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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 -:پێشەکی

گرنگی و رۆڵی هەر دەزگایەک لە نێو کایەی حکومەتدا بە جۆر و ژمارەی 
کاروچاالکییەکانی بە دیاردەکەوێت و باشترین رێگاش بۆ خستنە رووی ئەم رۆڵ وکاریگەرییە، 

 بێگومان زمانی ئامارە.

و کەواتە ئامارەکان کە بریتین لە داتاکان، سەڵمێنەری راست و دروستی نیشاندانی پێگە 
دەزگاکانن لە نێو حکومەتدا، بۆیە هەر دەزگایەک گەر بیەوێت تەندروستانە و بە شەفافی  شوێنی

و بە ئاسانی خۆی بناسێنی بە رای گشتی و میدیاکان، دەبێت ئاماری کاروچاالکییەکانی، زمان حال 
 و وەاڵمدەرەوەی هەموو پرسیارو سەرنج و تێبینیەک بن.

وەزارەتمان و کارکردن بە شەفافیەت و باڵوکردنەوەی نگەیەوە و بۆ خستنەرووی الەم رو
 2016رەتمان بۆ ساڵی اتەواوی زانیاری و داتاکان لەسەر وەزارەتمان، راپۆرتی ئاماری سااڵنەی وەز

 .دەخەینە بەردەستی دامەزراوەکانی هەرێم و میدیاکان و خوێنەرانی ئازیز

پێکهاتووە و لە بەشی بەشی سەرەکی سێ بەشێوەیەکی زۆر پوخت لە  ئەم راپۆرتە 
بەتی گرنگ و لە ابەشێوەی یەکگرتوو لە سەر چوار ب یەکەمدا ئامارەکان لەسەر ئاستی وەزارەت و

رێگای چەند خشتەو چارتێکەوە خراوەتەروو، بۆ ئەوەی خوێنەر بە ئاسانی و بە وردی بتوانێ 
کانی دەزگاکانی زانیاری دەستکەوێت، بەاڵم لە بەشی دووەمدا بە هۆی جیاوازی تایبەتکارییە

وەزارەت و بۆ نیشاندانی کارو چاالکی هەر دەزگایەکی سەرەکی وەزارەت بە تەنیا و بەجیا، 
تیشکمان خستووەتە سەر چاالکییەکانی دەزگا سەرکییەکانی وەزارەت بە ریزبەند و بەپێی 

ی ، لە بەشی سێیەمیشدا کارسای بەرکاری وەزارەتماندا هاتوونگرنگیان هەر وەکو چۆن لە یا
 2016و  2015بەراوردکردنمان کردووە لەسەر چەند بابەتێکی گرنگی وەزارەت لە نێوان ساڵی 

 دا.

ئومێدەوارین ئەمە ببێتە سەرەتاو دەسپێکێکی باشی کارکردن بە شێوەی زانستی و 
دامەزراوەیی و بنەمایەک بێت بۆ دانانی پالنی گونجاو و دەروازەیەکیش بێت بۆ بەرەوپێشبردنی 

و گەیاندنی بە ئاستێک کە زانیاری بۆ هەموو کەسێک و لە چوارچێوەی یاسادا  وەزارەتمان
 فەراهەم بکات.

 تیمی ئامادەکاری راپۆرت/ ن                                                                                             
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 بەشی یەکەم

 ئامار لەسەر ئاستی وەزارەت

لە رێگای چەند مارەکان بەگشتی و لەسەر ئاستی وەزارەت و بەشێوەیەکی یەکگرتوو دەخینەڕوو لەم بەشەدا ئا
ری جی و داهات و بچووککردنەوەی پەیکەخەر، ئامێر، بالەخانە، سەرچاوە مرۆییەکان خشتەیەکەوە کە بریتین لە

 .ڕێکخستنی وەزارەت

 یەکەم/ سەرچاوە مرۆییەکانی وەزارەت

 -ان لەسەر ئەم سەرچاوە گرنگەی وەزارەت لە چەند خشتەیەک دەخەینەروو:بۆ بەرچاوروونی، ئامارەک
 

 )خشتەی میالکی فەرمانبەرانی هەمیشەیی وەزارەت(

 کۆ مێ نێر ناوی دەزگا
 216 101 115 بەرێوەبەرایەتی گشتی داد
 71 44 27 ئەنجومەنی شورای هەرێم

 61 32 29 سەرۆکایەتی دەستەی سەرپەرشتیاری دادی
 507 190 317 تی  داواکاری گشتیسەرۆکایە

 27 16 11 بەرێوەبەرایەتی گشتی پەیمانگای دادوەری
 1677 762 915 بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانوبەرە

 1823 852 971 بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد
 4382 1997 2385 کۆی گشتی میالکی وەزارەت

 %100 %46 %54 رێژە

 

 (وەزارەت گرێبەستیی فەرمانبەرانی خشتەی میالک)

 کۆ مێ نێر ناوی دەزگا
 26 8 18 بەرێوەبەرایەتی گشتی داد
 13 8 5 ئەنجومەنی شورای هەرێم

 2 1 1 سەرۆکایەتی دەستەی سەرپەرشتیاری دادی
 14 7 7 سەرۆکایەتی  داواکاری گشتی

 - - - بەرێوەبەرایەتی گشتی پەیمانگای دادوەری
 55 34 21 شتی تۆمارکردنی خانوبەرەبەرێوەبەرایەتی گ

 179 106 73 بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد
 288 164 125 کۆی گشتی میالکی وەزارەت

 %100 %57 %43 رێژە
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 

 (وەزارەت بە پێی پارێزگا فەرمانبەرانیخشتەی میالکی )

 

 کۆ مێ نێر پارێزگا
 2163 948 1215 هەولێر

 1884 1001 883 سلێمانی
 549 190 359 دهۆک

 74 22 52 هەڵەبجە
 4670 2161 2509 کۆ

 

 میالکی فەرمانبەران بە پێی پارێزگاهێلکاری 
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 

 فەرمانبەرانی وەزارەت(ئاماری بروانامەکانی )خشتەی 

 کۆی بروانامە مێ نێر بڕوانامە

 7 1 6 دکتۆرا

 38 9 29 ماستەر

 1 - 1 دبلۆمی باال

 1782 804 978 بەکالۆریۆس

 1191 611 580 دبلۆم

 572 284 288 ئامادەیی

 464 237 227 ناوەندی

 330 123 207 سەرەتایی

 257 92 193 نەخوێندەوار

 4670 2161 2509 کۆی گشتی

 

 (وەزارەت فەرمانبەرانی ئاماری بروانامەکانی)هێلکاری 
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 (وەزارەت  فەرمانبەرانی ئاماری پلەی وەزیفی )خشتەی  

 ی فەرمانبەرکۆ مێ نێر پلە
 14 3 11 ا

 203 57 146 ب
1 44 22 66 
2 141 113 254 
3 153 166 319 
4 262 188 450 
5 362 296 658 
6 543 528 1071 
7 475 468 943 
8 129 94 223 
9 71 44 115 

10 48 18 88 
 4382 1997 2385 کۆی گشتی

 

 .یەفەرمانبەرانی گرێبەستی لەگەڵدا نی /تێبینی

 )فەرمانبەران اری ئاماری پلەی وەزیفیهێلک(
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 
 تمولک و ماڵی وەزارەدووەم/ 

لێرەدا ئامارەکانی تایبەت بە باڵەخانەکانی وەزارەت و خانووی کرێ و فەرمانگەکانمان کە بە میوانداری لە  
    -باڵەخانەی تری حکومەتدان لەگەڵ ئۆتۆمبێلی میری و و بەکرێگیراو لە چەند خشتەیەکدا دەخەینەروو:

 
  (وەزارەت باڵەخانەی فەرمانگاکانیئاماری )خشتەی 

ئەو ژمارەی  پاریزگا
مولکانەی بە ناوی 

 وەزارەتن

ژمارەی ئەو 
مولکانەی 

وەزارەت بەکاری 
 دێنێت

ژمارەی ئەو 
مولکانەی 

وەزارەت بەکرێی 
 گرتوون 

 کۆی گشتی 

 20 10 7 3 هەولێر
 42 5 24 13 سلێمانی

 20 4 9 7 دهۆک
 18 1 16 1 هەڵەبجە

 100 20 56 24 کۆی
 

 (ایەتیبە پێی جۆری مولکباڵەخانەکان )هێلکاری 
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 

 (بە پێی پارێزگاباڵەخانەکان )هێلکاری 

 

 

 

 )خشتەی ئۆتۆمبێلی میری و بەکرێگیراوی وەزارەت(
 

ئۆتۆمبێلی  ناوی دەزگا ز
 میری

ئۆتۆمبێلی 
 کرێ

 ۆک

 37 -- 37 دیوانی وەزارەت 1
 19 -- 19 ێمئەنجومەنی شورای هەر 2
 12 -- 12 سەرۆکایەتی دەستەی سەرپەرشتیاری دادی 3
 36 -- 36 سەرۆکایەتی  داواکاری گشتی 4
 3 -- 3 بەرێوەبەرایەتی گشتی پەیمانگای دادوەری 5
 43 9 34 بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانوبەرە 6
 76 23 53 بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد 7

 226 32 194 کۆی گشتی 
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 ئۆتۆمبێلی میری و بەکرێگیراوی وەزارەت( هێلکاری)

 
 

  (ئۆتۆمبیلی میری وەزارەت بە پێی پارێزگائاماری )خشتەی 

 کۆی گشتی  هەڵەبجە دهۆک سلێمانی هەولێر
133 33 25 3 194 

 

 (ئۆتۆمبیلی میری وەزارەت بە پێی پارێزگائاماری خشتەی ) هێلکاری 
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 
 وەزارەت یداهات و یخەرجسێیەم/ 

لەم خشتەیەدا خەرجییەکانی وەزارەت کە مووچە و پێشینەی مانگانە و خەرجی تر  گەر هەبێت بۆ هەر فەرمانگەیەک  
  -لەگەڵ داهاتەکەی خراوەتەڕوو:

 

 

 )خشتەی داهات و خەرجی وەزارەت(
 

 جیاوازی خەرجی داهات ناوی دەزگا ز

 2,829,654,850- 2,842,263,850 12,609,000 دیوانی وەزارەت 1

 1,742,514,800- 1,751,849,800 9,335,000 ئەنجومەنی شورای هەرێم 2

 1,038,956,600- 1,038,976,600 20,000 سەرۆکایەتی دەستەی سەرپەرشتیاری دادی 3

 17,764,020,700- 17,764,020,700 0 سەرۆکایەتی  داواکاری گشتی 4

 500,776,700- 500,839,150 62.450 وەریبەرێوەبەرایەتی گشتی پەیمانگای داد 5

 39,436,449,600 18,439,974,450 57,876,424,050 بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانوبەرە 6

 15,894,900,197- 20,860,954,610 4,966,054,413 بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد 7

 334,374,247- 63,198,879,160 62,864,504,913 کۆی گشتی 

 

 لە خەرجیەکان تەواوی مووچەی فەرمانبەران ئەژمارکراوە بەبێ پاشەکەوت.  -تێبینی:
. 

 (داهات و خەرجی وەزارەت)هێلکاری 
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 
 چوارەم/ کەمکردنەوەی خەرجی و بچووککردنەوەی پەیکەری ڕێکخستن

رشیقی حکومەت، ە تەتایبەت ب 2016 /28/2لە  (1022)بۆ پیادەکردنی فەرمانی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 
توانی کارێکی گەورە لەم بوارەدا بکات و لە خشتەی خوارەوە داتاکان  ،وماندوبوونێکی زۆرڵوەزارەتمان بە هەو

 -لەم بارەیەوە دەخەینەروو:

 )خشتەی کەمکردنەوەی تەواوی یەکە کارگێرییەکانی وەزارەتی داد(

 ئێستا  -پێشوو  ژمارەی ئێستا ژمارەی پێشوو جۆری یەکەی کارگێری

 16 64 80 بەرێوەبەرایەتی

 14 48 62 بەش

 116 397 513 هۆبە

 146 509 655 کۆی گشتی

 

 
 )تەرشیقی وەزارەت لە ئەنجامی  کراوەکەم یکۆی گشتی خەرجی مانگانە خشتەی(

 

جۆری خەرجی 
 کارگێری

خەرجی پێشوو بۆ یەک 
 مانگ بە دینار

خەرجی ئێستا بۆ یەک 
 مانگ بە دینار

 تائێس  -پێشوو 

 130.950.000 88.175.000 219.125.000 پێشینە

 5.975.000 12.775.000 18.750.000 کرێی ئۆتۆمبێل

 30.098.000 71.938.000 102.036.000 باڵەخانەکرێی 

 10.956.725 43.289.425 54.246.150 دەرماڵەی پایە

 177.979.725 216.177.425 394.157.150 کۆی گشتی
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 بەشی دووەم

 ەسەر ئاستی دەزگا سەرەکییەکانی وەزارەتئامار ل

جیاوازە لەوەی تر و ئەمەش تایبەتکارییەکانی وەزارەتی داد لە حەوت دەزگای سەرەکی پێکدێت و هەر دەزگایەک 
، بۆیە لەم بەشەدا کاروچاالکی هەر دەزگایەکی سەرەکی وەزارەت بن کاروچاالکییەکانیان جیاوازوای کردوە 

 -خشتەیەکەوە دەخەینەروو بەم شێوەیەی خوارەوە: بەتەنیا  و لەڕێگای چەند

 بەرێوەبەرایەتی گشتی دادیەکەم/ 

ئەم بەرێوەبەرایەتییە گشتییە کاروباری دیوانی وەزارەت بەرێوەدەبات و پێکدێت لە چەند بەرێوەبەریەتی و بەش 
 -و هۆبەیەک و چەند کاروچاالکییەکی جیاواز ئەنجامدەدات کە لە خوارەوە خراوەتەروو:

 )خشتەی ئاماری داواکان( 

رێژەی  خوالو كالكراوەي ۆكـــ هاتوو خوالو
 یەکالراوە

33 153 186 49 178 36% 

 

 .داوایە هێشتا لە دادبینیە 85تێبینی: ئەو داوایانەی یەکالیی نەکراوەتەوە کە ژمارەیان 

 
 (گرێبەستەکان)خشتەی ئاماری 

ژمارەی  بابەتی گرێبەستی ئەنجام دراو ز
گرێبەستی 

 ەنجام دراوئ

 نوێکراوەتەوە یان نوێیە

 نوێیە 1 کرینی کەل و پەل 1
 لەژێر جێبەجێکردن دایە 1 دابین کردنی موەلیدە 2

گرێبەستی خانوو بۆ فەرمانگەکانی سەر  3
 بە وەزارەت

 نوێکراوەتەوە 20

 نوێکراوەتەوە 28 گرێبەستی فەرمانبەر 4
  50 کۆ
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 (سەندکراویانی دەرچو و بەڵگەنامەی پەەب)خشتەی 

 ی جۆراوجۆربەلگەنامە بریکار نامەی تایبەی بریکار نامەی گشتی ژمارەی بەیان

8 1572 3358 8284 

 

 

 کانی دەرەوەو ناوەوەی وەزارەت(ئاماری خولە)

 کۆ مێ نێر ناونیشانی خول رێکخەری خول ز
 1 1  خولی یاسایی  گنۆرمبیر ئەکادیمیای 1
 1  1 جەندەر نئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانما 2
ەرایەتی راهێنانی پیشەیی بەرێوەب 3

 هەولێر
 1  1 ساردکەرەوە

 2  2 بەرگری شارستانی بەرێوەبەرایەتی  گشتی پۆلیس  4
 3 1 2 خولی یاسایی شیاندنی فەرمانبەران پەیمانگەی دادوەری 5
نامەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ ەوتنرێک پاکیدەستەی دس 6

 ینگاربونەوەی گەندەڵەبەر
1  1 

 1 1  گرێبەستە گشتییەکان پاکیدەستەی دس 7
 1 1  وۆرکشۆپی پرسی توندو تیژی ژنان رێکخراوی تواناسازی ئافرەت 8
I   رێکخراوی 9 OM 2  2 ڵگەی پۆلیسی کۆمە 

 10 5 5 ڤرۆبازرگانیکردن بە م كخراوى هارتالندرێ 10
 3 2 1 روونکردنەوەی گرێبەستە گشتییەکان وەزارەتی پالندانان 11
 35 15 20 پالنی ستراتیجی کەسی وەزارەتی داد 12
 14 7 7 پێدانی کەسایەتیەناساندن و پەر وةزارةتى داد 13
 2 1 1 کۆچی نایاسایی و بازرگانیکردن بە مرۆڤ وەزارەتی ناوخۆ 14
 3  3 پەیوەندییە سەرهێلەکان کۆمەلەی پەیوەندییە گشتییەکان 15
 80 34 46  کۆی گشتی 
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 
 لە دیوان( ئەنتەرنێتی دابەشکراو کۆمپیوتەرو جۆریى  خشتە)

 

 

    (کردنی تەشریعات لە سایتی بنکەی یاسادانانی هەرێم خشتەی ئاماری ئەپلۆد)
www.yasaii.info 

 

 (دڵنیایی جۆری)خشتەی ئاماری 

 

 

 

جۆری ئەنتەرنێتی  ز

 دابەشکراو
ئەنتەرنێتی  ژمارەی 

 دابەشکراو
 ژمارە جۆری کۆمپیوتەر

1 Tarinne ( wireless ) 130 150 دیسکتۆپ 

2 Fast link 14 10 ۆپالپت 

3 Reber quick 10   

 160 کۆ 154 کۆ

 پەیرەوی ناوخۆ فەرمان بەیان رێنمایی بریار یاسا

4 31 112 75 4 4 

 تَيبينى جۆری کارو چاالکی ز
 فەرمانگەکانەهاوکاری تیمی ب کردنەوەی فۆرمی دەستنیشان کردنی خزمەت گوزاریەکانپر 1
 ک لە نوسراوەکانی  بەدواداچوون بۆ بەشێ 2

 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
 بەهاوکاری تیمی فەرمانگەکان

 بەهاوکاری تیمی فەرمانگەکان رمی هەڵسەنگاندنی خزمەت گوزاریەکان.فۆ 3
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 رۆژنامەی  وەقایع( -رۆژنامەی  فەرمی )خشتەی ئاماری 

 

 
 (ئاماری پرۆژەی باڵەخانە )

 

 

 

 

 

 

 

 تَيبينى کارو چاالکی ژمارەی جۆری کارو چاالکی ز

( دانەی لێ 1000)هەر ژمارەیەک  ژمارە 12 چاپ کردنی رۆژنامە 1

 چاپ کراوە

( 1500)نرخی هەر دانەیەک  ژمارە فرۆشراوە 8876 فرۆشتنی رۆژنامە 2

 دینار

  370 وەرگرتنی پەرتووک لە کتێبخانە 3

ژمارەی ئەو پرۆژانەی  جۆری پرۆژە
 کە کاریان تێدا دەکرێت

ژمارەی ئەو پرۆژانەی 
کە کاریان تێدا 

 نەکراوە

ژمارەی ئەو 
پرۆژانەی کە کاریان 

 تێدا تەواو بووە

 ۆژەرکۆی پ

 9 1 3 5 دروست کردنی باڵەخانە

 2 2 -- -- دیزاین کردنی فەرمانگە

 11 3 3 5 کۆ
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 رێم ورای ههونی ش نجومه ئهدووەم/ 

یاسای ئەنجومەنی شورای  2008ساڵی  (14)وەری دەکات و تایبەتکارییەکانی لە یاسای ژمارە کاری یاسایی و داد 
پێکدێت و تەواوی کاروچاالکییەکانی بە ژمارە لەم  ییەکیەتالە چەند دەستەو دادگاو بەرێوەبەر و هەرێم دیاریکراوە

  -خشتەیەی خوارەو خراوەتەروو:
 

 )خشتەی کارەکانی ئەنجومەنی شوورا(
 

 لەبەردەست ئەنجامدراو هاتوو تبابە 

 سکرتاریەتی ئەنجومەنی شوورا

 - 121 142 نووسراو

 1 1 2 پرۆژە یاسا

 - 2 2 رێنمایی

 1 - 1 پەیرەو

 12 28 40 ڕادەربرین

 - 165 165  داواکانی پێداچوونەوە 

 داواکانی دادگاکانی کارگێری
 19 64 83 هەولێر  

 55 59 114 سلێمانی

دەستەی بەرزەفتکردنی داواکانی 
 6 115 121  فەرمانبەران
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 رشتیاری دادی رپه ی سه سته دهسێیەم/ 

دەستەی یاسای  1979ساڵی  (124)کارەکانی ئەم پێکهاتە سەرەکییەی وەزارەت بەپێی یاسای ژمارە 
ی داواکاری و ئەنجامدەدات کە تایبەتە بە چاودێری و سەرپەرشتیکردنی کارەکان سەرپەرشتیاری دادی رێکخراوە

گشتی و بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانووبەرە و بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد و لە 
 -کارەکان خراوەتەروو:خشتەکانی خوارەوەدا 

 (رشتیاری دادی رپه ی سه سته دهو سەرپەرشتیارانی دادی لە  رۆک سه)خشتەی کارەکانی 

 

 

 

 کۆ نیسلێما دهۆک هەولێر جۆری کارو چاالکی

سەردانەکانی سەرۆکی دەستە بۆ 
 21 13 8 -- زگاکانی وەزارەتی داددە

رشتیاری دادی هەرسێ سەردانی سەرپە
 گاکانی وەزارەتی دادزپارێزگا بۆ دە

51 75 27 153 

 کێشەکانی لێکۆڵینەوە  

 16 2 10 4 ژمارەی كێشە یەکالکراوەکان

 9 -- 5 4 ژمارەی كێشەکانی بەردەست

 25 2 15 8 ێشەکانکۆی ژمارەی ك
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 / داواکاری گشتیچوارەم

کۆڵەگەیەکی گرنگی دەسەاڵتی دادوەری هەژماردەکرێت و لە هەموو دادگاکانی کوردستان داواکاری گشتی بە 
الیەنێکی گرنگ و ئامادەیە و بەرگری لە مافی گشتی و راست و دروستی جێبەجێکردنی یاساکان دەکات و 

ری گشتی و کارەکانی بەپێی یاسای ژمارە اجێگرایەتی داواک (39)فەرمانگە و  (4)پێکدێت لە سەرۆکایەتیەک و 
 -ییدەکات و چاالکییەکانیشی بەم شێوەیەی خوارەوەیە:اهەموارکراو ر 1979ساڵی  (159)

 

 خشتەی ئاماری دەستەکانی وردبینی دۆسیەکانی تاوان و نەوجەوانان )
 (لە سەرۆکایەتی داواکاری گشتی

 وی ژمارەی داوای هاتو

 تاوانەکان

 ژمارەی داوای هاتووی 

 نەوجەوانان

ئەو داوایانەی لە  یەکالکراو
تایبەتمەندی دەستەی 

 وردبینی نین

664 576 1109 37 

 

 خشتەی ئامارەکانی فەرمانگەکانی داواکاری گشتی و جێگرایەتییەکانی داواکاری گشتی)
 (لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان 

دۆسیەی  ئەنجامی  دادگاكان
 داواكان

لە پارێزگاكان و ئیدارەی گەرمیانژمارەیان  كۆی  
 گشتی

 گەرمیان دهۆك سلێمانی هەولێر

 3996 274 1190 1240 1292 رەوانەكراو دادگای تاوان

 911 34 72 122 683 تانوت لێدراو

 2848 324 714 625 1185 یەكالكراو

دادگای 
 نەوجەوانان

 1447 105 652 500 190 رەوانەكراو

 99 20 23 32 24 تانوت لێدراو

 1295 92 518 523 162 یەكالكراو
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 17366 92 9932 5864 1478 رەوانەكراو دادگای كەتن

 665 18 306 194 147 تانوت لێدراو

 13081 751 7112 4462 756 یەكالكراو

 39   3 36 رەوانەكراو دادگای كارگیری

 6    6 تانوت لێدراو

 61   3 58 یەكالكراو

 12    12 رەوانەكراو دادگای كار

 0     تانوت لێدراو

 0     یەكالكراو

 769 6 518 155 90 رەوانەكراو دادگای بەرایی

 53 49  2 2 تانوت لێدراو

 4537 9 4201 120 207 یەكالكراو

دادگای باری 
 شارستانی

 49    49 رەوانەكراو

 0     تانوت لێدراو

 256 191 16  49 یەكالكراو

دادگای 
 لێكۆلینەوە

 39506 1056 30150 8300  ناردراو

 991 116 306 452 117 تانوت لێدراو

 4828 537 3215 745 331 یەكالكراو باری كەسی
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 

 

 (خشتەی ئەو کێشانەی بە ئەندامانی داواکاری گشتی پێشاندراوە)
 

 کۆی گشتی گەرمیان دهۆك سلێمانی هەولێر بابەت

انەی بە داواکار و جێگری ئەو کێش

 داواکاری گشتی پیشاندراوە
36.103 48.774 9.542 4.977 99.396 

 

 
 
 
 
 

 خشتەی ئەو بریارانەی دادگا کە ئەندامی داواکاری گشتی تانەی لێداوە)
 (بەرژەوەندی گشتی بەپێی پارێزگا و ئیدارەی گەرمیانپێناو لە 

 

 گشتی کۆی گەرمیان دهۆك سلێمانی هەولێر بابەت

 2725 237 707 802 979 لێدراو تانوت
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2016وەزارەتی داد بۆ ساڵی  کارو چاالکی پێدانەرێوەبەرایەتی پەربە   

 ی دادوەریە/ پەیمانگپێنجەم

اڵی س (7) ژمارە تەکەی و تایبەتکارییەکانی لە یاسایهاپێک .ییلە بواری دادوەری و یاسا دەزگایەکی فێرکارییە
  -خوارەوەیە: بەم شێوەیەی 2016ری رێکخراوە و کاروچاالکییەکانی لە ساڵی ، یاسای پەیمانگەی دادوە2009

 (خشتەی ئاماری خولەکانی پەیمانگەی دادوەری)

ژمارەی  ماوە  لوناوی خ
 خول

ژمارەی 
 ژمارەی دەرچوو بەشداربوو

خولی شیاندنی 
 پارێزەران

/ تا 3/1

14/2/2016 
1 55 14 

خولی شیاندنی 
 46 62 3 رۆژ 30 فەرمانبەرانی یاسایی

 60 117 4  کۆ
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 کردنی خانووبەرەتی گشتی تۆماربەرێوەبەرایەشەشەم/ 

 لە و ەڕێكخراو ،هەمواركراو ی(1971) ساڵی ی(43) ژمارە خانووبەرە تۆماركردنی یاسای بەپێی كارەكانی
 (14)تێبینەرایەتی لەگەڵ  (25)بەڕێوەبەرایەتی و  (12) بەرێوەبەرایەتییەکی گشتی لەسەر ئاستی هەرێم و 

 مافی پاراستنی لە یەیبریتیە گشتییە و پێکهاتەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئەم كاری. دێتپێك دەستەی وردبینی نامەڵبەندی
كۆمپانیاو هەموو ئەو كەسایەتیە سروشتی و مەعنەوییانەی یاسا  و تایبەت كەرتی و دەوڵەت و هاواڵتیان موڵكایەتی

فرۆشتن و گۆڕینی كڕین و )مافیان دەپارێزێت. هەروەها جێبەجێكردنی هەر ڕەفتارێك كە بەسەر موڵك دا دێت وەكو 
 .(ڕەگەز...تاد

 -کاروچاالکییەکانی ئەم بەڕێوەبەرایەتییە گشتییە لە سەر ئاستی هەرێم لەم خشتانەی خوارەوە دەخەینەروو:

 
 

 /مامەڵەی رەفتارەكانیەکەم 

 

 

 

 رێژە كۆی گشتی هەولێر هەڵەبجە سلێمانی دهۆك جۆری مامەڵە

 %45.10 50,675 24,950 237 14,223 11,265 فرۆشتن

 %16.20 18,216 9,834 76 3,166 5,140 مامەڵەی دی

 %12.50 14,079 1,139 396 4,342 8,202 دابڕكردن

 %8.00 9,019 3,207 15 4,230 1,567 بەموڵك كردن

 %6.00 6,752 3,553 31 2,989 179 راست كردنەوەی رەگەز

قەرزاری و 

 هەڵوەشاندنەوە
760 2,029 7 1,531 4,327 3.80% 

 %3.20 3,597 2,192 135 212 1,058 ندابەش كرد

 %3.20 3,582 1,718 21 1,215 628 میرات

 %1.60 1,812 165 0 51 1,596 گۆرینەوە

 %0.30 384 192 29 139 24  سەر لەنوێ

 %0.00 10 0 0 2 8 بانانە

 %100 112,453 48,481 947 32,598 30,427 كۆی گشتی

 %100 %43.1 %0.8 %29.0 %27.1 رێژە
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 )بە پێی پارێزگا مامەڵەی رەفتارەكانهێلکاری (

 

 

 

 

 )بە پێی  جۆری مامەڵە مامەڵەی رەفتارەكانهێلکاری (
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 / بارمتەو رسم گەراندنەوەدووەم

 

 

 

 

 )بارمتەو رسم گەراندنەوەهێلکاری (

 

 

 

 

 

 

 

 كۆی گشتی هەولێر هەڵەبجە سلێمانی دهۆك جۆری مامەڵە

بارمتەی تۆماری 

 خانووبەرە
33,314,250 609,159,150 20,198,750 25,578,050 688,250,200 

 883,703,400 432,979,250 2,080,500 219,473,350 229,170,300  بارمتەی كرێ

 9,396,750 1,939,750 0 7,457,000 0 گەڕاندنەوەی رسومات

 1,581,350,350 460,497,050 22,279,250 836,089,500 262,484,550 كۆی گشتی
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 / كارە هونەركارییەكانسێیەم

 

 )هێلکاری کارە هونەرییەکان بەپێی پارێزگا(

 

 
 )هێلکاری کارە هونەرییەکان بەپێی جۆری مامەڵە(

 

 رێژە كۆی گشتی هەولێر هەڵەبجە سلێمانی  دهۆك جۆری مامەڵە

نۆرین و سنووری 

 چەسپاندن
8,674 23,792 504 9,620 42,590 81% 

 %2 1,155 304 11 378 462 نەخشەی دابڕكردن

 %4 2,350 448 83 470 1,349 نەخشەی رووپێوان

 %12 6,169 3,510 95 1,313 1,251 نەخشەی كێشراو

 52,264 13,882 693 25,953 11,736 كۆی گشتی
100% 

 %100 %26.6 %1.3 %49.7 %22.5 رێژە
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 سێیەم/كارە پەرتەوازەكان

 

 )هێلکاری کارە پەرتەوازەکان بە پێی پارێزگا(

 

 

 

 

 رێژە كۆی گشتی هەولێر هەڵەبجە سلێمانی دهۆك جۆری مامەڵە

 %1.0 8,265 871 1 6,219 1,174 پشتگیری كردن

 %34.5 288,265 140,691 2,116 85,669 59,789 دۆسیەی دەرهاتوو

 %1.4 11,629 1,736 0 1,192 8,701 گلدانەوە

 %5.4 45,514 26,286 0 6,738 12,490 لیژنەكانی نۆرین

 %0.2 1,430 714 0 0 716 مامەڵەی دەست گرتنی بانك

 %8.3 69,049 30,281 412 22,928 15,428 مامەڵەی رۆژانە

 %8.9 74,521 27,201 1,583 29,885 15,852 نووسراوی دەرچوو

 %10.2 85,133 19,941 2,486 33,815 28,891 نووسراوی هاتوو

 %30.2 252,894 106,810 2,256 87,337 56,491 وێنەی تۆمار

273,78 199,532 كۆی گشتی
3 

8,854 354,531 836,700 100% 

 24% 33% 1% 42% 100%  
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 )هێلکاری کارە پەرتەوازەکان بە پێی جۆری مامەڵە(

 

 
 پێنجەم/ ژمێركاری

 

 )هێلکاری ژمێرکاری(

 

 

 كۆی گشتی هەولێر هەڵەبجە سلێمانی دهۆك جۆری مامەڵە

 274,876 121,440 1,979 91,299 60,158 پسوولە

 4,960 1,776 11 1,151 2,022 شتی پارە وەرگرتنیادا

 1,336 636 22 355 323 بەپارەدان  یاداشتی رێ

 182 48 0 69 65 یاداشتی یەكالكردنەوە

 281,354 123,900 2,012 92,874 62,568 كۆی گشتی
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 دەستەكانى لێووردبوونەوەى نامەلبەندىشەشەم: خشتەی ئاماری 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ژمارەی مامەڵەی راگیراو لە الیەن دەستەوە ارەی مامەڵەی پەسەند کراو لە الیەن دەستەوە ژم

35112 865 
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 بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی دادحەوتەم/ 

نی دادنووسی و جێبەجێکردن افەرمانگەکلەسەر ئاستی هەرێم و گشتییە  کیبەڕێوەبەرایەتییە ە ئەم
سەرپەرشتی و چاودێری و  ،ودێری ناکامەکان لەخۆوەدەگرێت و لە ڕووی کارگێری و داراییوچا

، 1998ساڵی  (33)ئاراستەیان دەکات و کارەکانی فەرمانگەکانی دادنووسی بەپێی یاسای ژمارە 
، 1980ساڵی  (45)بەرێوەبەرایەتییەکانی جێبەجێکردن بەپێی یاسای ژمارە  ،یاسای دادنووسی

ساڵی  (78)بەرێوەبەرایەتییەکانی چاودێری ناکامەکان بەپێی یاسای ژمارە  ،ێکردنجێبەجیاسای 
فەرمانگەی  (65)و لە کوردستان رێن دەدئەنجامرێن و ییدەکا، یاسای چاودێری ناکامەکان، ر1980

بەرێوەبەرایەتی چاودێری ناکامەکان هەیە و  (9)بەرێوەبەرایەتی جێبەجێکردن و  (35)دادنووسی و 
 -ەتەوە:نشیان لەم خشتانەی خوارەوە روونکراوکارەکانی

 )2016بۆ ساڵی  خشتەی کاروچاالکی فەرمانگەکانی دادنووسی لە پارێزگاکانی هەرێم(

 

 رێژە کۆی گشتی ژمارەی مامەڵەی ئەنجامدراو بەپێی پارێزگا جۆری مامەڵە
 هەڵەبجە دهۆک سلێمانی هەولێر

 %35.79 277,410 2,825 44,031 61,955 168,599 بريكارنامةى تايبةت

 %19.32 149,771 7,855 30,321 52,347 59,248 بةلَين نامة)تعهد(

 %15.27 118,378 2,189 26,411 39,530 50,248 بريکار نامەی گشتی

 %9.40 72,856 147 26,080 18,796 27,833 وەرگێران

 %7.05 54,617 2,547 9,175 30,125 12,770 دەستەبەری

 %6.16 47,757 720 6,072 9,693 31,272 بەراييەکانپەسەندکردنی 

 %1.93 14,952 141 4,543 3,929 6,339 هۆشداری

 %1.52 11,752 8 1,752 423 9,569 کارکردن

 %1.07 8,283 268 2,616 3,915 1,484 کۆمپيالە

 %0.71 5,517 100   2,032 3,385 هؤشدارى )البردنى بريكار(

 %0.39 3,029     1,364 1,665 بةليننامةى زةوى

 %0.39 3,025   119 2,521 385 رێکەوتن

 %0.34 2,622 19 439 6 2,158 ثةسندكردنى تؤمار

 %0.14 1,078   114 70 894 هؤشدارى سثاردنى ثارة

 %0.13 971 2 50 196 723 هەڵوەشاندنەوە

 %0.09 722       722 دةستةبةرى قوتابيان
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 %0.07 518 9 38 237 234 ئامێرەکان

 %0.05 407 1 78 43 285 وازهێنان

 %0.04 335   335     پسولەی سپاردەکان

 %0.04 302   302     دادپێدان )اقرار(

 %0.03 233     233   دفاتر

توماري داواي داواكردني ثشكنيني توماري 

 ئاميرةكان

222       222 0.03% 

 %0.02 128 13 70 6 39 هاوبەشی

 %0.01 81       81 انمامەلەی بێ باجەک

 %0.01 72       72 دانثَيدادان بة وةرطرتني بري كومثيالة

 %0.00 36   20 3 13 فرؤشتن

 %0.00 27 8 8 11   اشراف

 %0.00 27   27     بەڵێندەری

 %0.00 19   8 3 8 بەکرێگرتن وبەکرێدان

 %0.00 2       2 سثاردن

  775,149 16,852 152,609 227,438 378,250 کۆی گشتی

 %100 %2 %20 %29 %49 رێژە
 

 

 )بە پێی جۆری مامەڵە هێلکاری زۆرترین مامەڵەی ئەنجام دراو(
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 )هێلکاری زۆرترین مامەڵەی ئەنجام دراو بە پێی پارێزگا(

 
 

 (دا 2016  لە پارێزگاکانی هەرێم لە ساڵیبەڕێوەبەرایەتییەکانی جێبەجێکردن خشتەی کاروچاالکی (

 رێژە کۆی گشتی ژمارەی مامەڵەی ئەنجامدراو بەپێی پارێزگا امەڵەجۆری م

 هەڵەبجە دهۆک سلێمانی هەولێر
 %31.6 9,656 33 4,236  5,387 مامەڵە نۆژەنکراوەکان

 %21.0 6,415  2,125 67 4,223 نووسراوة جێبەجێکراوەكان

 %11.7 3,558 213 859 1,702 784 وەرگرتنەوەفةرمانة جێبەجێکراوةكانى قةرز 

 %10.6 3,236 40 337 764 2,095 مامةلە ئةنجام دراو و كؤتايى پێ هاتوو

 %4.3 1,326 78 208 624 416 فةرمانى بذَيودانى جَيبةجَيكراو

 %4.0 1,223 25  21 1,177 ئةو مامةالنةى بريارى دواخستنى جێبەجێکردنى لَيدراوة

 %3.2 976 111 542 231 92 پرسياری گلدانەوەی کرێ مووچە

 %2.2 679 52 63 443 121 فةرمانى مارةيى جَيبةجَيكراو 

 %2.2 677  677   فةرمانە جێبەجێکراوةكانى قةرز وةرطرتنةوة

 %1.2 360 33 127 11 189 نارةزايى لة مامةلةى جَيبةجَيكراو

 %1.2 357 19 92 111 135 ژمارەی مامەڵەی جێبەجێکردنی بەل لەباتی بەجێهێنان )استنابە(

 %1.1 342 23 67 133 119 فةرمانة جێبەجێکراوةكانى مندالَ ديتن

ئةو كةسانةى كة بِريارى بةندكردنيان لةسةر جێبەجێکردن 

 دةرچووە
30 133 113 59 335 1.1% 

 %1.1 327 36 56 172 63 مامەڵەکانی پەيوەسی بە باری کەسايەتی

 %0.8 257 7 61 57 132 فەرمانی جێبەجێکراوەکانی چۆلکردنی خانووبەرە

 %0.8 248 6 49 132 61 فەرمانی جێبەجێکراوەکانی دانەوەی سامانی گوێزراوە
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 %0.7 202  9 10 183 مامالەى فرؤشتنى سامانى نەگوێزراوە

 %0.3 105 1 48 44 12 ئةو كەسانةى دواى كَوتايى ماوةى بةندييةكان ئازاد كراون

 %0.3 87  30 11 46 مامەڵەی فرۆشتنی سامانی گوێزراوە

 %0.2 62 3 14 20 25 فەرمانە جێبەجێکراوەکانی  مندالَ دانةوة

 %0.2 55  13 24 18 فەرمانە جێبەجێکراوەکانی گوَيرايةلى هاوسەرى

 %0.1 43 9 11 17 6 فەرمانى كرَيى دايەنى جێبەجێکراو

 %0.0 0     فەرمانة جێبەجێکراوەكانى دانةوەى سامانى نةگوَيزراوە

 %100 30,526 748 9,737 4,727 15,314 کۆی گشتی

  %2.45 %31.90 %15.49 %50.17 رێژە

 

 )بە پێی پارێزگا زۆرترین مامەڵە ئەنجام دراو هێلکاری (

 
 )بە پێی جۆری مامەڵەزۆرترین مامەڵە ئەنجام دراو هێلکاری (
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 مامەڵەی مایەوە(خشتەی )

 کۆ هەڵەبجە دهۆک سلێمانی هەولێر جۆری مامەڵە
 71,162 239 12,987 3,699 54,237 مايەوە لە ساڵی رابردوو مامەڵەی

 29,177   15,226 13,951   مامەڵەی مايەوە بۆ ساڵی داهاتوو 

 

 مامەڵەی مایەوە( هێلکاری )
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 )دا 2016 لە پارێزگاکانی هەرێم لە ساڵی بەرێوەبەریەتی چاودێری ناکامەکان خشتەی کاروچاالکی (

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 کۆی گشتی ارەی مامەڵەی ئەنجامدراو بەپێی پارێزگژما جۆری مامەڵە
 هەولێر سلێمانی دهۆک

 618  618   رزةكانەقن ەخاو ژمارەی   
 64 17 47  باوان
 4 4   بزربوو

 422 293 129  پۆلیس ى ەبنك
 1,099 1,099   پێسپێر نامە

 1,052 1,052   ى شةرعىەشنامەداب
 74 74   ى ياسايىەشنامەداب
 63 47 16  ندكراوەت بالَ ەسەد

 862 478 366 18 ى داواى تؤماركراوەمارژ
 841 397 431 13 ى داواى دادبينى تياكراوەمارژ

 1,831 758 928 145 ژمارەی رێپێدان
 1,481 1,110 207 164 سةرمَيزى لێتوێژینەوەیى ەمارژ

 880 613 213 54 نؤرِين ژمارەی
 675 148 440 87 پێگەیشتونى ەمارةى ئةو ناكامانژ

 422 296 120 6 مارةى داواى يةكالكراوژ
 46  46  هيدەش

 468 156 212 100 مردوو
دا دةست  يەى لةم ماوەو ناكامانەئ

 گیراوەر سامانياندا ەسەب
195  430 625 

 کۆی گشتی 
782 3773 6972 11527 
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 )دا 2016 زگاکانی هەرێم لە ساڵیلە پارێ بەرێوەبەریەتی چاودێری ناکامەکان خشتەی کاروچاالکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کۆی گشتی اژمارەی مامەڵەی ئەنجامدراو بەپێی پارێزگ جۆری مامەڵە
 هەولێر سلێمانی دهۆک

 1,943,994,305  1,943,994,305  كانەرزەبرى ق

 4,922,063,038 1,889,879,014 2,655,419,539 376,764,485 سپاردەی خەرجکراو

 4,023,487,796 797,107,107 2,759,961,285 466,419,404 سپاردەی وەرگیراو

 333,119,324 123,084,140 210,035,184  گانەنسوودى ما

 250,236,250  250,236,250  شتى ديكـة

 11472900713 2810070261 7819646563 843183889 کۆی گشتی
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 بەشی سێیەم / بەراوردکرن

زییەکان و شیکارکردنی ئامارەکان لە نێوان دوو ساڵدا و ئاگاداربوون لە  بەمەبەستی  بەدیارخستنی جیاوا
تەواوی گۆرانکارییەکان و نیشاندانیان بە ژمارە و ئەنجامدانی بەدواداچوون لەالیەن پسپۆرانەوە لەکاتی 

کانی هاتوو پێویستدا، ئەم بەشە تایبەت دەکەین بە ئەنجامدانی بەراوردکردن لە نێوان ئامارە  گرنگ و پوختکراوە
 2016و   2015 ورد لە نێوان ئاماری ساڵیاتا لێرەدا بەرالەم راپۆرتەدا لەگەڵ ئاماری ساڵێک پێش ئەم راپۆرتە، و

 -شێوەیەی خوارەوە: لەسەر چەند بابەتێک دەکەین بەم

 

 

 سەرچاوە مرۆییەکانی وەزارەتیەکەم/ 
 
 

 2016ژمارەیان لە سالی  2015ژمارەیان لە سالی  جۆری دامەزراندن

 4382 4365 فەرمانبەری هەمیشەیی

 288 294 فەرمانبەری گرێبەست

 4670 4659 کۆی گشتی

 

 

 

 -ئەنجامی بەراوردکردن:

  بەێژەی سەدی کە ،زیادیکردووە 2016بە  ڕێژەیەکی زۆر بچووک ژمارەی فەرمانبەرانمان لە ساڵی      
 .%(0.22)دەکاتە 
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 دووەم/ داهات و خارجی وەزارەت
 

 ات:( داه1
 ( 2016 و 2015لە هەر دوو ساڵی  لە سەر ئاستی هەرێمداهات خشتەی )

 ناوی دەزگا ز
 داهات

 جیاوازی
2015 2016 

- 12,609,000 16,495,600 دیوانی وەزارەت 1 3,886,600 

 4,204,000 9,335,000 5,131,000 ئەنجومەنی شورای هەرێم 2

- 20,000 643,000 سەرۆکایەتی دەستەی سەرپەرشتیاری دادی 3 623,000 

 0 0 0 سەرۆکایەتی  داواکاری گشتی 4

 62,450 62,450 0 بەرێوەبەرایەتی گشتی پەیمانگای دادوەری 5

 22,395,499,315 57,876,424,050 35,480,924,735 بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانوبەرە 6

- 4,966,054,413 7,006,965,280 بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد 7 2,040,910,867 

 20,354,345,298 62,864,504,913 42,510,159,615 کۆی گشتی  

 

 -ئەنجامی بەراوردکردن:

  کردووە، ئەمەش بۆ کاريگەری زيادکردنی %( زيادي32.37)داهاتی وەزارەتی داد بە رێژەی  2016لە ساڵی

 رسومات دەگەرێتەوە.
 ( 2016 و 2015هەر دوو ساڵی لە  لە سەر ئاستی هەرێمداهات  )هێلکاری
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 ( ( خەرجی:٢

 ( 2016 و 2015لە هەر دوو ساڵی  لە سەر ئاستی هەرێمخەرجی خشتەی )

 

 -ئەنجامی بەراوردکردن:

  ( کەميکردووە، ئەمەش بۆ چاکسازييەکانی وەزارەت لە 1.75وەزارەتمان بەرێژەی ) خەرجی 2016لە ساڵی%

 بواری کەمکردنەوەی خەرجی دەگەرێتەوە.
 ( 2016 و 2015لە هەر دوو ساڵی  لە سەر ئاستی هەرێمخەرجی  )هێلکاری

 

 

 ناوی دەزگا ز
 خەرجی

 جیاوازی
2015 2016 

- 2,842,263,850 2,965,890,600 دیوانی وەزارەت 1 123,626,750 

 921,171,050 1,751,849,800 830,678,750 ئەنجومەنی شورای هەرێم 2

- 1,038,976,600 1,066,368,900 سەرۆکایەتی دەستەی سەرپەرشتیاری دادی 3 27,392,300 

- 17,764,020,700 18,545,308,500 سەرۆکایەتی  داواکاری گشتی 4 781,287,800 

- 500,839,150 3,145,104,551 بەرێوەبەرایەتی گشتی پەیمانگای دادوەری 5 2,644,265,401 

 879,441,700 18,439,974,450 17,560,532,750 ەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانوبەرەبەرێوەب 6

 665,258,480 20,860,954,610 20,195,696,130 بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد 7

- 63,198,879,160 64,309,580,181 کۆی گشتی   1,110,701,021 
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 چەند مامەڵەیەکی گرنگی بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانووبەرە:سێیەم/ 

 

 مامەڵەی رەفتارییەکان ب.گ. تۆمارکردنی خانووبەرە لە سەر ئاستی هەرێم خشتەی)
 ( 2016 و 2015لە هەر دوو ساڵی 

 
 

 -ئەنجامی بەراوردکردن:

  خانووبەرە مامەڵە رەفتارییەکان کە یەکێکە لە گرنگترین کارەکانی ب.گ. تۆمارکردنی 2016لە ساڵی 
ێم لە بازار دەگەرێتەوە لە هەرجموجۆلی ، ئەمەش بۆ کزی کەمیکردووە ،دیارەخشتەی سەرەوەدا وەک لە 

بەرێژەی  2016و زەوی وزار لە ساڵی  بەرە و زەوی وزاردا، بۆ نمونە فرۆشتنی خانوو بەرەبواری خانوو
ەکانی تر لەسەرەوە رێژەی تەواوی مامەڵ لەسەر ئاستی هەرێم، هەروەها کەمیکردووە %(24)

 اوە.پێد مانبە ژمارە ئاماژە یانکەمبوونەکە

 جۆری مامەڵە
ژمارەی مامەڵەی 

ئەنجامدراو لە 
 2015ساڵی

ژمارەی مامەڵەی 
ئەنجامدراو لە 

 2016ساڵی
 جیاوازی

 15.995- 50,675 66,670 فرۆشتن

 4,796- 18,216 23,012 مامەڵەی دی

 31,544- 14,079 45,623 دابڕكردن

 5,950- 9,019 14,969 بەموڵك كردن

 4,595- 6,752 11,347 راست كردنەوەی رەگەز

 286- 4,327 4,613 قەرزاری و هەڵوەشاندنەوە

 2,926- 3,597 6,523 دابەش كردن

 2,382- 3,582 5,964 ميرات

 1,325 1,812 487 گۆرينەوە

 1,651- 384 2,035  سەر لەنوێ

 47- 10 57 بانانە

 كۆی گشتی
181,300 112,453 -68,847 
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 گ. تۆمارکردنی خانووبەرە لە سەر ئاستی هەرێممامەڵەی رەفتارییەکان ب. )هێلکاری

( 2016 و 2015لە هەر دوو ساڵی   
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 تیمی ئامادەکاری راپۆرت

لە ڕێگای دوو و کارەکانیش ئەم راپۆرتە لەالیەن بەرێوەبەرایەتی پەرەپێدان لە دیوانی وەزارەت ئامادەکراوە 
 و رەوەکان لە کۆکردنەوەەکارە گرنگ و یەکالککە  بوو، ، تیمی یەکەم لە دیوانی وەزارەتەوە ئەنجامدراوەتیم

و  بەئەنجام گەیاندووە ،یەکخستنی ئامارەکان و بە داتابەیسکردن و بە دواداچوون و وردبینی و دیزاین و... تاد
 -ناوەکانیش ئەمانەن:

 بەرێوەبەری پەرەپێدان                بەهرام صالح حمد      .1
 بەرێوەبەری پەرەپێدان یاریدەدەری  داەلل                  دارا رووف عب .2
 ڤیان محمد اسعد                      بەرپرسی هۆبەی ئامار و پالن .3
 شیما احمد محمد                     کارمەندی ئامار .4
 تامان عبدالفتاح توفیق            کارمەندی ئامار .5
 کارمەندی ئامار      گواللە ابراهیم غریب           .6
 هەماهەنگیکار         احمد سازگار حمید .7

تیمی دووەم، نوێنەر و کارمەندی ئامارن لە دەزگا سەرەکییەکانی وەزارەت کە کارەکانیان بریتیبوو لە پێدانی ئامار 
 -بە تیمی یەکەم و ناوەکانیش ئەمانەن:

 ئەنجومەنی شوورای هەرێم         توانا سامی                     .1
 دەستەی سەرپەرشتیاری دادی            نکە غازی               ەت .2
 داواکاری گشتی        وفاء صدرالدین               .3
 پەیمانگەی دادوەری         بەفرین رووف               .4
 بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانووبەرە           سەرهید حمدامین         .5
 گشتی فەرمانگەکانی دادبەرێوەبەرایەتی       دەشتی عبدالمحسن         .6

 


