

ژمارەى 
 هەلى کار

 
١ 

 
 
 

 250 2013 قوشتەپە کۆمپانیاى  وادى الفطر هەولێر

31
0

 
کار

کرێ
ر و

نبە
رما

فە
 

 900 2017 بەنصالوە کۆمپانیاى گوڵى شلێر

 700 2018 قوشتەپە کۆمپانیاى رێول

 /شەقالوە ى سروشتى بۆتینپڕۆژە
 سەالحدین

2020 300 

 --- دایە لە ژێر دامەزراندن شەمامک ورانى سپڕۆژە

 320 2013 پێنجوین پڕۆژەى قارچکى پێنجوین سلێمانى ٢

 350 2016 سیتەک پڕۆژەى قارچکى  شا

 100 2020 سیتەک پڕۆژەى قارچکى سیتەک

 --- لە ژێر دامەزراندن دایە چەمچەماڵ یەکپڕۆژەى قارچکى 

 20 2019 ۆزاخ پڕۆژەى قارچکى خابیر دهۆک ٣

 250 دامەزراندن کەالر (هیوا)پڕۆژەى قارچکى  گەرمیان ٤

  3190 --- --- پڕۆژەیە 11 کۆى گشتى 

 
 03/2022تا خشتەى کارگەکانى بەرهەمهێنانى زەیتى زەیتون وبڕى بەرهەمى زەیتى زەیتون 

بڕى زەیتونى  ناوى کارگە پارێزگا ز
 تەن /گوشراو  

زەیتى بەرهەم 
 تەن /هاتوو 

 %ژەى رێ
 ى زەیت

ژمارەى 
 جووتیار

 هەلی کار

 هەولێر 1
 

 293 %10.9 16.6 151 کۆمەڵەى هەرەوەزى

50 
کار

کرێ
ر و

نبە
رما

فە
 

 --- --- --- --- زەمزەمین

 97 % 14 20.4 144.5 أربیل فید
 450 % 13 10 75 رانیە سلێمانى 2
 250 %20 2.8 14 شێخان /کەنار  دهۆک 3
 250 % 14 60 415 راسان هەڵەبجە 4
 --- --- --- --- کەالر گەرمیان 5

 1,340 --- 109.8 799.5 کارگە  7 کۆى گشتى
دامەزراندنی کارگەی بەرهەمهێنانی زەیتی وەزارەتمان پاڵپشتی هونەری پێشکەش کردووە بە مەبەستی  •

 .زەیتوون و زەیتی گوڵەبەڕۆژە و زەیتی گوڵی ڕاپس
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 03/2022تا  پێدانى مۆڵەتى باخدارى
 ز پارێزگا ژمارەى مۆڵەتى دەرچوو  ژمارەى مۆڵەتى نوێ کردنەوە

 ١ هەولێر 4 3
 2 سلێمانى 64 2
 ٣ دهۆک 15 1
 ٤ هەڵەبجە 2 5
 ٥ گەرمیان 9 4

 ٦ کۆى گشتى 94 15

 03/2022تا یاداشتى لێک تیگەیشتن وەزارەت لەگەڵ کۆمپانیاکانى جبس وفینگەر 

 ز اوى کۆمپانیان ناونیشان تەن /بەرهەمى سااڵنە

 1 أربیل بۆ بەرهەم هێنانى جبس وفینگەر - کۆمپانیاى بیروت قوشتپە -هەولێر  15,000

کۆمپانیاى گرین عیراق بۆ دروست کردنى خواردەمەنى ئامادەکراو و  بازیان -سلیمانى  35,000
 بەرهێنانى کشتوکالى

2 

 3 رگانى گشتىشەسازى وبازیپبۆ کۆمپانیاى لۆنا  تانجەرو –سلیمانى  4,000

 4 ەرهەم هێنانى خۆراکى سووکبکۆمپانیاى زین سناکس بۆ  قوشتپە -هەولێر  12,500

 5 کارگەى کروم بۆ بەرهەم هێنانى جبسى پەتاتە بیرزین -هەولێر  2,400

- - - - - -  6 (فینگەر) کۆمپانیاى  گۆلدن إیرث بۆ بەرهەم هێنانى بەرووبومى خۆراک بەحرکە  -هەولێر  -

 ۆی گشتیک  68,900

 .ی پیشەسازی خۆراک بە تایبەت دامەزراندنی کارگەی بەرهەمهێنانی چپسی پەتاتە و فینگەرکاندامەزراندنی کارگە •
بۆ بەرهەم هێنانى فینگەر و  (وتیاروکارگەى ج)پڕۆژەى  پاڵپشتی هونەری وەزارەتمان بۆ دامەزراندنیهاندان و  •

 .ەشى کەرتى تایبەتیا بەهاوبڤچیبس لە پەتاتەى پیشەسازى لەناحیەى رۆ
تیارى نمونەیی و وەبەرهێنەرى پەتاتە لەڕێگەی کۆمپانیاى وجو (40)کردنەوەى خولێکى ڕاهێنانی پەتاتە بۆ زیاتر لە  •

بوونى زیاتر بە جۆرەکانى پەتاتەى پیشەسازى و دیارى کردنى جۆرەکانى  کەرتی تایبەت بۆ مەبەستى ئاشنا
 نەخۆشى لە هەرێمى کوردستان .
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 03/2022الکیەکی تری بەڕێوەبەرایەتی گشتی باخداری و دارستان و پاوان تا چەند چا

 کۆى گشتى گەرمیان هەڵەبجە دهۆک سلێمانى هەولێر جۆرى چاالکى

 704,759 56,720 57,150 98,240 344,692 147,907 نەمامى بەرهەم هاتوو

 200,827 7,625 6,905 24,952 139,632 44,213 نەمامى دابەشکراو

 469,351 12,141 - 179,829 254,393 22,988 (نەمام)امى فروشراو نەم

 5,610,593 462,100 33,000 189,500 4,890,543 35,450 (٢م)دروستکردنى هێلى ئاگر بڕ

 1,786 36,2 1,9 387 562 798 (دۆنم)هەلپاچینى دارستان 

دروستکردنى بەربەست و 
 (٢م)دیوارى بەردین 

 1,492 ــ 402 ــ 1,063 27

دروستکردن و چاککردنى 
 (٢م)هێلى گرادۆنى 

 407,841 ــ 7,970 ــ 381,771 18,100

دروستکردن و چاککردنى 
 (دانە)حەوزى ئاو 

 60,182 34,241 ــ 5,500 18,448 1,993

غەرامە و قەرەبووى دارو 
 (دینار)درەخت 

 63,426,000 ــ ــ ــ 62,446,000 980,000

بە کرێ گرتنى کرێکار بۆ 
امگە وپڕۆژەکانى دارستان نەم

GIلە الیەن رێکخراوى  Z - 
 (کریکار)

100 272 250 - - 622 

 .نچرێکارەکانى بەرێوەدە % 90ستراتیژى پاراستنى دارستان لە ئەنجوومەنى وەزیران ودارایی  ●
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 بەرهەم هێنانی هەنگشەشەم : 
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 ژمارەى هەنگ و هەنگەوانان و بڕى بەرهەم

 رێزگاپا
 (تەن)بڕى بەرهەم  ژمارەى پورە هەنگ ژمارەى هەنگەوانان

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 500 140 350 400,000 400,000 400,000 3,200 3,200 3,200 هەولێر

 202 300 528 115,267 120,000 103,292 1,944 3,200 1,721 سلێمانى 

 133 228 219 66,224 80,601 78,276 3,401 3,529 3,544 دهوک

 1.5 3 12 1,907 2265 4,800 148 154 120 هەڵەبجە 

 16.5 2 16 9,417 10,786 9,287 438 430 428 گەرمیان 

 853 673 1,125 592,815 613,652 595,655 9,131 10,513 9,013 کۆى گشتى
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ڕێنمایی کشتوکاڵى ژینەوە ووێتحەوتەم : 
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 31/5/2022 تا 17/9/2019 چاالکی توێژینەوەکان
 کۆى گشتى گەرمیان هەڵەبجە سلێمانى دهۆک هەولێر ساڵ ز
 168 17 8 68 27 48 2019توێژینەوەکانى ساڵى  1
 176 16 5 86 26 43 2020توێژینەوەکانى ساڵى  2
 105 0 0 57 26 22 2021توێژینەوەکانى ساڵى  3
 126 13 2 69 4 36  2022 توێژینەوەکانى ساڵى 4

  46 15 280 83 149 کۆی گشتی 
 

 خولەکانی توێژینەوەی کشتوکاڵی
 کۆى گشتى گەرمیان هەڵەبجە سلێمانى دهۆک هەولێر ساڵ ز
 47 0 0 0 44 3 2019خوولەکانى ساڵى  1
 26 0 1 2 20 2 2020خوولەکانى ساڵى  2
 71 1 0 0 65 5 2021خوولەکانى ساڵى  3
 4 0 0 4 0 0 2022نى ساڵى خوولەکا 4

  1 1 6 128 10 کۆى گشتى خوولەکان 
 

 چاالکیەکانی خولی رێنمایی کشتوکاڵی بۆ فەرمانبەران و جوتیاران  
 کۆى گشتى گەرمیان هەڵەبجە سلێمانى دهۆک هەولێر ساڵ ز
 1,762 220 - 363 761 418 2019خوولەکانى رێنمایی ساڵى  1
 1,004 48 1 353 481 121 2020خوولەکانى  رێنمایی ساڵى  2
 62 1 3 5 51 2 2021خوولەکانى  رێنمایی ساڵى  3
 34 - 6 2 24 2 2022خوولەکانى  رێنمایی ساڵى  4

  269 10 723 1317 543 کۆى گشتى خوولەکان 
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرێبەستەکانهەشتەم : 
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

/2022 چااڵکیەکانی زەوی و زاری کشتوکاڵی لە ماوەی نێوان 5/ 31- 2021/ 1/ 3 

 تێبینی هەڵەبجە گەرمیان سلێمانی دهۆک هەولێر ناوی چااڵکی

  6 11 45 3 77 کانی وەبەرهێنانپڕۆژەمۆڵەت دان بە 
  28 40 66 2 179 بەکرێ دان و دابەش کردن

دەسەاڵت  33 70 113 4  411 گرێبەست نوێ کردنەوە
 دابەزێنراوە

  51 65 628 370 466 بەرهەم هێنان
 پڕۆژە نکردنی زەوی بۆتەرخا

 ساردکەرەوە کۆگای)کشتوکاڵیەکان وەک 
 (هتر + عەلوە + هەباشە +

79 106 32 53 15 
 

  96 190 1,100 400 800 بەشی تەکنیکی
  7 8 82 75 110 دەست بەسەر داگرتن و کوژاندنەوە

ن هەبوو بە هەماهەنگى یا (3%)چارەسەرکردنى کێشەى ئەو زەویانەى قەرەبووکردنەوەى رێژەى کارکردن لەسەر  •
 وەزارەتى شارەوانى و گەشت و گوزار.
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پڕۆژە یاسا و ڕێنمایی نۆیەم : 
 ئامادەکراو
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 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

و یاسا و ڕێنمایی و پڕۆژە یاسا و پڕۆژە ڕێنمایی و بڕیارەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ 
 سەرچاوەکانی ئاو

 

لە کەرتی تایبەت لە هەرێمی  یکشتوکاڵ یتایبەت بە سەرپەرشتيارانى پڕۆژەكان 2021ی ساڵی (20)یاسای ژمارە  ●
 عیراق.-کوردستان 

تایبەت بە بەرهەمهێنان و هاوردەکردنی بنەتۆو و شەتڵ و پەسندکردن و  2021ی ساڵی  (16)یاسای ژمارە  ●
 عیراق. -اڵیەکان لە هەرێمی کوردستان پارێزگاری کردن لە تەرزە کشتوک

 یاسای پاراستنی سەرچاوەکانی ئاو. ●
تایبەت بە  2013ی ساڵی (8)تایبەت بە هەموارکردنەوەی ڕێنمایی ژمارە  2021ی ساڵی  (4)ڕێنمایی ژمارە  ●

 .2021ی ساڵی (10)جێبەجێکردنی حوکمەکانی یاسای دارستان لە هەرێمی کوردستان ژمارە 
 تایبەت بە پێدانى مۆڵەت بە دامەزراندنى باخى میوە.  2021ی ساڵی (5)ڕێنمایی ژمارە  ●
 تایبەت بە ڕێنمایی هەموارکردنەوەی پێدانی مۆڵەت بە دامەزراندنی نەمامگە. 2021ی ساڵی (6)ڕێنمایی ژمارە  ●
 تایبەت بە دروستکردنى ڕەژوو. 2021ی ساڵی (7)ڕێنمایی ژمارە  ●
 .(یپەلەوەری و ئاژەڵ)دامەزراندنی پڕۆژەکانی سامانی ئاژەڵ  تایبەت بە 2021ساڵی  (8)ڕێنمایی ژمارە  ●
 تایبەت بە دامەزراندن و مۆڵەتدان بە پڕۆژەکانی سامانی ماسی. 2021ساڵی  (9)ڕێنمایی ژمارە  ●
تایبەت بە رێکخستنی هاوردەکردن و مامەڵە کردن بە دەرمان و ڤاکسین و  2022ی سالی  (1)ڕێنمایی ژمارە  ●

 ریەکان.پێداویستیە ڤێتەرنە
تایبەت بە مۆڵەتی ڤێتەرنەری بۆ کارگەکانی دروستکردنی قیمەی گۆشت و  2022ی ساڵی  (2)ڕێنمایی ژمارە  ●

 بەرهەمەکانی.
 تایبەت بە دروستکردنی خانووی پالستیکی. 2022ی ساڵی  (3)ڕێنمایی ژمارە  ●
تایبەت بە  2021 ی ساڵی(20)تایبەت بە جێبەجێکردنی یاسای ژمارە  2022ی ساڵی (4)ڕێنمایی ژمارە  ●

 عیراق.-سەرپەرشتيارانى پڕۆژەكاني کشتوکاڵي لە کەرتی تایبەت لە هەرێمی کوردستان 
تایبەت بە  2021ی ساڵی  (16)تایبەت بە جێبەجێکردنی یاسای ژمارە  2022ی ساڵی (5)ڕێنمایی ژمارە  ●

ەرزە کشتوکاڵیەکان لە هەرێمی بەرهەمهێنان و هاوردەکردنی بنەتۆو و شەتڵ و پەسندکردن و پارێزگاری کردن لە ت
 عیراق. -کوردستان 

لە ئێستادا لە ئەنجوومەنی شورای هەرێمە بە )پڕۆژە یاسای چارەسەری زێدەڕۆیی لەسەر زەوی کشتوکاڵی.  ●
 (مەبەستی پەسندکردنی

لە ئەنجومەنی وەزیرانە بە مەبەستی  )پڕۆژە یاسای تەرخانکردنى زەوى بۆ دامەزراندنى پڕۆژەى کشتوکاڵى.  ●
 .(ەسندکردنیپ

 .(لە ئەنجومەنی وەزیرانە بە مەبەستی پەسندکردنی )پڕۆژە یاسای ڕێکخستن و بەڕێوەبردنى عەلوەکان.  ●
 (ئامادەیە لە لیژنەی یاسایی)پڕۆژە ڕێنمایی تایبەت بە هەڵکەندنی بیر. ●
 (ئامادەیە لە لیژنەی یاسایی)پڕۆژە ڕێنمایی تایبەت بە دامەزراندنی هەنگەاڵن.  ●
 (ئامادەیە لە لیژنەی یاسایی)ی تایبەت بە هەموارکردنەوەی ڕێنمایی دامەزراندنی پڕۆژەی قارچک. پڕۆژە ڕێنمای ●
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ئامادەیە لە لیژنەی )پڕۆژە ڕێنمایی تایبەت بە هەموارکردنەوەی ڕێنمایی دامەزراندنی پڕۆژەی کارگەی زەیتوون.  ●
 (یاسایی

 (ئامادەیە لە لیژنەی یاسایی)ەری کیمیایی. پڕۆژە ڕێنمایی تایبەت دامەزراندنی پڕۆژەی کارگەی پەین و قرک ●
ئامادەیە لە )پڕۆژە ڕێنمایی تایبەت بە هەموارکردنەوەی ڕێنمایی دامەزراندنی پڕۆژەی کارگەی دەرمان و ڤاکسین.  ●

 .(لیژنەی یاسایی
ى کەرەنتینەى  2012ى ساڵى ) 71)هەموارکراو بە یاساى ژمارە  1966ساڵى  (17 )هەموارى یاساى ژمارە  ●

 کاڵى کە لە ئێستادا لە ئەنجومەنى شوراى هەرێمى کوردستانە.کشتو
 .1977ی ساڵی (611)تایبەت بە درێژکردنەوەی بڕیاری  2021ی ساڵی (1)بەیانی ژمارە  ●
 تایبەت بە هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو. 2022یساڵی  (1)بڕیاری ژمارە  ●
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانە بە مەبەستی  پەیڕەوی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو کە لە ئێستادا لە ●

 پەسندکردنی.
 

 داواى تۆمارکراو لە داگاکانى کوردستان

 هەلەبجە گەرمیان دهۆک سلێمانى رێولەه بابەت

 50 550 73 1,000 130 زەوى وزار 

 - 15 140 240 130 زەوى دارستان وپاوان 
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 یاداشتی لێک تێگەیشتندەیەم : 
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 یاداشتی لێک تێگەیشتن

 

 ى کاروبارى خانمان.اڵنێوان وەزارەت و ئەنجومەنى با ئەنجامدانى لێک تێگەیشتن لە ●
اوێژکارى و بەرەو پێشبردنى ڕئەنجامدانى لێک تێگەیشتن لەگەڵ حکومەتى هۆلەندى و کونسولخانەى هۆلەندا بۆ  ●

 سێکتەرى کشتوکاڵى هەرێمى کوردستان .
بۆ هەماهەنگى  فیدڕاڵ راقىیک تێگەیشتن لە نێوان وەزارەتى کشتوکاڵى هەرێم و وەزارەتى کشتوکاڵى عئەنجامدانى لێ ●

 خاڵدا. (١٣)لە  (١)ژمارە ، نێوان هەردووال
 (٢)ژمارە  ،راق بۆ پەرەپێدانى کەرتى کشتوکاڵىینێوان وەزارەتى کشتوکاڵى هەرێم و علە ک تێگەیشتن ێئەنجامدانى ل ●

 خالدا . (١٢)لە 
کۆمپانیاى بەرهەمى پەتاتەى پیشەسازى بۆ  (٦)جامدانى گرێبەستى لێک تێگەیشتن لە نێوان وەزارەت لەگەڵ ئەن ●

 تیاران و خاوەن کارگەکانى بەرهەم هێنانى چپسى پەتاتە.وپالپشتى جو
ەوەى ک تێگەیشتن لەگەڵ هەردوو کارگەى دۆشاوى تەماتەى هەریر و شارەزوور بۆ کرینلێبەکارخستنەوەى یاداشتنامەى  ●

 کوردستان. یوتیارانوبەروبوومى تەماتەى ج
کانى پەلەوەرى لە هەرێمى کوردستان لە پڕۆژەدوو ملیۆن مریشک لە خاوەن  (٢)ئەنجامدانى گرێبەستى کرینەوەى  ●

میانى بەرێوەچوونى پێشانگاى هاوبەشى کشتوکاڵى نیوان هەردوو وەزارەتى  لە (راقىیعەقرەى ع)الیەن سەربرخانەى 
 راقى.یرێم و وەزارەتى کشتوکاڵى عکشتوکاڵى هە

وەبەرهێنەرێکى کەرتى تایبەت بۆ مەبەستى  و نداەئەنجامدانى گرێبەستى لێک تێگەیشتن لە نێوان وواڵتى هۆڵ ●
و  ێنانى بەروبوومى کشتوکاڵى لە هەر چوار وەرزەکانى ساڵ،مهدروستکردنى پڕۆژەى خانووى شووشەیى بۆ بەره

 سلێمانى. پەیمانگەکان لە پارێزگاکانى هەولیر و رچووانى کۆلیژە کشتوکاڵیەکان وڕەخساندنى دەرفەتى کارکردن بۆ دە
د ۆساڵ بۆ مەبەستى دانانى بارک (7) بۆ ماوەى کەرتی تایبەت ئەنجامدانى گرێبەستى پێدانى مۆلەت لەگەڵ کۆمپانیاى ●

ى و ناسینەوەى رێزگاهەرێمى کوردستان بۆ مەبەستى پاری خانەڕسەرب (10)ستیکەر لە سەر بەرهەمى خۆماڵى  و
 کانى کوردستان.پڕۆژەبەرهەمى خۆمالى خاوەن 

بۆ مەبەستى دروستکردنى  (پاوەر چاینا)تێگەیشتن لەگەڵ گروپى کۆمپانیاکانى ووالتى چین  کردنى یاداشتى لێکووواژ ●
پشدەر ، خێوەتە دەلگە لە ) چوار بەنداوى گرنگ و ستراتیژى لەسەر ئاستى هەرێمى کوردستان کە بریتین لە بەنداوەکانى

 . (لە سلێمانى ، مەنداوە لە هەولێر ، باکرمان لە دهۆک
بۆ ئەنجامدانى پڕۆژەى پەرەپێدانى تواناکان  (جایکاى یابانى)تێگەیشتن لەگەڵ رێکخراوى  ئەنجامدانى یاداشتى لێک ●

ان و ڕەچاوکردنى تیاروبۆ ماوەى چوار ساڵ بەمەبەستى زیادکردنى داهاتى جو بۆ توێژینەوە و رێنمایی کشتوکاڵى،
 بەرهەمهێنان بە کوالێتى خۆراک.

ئەنجامدانى لێک تێگەیشتن لەگەڵ وەزارەتى کشتوکاڵى عێراق بەمەبەستى یەکخستنى ڕۆژنامەى کشتوکاڵى و  ●
 وتیاران و چارەسەرکردنى کێشەکان لەسەر ئاستى عێراق و هەرێمى کوردستان.وکردنەوەى بەرهەمى خۆمالى جخسا
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كانندییەیوهپەیازدەهەم :   
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و نوێنەری  لە باڵوێز و کۆنسول وەزری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوشوازى پێ
و ڕێکخراوە بیانیەکان وواڵتان  

 لة )نرياجنا ئاسوكا( باليؤزى سريالنكا لة عَيراق . کردن ثَيشوازى 29/7/2019 ڕۆژیلة  .1
 سوىل ضني لة هةولَير.لة كون کردن ثَيشوازى 31/7/2019 ڕۆژیلة  .2
 لة جَيطرى كونسوىل ئةمريكا خاتوو )ئةليابَيس رؤزنستؤك(. کردن ثَيشوازى 6/8/2019 ڕۆژیلة  .3
 ويتؤل كراجيوسكى جَيطرى كونسوىل ثرلؤنيا لة كوردستان. کردن ثَيشوازى 6/8/2019 ڕۆژیلة  .4
 لة ظيلم كؤزاين  كنسلى طشتى هؤلةندا. کردن ثَيشوازى 28/8/2019 ڕۆژیلة  .5
 لة د. صالح احلاج حسن رَيكخةرى ئاذانسى فاو لة عَيراق. کردن ثَيشوازى 1/9/2019 ڕۆژیلة  .6
 لة كونسوىل مصر. کردن ثَيشوازى 13/9/2019 ڕۆژیلة  .7
 .لة نوَينةرى رَيكخراوى يونى دؤ کردن ثَيشوازى  17/9/2019 ڕۆژیلة  .8
 ىل طشتى بةريتانيا لة هةولَير.لة جيمس سؤنت تؤرينتؤن كونسو کردن ثَيشوازى 17/9/2019 ڕۆژیلة  .9

 لة نوَينةرى رَيكخراوى زؤواى هؤلةندى. کردن ثَيشوازى 23/9/2019 ڕۆژیلة  .10
 كؤستؤ ثؤلؤس كونسوىل طشتى يؤنان. کردن ثَيشوازى 23/9/2019 ڕۆژیلة  .11
 سراللة رشنودى.  لة كونسوىل طشتى ئَيرا ن کردن ثَيشوازى 23/9/2019 ڕۆژیلة  .12
 لة وةفدى رَيكخراوى ئافراندى ثؤلةندا. کردن شوازىثَي 29/9/2019 ڕۆژیلة  .13
 ئؤليظآ دَيكؤتنَى كونسوىل طشتى فةرنسا. کردن ثَيشوازى 1/10/2019 ڕۆژیلة  .14
 ئةردةن. -لة مةجيد دال راوَيذكارى بازرطانى لة باليؤزخانةى كةنةدا لة عَيراق کردن ثَيشوازى 18/11/2019 ڕۆژیلة  .15
 لة طرت مينكة باليؤزى دانيمارك لة عَيراق. نکرد ثَيشوازى 25/11/2019 ڕۆژیلة  .16
 اشتظان امرى كونسوىل طشتى هةنطاريا لة عَيراق. کردن ثَيشوازى 3/12/2019 ڕۆژیلة  .17
 لة كونوسلى كؤمارى ضيك. کردن ثَيشوازى 29/1/2020 ڕۆژیلة  .18
 لَيرلة ميشَيل سظؤبؤدا كونسوَلى طشتى كؤمارى ضيك لة هةو کردن ثَيشوازى 29/1/2020 ڕۆژیلة  .19
لة وةفدَيكى سةنتةرى تةكنةلؤجياو ِراهَينانى ئةوروثا )ئى تى تى سى(و  کردن ثَيشوازى 16/2/2020لة رؤذى  .20

 كؤمثانياى )ئةى جى جةى( ى ئةَلمانى.
لة هؤريا ميهايل بةرثرسى نوسينطةى كونسوَلطةرى باَلوَيزخانةى ِرؤمانيا لة  کردن ثَيشوازى 6/5/2020 ڕۆژیلة  .21

 هةولَير.
 لة ئؤليظى ديكوتينى كونسوَلى طشتى كؤمارى فةِرةنسا لة هةولَير. کردن ثَيشوازى 30/7/2020 ڕۆژیلة  .22
 لة نةسروال رةشنودى سةركونسوَلى كؤمارى ئيسالمى ئَيران لة هةولَير. کردن ثَيشوازى 25/8/2020 ڕۆژیلة  .23
ة بةمةبةستى ماَلئاوايى و سوثاس لة ويليام نيكؤالس كونسوَلى طشتى هؤَلندا ك کردن ثَيشوازى 27/8/2020 ڕۆژیلة  .24

 كردن سةردانيان كردين.
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لة هانس مسولدرس ِراوَيذكارى كشتوكاَلى لة كونسَلخانةى هؤَلندا لة هةولَيرو  کردن ثَيشوازى 17/9/2020 ڕۆژیلة  .25
 باَلوَيزخانةى ئةو واَلتة لة بةغداد.

 ى شانشينى هؤَلندا .لة هانس ئاكربوم كونسوَلى نوَي کردن ثَيشوازى 27/10/2020 ڕۆژیلة  .26
لة مةهدى شوشتةرى كونسوَلى كؤمارى ئيسالمى ئَيران لة  کردن ثَيشوازىلة شارى سلَيمانى  28/11/2020 ڕۆژیلة  .27

 سلَيمانى .
 لة نى روضى كونسوَلى طشتى كؤمارى ميللى صني. کردن ثَيشوازى 19/1/2021 ڕۆژیلة  .28
بريكارى وةزيرى سةرضاوةكانى ئاوى عَيراق كة بة لة تةها دالع سعدى  کردن ثَيشوازى 8/2/2021 ڕۆژیلة  .29

 نوَينةرايةتى وةزيرى سةرضاوةكانى ئاو سةردانيان كردين.
 لة وةزيرى سةرضاوةكانى ئاوى عَيراق. کردن ثَيشوازى 21/2/2021 ڕۆژیلة  .30
 يظانا(.لة شاندَيكى ِرَيكخراوى فؤكسيفى ئيتاَلى بة سةرؤكايةتى خاتو )ئ کردن ثَيشوازى 9/3/2021 ڕۆژیلة  .31
لة )خوان ئيسكؤبار( باَلوَيزى ئيسثانيا لة عَيراق و )خوان فرناندَيز ِرامؤس(  کردن ثَيشوازى 28/3/2021 ڕۆژیلة  .32

 نوَينةرى طروثى كؤمثانياكانى ئيسثانيا.
 لة جانى ظؤس  بةِرَيوةبةرى هاوبةشى سرتاتيجى لة ِرَيكخراوى كابى هؤَلةندى. کردن ثَيشوازى 21/4/2021 ڕۆژیلة  .33
 لة ) امحد ابِراهيم الزاهريى ( كونسوَلى ئيمارات لة هةولَير. کردن ثَيشوازى 4/5/2021 ڕۆژیلة  .34
لة )نةسرواللة رشنودى( سةركونسوَلى طشتى كؤمارى ئيسالمى ئَيران لة  کردن ثَيشوازى 17/5/2021 ڕۆژیلة  .35

 هةولَير.
 ى ِرَيكخراوى كؤيكا لة كوردستان.لة سانط هوون جؤ سةرؤكى ئاذانس کردن ثَيشوازى 24/6/2021 ڕۆژیلة  .36
لة )نةسرواللة ِرةشنودى( سةر كونسوَلى طشتى كؤمارى ئيسالمى ئَيران لة  کردن ثَيشوازى 24/6/2021 ڕۆژیلة  .37

 هةولَير.
ن لة ثرؤفيسؤر ليؤناردؤ نوَينةرى زانكؤى ِرؤماى ئيتاَلى د.داريؤ سةرؤكى ولة وةفدَيكى ئيتاَلى كة ثَيكهاتبو کردن ثَيشوازى .38

 كؤمثانياى كؤئؤنةرى ئيتاَلى.
 لة د.صاَلح بةِرَيوةبةرى نوسينطةى ِرَيكخراوى فاو لة عَيراق. کردن ثَيشوازى 4/7/2021 ڕۆژیلة  .39
لة هةريةك لة بالوَيزى ثؤَلندا لة عَيراق و كونسوىل ثؤلةندا لة هةرَيمى  کردن ثَيشوازى 11/7/2021 ڕۆژیلة  .40

 كوردستان.
لة د. ستاظرؤف كونسوىل طشتى واَلتى يؤنان لة كوردستان وة كؤنستانتينؤس  کردن ثَيشوازى 11/7/2021 ڕۆژیلة  .41

 راوَيذكارى كاروبارى بازرطانى و ئابورى لة كونسوخلانةى يؤنان.
لة د. اياد لة رَيكخراوى نَيودةولةتى )ساظى و ئاى تى ئَيس( سةر بة نةتةوة  کردن ثَيشوازى 11/7/2021 ڕۆژیلة  .42

 يةكطرتووةكان.
 لة د.امحد جالل كونسوَلى فةخرى كؤمارى سريالنكا. کردن ثَيشوازى 1/8/2021 یڕۆژلة  .43
 لة بةِرَيز حممد كريم اخلفاجى وةزيرى كشتوكاَلى عَيراق. کردن ثَيشوازى 29/5/2021 ڕۆژیلة  .44
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ندةرز لة شاندَيكى بااَلى ذورى بازرطانى و ثيشةسازى ئةنتوَيرب و هةرَيمى فال کردن ثَيشوازى 6/9/2021 ڕۆژیلة  .45
 ى بةجليكى.

بة ئامادةبونى بةِرَيز سةرؤكى حكومةتى هةرميى كوردستان ثَيشوازي لة جؤسَيث بورَيلجَيطرى  7/9/2021 ڕۆژیلة  .46
 .کرد سةرؤكى كؤمسيؤنى ئةوروثاو بةرثرسى سياسةتى دةرةوةو ئاسايشى يةكيةتى ئةروثا

 ى فاو لة عَيراق.لة د.صالح نوينةرى ِرَيكخراو کردن ثَيشوازى 12/10/2021 ڕۆژیلة  .47
 لة شاندَيكى ِرَيكخراوى ئةلثةرلةمَينتى ئةَلمانى. کردن ثَيشوازى 26/10/2021 ڕۆژیلة  .48
 لة ئؤلرك شانون باَلوَيزى كةنةدا لة عَيراق. کردن ثَيشوازى 28/10/2021 ڕۆژیلة  .49
 َيمى كوردستان.لة كلَيمنس سَيمتنةر كونسوَلى طشتى ئةَلمانيا لة هةر کردن ثَيشوازى 8/11/2021 ڕۆژیلة  .50
لة مهدى سةفةرى ياريدةدةرى وةزيرى دةرةوةى كؤمارى ئيسالمى ئَيران بؤ  کردن ثَيشوازى 9/11/2021 ڕۆژیلة  .51

 كاروبارى بازرطانى و ئابورى و ديبلؤماسى و نةسروال رةشنودى  سةركونسوَلى كؤمارى ئيسالمى ئَيران لة هةولَير.
 و بةيان سامى عبدالرمحن نوَينةرى حكومةتى هةريم لة ئةمريكا.لة خات کردن ثَيشوازى 21/11/2021 ڕۆژیلة  .52
 لة شؤرش قادر نوَينةرى حكومةتى هةريم لة واَلتى سويد. کردن ثَيشوازى 21/11/2021 ڕۆژیلة  .53
 لة ستاظرؤس كريمييس كونسوَلى طشتى والتى يؤنان لة هةولَير. کردن ثَيشوازى 22/11/2021 ڕۆژیلة  .54
لة وةفدَيكى يةكيةتى ئةوروثا بة سةرثةرشتى خاتو باربارا ئيطةر سةرؤكى  کردن ازىثَيشو 5/12/2021 ڕۆژیلة  .55

 بةشى ثةرةثَيدان و هاوكارى لة عَيراق.
 سةرثةرشتى كؤبونةوةى ِراوَيذكارى وةزارةمتان و ِراوَيذكارانى واَلتى هؤَلندا. 7/12/2021 ڕۆژیلة  .56
نؤ كونسوَلى طشتى واليةتةيةككطرتوةكانى ئةمريكاو لة ِرؤبةرت ثالةدي کردن ثَيشوازى 14/12/2021 ڕۆژیلة  .57

 شاندَيكى ياوةرى هةروةها تيمَيكى بااَلى ِرَيكخراةى )يو ئَيس ئةى دى( ئةمريكى لة عَيراق.
 لة طروثَيكى كؤمثانياكانى وةبةرهَينةرانى ئيماراتى. کردن ثَيشوازى 20/12/2021 ڕۆژیلة  .58
 ِرَيز )كاروان مجال تاهري( نوَينةرى حكومةتى هةرَيم لة بريتانيا.كرد لة بة کردن ثَيشوازى 3/1/2022 ڕۆژیلة  .59
بةشدارميان لة ؤرك شؤثى وةزارةمتان و ِرَيكخراوى )يو ئَيس ئةيد( و )يو ئَين دي ثى( ى  11/1/2022 ڕۆژیلة  .60

 ئةمريكى.
 لة وةزيرى سةرضاوةكانى ئاوى عَيراق. کردن ثَيشوازى 13/1/2022 ڕۆژیلة  .61
 لة )ضؤى كوانط( كونسوَلى طشتى كؤرياى باشور لة هةولَير. کردن ثَيشوازى 16/1/2022 ڕۆژیلة  .62
 لة جَيطرى كونسوَلى هؤَلندا و شاندى ِراوَيذكارانى هؤلندا. کردن ثَيشوازى 24/1/2022 ڕۆژیلة  .63
 لة كارَيل كؤرتانيًَك كونسوىل طشتى كؤمارى ضيك لة هةولَير. کردن ثَيشوازى 17/2/2022 ڕۆژیلة  .64
لة ثَيدرؤ مارتينَيز بالوَيزى ئيسثانيا لة عَيراق و مةى ئابراين كونسوىل  کردن ثَيشوازى 22/2/2022 ڕۆژیلة  .65

 بازرطانى.
  لة تيمَيكى وةبةرهَينةرانى ئةمريكى و ناوخؤى كرد کردن ثَيشوازى 6/3/2022 ڕۆژیلة  .66
ارو كار بة ئامادةبوونى بةِرَيز بةشدارميان لة كؤِربةندى ثيشةسازى لة ثَيناو ِرةخساندنى باز 6/3/2022 ڕۆژیلة  .67

 سةرؤكى حكومةت و كونسوَل و نوَينةرى واَلتان. 
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 سەردانە فەرمییەکانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو
 

سةردانى والتى ثؤلؤنيا ضةند ديدارو كؤبونةوة و بةسةركردنةوةى ضةند ثِرؤذةيةكى طرنطمان  18/1/2020 ڕۆژیلة  .1
 ئةجنامدا.

 سةردانى شارى بةغداد و ضةندين ديدارو كؤبونةوةى طرنطمان ئةجنامدا. 11/1/2021 ڕۆژیلة  .2
لةسةر بانطهَيشتى فةرمى وةزارةتى كشتوكاَلى واَلتى توركيا سةردانى ئة واَلتةمان كرد، ضةند 25/1/2021 ڕۆژیلة  .3

 ديدارى طرنط و بةسةركردنةوةى ضةند ثِرؤذةيةك لة سةردانةكةماندا.
 هةمني ثَيشانطاى نَيودوَلةتى ئةصفهان. 19دانى واَلتى ئَيران بةمةستى بةشدارى كردن لة سةر 6/6/2021 ڕۆژیلة  .4
بة نوَينةرايةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةشدارميان كرد لة كؤنفرانسى سااَلنةى ئابورى  27/9/2021 ڕۆژیلة  .5

 عَيراق لة لةندةنى ثايتةختى بةريتانيا.
 شتى فةرمى وةزارةتى كشتوكال و دارستانى توركيا سةردانى ئة واَلتةمان كرد.لةسةر بانطهَي 24/11/2021 ڕۆژیلة  .6
لةسةر بانطهَيشتى فةرمى واَلتى يؤنان سةردانى ئةو واَلتةمان كرد.ضةندين ديدارو كؤبونةوةمان  25/1/2022 ڕۆژیلة  .7

 لةطةَل وةزارةتةكانى ذينطةو كشتوكاَل و وةزارةتى دةرةوة ئةجنامدا.
ةزارةت لة ثَيشانطاى نَيودةولةتى كشتوكاأل و ذينطة لة قةتةر بةبةشدارى تيمى وةبةرهَينةران و بةشدارى شاندى و .8

 خاوةنكارانى بوارى سةرمايةطوزارى كشتوكاَلى و منايشكردنى بةرهةمى ناوخؤى جوتيارانى هةرَيمى كوردستان.
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چاالکیەکانى دوازدەهەم : 
 بەرێوەبەرایەتى  راگەیاندن
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 چاالکیەکانى بەرێوەبەرایەتى  راگەیاندن

وەزیری کشتوکاڵ و جەنابی وماڵکردنى سەرجەم چاالکى و دیدار و بەسەرکردنەوەکانى ڕ -1
سەرچاوەکانی ئاو و ئەنجومەنى وەزارەت و سەرجەم یەکەکانى راگەیاندن لە ئاستى فەرمانگە 

 رە سەربەخۆکان. کشتوکاڵیەکانى وەزارەت لە ب.گشتى کشتوکاڵى پارێزگاکان و ئیدا
پەیجى وەزارەتی کشتوکاڵ  –پەیجى فەرمى وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو )بەرێوەبردنى  -2

ماڵپەرى  –پەیجى راگەیاندنى وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو  –و سەرچاوەکانی ئاو 
وەکانی یوتیوب جەناڵى وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچا –وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو 

 .(ئاو
تەوەرێک  باسکراوە ێ راپۆرتى مەیدانى کەهەر جارە (٢١)و  (کشتوکاڵى)بەرنامەى  (٤٢)بەرێوەبردنى  -3

 بۆ رێنمایی و هۆشیارى و ئاشناکردنى  جوتیاران لە ئاستى هەرێمى کوردستان.
کى ئامادەکردنى نامیلکەى کارو چاالکیەکانى وەزارەت و گرینگدان بە چاپکردنى بەرهەم و پەرتو -4

 نوسەرانى کشتوکاڵى.
پێشکەوتوو، هۆشیارى و ڕوماڵینى پڕۆژە  یخولى تایبەت بە پەرەپێدانى میدیا (٩)بەشداریکردن لە -5

 کشتوکاڵیەکان.
دوو ۆرکشۆب و مەراسیمێکى رێزلێنان بۆ میدیاکارانى کشتوکاڵى و ئامادەکارى بۆ  )ئەنجامدانى  -6

 مەراسیمى دووەمى رێزلێنان .
کۆبونەوەکانى مانگانەى فەرمانگەى میدیا و زانیارى حکومەتى هەرێم و  بەشدارىکردن لەسەرجەم -7

 هەماهەنگى کردن بۆ هەموو بابەت و پرسێکى میدیایی .
بەهەماهەنگى لەگەڵ ووتەبێژى فەرمى وەزارەت کارئاسانى تەواومان کردووە لەگەڵ کەنال و  -8

ان بۆ مەبەستى لێدوان و  رێپۆرتاژ دەزگاکانى راگەیاندن و پێدانى زانیارى و چاالکى و داتا و پڕۆژەک
 و سازدانى دیمانە و بەرنامەى تایبەت .
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بڕیارە گرنگەکانى سێزدەهەم : 
 ئەنجوومەنى ڕاوێژکارى وەزارەت
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 بڕیارە گرنگەکانى ئەنجوومەنى ڕاوێژکارى وەزارەت

کۆبوونەوەى ئەنجوومەنى  (20)کاتى ئامادەکردنى ئەم ڕاپۆرتە زیاتر لە  تا یەمى تەمەنى کابینەى نۆڵساسێ لە 
گرفتەکانى تایبەت بە کەرتى ەوانە بریتىبوون لەچارەسەرکردنى کێشە و نداى ئەم کۆبوونێدراوە کە ئەجڕاوێژکارى ئەنجام

پێی ئەجینداى کۆبوونەوەکان بریار و راسپاردە لەم کۆبوونەوانەدا بە  (96) کشتوکاڵ و وەزارەت ، هەر بۆ ئەم مەبەستەش
لە کاتى گفتوگۆ لە سەر بابەتى دەرەوەى  بڕیارى تر کە لە کاتى ئەنجامدانى کۆبوونەوەکان و (83) لەگەڵ ،دەرکراون

ئەجێنداى کۆبوونەوەکان و کۆبونەوەى هەفتانەى ئەنجومەنى وەزارەت و کۆبونەوەى لێژنەکان و ئەنجومەنەکان دراون  
بریار و راسپاردە کە هەمووى لە خزمەتى هاوالتیان و جوتیاران و خاوەن  (179)ڕیارەکان دەگاتە بەم جۆرە کۆى گشتیان ب

 کانە.پڕۆژە
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پێشخستنی کەرتى چواردەهەم : 
 کشتوکاڵ
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 ڵپێشخستنی کەرتى کشتوکا
 

توکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بە گشتی لە بە پێی ڕاپۆرتی دەستەی وەبەرهێنان ڕێژەی وەبەرهێنان لە سێکتەری کش ●
 هەڵکشاوە. زیاترو  %(8) بەرەو %(1.8)

بە بازاڕکردنی بەرهەمی کشتوکاڵی بەهەردوو سەرچاوەی سامانی ڕووەکی و سامانی ئاژەڵی، کە سااڵنە وەزارەتمان  ●
 روبوومی ئاژەڵیبە دانانی باج و قەدەغە لەسەر بەروبوومی سەوزە و میوە و بە ڕۆزنامەیەکی کشتوکاڵی تایبەت

دەردەکات بە مەبەستی پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ پاڵپشت بە یاسای پاراستن و پێشخستنی بەرووبوومی کشتوکاڵی 
 22/10/2014لە  6547و پاڵپشت بە نووسراوی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە  2008ساڵی  (4)ژمارە 

هەڵمەتی پشتیوانى و پارێزگارى  هەروەهاو  ێمی کوردستان.هەر یتایبەت بە پاراستنی بەرهەمی خۆماڵی جووتياران
بە هاوکارى کەناڵەکانى سۆشیال ەکانیان کردنەوەى بەرهەمختیارانى هەرێمى کوردستان بۆ ساولەبەرهەمى ناوخۆى جو

یاران وتوئامادەکارى بۆ کردنەوەى بازاڕى میللى لە دهۆک، هەڵەبجە و گەرمیان بۆ جلەالیەکی تر و  میدیاى کوردستان.
بە مەبەستى بە بازاڕکردن و ساخکردنەوەى  بەرهەمەکانیان بەشێوەى ڕاستەوخۆ لە کێڵگەوە بۆ ناو بازاڕەکانى 

سەرباری ئەم کارانەش وەزارەتمان پاڵپشت و هاوکارە لە کردنەوەی ڤیستیڤاڵی تایبەت بە بەرهەمە  تایبەتمەند.
هەنار لە هەڵەبجە، ترێ و هەنگوین لە دهۆک و )تیڤاڵی کشتوکاڵیەکان لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان وەک ڤیس

بە مەبەستی هاندانی جووتیاران بۆ ساخکردنەوەی بەرهەمەکانیان و لە هەمان کاتدا ئاشنا بوونی  (هەنگوین لە سلێمانی
کاڵى دانانى میکانیزم و مەرجەکانى هەناردەکردنى بەروبوومى کشتوهەروەها و  هاوواڵتیان بە بەرهەمە خۆماڵیەکان.

 ناوخۆى جوتیاران.  ی(سەوزە ومیوە)کردن و ساخکردنەوەى بەرهەمى ڕلە پێناو بەبازا
سەنتەری بەبازاڕکردنی بەرهەمی کشتوکاڵی بە هەماهەنگی لەگەڵ وواڵتی هۆڵەندا، کە لە ناو سەنتەرەکانا  دامەزراندنی ●

تاقیگەی پێشکەوتووی پشکنینی  پەرەپێدانی خانووی شووشە بۆ بەرهەمی سەوەزە و میوەی چوار وەرزی ساڵ ، و
 سەوزە و میوە لەخۆ دەگرێت. 

کە سەنتەرێکە کۆکراوەی فێربوون و کۆمپانیای  (World Horticulture Center) (WHC)کردنەوەی سەنتەری  ●
بازرگانی و بەر هەمهێنان و بەبازارکردنی بەرهەم و توێژینەوەی کشتوکاڵی لەخۆدەگرێت. ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ 

ە بەرنامەمانە بۆ ئەو مەبەستە لە زەویەکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی توێژینەوەی و ڕێنمایی کشتوکاڵی و ل
ناوچەی جیاواز لە  (8)بەڕێوەبەرایەتی گشتی باخداری و دارستان و پاوان زەوی پێویستیان بۆ دابین بکەین لە 

شەیی لە گەڵ کۆمپانیاکانی ناوخۆیی و دەرەکی و سەربەخۆکان بۆ دروستکردنی خانووی شوو پارێزگاکان و ئیدارە
بەش لە نێوان وەزارەتمان و کەرتی تایبەتی ناوخۆیی و وسەنتەری ناوبراو و بۆ ئەم مەبەستەش کۆمپانیایەکی ها

ی قازانجی داهاتی پڕۆژەکە دەگەرێتەوە  %20لە وواڵتی هۆڵەندا پێکدەهێنرێت کە ڕێژەی   (WHC)سەنتەری سەرەکی 
ان کە هاوکار دەبێت لە پێشخستن و هەمەجۆرکردنی بەرهەمی جووتیاران بە هۆکارەکانی ڕێنمایی بۆ وەزارەتم

 کشتوکاڵی.
کارگەى بەرهەمهێنانى شەکرى دامەزراندنی و هەروەها  بەگەڕخستنەوەی کارگەی دۆشاوی تەماتەی هەریر و شارەزوور. •

استەوخۆ و ناراستەوخۆ هەزاران دەرفەتى کار بە هاوبەشى تایبەت کە لەکاتى بەکارخستنى ر (بیتوێن)چەوەندەرى 
 دەرەخسێنێ.

ئەنجومەنى دەربارەی گەڕاندنەوەی قەرزی کشتوکاڵی لە الیەن لەسەر پێشنیاری وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو  ●
بە و تیارانى سودمەندبوو بۆ ماوەى درێژخایەن وکشتوکاڵى جو قەرزی گەراندنەوەیبۆ مەبەستى بڕیار درا وەزیران 

 %(. 15)لێخۆشبوونی 
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 دامەزراندنى کەرەنتینەى سنورەکان بۆ پشکنینى ئاژەڵ و کۆنتڕۆڵکردنى نەخۆشییەکان. ●
لە داهاتەکەی بۆ  (20)ە ڕێژەی كدامەزراندنى تاقیگەى پێشکەوتووى بەرهەمى کشتوکاڵى لە عەلوەکانى کوردستان  ●

 ى.برەودان بە بەرهەمى ئۆرگان هەروەها  ووەزارەتمان دەگەڕێتەوە 
لە بەرێوەبەرایەتى بەرهەم هێنان و پەسندکردنى بنەتۆ ،کە رۆلێکى باشە هەیە  (شانەزانى)ى تاقیگەى پڕۆژەکردنەوەى  •

 لە بوارى زیادکردنى بەرهەم هێنانى رووەک و تەرزى کشتوکاڵى و دوور لە فایرۆس و هەموو جۆرە نەخۆشیەک. 
 یانەدستان دوابەدواى نۆژەن کردنەوەى بەشێوازێکى سەردەملە هەرێمى کور (ناوەندى فێتێرنەرى)کردنەوەى تاقیگەى  •

 لەچوارچێوەى پرۆگرامى کەمکردنەوەى هەرەشەى بایەلۆجى سەربە وەزارەتى بەرگرى ئەمریکا نۆژەن کراوەتەوە .
 .ئامادەکردنى نەخشەى بەرهەمهێنانى کشتوکاڵى لەسەر ئاستى پارێزگاکانى هەرێمى کوردستان •
بەش و کۆنفرانسى کشتوکاڵى و بەروبوومى ئاژەڵى لە هەولێر بەسەرپەرشتى هەردوو ئەنجامدانى پێشانگاى هاو •

و کۆمپانیاکانى  پڕۆژەبەبەشدارى خاوەنى ، وەزارەتى کشتوکالى هەرێمى کوردستان و وەزارەتى زراعەى عێراق
 .ى و ئاژەڵى و پەلەوەرى کوردستانى و عێراقىڵوەبەرهێنانى کشتوکا

ى گرنگیدان بە ئاسایشى ئاو نەخشە و پڕۆژەلە چوارچێوەى  (ئاو بۆ داهاتوو)فرانسى لە کۆنوەزارەتمان بەشدارى  •
 بەرێوەبردنى ئاو لە عێراق و هەرێمى کوردستان.لە الیەن رێکخراوى ئەپەرلەمێنتى ئەلمانى .

اوی بە هاوكاری ڕێكخر (دۆشاوی هەنار)و دروست كردنی  (چاندنی سماق)خولی راهێنان لە بواری  (5)ئەنجامدانی  •
UNIDO  گوند لە دهۆك. 22/جووتیار  (89)ی نێودەوڵەتی ژمارەی سوودمەند 

لەالیەن  (زاخۆ –سۆران  –راپەرین )کردنەوەى سێ بەریوەبەرایەتى گشتى کشتوکاڵى لە سنورى ئیدارە سەربەخۆکانى   •
 .شنیارى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو ێسەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران دوابەدواى پ

دامەزراندنى بۆردى کشتوکاڵى وەک یەکێک لە هەنگاوە هەرە گرنگەکانى پەرەپێدان و بەرەو پێش بردنى کەرتى  •
کشتوکاڵ و ئاو لە هەرێمى کوردستان کە پێک هاتووە لە بەرێزان سەرۆک و جێگرى ئەنجومەنى وەزیران و چەند 

 وەزارەتێکى پەیوەندیدار.
پەیوەندى و رۆلى هاوبەشى نێوان هەردوو  چاالک کردنیئاو بەمەبەستى پێکهێنانى بۆردى نیشتیمانى کشتوکاڵ و  •

 وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو و وەزارەتى خوێندنى باال و توێژینەوەى زانستى لە هەرێم.
 تیاران و خاوەنوقەرەبووکردنەوەى جو ە مەبەستیبزیانە سروشتیەکانى الفاو و باران  کردن بۆ دەستنیشان کردنیكار  •

 کانى ئاژەڵى وە پێدانى یاداشت بۆ قەرەبوو کردنەوەو و هاوکارى کردنیان.پڕۆژە
ى کشتوکالى و ژینگەى کە لەالیەن گروپى هاکەسۆنى پڕۆژە (11)بەشدارى نوێنەرى وەزارەتمان لە هەلسەنگاندنى  •

وکاڵ و گۆرانى کەش و رێکخراوى یۆنامى کۆمەکى تەکنیکى و دارایی دەکرێت دەربارەى پەرەپێدانى کەرتى کشت 2050
 و هەواو و ژینگە.

تایبەت بەشدارى کەرتى گشتى و تایبەتى لە چوارچێوەى پرۆگرامى هاوبەشى لێژنەى  ڕاوند تەیبلێکی ئەنجامدانى •
راوێژکارى نێوان وەزارەتمان و حکومەتى هۆلەندى بەمەبەستى دیارى کردنى بەربەستەکانى بەبازارکردنى بەرهەمى 

 و خێراکردنى بەرەو پێشچوونەکان گەشەپێدانى سێکتەرى کشتوکاڵى لە هەرێمى کوردستان.خۆماڵى و خواستى بازار
بە شێوەى مالتى سپان بۆ بەرهەمهێنانى (چاندن لە ناو ئاو )هایدرۆپۆنیکى  (  Food City)ى پڕۆژەکردنەوەى یەکەم  •

کشتوکاڵى بە هەماهەنگى مەتر زەوى لە چوارچێوەى گەشەپێدانى کەرتى  (24000)سەوزە و میوە لەسەر رووبەرى
 . وەزارەتى کشتوکاڵ و کۆمپانیاى ئیکۆ کۆنسولت
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لە ژێر رۆشناى بریارى  (بنەتۆ –ماددەى قرکەر  –پەینى کیماوى )بریاردان لەسەر لێخۆشبوونى گومرگى بۆ هاوردەکردنى   •
گەنم و جۆ و بەروبومە ى ئەنجومەنى وەزیران بۆ مەبەستى کەمکردنەوەى تێچووى دانەوێلە و بەتایبەتى  (79)ژمارە 

 کشتوکاڵیەکان و پاڵپشتى راستەوخۆى جوتیاران .
ئۆکرانى بۆ بازرگانى  (ICC)بەشدارى وەزارەت لە دیدارى ساالنەى بازرگانى و ئابوورى کە لەالیەن لێژنەى نەتەوەى  •

 عێراقى بە هەماهەنگى حکومەتى هەرێمى کوردستان و گروپى کۆمپانیاکانى ئۆکرانیا.
کان لە سنورى پڕۆژەپێشانگاى ساالنەى ترێ و هەنگوینى خۆمالى جوتیاران و خاوەن  ەمیني(14)لە بەشداریمان  •

 جۆر بەرهەمى باخەکانى ترێیان پێشکەشکرد. (80)جوتیارى نمونەى  (35)پارێزگاى دهۆک .کە لەو پێشانگایە 
گاکانى هەرێمى کوردستان لەپێناو دابەزاندنى دەسەالتە کارگێرى و هونەریەکان بۆ بەرێوبەرى گشتى کشتوکاڵى پارێز •

 پەلەوەرى . کانى کشتوکالى و ئاژەلى وپڕۆژەبەرژەوەندى گشتى و خزمەتکردنى زیاترى جوتیاران و خاوەن کارو 
کانى پەلەوەر پڕۆژەکە لەئامادەکردنى ئالیک بەکاردێت وەکو پالپشتى کردنى (صۆیا و پرۆتین )بریارى البردنى باج لەسەر  •

  ماسى .و ئاژەڵ وسامانى 
رهێنانی بەی وهستەبۆ ده  2030-2020رتی كشتوكاڵ بۆ سااڵنی كە رهێنان لەبەكردن  و ناردنی پالنی وهئاماده •

رێمی هە سازی لەپیشە ودان بەبواری كشتوكاڵیدا و برهرهێنان لە بەی ئاستی وهوهرزكردنەستی بەبەمە كوردستان بە
 كوردستان.

ى پڕۆژەدهۆک کە بریتیە لە  /ى گرنگ و ستراتیژى لە قەزاى سیمیل پڕۆژەسێ  مان لە دامەزراندنیپاڵپشتی وەزارەت •
و پالستیکى و بەخێوکردنى مانگاى شیرى و کارگەى بەروبومە شیرەمەنیەکان و دروستکردنى خانووى شوشەىى 

 بەرهەمهینانى سەوزە وکارگەى پاکێجین و پیشەسازى ئاوى مێوە.
 را گروپ وە نێوەندێکى بەبازارکردنى بەروبوومە کشتوکالیەکانى جوتیاران لە هەولێر .ى کاپڕۆژەکردنەوەى  •
بەرێوەچوونى زنجیرەیەک ۆرکشۆپ لە فەرمانگە کشتوکایەکان بۆ جوتیاران و فەرمانبەران دەربارەى کارایی ئاو و  •

 ن کۆمپانیاى ئیکۆ کۆنسلت.پاراستنى لە رێگەى بەکارهێنانى تەکنیکە داهێنەرەکانى ئاودێرى و دلۆپاندن لەالیە
پەسند کرا  (79)لەسەر پێشنیاری وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە الیەن ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری ژمارە  •

بڕیاری دابینکردنی ئامێر و کەلوپەلە  (کشتوکاڵ، دارایی و ناوخۆ)ی ەکاندواتر لە کۆنووسی هاوبەشی هەرسێ وەزارەت
درێژخایەن دراوە ئەو پڕۆژەیە لە ئێستادا لە بواری هەڵسەنگاندنی توانستی کۆمپانیاکانی کشتوکاڵیەکان بە قستی 

و هەروەها  کە داخوازی دابینکردنی ئامێرو کەلوپولە کشتوکاڵیەکانیان پڕکردۆتەوە.تایبەت بە ئامێرە کشتوکاڵیەکاندایە 
 .انى ئامێرى کشتوکاڵى بە تەکنەلۆژیاى نوێا بە لێخۆشبوونى گومرگى و تابلۆى کشتوکاڵى بە خۆرایی بۆ هێنریاردڕب

دوبەى لەنمایشکردنى کارو چاالکیەکانى  (2020) بەشدارى وەزارەت لە پێشانگاى ساالنەى نێودەولەتى ئیکسپۆ  •
وو کە پێشکەشى بهەفتەى هەرێمى کوردستان بۆ ئەم مەبەستە وەزارەتمان چوار ناونیشانى گرنگى دەست نیشان کرد

لە هەمانکاتدا لێژنەیەکى تایبەت پێکهاتووە لە سەر ئاستى وەزارەت بۆ ئامادەکارى لەو پێشانگا ئامادەبووانى بکات. 
 جیهانیە.

ى هەنار وەکو هاوکارى بۆ جوتیاران لە چوارچێوەى ڵسەد هەزار شەت پێنج 500,000دابەشکردن و روواندنى  •
رى سەرۆک وەزیرانى حکومەتى هەرێم لە ى کوردستانێکى سەوز و ئارام لەالیەن بەرێز جێگپڕۆژەسەرپەرشتى کردنى 

 سەر پێشنیارى کۆمپانیاى هەنارى سازان .
ستراتیژیەکانى وەبەرهێنان  پڕۆژەکردنەوەى عەلوەى هاوچەرخى رۆژئاواى شارى سلێمانى وەک یەکێک لە گەورەترین   •

ەمکردنى دەرفەتى کار و و بەبازاڕکردنى بەرهەمى خۆمالى جوتیاران و گرنگیدانى زیاتر بە ئاسایشى خۆراک و فەراه



 

 الپەڕە | 53

 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

دۆنم زەوى دروستکراوە  103گەشە و جولەى ئابوورى و بازرگانى و پەرەپێدانى پیشەسازى کشتوکاڵى لەسەر رووبەرى 
 . کەرتی تایبەتلە الیەن کۆمپانیاى 

پەرەپێدان  چوار ملیار و دوو سەد و یەک ملیۆن دینار لە چوارچێوەى پالنى بەردەوامى  ٤,٢٠١,٠٠٠,٠٠٠تەرخانکردنى برى  •
گژوگیاى پەلک  –گژوگیاى پەلک پان –ەل يسسن وک –کورک )و پاراستنى رووەک و بەرەنگاربوونەوى نەخۆشیەکانى 

 . ٢٠٢١بۆ  ٢٠٢٠بۆ وەرزى چاندنى   (باریک 
دینار بەهاوکارى وەزارەتی کارەبا و  ٣٠دینار بۆ  ١٣٠ەکان لە یکەم کردنەوەى نرخى کرێى کارەبا بۆ پڕۆژە کشتوکاڵی ●

خانووى پالستیکى، کارگەى )ەختکردنەوە لەسەر بەردەوامى ئەم هەماهەنگییانە بەتایبەتى لەسەر ئەم جۆرە پڕۆژانە ج
ئالیک، سەربڕین خانەکان، کارگەى قارچک، هێلکە و دەواجن، سامانى ماسى، گاودارى و شیرەمەنى، زەیتى زەیتون، 

 .(دۆشاوى تەماتە، یانەى ئەسپسوارى، پیشەسازى خۆراک
پزیشکى فێترنەرى لەسەر میالکى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو کە ماوەى  (١٧١)ارى بە هەمیشەیی کردنى بڕی ●

 ،سلێمانى ،دهۆک ،هەولێر)سااڵنێکى بوو خزمەتیان دەکرد بەشێوەى کاتى لەسەر میالکى بەڕێوەبەرایەتییەکانى 
 نى مافە ڕەواکانى پزیشکانى فێترنەرى.ئەم بڕیارە هەنگاوێکى گرنگ بوو لە پێناو دابینکرد (گەرمیان

ڕۆژنامەنووس و میدیاکارى کشتوکاڵى کە  (٢١)ئەنجامدانى قۆناغى یەکەمى ڕێزلێنان لە خزمەت و ماندوو بوونى  ●
 لەبوارى پەرەپێدان و میدیایی کشتوکاڵیدا خزمەتیان کردووە لەسەر ئاستى گشتى ناوچەکانى هەرێمى کوردستان.
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کارنامەى حکومەت وئاستى جێ پازدەهەم : 

 بەجێ کردن وپابەندبوونى وەزارەت
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 :کەم کردنەوەی رۆتین  و زیاتر پێشکەش کردنی خزمەتگوزاریەکان -1

 
بە مەبەستی کەم کردنەوەی ڕۆتین و ئاسانکاری لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان وەزارەتمان هەڵساوە بە  -أ

دەسەاڵتی هونەری و دارایی و کارگێڕی لە بەڕێز جەنابی وەزیرەوە بۆ بەڕێز بریکاری وەزارەت، و بۆ  دابەزاندنی
بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکانی ناو دیوانی وەزارەت، و بۆ گشت بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی کشتوکاڵ لە پارێزگا 

 .(اپۆرتمانەکە وێنەیەکی فەرمانە وەزاریەکان هاوپێچی ڕ)و ئیدارە سەربەخۆکان. 

دەرچوواندن و هەموارکردنەوەی  بڕیارێکی وەزاری. و دەرکردن و هەموارکردنەوەی چەند پڕۆژە یاسا و ڕێنمایی -ب
 ڕێنمایی لەالیەن وەزارەتمانەوە.  (11)یاسا و  (3)

 
 کەم کردنەوەی خەرجی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو. -2

 

بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکان و فەرمانگەکانی سەر بە خەرجی وەزارەتمان بە دیوانی وەزارەت و گشت 
یەکەی ژمێریارین، لە دەرەنجامی قەیرانی دارایی و لە دەرەنجامی سەرهەڵدانی پەتای کۆڕۆنا  (41)وەزارەتمان کە 

حەفت سەد و حەڤدە ملیۆن  و حەفت سەد و پەنجا هەزار دینار کەم کرایەوە بۆ  (717.750.000)لە 
ەد و بیست و نۆ ملیۆن و پێنج سەد و بیست و پێنج هەزار دینار واتا بە ڕێژەی نزیکەی دوو س (229.525.000)
کی راستەوخۆی نەرێنی هەبووە لەسەر کەم کردنەوەی یەخەرجی کەم کردۆتەوە کە ئەمەش کاریگەر %(70)

شتی خزمەتگوزاریە پێشکەشکراوەکان بۆ جووتیاران و خاوەن پڕۆژەکان و هاوواڵتیان و هەروەها ئەدای گ
 فەرمانبەران.

 

 زیادکردنی داهاتی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو. -3
 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو داهاتێکی زۆری فرە چەشنەی هەیە کە لەالیەن وەزارەتی دارایی ئەم داهاتە  ●
ات بخرێتە سەر ناگەڕێندرێتەوە بۆ وەزارەتمان بە تایبەت خشتەی باجی ڕۆژنامەی کشتوکاڵی کە پێویست دەک

ژمارەی حیسابی بانکی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تاکو الیەنی کەم بتوانرێت بەشێکی بەکاربهێنرێت 
بۆ پاڵپشتی جووتیاران بەتایبەت لەکاتی ووشکە ساڵی و کۆنترۆڵ کردنی باڵووبونەوەی نەخۆشی و ئافاتە 

 کشتوکاڵیەکان.
ەوە بەمەبەستی  2021ی ساڵی  (6)وەزیران لە سەرەتای مانگی لەسەر فەرمانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی  ●

رێکخستنەوە و زیادکردنی داهات لیژنەیەکی پسپۆڕمان درووست کردووە کە خشتەی تایبەت بە رێکخستن و 
خزمەتگوزاری جیاجیا پێشکەش دەکات کە لە  (311)زیادکردنی داهات ئامادە کردووە کە تیایدا وەزارەتمان زیاتر لە 

ی داهاتی وەزارەتمان زیاد بکات، بەاڵم لیژنەی رێکخستنەوە و زیادکردنی  %(200)ەردا دەتوانرێت زیاتر لە بەرامب
داهات لەسەر ئاستی ئەنجومەنی وەزیران هاوڕا نەبوون لەسەر بەشێکی زۆر لە رێکخستنەوە و زیادکردنی داهاتەکان 
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یی پێویستین نەبووە کە پسپۆڕیەکی تایبەتە بە لەبەر ئەوەی لیژنە تایبەتمەندەکە لە ڕووی هونەریەوە شارەزا
 وەزارەتمان.

تایبەت بە بەرهەمهێنان و هاوردەکردنی بنەتۆو و شەتڵ و  2022ی ساڵی (16)پەسندکردنی یاسای ژمارە  ●
عیراق و دامەزراندنی تاقیگەکانی  –پەسندکردن و پارێزگاری کردن لە تەرزە کشتوکاڵیەکان لە هەرێمی کوردستان 

تۆمارکردنی تەرزە کشتوکاڵیەکان سەرچاوەیەکی گرنگی داهات دەبن بۆ وەزارەتمان کە لە ئێستادا ڕێنمایی بنەتۆو و 
 تایبەت بەم یاسایە ئامادەکراوە.

دوای ئەوەی بودجەی پێویست بۆ دامەزراندنی تاقیگەی پشکنینی پەینی کیمیایی و مادەقڕکەرەکان و خاک دابین  ●
 گرنگی داهات دەبێت بۆ وەزارەتمان.کراوە بە هەمان شێوە سەرچاوەیەکی 

دوای ئەوەی بودجەی پێویست بۆ دامەزراندنی تاقیگەی پشکنینی نەخۆشیەکانی هەنگ و هەنگوین دابین کراوە بە  ●
 هەمان شێوە سەرچاوەیەکی گرنگی داهات دەبێت بۆ وەزارەتمان.

 اتەکەی بۆ وەزارەتمان بێت.داه %(20)داهاتی تاقیگەی پشکنینی سەوزە و میوە لە عەلوەکان کەوا بڕیارە  ●
داهاتی دامەزراندنی کەرەنتینەی ڤێتەرنەری لە خاڵە سنوریەکان و هەردوو فڕۆخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و سلێمانی  ●

 ی داهاتەکەی بۆ وەزارەتمان دەبێت. %(16)
 لە داهاتودا ئەبێت بە سەرچاوەیەکی گرنگی داهات بۆ وەزارەتمان. (WHC)دامەزراندنی سەنتەری  ●
ڕۆژە یاسای چارەسەرکردنی زێدەڕۆیی سەر زەویە کشتوکاڵیەکانی دەرەوەی سنووری شارەوانی و گواستنەوەی پ ●

خاوەنداریەتی گرێبەستی کشتوکاڵی، لە جێ بە جێ کردنی ئەو پڕۆژە یاسایە لە داهاتوو دەبێتە سەرچاوەیەکی 
 گرنگی داهات بۆ وەزارەتمان.

بە هەمان شێوە  2012ساڵی  (10)ارستانەکان بە پێی یاسای ژمارە کۆکردنەوەی داهاتی سزاکانی سەرپێچی لە د ●
 یەکێک لە سەرچاوەکانی تری داهاتە بۆ وەزارەتمان.
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گشت پێداچوونەوە بە دۆسیەى شازدەهەم : 
 فەرمانبەرانى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
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ژمارەى گشت  بەڕێوەبەرایەتى گشتى ز
 سیەکاندۆ

ژمارەى دۆسیەى 
 وردبینیکراو

ژمارەى زیادەى 
 پلە

ژمارەى زیادەى 
 سەر مووچە

 تێبینى جیاوازى کۆى مووچە

  ـــ ـــ ــــ 272 272 ب.گ.دیوان 1

  2,842.000 29 17 1207 1207 ب.گ. کشتوکاڵى هەولێر 2

  ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ 1766 1766 ب.گ.کشتوکاڵى سلێمانى 3

  1.206.000 71 6 822 822 ب.گ.کشتوکاڵى دهۆک 4

  137000 8 2 345 345 ب. گ.کشتوکاڵى گەرمیان 5

  1.039.000 70 3 215 215 ب. گ.کشتوکاڵى هەڵەبجە 6

  ـــ ـــ ـــ 83 83 ب.تۆژینەوەى کشتوکاڵى هەولێر 7

  410000 5 7 258 258 ب.تۆژینەوەى کشتوکاڵى سلێمانى 8

  ـــ ــــ ــــ 89 89 کشتوکاڵى دهۆک ب.تۆژینەوەى 9

  401000 23 5 638 642 ب.دارستان وپاوانى هەولێر 10

  3.059.000 351 21 468 468 ب. دارستان و پاوانى سلێمانى 11

  ـــ ــــ ــــ 177 177 ب. دارستان و پاوانى دهۆک 12

  ــــ ـــــ ـــ 31 31 ب. دارستان و پاوانى گەرمیان  13

  ــــ ــــ ــــ 67 69 . ڕاهینانى کشتوکاڵى لە هەرێمب 14

  ـــ ــــ ــــ 62 62 ب.گ.سامانى ئاژەڵ و ڤێتێرنەرى 15

  1.606.000 143 63      603 603 ب.ڤێتێرنەرى هەولێر 16

  1.764.000 9 3 586 586 ب.ڤێتێرنەرى سلێمانى 17
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  ـــ ــــ ــــ 390 390 ب.ڤێتێرنەرى دهۆک 18

  152000 12 1 134 134 ڤێتێرنەرى گەرمیانب. 19

  ــــ ـــــ ــــــ 51 51 ب.ڤێتێرنەرى هەڵەبجە 20

  ـــ ــــ ــــ 52 52 تاقیگەى ناوەندى ڤێتێرنەرى لە هەرێم 21

  117000 13 6 71 71 ب.گ.سەرچاوەکانى ئاو 22

  8290000 24 1 204 204 ب.ئاودێرى هەولێر 23

  ـــ ــــ ــــ 139 139 ب.ئاودێرى سلێمانى  24

  973000 9 7 130 130 ب.ئاودێرى دهۆک 25

  ـــ ــــ ــــ 52 52 ب.ئاودێرى گەرمیان 26

  ـــ ــــ ــــ 69 69 ب.ئاودێرى کۆیە 27

  2693000 34 4 163 163 ب.ئاوى ژێر زەوى هەولێر 28

  524000 22 1 160 160 ب.ئاوى ژێر زەوى سلێمانى  29

  305000 20 13 178 178 ژێر زەوى دهۆک ب.ئاوى  30

  ـــ ــــ ــــ 18 18 ب.ئاوى ژێر زەوى گەرمیان  31

  ـــ ــــ ــــ 117 117 ب.گ.بەنداو و کۆگاکانى ئاو 32

  ـــ ــــ ــــ 97 97 ب.بەنداوى دوکان 33

  ـــ ــــ ــــ 36 36 ب.بەنداوى دهۆک 34

  ـــ ــــ ــــ 93 93 ب.بەنداوى دەربەندیخان 35

 هەژدە ملیۆن و پەنجاو حەوت هەزار دینار 18,057,000 843 160 9843 9849 کـــــۆى گشتى
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فەرمانبەرانى وەزارەتى  ئاماریحەڤدەهەم : 
کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو 
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دیوانى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو و  / 2022/ئایار مانگى  /ژمارەی فەرمانبەری هەمیشەیی بەپێی بڕوانامە و رەگەز لەسەر ئاستی پارێزگاکان

 گشت فەرمانگەکانى

9 8 1 6 5 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 2 18 

99 75 24 97 77 20 63 53 10 3 4 0 18 16 2 0 0 0 225 56 281 

15 10 5 22 16 6 11 6 5 1 1 0 5 3 2 0 0 0 36 18 54 

1015 668 347 1194 716 478 686 488 198 32 20 12 212 151 61 0 0 0 2043 1096 3139 

453 323 130 538 297 241 228 142 86 13 10 3 121 73 48 0 0 0 845 508 1353 

142 105 37 106 63 43 81 66 15 0 0 0 18 10 8 0 0 0 244 103 347 

508 417 91 468 358 110 79 51 28 62 59 3 60 48 12 0 0 0 933 244 1177 

302 222 80 182 113 69 151 121 30 11 11 0 40 19 21 0 0 0 486 200 686 

551 456 95 460 387 73 227 212 15 27 25 2 49 39 10 0 0 0 1119 195 1314 

1 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

701 585 116 510 445 65 292 278 14 56 53 3 57 52 5 0 0 0 1413 203 1616 

3796 2870 926 3590 2484 1106 1820 1419 401 205 183 23 581 412 169 0 0 0 7368 2625 9993 
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ئاو و گشت  کانىەرچاوەو س ڵکشتوکا تىەزارەو وانىید / 2022/اریمانگى ئا /زگاکانێپار یئاست رەسەل زەگەو ر ەپل ێیپەب ەییشیمەه یرەرمانبەف ەیژمار
 وەزارەت کانىەرمانگەف

 كۆی گشتی  ک.گ.مێ ک.گ. نێر مێ نێر راپەرین مێ نێر گەرمیان مێ نێر هەڵەبجە مێ نێر دهۆک مێ نێر سلێمانی مێ نێر هەولێر پلە

الدرجة 
الخاصة 

 (أ)العلیا 
5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 

الدرجة 
الخاصة 

 (ب)العلیا 
13 11 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13 3 16 

الدرجة 
 1/االولى

33 22 11 5 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 12 43 

الدرجة 
 2/الثانیة

380 269 111 433 297 136 128 96 32 30 28 2 28 23 5 0 0 0 713 286 999 

الدرجة 
 3/الثالثة

227 179 48 395 273 122 88 71 17 19 19 0 52 35 17 0 0 0 577 204 781 

الدرجة 
 4/الرابعة

368 289 79 625 433 192 131 102 29 33 30 3 96 76 20 0 0 0 930 323 1253 

الدرجة 
 5/الخامسة

623 492 131 609 466 143 338 267 71 35 33 2 115 93 22 0 0 0 1351 369 1720 

الدرجة 
 6/السادسة

731 495 236 664 369 295 353 240 113 26 21 5 99 65 34 0 0 0 1190 683 1873 
الدرجة 

 7/السایعة
768 592 176 565 397 168 391 296 95 51 41 10 127 74 53 0 0 0 1400 502 1902 

الدرجة 
 8/الثامنة

457 366 91 195 157 38 233 208 25 9 8 1 37 26 11 0 0 0 765 166 931 

الدرجة 
 9/التاسعة

151 124 27 66 58 8 99 88 11 1 1 0 15 12 3 0 0 0 283 49 332 

الدرجة 
 10/العاشرة

40 27 13 32 29 3 53 45 8 2 2 0 11 8 3 0 0 0 111 27 138 

 9993 2625 7368 0 0 0 169 412 581 23 183 206 401 1419 1820 1106 2484 3590 926 2870 3796 کۆی گشتی
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ئاو و  کانىەرچاوەو س ڵشتوکاک تىەزارەو وانىید / 2022 /اریمانگى ئا /زگاکانێپار یئاست رەسەل زەگەو ر ەوانامڕب ێیپەب ستەبێگر یرەرمانبەف ەیژمار
 وەزارەت کانىەرمانگەگشت ف

كۆی  ک.گ.مێ ک.گ. نێر مێ نێر راپەرین مێ نێر گەرمیان مێ نێر هەڵەبجە مێ نێر دهۆک مێ نێر سلێمانی مێ نێر هەولێر بڕوانامە
 گشتی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دکتۆرا
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماستەر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دبلۆمی بااڵ
 18 10 8 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 4 7 2 1 3 3 2 5 بەکالۆریۆس

 23 12 11 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 10 1 1 2 5 3 8 دبلۆم
 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 6 ئامادەیی 
ئامادەیی 

 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 یی پیشە

 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 2 ناوەندی 
 44 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 20 1 0 1 1 22 23 سەرەتایی
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خولی خێرا
 58 3 55 0 0 0 0 14 14 0 0 0 1 23 24 1 3 4 1 15 16 بێ بڕوانامە
 159 33 126 0 0 0 0 14 14 3 3 6 12 56 68 5 5 10 13 48 61 کۆی گشتی
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 SRID بەروارى نووسراو برى ثارة فةرمانطة ةتباب ز
 نووسراو بۆ

 برى ثارة دارایی

/6 28,000,000 سليمانى یباخدار دابني كردنى نايلون و قوم 1 9/ 2020 
 

4885 15,000,000 

/6 3,000,000 ب.ط.كشتوكاىل هةلةجبة هاوكاري بؤ سيَ جووتيار 2 9/ 2020 
 

4888 0 

/20 567,845,000 ب. طشيت فيَتةرنةري ن بةربوونيَوشى خؤنةخ بؤ اكسنيظاويستى دثيَ 3 9/ 2020 
 

5314 386,925,000 

/21 44,495,000 ئاوديرى هةولري بةربةستى طابيون ثروذةى  خةبات 4 9/ 2020 
 

5344 36,910,000 

/23 66,046,000 هةلةجبة شاوؤطواستنةوةى تةماتة بؤ كارطةى د 5 9/ 2020 
 

5432 66,046,000 

/23 11,870,650 فيترينةرى طةرميان يترينةرىظنكردنةوةى جعوبةى ذةؤذةى نرِؤث 6 9/ 2020 
 

5434 10,463,670 

/12 12,440,000 ب.ط.كشتوكاىل هةلةجبة هةنار ياالكى فيستيفالَضئةجنامدانى  7 10/ 2020 
 

5871 10,090,000 

/20 26,400,000 كشتوكاىل سليمانى كرينى ئامريى ثلةى طةرما خريايى با 8 10/ 2020 
 

6016 26,400,000 

/20 7,800,000 ريَغاباتى هةول طرتنى كريكاريَ بة كر 9 10/ 2020 
 

6019 0 

/26 100,115,000 ب.طشتى فيترينةرى  نزاى بالندةائةنفلو 10 10/ 2020 
 

6051 91,435,000 

/26 14,981,590 ديوان هةناردةكردنى بةرهةمى ناوخؤ 11 10/ 2020 
 

6217 11,000,000 

/26 11,050,000 فيترينةرى جةجمةمال ضةمضةماألل و ثةىل ينى كةرِك 12 10/ 2020 
 

6218 0 

/4 15,100,000 كؤده يكشتوكالَ وى سن و كيسةلةيَوثور 13 11/ 2020 
 

6809 10,150,000 

/4 54,850,000 كؤده يكشتوكالَ بةرهةم هينانى نةمام  14 11/ 2020 
 

6410 0 

/4 30,100,000 هةوليَرغاباتى  بري يَدانيل 15 11/ 2020 
 

6411 29,200,000 

/8 16,960,000 هةوليَرئاوديرى  ى خةباترئاوديَ ذةىؤثرِ 16 11/ 2020 
 

6523 16,960,000 

/8 257,130,500 هةوليَرغاباتى  ردنةوةى شةبةكةى ئاوى دارستانى ديبةطةكاكض 17 11/ 2020 
 

6642 257,130,500 

/16 15,000,000 هةوليَرةى تويذينةو سيكيوريتى داخراوى ماسىؤباي ذةىؤثرِ 18 11/ 2020 
 

6796 15,000,000 

/30 3,080,000 تاقيطةى ناوةندى ردنةوةى بالةخانةى تاقيطة كاكض 19 11/ 2020 
 

7138 3,080,000 

/30 2,500,000 تويذينةوةى دهوك رى بريى ئريتوازىؤينى ماتكرِ 20 11/ 2020 
 

7139 2,500,000 

/30 10,549,000 ليمانىس يكشتوكالَ كارةبا  رِاكيَشاني 21 11/ 2020 
 

7150 9,887,700 

/9 7,440,000 سليمانى يكشتوكالَ وارقورنةض رِيَنمايي بةىؤذةنكردنةوةى هؤن 22 12/ 2020 
 

7441 4,933,185 

/13 5,000,000 سليمانى يكشتوكالَ ين رِاثةرِدارستانى  ثؤليسي 23 12/ 2020 
 

7484 5,000,000 

 1,008,111,055    1,311,752,740  کۆی گشتی 
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 SRID بەروارى نووسراو برى ثارة فةرمانطة بابةت ز
نووسراو 

 بۆ
 دارایی

 برى ثارة

 4,933,185 622   24/1/2021   4,933,185            سليَمانيكشتوكاىل  وارقورنةض رِيَنماييبةى ؤذةنكردنةوةى هؤن 1

 0 624   24/1/2021   16,262,000          انىمزةوى سليَرذيَئاوى  انىمزةوى سليَردروسكردنةوةى بيناى ئاوى ذيَ 2

 450,000 626   24/1/2021   450,000               كشتوكاىل طةرميان كردنى سن و كيسةلةلَومايَك 3

 92,000,000 596   24/1/2021   115,000,000        طةرميانرى يَئاود ب. ندةكانى على مريةؤذةى ثرِؤنكردنةوةى ثيَخاو 4

 43,500,000 597   24/1/2021   45,800,000          هةوليَررى يَئاود ب. رى خةباتيَئاود دؤلَينكردنةوةى يَخاو 5

 8,900,000 676   26/1/2021   11,340,000          سليَمانىغاباتى  كار  و نةخوشى مشةخور يَطرتنى كريَبة كر 6

 15,750,000 678   26/1/2021   15,750,000          ئاو كوطاكانى بةنداو  سيَهاندان بؤ  7

 0 714   26/1/2021   133,000,000        كؤغاباتى ده كار  يَكرطرتنى يَبةكر 8

 133,000,000 715   26/1/2021   4,400,000            غاباتى طةرميان كار  يَطرتنى كريَبةكر 9

 4,400,000 717   26/1/2021   80,300,000          داوةكان بةن دابينكردنى ثاسةوان و كريكار 10

 80,300,000 985   9/2/2021   54,325,000          ليَرتويذينةوةى هةو تويَذينةوةكار  يَطرتنى كريَبةكر 11

 41,745,000 987   9/12/2021   31,545,000          راهينانى كشتوكاىل  هةملةتى ثةينى ماسى  12

 0 1069   14/2/2021   2,700,000            غاباتى دهوك  كرينى سوتةمةنى  13

 0 1070   14/2/2021   29,575,000          ب.ط.كشتوكاىل دهوك ى سن و كيسةلةيَوثورو 14

 15,640,000 1077   14/2/2021   12,000,000          ب.ط.كشتوكاىل هةلةجبة كرينى كةل و ثةل 15

 0 1081   14/2/2021   80,576,000          سليَمانىب.ط.كشتوكاىل  طرتنى كريكار بؤ موتربةكردنيَبةكر 16

 76,726,000 1092   15/2/2021   99,800,000          ب.ط.سةرجاوةكانى ئاو  اوةكانى ئاوضاكردنةوةى بالةخانةيى  ب.ط.سةرض 17

 0 1202   18/02/2021  108,000,000        ب.ط.سامانى ئاذةل نزاانةخوشى ئةنفلو 18

 81,000,000 1487   01/03/2021  4,700,000            راهينانى كشتوكاىل  كار  يَطرتنى كريَبةكر 19

 3,325,000 1713 2676 8/3/2021   10,855,000          كشتوكاىل هةلةجبة سوتةمةنى قةدةغةكردنى ماسى  20

 10,855,000 1833 1932 19/3/2021   10,000,000          شتوكاىل دهوكك بةرهةم هينانى ثةجنة ماسى 21

 10,000,000 1834 2803 15/3/2021   75,000,000          سليَمانىكشتوكاىل  سوتةمةنى قةدةغةكردنى ماسى  22

 36,000,000 2103 2976 5/4/2021   10,000,000          غاباتى طةرميان كار  يَطرتنى كريَبةكر 23

 10,000,000 2126 2972 5/4/2021   2,000,000            تويذينةوةى هةولري دابني كردنى ثةينى كيميايى  24

 2,000,000 2127 2967 5/4/2021   2,942,000            ئاوديرى طةرميان ؤى بالةجيَرذةى ئاودرِؤث 25

 0 2172 2807 7/4/2021   52,120,000          ئاوديرى كوية بلى كارةبا يَشانى كيَراك 26

 0 2175 3089 7/4/2021   24,480,000          سليَمانىكشتوكاىل  هةلكةندنى بريى قول 27

 23,480,000 2319 3081 13/4/2021   4,905,000            ديوان ةرى وةزارةت يَرظخةرجى طواستنةوةى س 28
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 18,015,000 2635 3297 26/4/2021 2635  71,580,000          ى طةرميانفيترينةر داويستى بؤ فيترينةرى كفرىيَث 29

 58,300,000 2822 3390 2/5/2021 2822  800,000               ديوان ردنةوةى بالةخانةى ديوانككضا 30

 34,299,000 2892 3553 4/5/2021 2892  53,766,000          ئاوديرى طةرميان ئاودروستكردنةوةى جوطةى   31

 48,616,000 2893 3555 4/5/2021 2893  32,362,600          ئاوديرى طةرميان ردنةوةى ثروذةيى ناحيةى شيخ لةنطةرككضا 32

 32,362,600 2894 3746 4/5/2021 2894  12,875,000          ئاوديرى طةرميان ؤردنةوةى جوطةى  ئاوديرى بالةجككضا 33

 11,845,000 2895 3752 4/5/2021 2895  2,942,000            ئاوديرى طةرميان ؤاوديرى بالةجردنةوةى جوطةى  ئككضا 34

 2,942,000 3092 3778 10/5/2021 3092  40,000                 ئاوديرى كوية بلى كارةبا يَشانى كيَراك 35

 40,000 3111 3951 11/5/2021 3111  9,134,250            غاباتى طةرميان ثاندنلَؤداويستى سيستةمى ديَدابينكردنى ث 36

 10,152,500 3280 3967 17/5/2021 3280  109,375,000        ب.طشتى فيترينةرى  اوى ماسى رِدابني كردنى سوتةمةنى بؤ  37

 9,486,250 3232 3955 17/5/2021 3232  3,534,000            غاباتى هةولري كاريَطرتنى كريَبة كر 38

 3,534,000 3338 4060 19/5/2021 3338  30,210,000          كشتوكاىل ضةمضةمال بودجةى كؤكراوةى خانةنشينى 39

 30,210,000 3367 3869 23/5/2021 3367  2,242,500            ب.كوشتوكاىل هةولري ذةنكردنةوةى عةلوةى ساردكةرةوةؤن 40

 3,410,000 3369 4212 23/5/2021 3369  5,000,000            ةوليَرهكشتوكاىل  لوة ةردنةوةى ديوارى عكاكض 41

 10,855,000 3467 4226 25/5/2021 3467  7,655,000            كشتوكاىل دهوك كرينى ثةجنة ماسى  42

 6,380,000 3469 4215 25/5/2021 3469  92,000,000          سليَمانىكشتوكاىل  ؤدروستكردنى كابينة بةكرةج 43

 89,000,000 3564 4406 27/5/2021 3564  75,900,000          بةنداوةكان  نوذةن كردنةوةى بةنداوى حسن كةنوش 44

 69,900,000 3566 4399 27/5/2021 3566  14,570,000          بةنداوةكان  ردنةوةى بةنداوى ديطةلة كاكض 45

 4,290,000 3637 4399 31/5/2021 3637  50,234,800          ةجبةكشتوكاىل هةل شةى زةوى يَيةكالكردنةوةى ك 46

 50,234,800 3638 4372 31/5/2021 3638  12,000,000          سليَمانىئاوديرى  جولةى ئاوديرى طوندى  بريةدى 47

 12,000,000 3639 4393 31/5/2021 3639  9,019,750            ئاوديرى كوية دانى بريى قول لة حةماموك يَل 48

 15,172,000 3855 3792 13/6/2021 3855  12,000,000          ديوان ماركردنى زةوىؤكرين و ت 49

 0 3860 4496 13/6/2021 3860  800,000               غاباتى طةرميان وتنالَدروستكردنى بيناى كارطةى ثا 50

 0 3876 4486 14/6/2021 3876  23,308,900          دهؤككشتوكاىل  كرين و دابةشكردنى ثةجنة ماسى 51

 23,308,900 3939 4526 15/6/2021 3939  6,830,000            سليَمانىكشتوكاىل  دروستكردنى كابينةى مةرزى سةيرانبةن 52

 6,830,000 3941 4524 16/6/2021 3941  8,100,000            سليَمانىكشتوكاىل  كرينى كول و ثةىل سةيرانبةن 53

 0 4189 4529 23/8/2021 4189  35,090,000          هةوليَرئاوديرى  رى خةبات يَذةى ئاودرِؤث 54

 0 4190 4243 23/6/2021 4190  1,800,000            هةوليَرئاوديرى  وانةى ئاويَنوذةنكردنةوةى ذوورى ث 55

 0 4191 4646 23/6/2021 4191  615,000               هةوليَرى تويذينةوة يةؤذينةوةى كيَويلةى توةردنةوةى حمضاكك 56

 31,178,250 4393 4817 29/6/2021 4393  26,315,000          سليَمانىكشتوكاىل  ذةكردنةوةى بيناى كشتوكاىل ؤن 57

 26,315,000 4293 4808 29/6/2021 4293  24,694,000          سليَمانىكشتوكاىل   ئريتوازى ريدانى بيَل 58

 55,820,000 4361 4517 30/6/2021 4361  23,400,000          دهؤك باخداري دهؤك باخداريئوتومبيل ردنةوةى ضاكك 59
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 0 4522 4813 5/7/2021 4522  60,271,480          كشتوكاىل هةلةجبة كار هةلةجبةيَطرتنى كريَبةكر 60

 60,271,480 4564 4917 6/7/2021 4564  4,450,000            سليَمانىىل كشتوكا دروستكردنى شورابى بةشى تيوتن 61

 40,000,000 4643 4911 7/7/2021 4643  125,000,000        كشتوكاىل طةرميان بؤ نةمامطةكار يَطرتنى كريَبةكر 62

 125,000,000 4657 4649 7/7/2021 4657  21,850,000          هةوليَركشتوكاىل  بؤ ثروذة و نةمامطةكار يَطرتنى كريَبةكر 63

 21,850,000 4654 4899 7/7/2021 4654  390,000,000        سليَمانىغاباتى  دابينكردنى ثيداويستى 64

 390,000,000 4656 4914 7/7/2021 4656  299,000,000        هةوليَرغاباتى  بؤ ثروذة و نةمامطةكار يَطرتنى كريَبةكر 65

 299,000,000 4648 4913 7/7/2021 4648  90,000,000          دهؤكغاباتى  بؤ ثروذة و نةمامطةكار يَطرتنى كريَبةكر 66

 90,000,000 4655 4915 7/7/2021 4655  152,000,000        دهؤككشتوكاىل  بؤ ثروذة و نةمامطةكار يَطرتنى كريَبةكر 67

 152,000,000 4651 5133 7/7/2021 4651  120,000,000        كشتوكاىل هةلةجبة ةبؤ ثروذة و نةمامطكار يَطرتنى كريَبةكر 68

 120,000,000 4650 5137 7/72021 4650  400,000,000        سليَمانىكشتوكاىل  بؤ ثروذة و نةمامطةكار يَطرتنى كريَبةكر 69

 400,000,000 4652 5571 7/7/2021 4652  133,000,000        سليَمانىغاباتى  بؤ ثروذة و نةمامطةكار يَطرتنى كريَبةكر 70

 133,000,000 4653 5522 7/7/2021 4653  21,300,000          غاباتى طةرميان بؤ ثروذة و نةمامطةكار يَطرتنى كريَبةكر 71

 21,300,000 4734 5697 11/7/2021 4734  4,150,000            سليَمانىكشتوكاىل  موتوربة كردنى نةمام 72

 1,540,000 4910 5655 25/7/2021 4910  20,355,000          هةوليَركشتوكاىل  ردنةوةى حةوزى نةمامطةى طولكضاك  73

 20,355,000 5070 5810 28/7/2021 5070  40,000,000          بةنداوى دوكان ضاكسازى  بةشيك لة بةنداوى دوكان 74

 40,000,000 5072 5815 28/7/2021 5072  99,552,000          غاباتى طةرميان  ثاندنؤدابينكردنى سيستةمى دل 75

 99,552,000 5047 5819 27/7/2021 5047  4,290,000            ب.تاقيطة داويستى تاقيطةيَكةل و ثةل و ث 76

 22,294,250 5506 5987 11/8/2021 5506  150,000               بةنداوى دوكان بةنداوى دوكان  77

 28,550,000 5843 5997 24/8/2021 5843  10,400,000          كشتوكاىل هةلةجبة تاقيطةرى يَئامكرينى  78

 8,940,000 5845 5776 24/8/2021 5845  15,916,650           هةوليَرئاوى ذيرزةوى  كرينى كومثيتةر و ثرينتةر 79

 11,365,000 5887 6087 25/8/2021 5887  598,125                سليَمانىئاوى ذيرزةوى  بري هةلكةندنرى يَئام 38طواستنةوةى  80

 14,180,000 6022 5983 31/8/2021 6022  675,250,000        دهؤكفيترينةرى  anthraxدابينكردنى ثيداويستى نةخوشى  81

 653,100,000 6028 6263 31/8/2021 6018  15,275,248          ب.طشتى فيترينةرى  نطاربونةوةى تايى خوين بةربوونةبةر 82

 27,400,000 6351 5992 8/9/2021 6351  34,010,000          هةوليَرغاباتى  2راكيشانى ئاو لة بريى  83

 2,922,851 6350 6219 8/9/2021 6350  200,000               هةوليَرغاباتى  دانانى دوو كةرةفانة  84

 200,000 6424 6216 12/9/2021 6424  4,060,000            سليَمانىكشتوكاىل  ردنى حةوزيكى ئاودروستك 85

 76,726,000 6473 6248 13/10/2021 6473  28,682,500          ب.طشتى سةرجاوةكان ردنةوةى بيناى ب.طشتى سةرجاوةكانى ئاوكاكض 86

 28,682,500 6635 6223 16/9/2021 6635  15,300,000          نداوى دوكانب. بة هةلسةنطاندنى سةالمةتى بةنداوى دوكان 87

 15,300,000 6678 6378 19/9/2021 6678  14,975,880          دهؤككشتوكاىل  دهؤكوثيوى سن و كيسةلة لة ور 88

 14,975,880 6676 6341 19/9/2021 6676  22,773,000          هةلةجبة  ويلة كارةبا خةرثانةةدانانى حم 89

 450,000 6824 5674 22/9/2021 6824  38,695,000          راهينانى كشتوكاىل  كرئ مانطانة بؤ ساكار 90



 

 الپەڕە | 80

 حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 

 37,710,000 6833 6381 23/9/2021 6833  2,400,000            ديوان كرينى ئامريى تايبةت بؤ دروستكردنى ناسنامة 91

 15,004,000 7256 6385 17/10/2021 7256  12,501,934          ديوان نوسراوةكانسيستةمى بة ئةليكرتونى كردنى  92

 11,769,759 7257 6802 17/10/2021 7257  828,000               بةنداوةكان  طةياندنى كارةبا و حماويلة بةنداوى  هيزوثى 93

 47,475,000 7267 6716 19/10/2021 7267  24,615,000          سليَمانىئاوديرى  راكيشانى ئاو بؤ طوندى بارئى جبووك 94

 10,835,000 7469 7335 26/10/2021 7469  10,897,000          هةوليَرغاباتى  كرينى ثيداويستى نةمامطةى بةرزيوة 95

 16,555,000 7471 7496 26/10/2021 7471  24,750,000          كشتوكاىل كةالر نوذةنكردنةوةى كشتوكاىل مةيدان 96

 15,500,000 7515 7424 27/10/2021 7515  3,393,000            هةوليَرغاباتى  دابينكردنى نايلون و قوم 97

 3,393,000 7496 7373 27/10/2021 7496  92,457,000          هةوليَرئاوديرى  ندة بؤ طوندى وارينؤدابينكردنى س 98

 92,457,000 7497 7563 27/10/2021 7497  19,000,000          سليَمانىئاوديرى  وندى مةرطةدروستكردنى تانكى كونكريتى بؤ ط 99

 19,000,000 7498 7590 27/10/2021 7498  93,640,000          سليَمانىئاوديرى  رى بؤ ناحيةيى بيتواتةؤدابينكردنى ب 100

 93,640,000 7499 7583 27/10/2021 7499  82,077,000          يَمانىسلئلوى ذيرزةوى  ليدانى دوو بريى قول بؤ طوندى مةرطة 101

 82,077,000 7555 7690 28/10/2021 7555  19,000,000          هةوليَرئلوى ذيرزةوى  ليدانى بريى قول بؤ تةحسني برايم 102

 19,000,000 7600 7694 1/11/2021 7600  17,080,000          سليَمانىئاوديرى  اوةضردنةوةى بةنداوى سةروضاكك 103

 12,810,000 7601 7731 1/11/2021 7601  12,741,000          هةوليَرتوذينةوةى  كرينى ئاليك بؤ مةر و ثةلةوةرو و ماسى 104

 11,776,000 7645 7578 2/11/2021 7645  33,300,000          فيترينةرى طشتى ذةنكردنةوةى بالةخانةى ب.ط.فيترينةرىؤن 105

 33,300,000 7595 7911 27/10/2021 7595  18,951,000          جاخيانة جاثخانةرى يَئامكرينى  106

 18,951,000 7677 8024 3/11/2021 7677  79,000,000          سليَمانىكشتوكاىل  دابينكردنى خزمةتطوزارى داتابةيس 107

 79,000,000 7716 8046 7/11/2021 7716  7,400,000            وليَرهةئاوديرى  هةوليَرند ؤث 5كرنى يَورووث 108

 11,265,000 7895 8011 14/11/2021 7895  62,277,000          تاقيطة كرينى كةل و ثةل بؤ تاقيطة 109

 62,277,000 7896 8305 14/11/2021 7896  66,950,000          تاقيطة داويستى تاقيطةيَكرينى ث 110

 60,290,000 8026 8418 17/11/2021 8026  13,032,000          دهؤكئاوديرى  دهؤكرى ئاوديرى يَردنةوةى ئامضاكك 111

 24,850,000 8189 8188 23/11/2021 8189  5,400,000            هةلةجبة  اوديرىضدانانى كامرياى  112

 20,400,000 8502 8491 2/12/2021 8453  34,680,000          هةوليَركشتوكاىل  ذةنكردنةوةى كوطاى ساردكةرةوةؤن 113

 49,450,000 8516 8675 5/12/2021 8516  750,000               سليَمانىئاوديرى ذيرزةوى  ليدانى بريى قول طوندى كوكو شةهيدان 114

 33,000,000 8539 8755 6/12/2021 8539  375,000                دهؤكبةنداوى    دهؤكهاندانى فةرمانبةرانى بةنداوى  115

 50,381,000 8523 8730 5/12/2021 8523  10,150,000          دهؤككشتوكاىل  ووى سثى قةزاى ئاكرىيَركردنى مالَضؤقة 116

     8688  5,209,621,205 
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 SRID بەروارى نووسراو برى ثارة فةرمانطة بابةت ز
 نووسراو بۆ

 برى ثارة دارایی

 33,000,000 315 9011 16/1/2022 315 33,000,000 دهؤكبةنداوى  دهؤكخةرجى ثاداشت بؤ بةنداوى  1

 400,000,000 331 9012 16/1/2022 331 400,000,000 سليَمانىدارستانى  بةكريطرتنى كريكار 2

 133,000,000 332 8675 16/1/2022 332 133,000,000 دارستانى طةرميان بةكريطرتنى كريكار 3

 40,000,000 333 8985 16/1/2022 333 40,000,000 ب.ط.كشتوكاىل طةرميان بةكريطرتنى كريكار 4

 152,000,000 334 8982 16/1/2022 334 152,000,000 ب.ط.كشتوكاىل هةلةجبة بةكريطرتنى كريكار 5

 120,000,000 335 8966 16/1/2022 335 120,000,000 سليَمانىب.ط.كشتوكاىل  بةكريطرتنى كريكار 6

 90,000,000 336 8975 16/1/2022 336 90,000,000 دهؤكب.ط.كشتوكاىل  بةكريطرتنى كريكار 7

 29,000,000 337 8977 16/1/2022 337 299,000,000 دهؤكدارستانى  بةكريطرتنى كريكار 8

 80,300,000 338 8671 16/1/2022 338 80,300,000 هةوليَرتويذينةوةى  كريكار  11بةكريطرتنى  9

 81,000,000 339 9302 16/1/2022 339 81,000,000 راهينانى كشتوكاىل  كريكار 15بةكريطرتنى  10

 390,000,000 340 9444 16/1/2022 340 390,000,000 هةوليَردارستانى  بةكريطرتنى كريكار 11

 125,000,000 341 10073 16/1/2022 341 125,000,000 هةوليَرب.ط.كشتوكاىل  بةكريطرتنى كريكار 12

 72,000,000 348 10691 16/1/2022 348 72,000,000 بةنداوى دةربةندخيان خةرجى ثاداشت بؤ بةنداوى دةربةندخيان 13

 16/1/2022 349 84,000,000 بةنداوى دوكان خةرجى ثاداشت بؤ بةنداوى دوكان 14
 

349 84,000,000 

 18/1/2022 381 300,000  هةلةجبةب.ط.كشتوكاىل كريكار 2نوى كردنةوةى  15
 

381 300,000 

 18/1/2022 413 360,000,000 دهؤكب.ط.كشتوكاىل  رووثيوكرنى سن و كيسةلة 16
 

413 0 

 25/1/2022 534 39,250,000 هةوليَردارستانى  كرينى ثيداويستى نةمامطةى بةرزيوة و كوية 17
 

534 0 

 31/1/2022 678 16,550,000 دارستانى طةرميان  ئامادةكردنى كيس و بةرهةمهينانى نةمام 18
 

678 1,250,000 

 2/2/2022 799 15,500,000 سليَمانىدارستانى  دابينكردنى كيسلى نايلون و قوم 19
 

799 15,500,000 

 6/2/2022 850 20,000,000 سليَمانىدارستانى  دابينكردنى سوتةمةنى 20
 

850 0 

 7/2/2022 904 70,812,500 سليَمانىدارستانى  نجارةسةركردنى وشكبوونى دارستا 21
 

904 40,475,000 

 20/2/2022 1241 69,610,000 كشتوكاىل طةرميان دروستكردنى باغى خورمايى منوونةيى 22
 

1241 0 

 20/2/2022 1257 50,200,000 راهينانى كشتوكاىل  ليدانى بريبؤ ثروذةى ماسى 23
 

1257 46,850,000 

 20/2/2022 1258 74,112,000 دهؤكدارستانى  دهؤكى دارستانى كرينى سوتةمةن 24
 

1258 0 

 22/2/2022 1353 49,770,000 راهينانى كشتوكاىل  بةرهةمهينانى ثةجنةماسى 25
 

1353 42,190,000 

 27/2/2022 1453 2,500,000  سليَمانىئاوى ذيرزةوى  كرئ راطؤتنى ئامريى بريهةلكةندن 26
 

1453 2,500,000 

 28/2/2022 1521 52,800,000 ب.ط.بةنداوةكان  دابينكردنى ثاسةوان و كريكار 27
 

1521 52,800,000 

 2/3/2022 1642 14,426,000 دهؤكتويذينةوةى  دابينكردنى سوتةمةنى  28
 

1642 86,300,000 

 3/3/2022 1649 5,750,000 كشتوكاىل هةلةجبة دابينكردنى سوتةمةنى بؤ قةدةغةكردنى ماسى 29
 

1649 4,075,000 

 3/3/2022 1670 9,800,000 ب.ط.فيرتنةرى دابينكردنى سوتةمةنى بؤ قةدةغةكردنى ماسى 30
 

1670 0 

 8/3/2022 100,809,500  سليَمانىئاوديرى  ثروذةى ئاوديرى جوطةى سينةموكة 31
 

1740 0 

 10/3/2022 5,875,000 هةوليَرب.ط.كشتوكاىل  نوذةنكردنةوةى كوطاكانى بةرهةمهينانى بنةتوو 32
 

1785 0 

 15/3/2022 29,915,000 هةوليَرئاوديرى  طورينى دةرخستةى دروستكردنى ذوورى ثيوانةى ئاو 33
 

1899 0 
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 30/03/2022 237,750,000 هةوليَرتويذينةوةى  دامةزراندنى تاقيطةى رووةك و ثةين 34
 

2049 237,750,000 

 12/04/2022 10,125,000 سليَمانى لَيكشتوكا سليَمانىدابينكردنى سوتةمةنى ثوليسى  35
 

2384 0 

 12/04/2022 1,700,000,000 هةوليَر لَيكشتوكا كرينى قركةر 36
 

2466 0 

 14/04/2022 47,431,500 سليَمانىئاوديرى  راكيشانى ئاو بوطوندى باريى بضووك 37
 

2472 0 

 14/04/2022 3,500,000 طةرميان لَيكشتوكا كرينى قركةر 38
 

2473 330,000,000 

 14/04/2022 800,000,000 سليَمانى لَيكشتوكا كرينى قركةر  39
 

2475 365,000,000 

 14/04/2022 381,000,000 هةلةجبة لَيكشتوكا كرينى قركةر 40
 

2476 381,000,000 

 14/04/2022 970,000,000 دهؤك  لَيكشتوكا كرينى قركةر 41
 

2478 0 

 26/04/2022 87,997,500 هةوليَرئاوديرى  كةندى شيوةسوور ثرؤذةى خاوينكردنةوةى 42
 

2703 0 

 219,600,000   ثرؤذةى خاوينكردنةوةى ثوندى قول قولة  43
    

 182,610,000 هةوليَرئاوديرى  ثرؤذةى ئاوديرى رةذدوو ناحيةى قةسر 44
    

 ثرؤذةى خاوينكردنةوةى كاناىل سةرةكى 45
 ئاوديرى  خةبات  

 198,000,000 ةوليَرهئاوديرى 
    

 87,988,000 هةوليَرئاوديرى  ثرؤذةى خاوينكردنةوةى كةندى شيوةسوور 46
    

 ثرؤذةى خاوينكردنةوةى كانالة ئاوديريةكان 47
 و ثوندةكان لة قور و ليتة 

 202,000,000 سليَمانىئاوديرى 
    

 ثرؤذةى رووثيوكردنى تويذينةوةى  48
 انىسليَم( بوند 5نةخشةسازى )

 68,000,000 سليَمانىئاوديرى 
    

 188,800,000   دروستكردنى ديوارى راطر بو ثروذةى ئاوى خةخلاالن 49
    

 ريةكان يَثاككردنةوةى كةنالة ئاود 50
 هةوليَر لة ندةكان لة قور و ليتةثؤو 

  175,000,000 
    

 75,380,000   دينال ليدانى بريى قول بو مةزارى شيخ حسام 51
    

 طة ئاوديريةكان لةطوندى ؤدروستكردنى ج 52
 شاروش لة قةزاى ثشدةر

  87,145,000 
    

 73,800,000   ذةنكردنةوةى ذوورى كوطاؤدروستكردنى ثارك و ن 53
    

 93,242,000   يَى نوهةوليَرثروذةى خاوينكردنةوةى كةندى  54
    

 172,800,000   طةرميان ناوچەیطاربوونةوةى  الفاو لة نبةرة 55
    

   
9,149,449,000 

   
3,435,290,000 

 

 

 

 

 

 کۆتایی


