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كاتێك	دامەزراوەیەكی	حكومەت	هاوشێوەی	وەزارەتی	داد	لە	چەندین	فەرمانگە	پێكدێت	
و	لە	هەموو	شار	و	شارۆچكەكان	فەرمانگەی	دەبێت،	ئەو	كاتە	پرۆسەی	چاودێری	و	
بەدواداچوون	بۆ	كارەكانی	فەرمانگەكان	گرنگ	و	پڕبایەخ	دەبێت	و	بەچەند	رێگایەك	
دەكرێت،	یەكێك	لە	رێگا	زانستی	و	باوەکان	كۆكردنەوەی	ئامارە	لەسەر	كاروچاالكی	
ئەو	فەرمانگانە،	بۆ	ئەوەی	بەزمانی	ئامار	ئاگاداری	قەبارەی	ئیش	و	كارەكانیان	بیت	
و	لەو	رێگایەوە	سیاسەتی	وەزارەت	دابڕێژیت	لەبارەیانەوە	و،	گرنگترین	كاریش	كە	
دەتوانرێت	بەهۆی	ئامارەوە	بكرێت،	شیكردنەوەی	قورسای	كارە	بۆ	ئەو	فەرمانگانە،	
زۆر	 وەزارەتمان	 فەرمانگەكانی	 لەسەر	 ساڵ	 كۆتایی	 ئاماری	 راپۆرتی	 بوونی	 بۆیە	
وەزارەتمان،	 لە	 دانەبراو	 نەریتێكی	 بووەتە	 ئەمە	 و	خۆشبەختانە	 گرنگە	 و	 پێویست	
ئەمەش	بۆ	دڵسۆزی	كارمەندانی	بەرێوەبەرایەتی	پەرەپێدان	لە	دیوانی	وەزارەتمان	و	

نوێنەرانی	ئامار	لە	دەزگاكانی	وەزارەتمان	دەگەرێتەوە.
بێگومان	ئەم	راپۆرتە،	راپۆرتی	سااڵنەی	ئاماری	پوختەی	كاروچاالكییەكانی	وەزارەتمان	
لە	ئاماری	ورد	لە	سەر	تەواوی	وەزارەتمان،	بەشێوەیەك	 بۆ	ساڵی	2017،	پڕیەتی	
هەر	كەسێكی	خوێنەوار	سەیری	بكات	لە	ماوەیەكی	زۆر	كورتدا	ئاشنای	وەزارەتمان	
لە	 ئامارەكان	دەگەرێتەوە	 و	كاروچاالكییەكانی	دەبێت،	ئەمەش	بۆ	باش	پۆلینكردنی	
نێو	راپۆرتەكەدا،	هەروەها	لەبەشی	سێیەمی	كۆتایی	راپۆرتەكەدا	بەراوردێكی	زانستی	
لەگەڵ	ساڵی	رابردوو	كراوە	و	تەواوی	گۆرانكارییەكان	 ئاماری	ئەم	ساڵ	 نێوان	 لە	
بەدیارخراوە	و	كۆمەڵێك	زانیاری	بەسوود	لەم	بەشە	بەرجەستەبووە	کە	هەرهەموویان	
بە	 بە	دەسپێكێكی	گرنگی	 ئەمەی	کە	كراوە	 لەم	سۆنگەیەوە	و	 جێگای	دڵخۆشین	و	
دامەزراوەیی	كردنی	دەزگاكانی	حكومەت	و	کارکردن	بە	شەفافیەت	دادەنرێت	و	بەو	

ئومێدەین	سوودبەخش	و	جێگای	ڕەزامەندی	هەموو	الیەك	بێت.

وتەی وەزیری داد
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	وەزارەتی	داد	جگە	لە	نوسینگەی	وەزیر	لە	حەوت	دەزگای	سەرەكی	پێكدێت	بە	پێی	
)ب.گ.	 لە	 بریتین	 ئەوانیش	 	2007 ساڵی	 	)13( ژمارە	 وەزارەتمان	 بەركاری	 یاسای	
داد،	ئەنجومەنی	شوورا،	دەزگای	داواكاری	گشتی،	دەستەی	سەرپەرشتیاری	دادی،	
داد(.	 فەرمانگەكانی	 ب.گ.	 خانووبەرە،	 تۆماركردنی	 ب.گ.	 دادوەری،	 پەیمانگەی	
وەكۆمەڵێك	ئەركی	گرنگ	و	ژیانیی	و	ژیاری	لە	ئەستۆدایە	و	جیاواز	لە	وەزارەتەكانی	
تر	حكومەت،	وەزارەتمان	مومارەسەی	كاری	تەشریعی	و	جێبەجێكردن	و	دادوەریی	

و	كونسولگەری	دەكات،	ئەمەش	گرنگی	و	پڕبایەخی	وەزارەتمان	دەردەخات.
كارو	 ئاماری	 لەسەر	 رۆژنامەوانی	 كۆنگرەی	 بەڵێنماندا	سااڵنە	 پار	 ساڵی	 هەروەكو	
خۆمان	 بەڵێنەكەی	 	2018/2/21 رێكەوتی	 لە	 ئەوە	 ببەستین,	 وەزارتمان	 چاالكی	
بەجێگەیاند	و	پوختەیەكی	كورت	و	گرنگ	لە	ئاماری	وەزارەت	وەكو	خۆی	بە	ئیجابیات	

و	سلبیاتەوە	بۆ	ڕای	گشتیمان	راگەیاند.	
لەم	راپۆرتەدا	بە	دیاردەكەوێت	وەزارەتمان	بەوپەری	تواناوە	كاری	بۆ	جێبەجێكردنی	
سیاسەتەكانی	حكومەتی	هەرێم	بۆ	چاكسازی	كردووە,	بە	تایبەت	ئەوەی	پەیوەستە	
ئاماری	 پێی	 بە	 هەردووكیان	 كە	 خەرجی،	 كەمكردنەوەی	 و	 داهات	 زیادكردنی	 بە	
وەزارەتمان	پەیوەندیەكی	پێچەوانەیان	هەیە.	كە	بریتییە	لە	كەم	كردنەوەی	خەرج	و	
زیاد	كردنی	داهات.	لێتان	ناشاریینەوە	وەزارەتمان	بە	درێژایی	تەمەنی	لە	حكومەتی	
هەرێم	تەنانەت	ساڵی	پاریش	بە	رێژەیەكی	كەم	خەرجی	زیاتر	بوو	لە	داهات,	بەاڵم	
ئەم	ساڵ	بۆ	یەكەم	جارە	لە	مێژووی	وەزارەتمان	داهاتەكەی	زیاترە	لە	خەرجیەكانی	

بە	رێژەیەكی	بەرچاو	كە	نزیكەی	لە	14	%ە.	
وەك	ئاشكرایە	هەرێم	لە	ئێستادا	بە	قەیرانێكی	دارایی	سەخت	گوزەر	دەكات,	بەاڵم	
شیكردنەوەی	 پێی	 بە	 ئێمە	 بۆیە	 خەرجیمان،	 لە	 زیاترە	 داهاتمان	 ئەوەشدا	 لەگەڵ	
ئامارەكانی	بەردەستمان	و	لە	ئەنجامی	چاكسازییەكان	و	لە	حاڵەتی	ئاساییی	بوونەوەی	
باری	دارایی	و	ئابووری	هەرێم	وەك	سااڵنی	پێش	2015	ئەوا	پێشبینیدەكەین	داهاتمان	

ڕاستی وەكو تیشكی خۆر وایە
هیچ هێزێك نیە هەاڵتنی دوابخات

وتەی بەرێوەبەری گشتی داد
)دادوەر/ عبدالرحمن حمە كریم سیوەیلی(
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زیاتر	بێت	لە	120	ملیار	دیناری	سااڵنە.	
بارگرانی	لەسەر	بودجەی	گشتی	هەرێم	 ئەمەش	ئەوە	دەگەیەنێت	وەزارەتمان	نەك	
باشی	 گوژمەیەكی	 بە	 دەكات	 تمویل(	 پارەدار،	 داروبەخشی)	 بەڵكو	 ناكات,	 دروست	

داهات.	
مافی	 یاسای	 پەیرەوكردنی	 لە	 دەستپێشخەربێت	 وەزارەتمان	 ئەوەی	 بۆ	 هەروەها	
وەدەستهێنانی	زانیاری	ژمارە	)11(	ساڵی	2013	و	كاركردن	بە	شەفافیەت	و	روونی	
بێت,	 وەزارەتمان	 ووردەكارییەكانی	 تەواوی	 ئاگاداری	 گشتی	 ڕای	 ئەوەی	 بۆ	 و	
لەسەر	 زانیاری	 ووردترین	 كە	 الیەك	 هەموو	 بەردەستی	 خستۆتە	 راپۆرتەمان	 ئەم	

وەزارەتمان	لەخۆ	دەگرێت.	
هەروەها	تێبینیەكی	تر	لەم	ئامارەدا	بەرجەستەبووە	ئەویش	ئەوەیە	كە	چاالكی	دەزگاكانی	
وەزارەتمان	بەگشتی	زیادی	كردووە،	كە	ئەمەش	بەڵگەیە	لەسەر	زیاتر	ماندووبوونی	
فەرمانبەرانمان	و	دڵسۆزیان	لە	كاركردن	و	راپەراندنی	ئەركی	سەرشانیان	بەباشترین	
شێوە	ئەگەر	چی	لە	بەرامبەر	ئەمەشدا	مووچەیەكی	مانگانەی	كەم	وەردەگرن،	بۆیە	
داد،	 بەرێز	جەنابی	وەزیری	 ئێوەوە	زۆر	سوپاسی	هەموویان	دەكەین	و	 لە	رێگای	
ڕێزدار	)سنان	چەلەبی(	بە	نوسراوی	فەرمی	رێزوسوپاسی	ئاراستەی	ئەو	دەزگایانەی	
زیادی	كردووە	و	 بەرچاو	 بەرێژەیەكی	 داهاتیان	 ئەم	ساڵ	 كە	 وەزارەتمان	كردووە	
چەندین	نوسراوی	بەدواداچوونیش	دەكرێت	بۆ	ئەو	خااڵنەی	كە	تێبینیمان	لەسەریان	

هەیە.
گەیاندنی	 رووی	 لە	 بێت	 باش	 نموونەیەكی	 ئێمە	 كارەی	 ئەو	 هیوادارین	 كۆتاییدا	 لە	
رەزامەندی	 جێگای	 و	 میدیاكاران	 و	 گشتی	 رای	 بە	 زانیاری	 پێدانی	 و	 ڕاستییەكان	

هەموو	الیەك	بێت.	

هەندێ لە وتەكانی ژیان لە دیدی دادوەر/ عبدالرحمن حمە كریم سیوەیلی

كەسی	 بەاڵم	 دەكات،	 دەوروبەر	 سەیری	 لووتكەوە	 لە	 سەركەوتوو	 كەسی	 	•
لە	نێو	قوواڵیی	چاڵەوە	سەیر	دەكات	و	تەنیا	بازنەی	سەر	چاڵەكە	 شكستخواردوو	

دەبینێت	.
بیت	سەركەوتن	 پاك	 نیەت	 و	 دامێن	 و	 دەست	 گەر	 بیت	 پۆستێك	 و	 پلە	 هەر	 لە	 	•

یاوەرتە	و	منەتباری	كەس	نابیت	تەنیا	خودای	گەورە	نەبێت.	
•	گرنگە	مرۆڤ	خۆی	بناسێ	تاكو	بگونجێ		لەگەڵ	دەورووبەر،	چونكە	شەقاو	هاوێشتن	
لەخۆ	زیاتر	ئەنجامەكەی	كەوتنە	و	پارو	قوتدانی	گەورەتر	لەخۆ	ئەنجامەكەی	خنكانە	

و	یاریكردنیش	بە	ئاگر	ئەنجامەكەی	سووتانە.
ئەمڕۆ	 دەورانە،	 دونیا	 تری،	 باڵەكەی	 نەیشكێنی	 بكە،	 ساڕێژی	 شكا	 باڵێك	 گەر	 	•

شكستە	لەو	بەیانیش	لە	تۆ.
•	مەڕۆ	بەدوای	واڵغ	و	كەر،	تا	دوربیت	لە	جووتەو	زەڕەزەڕ.

•	ئەوەی	دوێنێ	چاندووتە،	ئەمڕۆ	هەر	ئەو	بەرهەمتە.
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پەیکەری رێکـــخستنی
دەزگا سەرەکییەکانی 
وەزارەتـــــــــــــــی داد
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گشتی داد
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وەزارەتی	داد	لە	واڵتاندا	بە	بەشێكی	گرنگی	پێكهاتەی	حكومەت	دادەنرێت،	بێگومان	لە	
حكومەتی	هەرێمی	كوردستانیشدا	لە	سەرەتای	پێكهێنانیەوە	تاوەكو	ئێستا	وەزارەتی	داد	
وەزارەتێكی	سەرەكی	و	هەستیارە	بە	هۆی	ئەوەی	كۆمەڵێك	ئەركی	گەورە	و	پڕبایەخی	
پەیوەست	بە	دادپەروەری	و	سەقامگیری	كۆمەڵگا	و	سەروەری	یاسای	لە	ئەستۆدایە	کە	

لە	یاسای	ژمارە	)13(	ساڵی	2007،	یاسای	وەزارەتی	داد،	دیاریکراوە.
لەم	سۆنگەیەوە	و	لە	چوارچێوەی	كاركردن	بە	شەفافیەت	و	دەستەبەركردنی	داتاو	زانیاری	
بۆ	هەموو	الیەك	و	پەیوەنداران	لە	ژێر	رۆشنایی	یاسای	مافی	وەدەستهێنانی	زانیاری	
ئامادەكردن	راپۆرتی	سااڵنەی	پوختەی	كاروچاالكی	و	 ژمارە)11(	ساڵی2013	هەرێم،	
ئاماری	دەزگاكانی	وەزارەت	و	پۆلینكردن	و	شیكردنەوەیان	زۆر	گرنگ	و	پێویستە،	بۆ	
بۆ	 بەدواداچوون	 بكرێت	و	 تەواوی	وردەكاری	و	گۆرانكارییەكان	دەستنیشان	 ئەوەی	

حالەتە	پێویستەكان	بكرێت	و	ببێتە	بنەما	بۆ	پەرەپێدان	و	پالندانان.	
راپۆرتی	ئاماری	ساڵی	2017	بە	هەمان	شێوەی	ساڵی	2016،	راپۆرتێكی	كورت	و	پوختە	
بەشی	سەرەکی	 لە	سێ	 و	 زانیاری	 بە	 كردنیان	 داتاو	شیكردنەوەیان	و	 بە	 تایبەتە	 و	
پێکدێت	و	لە	بەشی	یەکەمدا	ئامارەکان	لەسەر	ئاستی	وەزارەت	و	بەشێوەی	یەکگرتوو	لە	
سەر	چوار	بابەتی	گرنگ	و	لە	رێگای	چەند	خشتەو	چارتێکەوە	خراوەتەروو،	بۆ	ئەوەی	
خوێنەر	بە	ئاسانی	و	بە	وردی	بتوانێ	زانیاری	دەستکەوێت،	بەاڵم	لە	بەشی	دووەمدا	بە	
هۆی	جیاوازی	تایبەتکارییەکانی	دەزگاکانی	وەزارەت	و	بۆ	نیشاندانی	کاروچاالکی	هەر	
دەزگایەکی	سەرەکی	وەزارەت	بە	تەنیا	و	بەجیا،	تیشکمان	خستووەتە	سەر	چاالکییەکانی	
دەزگا	سەرکییەکانی	وەزارەت	بە	ریزبەند	و	بەپێی	گرنگیان	هەر	وەکو	چۆن	لە	یاسای	
لە	بەشی	سێیەمیشدا	کاری	بەراوردکردنمان	کردووە	 بەرکاری	وەزارەتماندا	هاتوون،	

لەسەر	چەند	بابەتێکی	گرنگی	دەزگاکانی	وەزارەت	لە	نێوان	ساڵی	2016و	2017	دا.	
	

ن/	تیمی	ئامادەکاری	راپۆرت

پـــــێــشــــــــەکی





بەشی یەکەم:
ئامار لەسەر ئاستی وەزارەت

لەم	بەشەدا	ئامارەکان	بەگشتی	و	لەسەر	ئاستی	وەزارەت	و	بەشێوەیەکی	
یەکگرتوو	دەخینەڕوو	لە	رێگای	چەند	خشتەیەکەوە	کە	بریتین	لە	سەرچاوە	

مرۆییەکان،	بالەخانە،	ئامێر،	خەرجی	و	داهات.
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یەکەم/ سەرچاوە مرۆییەکانی وەزارەت
لە	چەند	 وەزارەت	 گرنگەی	 ئەم	سەرچاوە	 لەسەر	 ئامارەکان	 بەرچاوروونی،	 بۆ	

خشتەیەک	دەخەینەروو

خشتەی میالکی فەرمانبەرانی هەمیشەیی وەزارەت

کۆمێنێرناوی	دەزگا
10999208بەرێوەبەرایەتی	گشتی	داد
284472ئەنجومەنی	شورای	هەرێم

303262سەرۆکایەتی	دەستەی	سەرپەرشتیاری	دادی
315197512سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی

91322بەرێوەبەرایەتی	گشتی	پەیمانگای	دادوەری
9017571658بەرێوەبەرایەتی	گشتی	تۆمارکردنی	خانوبەرە

9548551809بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	داد
234619974343کۆی	گشتی	میالکی	وەزارەت
100%46%54%رێژە

هێلکاری میالکی فەرمانبەرانی هەمیشەیی وەزارەت

	داد
شتی
ی	گ
ایەت
بەر
ێوە
بەڕ

رێم
	هە
رای
شو
نی	
ومە
ەنج
ئ

دی
ی	دا
تیار
رش
رپە
سە
ەی	
ەست
ی	د
ایەت
رۆک
سە

شتی
ی	گ
کار
داوا
تی	
کایە
ەرۆ
س

ری
دوە
ی	دا
انگا
ەیم
ی	پ
گشت
تی	
رایە
ەبە
رێو
بە

ەرە
نوب
	خا
دنی
رکر
ۆما
ی	ت
گشت
تی	
رایە
ەبە
رێو
بە

	داد
انی
گەک
رمان
	فە
شتی
ی	گ
ایەت
بەر
ێوە
بەر
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	داد
شتی
ی	گ
ایەت
بەر
ێوە
بەڕ

رێم
	هە
رای
شو
نی	
ومە
ەنج
ئ

دی
ی	دا
تیار
رش
رپە
سە
ەی	
ەست
ی	د
ایەت
رۆک
سە

شتی
ی	گ
کار
داوا
تی	
کایە
ەرۆ
س

ری
دوە
ی	دا
انگا
ەیم
ی	پ
گشت
تی	
رایە
ەبە
رێو
بە

ەرە
نوب
	خا
دنی
رکر
ۆما
ی	ت
گشت
تی	
رایە
ەبە
رێو
بە

	داد
انی
گەک
رمان
	فە
شتی
ی	گ
ایەت
بەر
ێوە
بەر

خشتەی میالکی فەرمانبەرانی گرێبەستی وەزارەت

کۆمێنێرناوی	دەزگا
17724بەرێوەبەرایەتی	گشتی	داد
5813ئەنجومەنی	شورای	هەرێم

11--سەرۆکایەتی	دەستەی	سەرپەرشتیاری	دادی
7--7سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی

----بەرێوەبەرایەتی	گشتی	پەیمانگای	دادوەری
283462بەرێوەبەرایەتی	گشتی	تۆمارکردنی	خانوبەرە

73106179بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	داد
130156286کۆی	گشتی	میالکی	وەزارەت
100%55%45%رێژە

هێلکاری میالکی فەرمانبەرانی گرێبەستی وەزارەت
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خشتەی میالکی فەرمانبەرانی وەزارەت بە پێی پارێزگا

کۆمێنێرپارێزگا
11939362129هەولێر

87010021872سلێمانی

362193555دهۆک

512273هەڵەبجە
247621534629کۆ

100%47%53%رێژە

هێلکاری میالکی فەرمانبەران بە پێی پارێزگا

هەڵەبجەدهۆكسلێمانیهەولێر
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دبلۆمدكتۆرا استەر
م

مادەیی
ئا

می	بااڵ
وەندیدبلۆ

نا
ریۆس

رەتاییبەكالۆ
سە

ندەوار
نەخوێ

خشتەی ئاماری بروانامەکانی فەرمانبەرانی وەزارەت

کۆی	بروانامەمێنێربڕوانامە
617دکتۆرا
311243ماستەر

1--1دبلۆمی	باال
9667981764بەکالۆریۆس

5676111178دبلۆم
284285569ئامادەیی
224238462ناوەندی
205117322سەرەتایی
19291283نەخوێندەوار

267421534629کۆی	گشتی

100%47%53%رێژە

هێلکاری ئاماری بروانامەکانی فەرمانبەرانی وەزارەت
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خشتەی ئاماری پلەی وەزیفی فەرمانبەرانی وەزارەت

کۆی	فەرمانبەرمێنێرپلە
11314ا
14859207ب
1432366
2134110244
3145175320
4258177435
5358303661
65355281063
7470464934
812693219
97146114
10471966

234620004343کۆی	گشتی
100%46%54%رێژە

تێبینی/	فەرمانبەرانی	گرێبەستی	لەگەڵدا	نییە.

هێلکاری ئاماری پلەی وەزیفی فەرمانبەران

13 4ب 158 269 710
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دووەم/ مولک و ماڵی وەزارەت
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:

خشتەی ئاماری باڵەخانەی فەرمانگەکانی وەزارەت

پارێزگا
ژمارەی	ئەو	
مولکانەی	بە	
ناوی	وەزارەتن

ژمارەی	ئەو	
مولکانەی	وەزارەت	
بەکاری	دێنێت

ژمارەی	ئەو	
مولکانەی	

وەزارەت	بەکرێی	
گرتوون

کۆی	گشتی

5351151هەولێر
1452369سلێمانی
1013427دهۆک
1315هەڵەبجە
3010319152کۆی
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هێلکاری باڵەخانەکان بە پێی جۆری مولکایەتی

هێلکاری باڵەخانەکان بە پێی پارێزگا

51	-	هەولێر
69	-	سلێمانی
27	-	دهۆك
5	-	هەڵەبجە

ژمارەی	ئەو	مولکانەی	بە	ناوی	وەزارەتن

ژمارەی	ئەو	مولکانەی	وەزارەت	بەکاری	دێنێت

ژمارەی	ئەو	مولکانەی	وەزارەت	بەکرێی	گرتوون
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خشتەی ئۆتۆمبێلی میری و بەکرێگیراوی وەزارەت

ناوی	دەزگاز
ئۆتۆمبێلی	
میری

ئۆتۆمبێلی	
کرێ

کۆ

3737دیوانی	وەزارەت1

1919ئەنجومەنی	شورای	هەرێم2

1212سەرۆکایەتی	دەستەی	سەرپەرشتیاری	دادی3

3636سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی4

33بەرێوەبەرایەتی	گشتی	پەیمانگای	دادوەری5

34943بەرێوەبەرایەتی	گشتی	تۆمارکردنی	خانوبەرە6

532576بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	داد7

19434226کۆی	گشتی

هێلکاری ئۆتۆمبێلی میری و بەکرێگیراوی وەزارەت

ئۆتۆمبێلی	كرێ	14%
ئۆتۆمبێلی	میری	86%
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خشتەی ئاماری ئۆتۆمبیلی میری وەزارەت بە پێی پارێزگا

کۆی	گشتی	هەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێر
13333253194

هێلکاری خشتەی ئاماری ئۆتۆمبیلی میری وەزارەت بە پێی پارێزگا

133	-	هەولێر
33	-	سلێمانی
25	-	دهۆك
3	-	هەڵەبجە
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سێیەم/ خەرجی و داهاتی وەزارەت
	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

جیاوازیخەرجیداهاتناوی	دەزگاز

2722913450-185455002741458950دیوانی	وەزارەت1

1558848900-34795001562328400ئەنجومەنی	شورای	هەرێم2

1043525750-1043525750--سەرۆکایەتی	دەستەی	سەرپەرشتیاری	دادی3

16122730100-16122730100--سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی4

251652191-28950251681141پەیمانگای	دادوەری5

664911314251798956755048501563875بەرێوەبەرایەتی	گشتی	تۆمارکردنی	خانوبەرە6

17830881361-746458773925295469100بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	داد7

73977773114650067609918971012123کۆی	گشتی
تێبینی:

1-	داهاتی	وەزارەتمان	بە	رێژەی	نزیکەی	14	%	زیاترە	لە	خەرجی.
	2-	لە	خەرجیەکان	تەواوی	مووچەی	12	مانگی	فەرمانبەران	ئەژمارکراوە	بەبێ	پاشەکەوت.

هێلکاری داهات و خەرجی وەزارەت

73977773114	-	داهــــات
65006760991	-	خەرجی





بەشی دووەم:
ئامار لەسەر ئاستی

دەزگا سەرەکییەکانی وەزارەت
پێکدێت	و	هەر	دەزگایەک	 لە	حەوت	دەزگای	سەرەکی	 داد	 وەزارەتی	
کردووە	 وای	 ئەمەش	 و	 تر	 لەوەی	 جیاوازە	 تایبەتکارییەکانی	
هەر	 کاروچاالکی	 بەشەدا	 لەم	 بۆیە	 بن،	 جیاواز	 کاروچاالکییەکانیان	
دەزگایەکی	سەرەکی	وەزارەت	بەتەنیا	و	لەڕێگای	چەند	خشتەیەکەوە	

دەخەینەروو.
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یەکەم/ بەرێوەبەرایەتی گشتی داد
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 داواکانی پارێزگای هەولێر

رێژەی	یەکالراوەخوالويەكالكراوكـــۆهاتووخوالو
871671

کاری	 کە	 	2017 لە	ساڵی	 هەبووە	 داوا	 	)74( هەرێم	 تری	 پارێزگاکانی	 لە	سەرجەم	 تێبنی:	
لەسەر	دەکرێت.

خشتەی ئاماری گرێبەستەکان

ژمارەی	گرێبەستی	بابەتی	گرێبەستی	ئەنجام	دراوز
ئەنجام	دراو

نوێکراوەتەوە	
یان	نوێیە

نوێکراوەتەوە34گرێبەستی	ئۆتۆمبیل1
نوێکراوەتەوە19گرێبەستی	خانوو	بۆ	فەرمانگەکانی	سەر	بە	وەزارەت2
نوێکراوەتەوە27گرێبەستی	فەرمانبەر3

80کۆ

خشتەی بەیانی دەرچوو لەگەڵ بەڵگەنامەی ڕاستاندن بۆکراو
کە لەناوخۆی هەرێم دەرچوێندراون

بەلگەنامەی	جۆراوجۆربریکارنامەی	تایبەتبریکار	نامەی	گشتیژمارەی	بەیان

11143920773846
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ئاماری خولەکانی دەرەوەو ناوەوەی وەزارەت

ناونیشانی	خولرێکخەری	خولز
ژمارە	
کۆبەشداربوو

مێنێر

22شیاندنی یاسایی فەرمانبەرانپەیمانگای	دادوەری1

رەفتاری پیشەیی فەرمانبەرانی دەستەی	دەسپاکی2
123کەرتی گشتی لەهەرێمی کوردستان

3
رێکخراوی	

پەیوەندییەگشتییەکانی	
کوردستان

ئەرك و گرنگی پرۆتۆكۆلەكان لە 
22بۆنەو میواندارییەكان

71219بەهێزکردنی توانای فەرمانبەرانفەرمانگە	دادییەکان4

وەزارەتی	داد5
توانا شاراوەكانت بەئاگابێنە 
بۆ دروست كردنی ئایندەیەكی 

گەش_ ناساندنی وەزارەت و ئەركی 
فەرمانبەرێتی

191130

312556کۆی	گشتی

خشتەى جۆری کۆمپیوتەرو ئەنتەرنێتی دابەشکراو لە دیوان

ژمارەی	ئەنتەرنێتی	جۆری	ئەنتەرنێتی	دابەشکراوز
دابەشکراو

جۆری	
کۆمپیوتەر

ژمارە

1Tarinnet ( wireless )16678دیسکتۆپ

2Fast link710الپتۆپ

3Nawroz4g3
88کۆ176کۆ
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خشتەی ئاماری ئەپلۆد کردنی تەشریعات لە سایتی بنکەی یاسادانانی هەرێم

www.yasaii.info
پەیرەوی	ناوخۆفەرمانبەیانرێنماییبریاریاسا
2345675--13

خشتەی ئاماری رۆژنامەی فەرمی - رۆژنامەی وەقایع

تێبينىژمارەی	کارو	چاالکیجۆری	کارو	چاالکیز

هەر ژمارەیەک )1300( دانەی لێ 4 ژمارەچاپ	کردنی	رۆژنامە1
چاپ کراوە

نرخی هەر دانەیەک )1500( 553 ژمارە فرۆشراوەفرۆشتنی	رۆژنامە2
دینار

20 دانەوەرگرتنی	پەرتووک	لە	کتێبخانە3



31

دووەم/ ئەنجومەنی شوورای هەرێم
	کاری	یاسایی	و	دادوەری	دەکات	و	تایبەتکارییەکانی	لە	یاسای	ژمارە	)14(	ساڵی	2008	
یاسای	ئەنجومەنی	شوورای	هەرێم	دیاریکراوە	و	لە	چەند	دەستەو	دادگاو	بەرێوەبەرایەتییەک	

پێکدێت	و	تەواوی	کاروچاالکییەکانی	بە	ژمارە	لەم	خشتەیەی	خوارەو	خراوەتەروو:

خشتەی کارەکانی ئەنجومەنی شوورا

رێژەلەبەردەستئەنجامدراوهاتووبابەتجۆری	چااڵکی

سکرتاریەتی	
ئەنجومەنی	شوورا

------پرۆژە یاسا

67%321رێنمایی

100%--22پەیرەو

100%--3030ڕادەربرین

100%--185185داواکانی	پێداچوونەوە

داواکانی	دادگاکانی	
کارگێری

100%--7777هەولێر

80%675413سلێمانی

داواکانی	دەستەی	
بەرزەفتکردنی	
فەرمانبەران

1211183%97
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سێیەم/ دەستەی سەرپەرشتیاری دادی

کارەکانی	ئەم	پێکهاتە	سەرەکییەی	وەزارەت	بەپێی	یاسای	ژمارە	)124(	ساڵی	1979	
یاسای	دەستەی	سەرپەرشتیاری	دادی	رێکخراوە	و	ئەنجامدەدات	کە	تایبەتە	بە	
چاودێری	و	سەرپەرشتیکردنی	کارەکانی	داواکاری	گشتی	و	بەرێوەبەرایەتی	گشتی	
تۆمارکردنی	خانووبەرە	و	بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	داد	و	لە	خشتەی	

خوارەوەدا	کارەکان	خراوەتەروو:

خشتەی کارەکانی سەرۆک و سەرپەرشتیارانی دادی لە دەستەی سەرپەرشتیاری دادی

کۆسلێمانیدهۆکهەولێرجۆری	کارو	چاالکی

سەردانەکانی	سەرۆکی	دەستە	بۆ	دەزگاکانی	
49922وەزارەتی	داد

سەردانی	سەرپەرشتیاری	دادی	هەرسێ	
392158118پارێزگا	بۆ	دەزگاکانی	وەزارەتی	داد

کێشەکانی	لێکۆڵینەوە

1--1--ژمارەی	كێشە	یەکالکراوەکان

--------ژمارەی	كێشەکانی	بەردەست

1--1--کۆی	ژمارەی	كێشەکان
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چوارەم/ داواکاری گشتی

بە	کۆڵەگەیەکی	گرنگی	دەسەاڵتی	دادوەری	هەژماردەکرێت	و	لە	هەموو	دادگاکانی	
کوردستان	داواکاری	گشتی	الیەنێکی	گرنگ	و	ئامادەیە	و	بەرگری	لە	مافی	گشتی	
یاسای	 بەپێی	 کارەکانی	 دەکات	و	 یاساکان	 و	راست	و	دروستی	جێبەجێکردنی	
ژمارە	)159(	ساڵی	1979	هەموارکراو	راییدەکات	و	چاالکییەکانیشی	بەم	شێوەیەی	

خوارەوەیە:

ژمارەی فەرمانگە و جێگرایەتییەکانی دەزگای داواکای گشتی لە هەرێمی کوردستان

فەرمانگە
ژمارەی	فەرمانگەکان	بەپێی	پارێزگا

کۆی	گشتی
هەلەبجەدهۆکسلێمانیهەولێر

11سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی
333110فەرمانگەی	داواکاری	گشتی
1616840جێگرایەتی	داواکاری	گشتی

201911151کۆی	گشتی

چاودێری لەسەر رەوایی کارەکان ئاماری کاری دەستەکان لە سەرۆکایەتی داواکاری گشتی

رێژەی	یەکالکراوخوالویەکالکراوکۆهاتووخوالودەستەکان

100%--140114011401دەستەی	تاوانەکان

100%--926926926دەستەی	نەوجەوانان

دەستەی	تانەلێدان	بۆ	
37/5%1616610بەرژەوەندی	یاسا

100%--686868دەستەی	راوێژکاری
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ئاماری دەستەی مافی گشتی لە هەرێمی کوردستان

پارێزگاکان	و	ئیدارەی	
سەربەخۆ

بەشدارى	لە	جۆری	چاالکی
لیژنەکانى	لیکۆلینەوە	

و	کارگیرى	و	
بەرزەفتەکردن

کۆ بەرزکردنەوەی	
سکاالی	گشتی

نوسراوی	
بەدواداچوون

606173311008سەرۆکایەتى	داواکارى	گشتى
98142275515هەولیر
36212133631938سلێمانی
352747109دهۆک
1789735310هەڵەبجە
51472961005543گەرمیان
5880239211519423کۆ

خشتەی ئاماری چاالکی داواکاری گشتی لە بەردەم دادگا سزاییەکان لەهەرێمی کوردستان

فەرمانگەی	
داواکاری	گشتی

ئەندامی	داواکاری	
گشتی

لە	بەردەم	دادگای

وردبینی	
پەراوی	داوا	و	
هەواڵەکردنی

تێخوێندنەوەی	
پێشکەشکراو	لە	
بەردەم	دادگا

تانەی	پێداچوونەوە	
لە	بەردەم	دادگای	
تەمیزی	تایبەتمەند

کۆ

ف0	دهوک

19441231853260تاوان
1007894801981نەوجەوانان
250513643294198کەتن
62522116گومرگ

ف0	هەولیر
180612296973732تاوان
13901154962640كەتن

3961283527نەوجەوانان

ف0	سلیمانى

236019292644553كەتن
13237611322216تاوان

58634644976نەوجەوانان

ف0	گەرمیان
7075964481751تاوان

6403223371299نەوجەوانان
19478287183493کەتن

1667310834323530742کۆ
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خشتەی ئاماری چاالکی داواکاری گشتی لە بەردەم دادگا شارستانییەکان لە هەرێمی کوردستان

فەرمانگەی	
داواکاری	گشتی

ئەندامی	
داواکاری	گشتی
لە	بەردەم	
دادگاکانی

وردبینی	
پەراوی	
داوا

تێخوێندنەوەی	
پێشکەشکراو	لە	
بەردەم	دادگا

تانەی	
پێداچوونەوە	لە	
بەردەم	دادگای	
تەمیزی	تایبەتمەند

کو

38083237147059دهوکف	0	دهوک

285715171034477هەولیرف0	هەولیر

18271968363831سلیمانىف0	سلیمانى

196115165113988گەرمیانف	-	گەرمیان

10453823866419355کۆ

خشتەی ئاماری چاالکی داواکاری گشتی لە بەردەم دادگاکانی لێکۆلینەوە لە هەرێمی کوردستان

فەرمانگەی	
داواکاری	
گشتی

ئەندامی	داواکاری	
گشتی

لە	بەردەم	دادگاکانی	
لێکۆلینەوە

تۆمارکردنی
سکااڵ	لەالیەن	
داواکاری	
گشتی

وردبینیکردنی	
دۆسیە	و	
تێخوێندنەوە

تانە	
لێدان

داخستنی	
دۆسیە

سەردانی	
کۆبنکە

ف	0دهوک
گشت	

لیکۆلینەوەکانى	
فەرمانگەى	دهوک

197315044882353151956239

ف0سلیمانى
گشت	

لیکۆلینەوەکانى	
فەرمانگەى	
سلیمانى

78536981601719211871246

ف	0هەولیر
گشت	

لیکۆلینەوەکانى	
فەرمانگەى	هەولیر

33819754219321604447

ف	0گەرمیان

گشت	
لیکۆلینەوەکانى	
فەرمانگەى	
گەرمیان

25261614433007397229

313988791733456628363139کۆ
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خشتەی ئاماری فەرمانگەکانی داواکاری گشتی لە هۆلی چاکسازییەکان بەپێی پارێزگا

بابەتی	کاروچاالکی

ژمارەی	ئەنجامدراو	لە	
پارێزگاکان

کۆ
دهۆکسلێمانیهەولێر

سەردانی	ئەندامانی	دواکاری	گشتی	بۆ	بەشی	
144336183راگیراوان

سەردانی	ئەندامانی	دواکاری	گشتی	بۆ	هۆڵەکانی	
13638196370چاکسازی	)حکوم	دراوان(

135210345بەدواداچووون	بۆ	دۆسیەی	راگیراوان

2931307381161بەدواداچوون	بۆ	کێشەی	حکوم	دراوان

286234362882تێخوێندنەوەکان	لەسەر	دۆسەی	ئازاد	کراوان	بە	مەرج

تێخوێندنەوەکان	لەسەر	دۆسەی	)صفح(	لێخۆشبوونی	
1212تاوان	لێکراو

راپۆرتەکانی	ئەندامانی	داواکاری	گشتی	لەسەر	
1241733راگیراوان	و	حوکم	دراوان

سەرپەرشتی	لیژنەی	جێبەجێ	کردنی	سزای	
0لەسێدارەدان

100666113192986کۆ
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پێنجەم/ پەیمانگەی دادوەری

دامەزراوەیەکی	فێرکارییە	لە	بواری	دادوەری	و	یاسایی.	پێکهاتەکەی	و	تایبەتکارییەکانی	
و	 رێکخراوە	 دادوەری	 پەیمانگەی	 یاسای	 	،2009 ساڵی	 	)7( ژمارە	 یاسای	 لە	

کاروچاالکییەکانی	لە	ساڵی	2017	بەم	شێوەیەی	خوارەوەیە:

خشتەی ئاماری خولەکانی پەیمانگەی دادوەری

ماوە	بە	ناوی	خول
رۆژ

رێکەوتی	
کردنەوە

ژمارەی	
بەشداربوو

ژمارەی	
دەرچوو

خولی	شیاندنی	فەرمانبەرانی	یاسایی	
لە 12/4/ 2016 30دەستەی	دەستپاکی	و	وەزارەتی	داد

1717تا 2017/1/23

خولی	شیاندنی	فەرمانبەرانی	یاسایی	
2017/1/15 تا 30پەرلەمانی	کوردستان

2017/2/2755

خولی	شیاندنی	فەرمانبەرانی	یاسایی	
2017/2/12 تا 30دەستەی	دەستپاکی	و	وەزارەتی	داد

2017/4/121111

2017/3/27 تا 30خولی	دادنووسان
2017/7/111212

2017/3/27 تا 90خولی	دادنووسان
2017/7/171111

خولی	شیاندنی	فەرمانبەرانی	وەزارەی	
2017/11/19 تا 30کاروباری	شەهیدان	و	ئەنفال	کراوان

2017/12/2444

6060کۆ
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شەشەم/ بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانووبەرە

)1971( ساڵی	 )43(ی	 ژمارە	 خانووبەرە	 تۆماركردنی	 یاسای	 بەپێی	 كارەكانی	
ی	هەمواركراو،	ڕێكخراوە	و	راییدەکرێت	و	كاری	ئەم	بەڕێوەبەرایەتییە	گشتییە	و	
پێکهاتەکانی	بریتییە	لە	پاراستنی	مافی	موڵكایەتی	هاواڵتیان	و	دەوڵەت	و	كەرتی	
تایبەت	و	كۆمپانیاو	هەموو	ئەو	كەسایەتیە	سروشتی	و	مەعنەوییانەی	یاسا	مافیان	
دەپارێزێت.	هەروەها	جێبەجێكردنی	هەر	ڕەفتارێك	كە	بەسەر	موڵك	دا	دێت	وەكو	

)كڕین	و	فرۆشتن	و	گۆڕینی	ڕەگەز...تاد(.

خشتەی فەرمانگەکانی بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانووبەرە بەپێی پارێزگا

فەرمانگە
ژمارەی	فەرمانگەکان	بەپێی	پارێزگا

کۆی	
گشتی

هەلەبجەدهۆکسلێمانیهەولێر

11بەرێوەبەرایەتی	گشتی

453113بەرێوەبەرایەتی

9114125تێبینەرایەتی

462113دەستەی	لێووردبوونەوەى	نامەڵبەندی

18229352کۆی	گشتی
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کاروچاالکییەکانی	ئەم	بەڕێوەبەرایەتییە	گشتییە	لەسەر	ئاستی	هەرێم	لەم	خشتانەی	
خوارەوە	دەخەینەروو:

یەکەم /مامەڵەی رەفتارەكان

كۆی	گشتیهەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێرجۆری	مامەڵە
23265154751011631549171فرۆشتن

10033314250788718340مامەڵەی	دی
1957466818851288638دابڕكردن

230730631026476443بەموڵك	كردن
32202826221386305راست	كردنەوەی	رەگەز

2988105034304381دابەش	كردن
14871188442763193میرات

3861805696112898قەرزاری	و	هەڵوەشاندنەوە
1392691901084گۆرینەوە
471313617231سەر	لەنوێ
2722031بانانە

458313338120784719100715كۆی	گشتی
100%1%21%33%46%رێژە
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هێلکاری مامەڵەی رەفتارەكان بە پێی پارێزگا

هێلکاری مامەڵەی رەفتارەكان بە پێی جۆری مامەڵە

هەڵەبجەدهۆكسلێمانیهەولێر

رۆشتن
ف

رەگەز
ەوەی	

ت	كردن
راس

ەی	دی
مامەڵ

	كردن
دابەش ڕكردن

ميراتداب
	كردن

ەموڵك
ب

ندنەوە
ەڵوەشا

ی	و	ه
ڕینەوەقەرزار

گۆ
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دووەم/ بارمتەو رسم گەراندنەوە

كۆی	گشتیهەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێرجۆری	مامەڵە
بارمتەی	تۆماری	

1847250432955500420232503135750479961750خانووبەرە

4795546362462761001796108502161250907602836بارمتەی	كرێ

0334545500400033458550گەڕاندنەوەی	رسومات

48140188671268615022163410053010001421023136كۆی	گشتی

سێیەم/ كارە هونەركارییەكان

كۆی	گشتیهەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێرجۆری	مامەڵە
7668205001034771439229نۆرین	و	سنووری	چەسپاندن

74210016234207997نەخشەی	دابڕكردن
221212561183474698نەخشەی	كێشراو
69834311401072288نەخشەی	رووپێوان

11320231001890488854212كۆی	گشتی
100%2%35%43%21%رێژە

هێلکاری کارە هونەرییەکان بەپێی پارێزگا

هەڵەبجەدهۆكسلێمانیهەولێر



42

چوارەم/كارە پەرتەوازەكان

كۆی	گشتیهەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێرجۆری	مامەڵە

14540387853701471404304807دۆسیەی	دەرهاتوو

10357594836579741988258373وێنەی	تۆمار

341753570525954260198435نووسراوی	هاتوو

252493273417336173777056نووسراوی	دەرچوو

29947217021249745964605مامەڵەی	رۆژانە

25474734913632046455لیژنەكانی	نۆرین

112214100299015521پشتگیری	كردن

199917717052110823گلدانەوە

804382821637مامەڵەی	دەست	گرتنی	بانك
3677482960532057198192877712كۆی	گشتی
100%1%23%34%42%رێژە

هێلکاری کارە پەرتەوازەکان بە پێی پارێزگا

هەڵەبجەدهۆكسلێمانیهەولێر



43

پێنجەم/ ژمێركاری

كۆی	گشتیهەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێرجۆری	مامەڵە

11439280580536572315250944پسوولە

182313282117125280یاداشتی	پارە	وەرگرتن

778401248341461یاداشتی	رێبەپارەدان

41104340179یاداشتی	یەكالكردنەوە

11703482413560562361257864كۆی	گشتی

100%1%22%32%45%رێژە

هێلکاری کارە ژمێرکارییەکان بە پێی پارێزگا

شەشەم: خشتەی ئاماری دەستەكانى لێووردبوونەوەى نامەلبەندى

ژمارەی	مامەڵەی	پەسەند	کراو	لە	الیەن	
ژمارەی	مامەڵەی	راگیراو	لە	الیەن	دەستەوەدەستەوە

583352259

هەڵەبجەدهۆكسلێمانیهەولێر
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حەوتەم/ بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد

	ئەم	بەڕێوەبەرایەتیە،	بەرێوەبەرایەتییەکی	گشتییە	لەسەر	ئاستی	هەرێم،	فەرمانگەکانی	
ڕووی	 لە	 و	 لەخۆوەدەگرێت	 ناکامەکان	 وچاودێری	 جێبەجێکردن	 و	 دادنووسی	
کارگێری	و	داراییەوە،	سەرپەرشتی	و	چاودێری	و	ئاراستەیان	دەکات	و	کارەکانی	
فەرمانگەکانی	دادنووسی	بەپێی	یاسای	ژمارە	)33(	ساڵی	1998،	یاسای	دادنووسی،	
بەرێوەبەرایەتییەکانی	جێبەجێکردن	بەپێی	یاسای	ژمارە	)45(	ساڵی	1980،	یاسای	
جێبەجێکردن،	بەرێوەبەرایەتییەکانی	چاودێری	ناکامەکان	بەپێی	یاسای	ژمارە	)78(	
ساڵی	1980،	یاسای	چاودێری	ناکامەکان،	راییدەکرێن	و	ئەنجامدەدرێن	و	ژمارەی	

فەرمانگەکان	و	کارەکانیشیان	لەم	خشتانەی	خوارەوە	روونکراونەتەوە:

خشتەی فەرمانگەکانی بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد بەپێی پارێزگا

فەرمانگە
ژمارەی	فەرمانگەکان	بەپێی	پارێزگا

کۆی	گشتی
هەلەبجەدهۆکسلێمانیهەولێر

11بەرێوەبەرایەتی	گشتی

212714365دادنووس

14146135بەڕێوەبەرایەتی	جێبەجێکردن

4419بەڕێوەبەرایەتی	چاودێری	ناکامەکان

4045214110کۆی	گشتی
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خشتەی کاروچاالکی فەرمانگەکانی دادنووسی لە پارێزگاکانی هەرێم بۆ ساڵی 2017

جۆری	مامەڵە
ژمارەی	مامەڵەی	ئەنجامدراو	

کۆی	بەپێی	پارێزگا
گشتی

هەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێر
205265342506ئامێرەکان
27511088اشراف

1035146بەکرێگرتن	وبەکرێدان
564197بەڵێن	نامەی	زەویی
19949585663513701450337978بريكارنامەى	تايبةت
5194249065290411114131162بریکار	نامەی	گشتی
3998443880150052029100898بەلێن	نامە)تعهد(
41014بەڵێندەری

4548236953681552863پەسەندکردنی	بەراییەکان
2522392744273685پەسەندکردنی	تۆمار

183183توماری	داوای	داواكردنی	پشكنينی	توماريی	ئاميرەكان
7070تصديق	ترجمة

181181پسولەی	سپاردەکان
14277291دانپێدنان	)اقرار(

205205دانپێدادان	بە	وەرگرتنی	بری	كۆمپيالە
3562358دەستەبەرى	قوتابيان

187187دفاتر
12611324556502126952837دەستەبەری	کفالە
44راسپێری	)	وصية	(

189فرؤشتن
245245مامەلەی	بێ	باجەکان

5291851229هاوبەشی
6085514545987515903هۆشداری

665242544965هؤشدارى	سپاردنى	جۆراوجۆر
3267265619746016هؤشدارى	)البردنى	بريكار(

57716398838هەڵوەشاندنەوە
2046756327وازهێنان

9722299517512892وێنە	وەک	خۆی
36067223022887110787347وەرگێران

4981442672007رێککەوتن)عقد	اتفاق(
731214871230210031کارکردن
1669787726757012291کۆمپیالە
4097072669071476556484830753کۆی	گشتی
100%1%18%32%49%رێژە
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هێلکاری زۆرترین مامەڵەی ئەنجام دراو بە پێی پارێزگا

هێلکاری زۆرترین مامەڵەی ئەنجام دراو بە پێی جۆری مامەڵە

هەڵەبجەدهۆكسلێمانیهەولێر
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خشتەی کاروچاالکی بەڕێوەبەرایەتییەکانی جێبەجێکردن
لە پارێزگاکانی هەرێم لە ساڵی 2017 دا

جۆری	مامەڵە
ژمارەی	مامەڵەی	ئەنجامدراو	بەپێی	

کۆی	پارێزگا
گشتی هەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێر

175370140ئەو	كەسانەى	دواى	كۆتايى	ماوەى	بەندييةكان	ئازاد	كراون

341459091360ئەو	كەسانەى	كە	بڕيارى	بەندكردنيان	لەسەر	جێبەجێکردن	دەرچووە

272326137274128ئەو	مامەالنەى	بريارى	دواخستنى	جێبەجێکردنى	لێدراوە

199485779571520پرسیاری	گلدانەوەی	کرێ	مووچە

358041156فەرمانی	جێبەجێکراوەکانی	دانەوەی	سامانی	گوێزراوە

1064721147فەرمانە	جێبەجێکراوەكانى	دانەوەى	سامانى	نەگوێزراوە

177103703353فەرمانی	جێبەجێکراوەکانی	چۆلکردنی	خانووبەرە

3450202106فەرمانە	جێبەجێکراوەکانی	گوێڕايەلى	هاوسەرى

937237319341795423فەرمانە	جێبەجێکراوەكانى	قەرز	وەرگرتنەوە

262614470فەرمانە	جێبەجێکراوەکانی	منداڵ	دانەوە

1182195329419فەرمانە	جێبەجێکراوەكانى	منداڵ	ديتن

435803244731555فەرمانى	بژێودانى	جَێبەجَێكراو

142718665فەرمانى	كرێى	دايەنى	جێبەجێکراو

1735769973921فەرمانى	مارەيى	جێ	بەجێ	كراو

3474525417مامالەى	فرؤشتنى	سامانى	نەگوێزراوە

1704103410701063914مامەلە	ئەنجام	دراو	و	كؤتايى	پێ	هاتوو

873225626491مامەڵەکانی	پەیوەسی	بە	باری	کەسایەتی

16718825214621ژمارەی	مامەڵەی	جێبەجێکردنی	بەل	لەباتی	بەجێهێنان	)استنابە(

1022614142مامەڵەی	فرۆشتنی	سامانی	گوێزراوە

3273630116680ژمارەی	نارەزایی	لە	مامەڵەی	جێبەجێکراو

4085562494506685نووسراوە	جێبەجێکراوەكان

53151247517792مامەڵە	نوێکراوەکان

1706667381156373836105کۆ

100%2%32%19%47%رێژە
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هێلکاری زۆرترین مامەڵە ئەنجام دراو بە پێی پارێزگا

هێلکاری زۆرترین مامەڵە ئەنجام دراو بە پێی جۆری مامەڵە
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خشتەی سپاردەکان

کۆی	گشتیهەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێرجۆری	مامەڵە

143550893452353369546670845888کۆی	سپاردە	وەرگیراوەکان

165361987554614024957115022370کۆی	سپاردەی	خەرجکراو

101366984149991806251358790سپاردەی	مایەوە	بۆ	ساڵی	داهاتوو

خشتەی مامەڵەی مایەوە

کۆهەڵەبجەدهۆکسلێمانیهەولێرجۆری	مامەڵە
1744281770857192249328مامەڵەی	مایەوە	لە	ساڵی	رابردوو
14521250315906998621	مامەڵەی	مایەوە	بۆ	ساڵی	داهاتوو
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خشتەی کاروچاالکی بەرێوەبەرایەتییەکانی چاودێری ناکامەکان
لە پارێزگاکانی هەرێم لە ساڵی 2017 دا

جۆری	مامەڵە
ژمارەی	مامەڵەی	

کۆی	ئەنجامدراو	بەپێی	پارێزگا
گشتی دهۆکسلێمانیهەولێر

368368ژمارى	خاوەن	قەرزەكان	لە	ساڵى
4614102131084ئەو	ناكامانەى	لەم	ماوەي	دا	دەست	بەسەر	سامانياندا	گيراوە
11ئەوباوان	و	پێسپێرانەی	کەلێپچینەوەیان	لەگەل	دەکرێت

3468102باوان
11بزربوو

257214471بنكەى	پؤليس
9701341861290پێسپێرنامە

211132دابەشنامەى	ياسايی
9312821461359دابەش	نامەی	شەرعی
44449742983داواى	تۆمار	كراو

455537421034داواى	دادبينى	تياكراو
231105336داواى	يەكاليكراوە
16721188دەسەالت	بەند	كراو

11758787791ژمارەى	ئەو	ناكامانەى	پێگەيشتوون
6655596816ذمارەى	رێپێدان

11ژمارەى	سەردانە	مەيدانييەكان
11330441458رێپێدانى	بريكارى

619126178رێپێدانى	كڕين	و	فرۆشتن
1075332861493لی	توێژينەوەى	سەرمێز

18129096567مردوو
56727328868نۆرين
44ناتەواو

4455583681371نووسراوى	دەرچوو
834760491643نووسراوى	هاتوو
80365886151715439کۆی	گشتی
100%10%38%52%رێژە
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هێلکاری زۆرترین مامەڵە ئەنجام دراو بە پێی پارێزگا

خشتەی کاری دارایی بەرێوەبەرایەتییەکانی چاودێری ناکامەکان
لە پارێزگاکانی هەرێم لە ساڵی 2017 دا

جۆری	مامەڵە
			

کۆی	گشتی دهۆکسلێمانیهەولێر

21269425862126942586برى	قەرزەكان

135866092036237491505245694945506979564سپاردەی	خەرجکراو

178940131732809949014891302205559526438سپاردەی	وەرگیراو

1685981053031670005784759477549864سوودى	مانگانە

1785902517859025سوودی	یاسایی

820996200820996200سوودی	بانکی

23543412354341حسابی	مستقل

550000000550000000دروستکردنی	ودیعە

دهۆكسلێمانیهەولێر
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هێلکاری زۆرترین مامەڵە ئەنجام دراو بە پێی جۆری مامەڵە
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بەشی سێیەم:
بەراوردکرن

بەمەبەستی	بەدیارخستنی	جیاوازییەکان	و	شیکارکردنی	ئامارەکان	لە	
نێوان	دوو	ساڵدا	و	ئاگاداربوون	لە	تەواوی	گۆرانکارییەکان	و	نیشاندانیان	
بە	ژمارە	و	ئەنجامدانی	بەدواداچوون	لەالیەن	پسپۆرانەوە	لەکاتی	پێویستدا،	
ئەم	بەشە	تایبەت	دەکەین	بە	ئەنجامدانی	بەراوردکردن	لە	نێوان	ئامارە	
گرنگ	و	پوختکراوەکانی	هاتوو	لەم	راپۆرتەدا	لەگەڵ	ئاماری	ساڵێک	پێش	
ئەم	راپۆرتە،	واتا	لێرەدا	بەراورد	لە	نێوان	ئاماری	ساڵی	2016	و	2017	

لەسەر	چەند	بابەتێک	دەکەین.
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یەکەم/ سەرچاوە مرۆییەکانی وەزارەت

ژمارەیان	لە	سالی	2017ژمارەیان	لە	سالی	2016جۆری	دامەزراندن

43824343فەرمانبەری	هەمیشەیی

288286فەرمانبەری	گرێبەست

46704629کۆی	گشتی

ئەنجام//	بە	ڕێژەیەکی	زۆر	بچووک	ژمارەی	فەرمانبەرانمان	لە	ساڵی	2017	کەمی	کردووە،	
کە	بەرێژەی	سەدی	دەکاتە	نزیکەی	)%1(.

دووەم/ داهات و خارجی وەزارەت

أ(	داهات:	خشتەی	داهات	لە	سەر	ئاستی	هەرێم	لە	هەر	دوو	ساڵی	2016	و2017

ناوی	دەزگاز
داهات

جیاوازی
20162017

12609000185455005936500دیوانی	وەزارەت1

-93350003479500585500ئەنجومەنی	شورای	هەرێم2

سەرۆکایەتی	دەستەی	سەرپەرشتیاری	3
-20000--20000دادی

0----سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی4

بەرێوەبەرایەتی	گشتی	پەیمانگای	5
-624502895033500دادوەری

بەرێوەبەرایەتی	گشتی	تۆمارکردنی	6
57876424050664911314258614707375خانوبەرە

بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	7
496605441374645877392498500026داد

628645049137397777311411113268201کۆی	گشتی

ئەنجامی	بەراوردکردن:
	)%17,67 	( رێژەی	 بە	 	2016 ساڵی	 بە	 بەروارد	 داد	 وەزارەتی	 داهاتی	 	2017 ساڵی	 لە	

زیادیکردووە،	هەروەها	بەراورد	بە	ساڵی	2015	بە	رێژەی	74%	زیادی	کردووە.



55

هێلکاری داهات لە سەر ئاستی هەرێم لە هەر دوو ساڵی 2016 و2017

ب	(	خەرجی:	خشتەی	خەرجی	لە	سەر	ئاستی	هەرێم	لە	هەر	دوو	ساڵی	2016	و	2017

ناوی	دەزگاز
خەرجی

جیاوازی
20162017

100804900-28422638502741458950دیوانی	وەزارەت1

189521400-17518498001562328400ئەنجومەنی	شورای	هەرێم2

سەرۆکایەتی	دەستەی	سەرپەرشتیاری	3
103897660010435257504549150دادی

1641290600-1776402070016122730100سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی4

بەرێوەبەرایەتی	گشتی	پەیمانگای	5
249158009-500839150251681141دادوەری

بەرێوەبەرایەتی	گشتی	تۆمارکردنی	6
450406900-1843997445017989567550خانوبەرە

20860954610252954691004434514490بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	داد7

63198879160650067609911807881831کۆی	گشتی	

ئەنجامی	بەراوردکردن:
لە	ساڵی	2017	خەرجی	وەزارەتمان	بەرێژەی	)2,80%(	زیادیکردووە.

2016	داهات2017	داهات
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هێلکاری خەرجی لە سەر ئاستی هەرێم لە هەر دوو ساڵی 2016 و 2017

سێیەم/ بەشداریکردن لە خول

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت

8056ژمارەی	فەرمانبەری	بەشداربوو

ئەنجام//	بەو	پێیە	لە	ساڵی	2017	ژمارەی	فەرمانبەرانی	بەشداربوو	لە	خولە	جۆراوجۆرەکان	
بە	رێژەی	42,85%	کەمیکردووە.

چوارەم/ دەرکردنی رۆژنامەی فەرمی

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت
124جاپکردنی	رۆژنامە	
8876553فرۆشتنی	رۆژنامە

ئەنجام//
	چابکردنی	رۆژنامەی	فەرمی	بە	رێژەی	200%	کەمیکردووە.

	)8323(	دانە	لە	فرۆشتنی	رۆژنامە	کەمیکردووە.

2016	داهات2017	داهات
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پێنجەم/ ئەنجومەنی شوورا

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت

434468تەواوی	کاروچاالکییەکان

ئەنجام//	کارە	ئەنجام	دراوەکانیان	بە	رێژەی	8%	زیادی	کردووە	لە	ساڵی	2017.

شەشەم/ سەرۆکایەتی داواکاری گشتی

-	دەستەی	تاوانەکان:	ئەم	دەستەیە	لە	سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی	ووردبینی	
بۆ	ئەو	دۆسیانە	دەکات	کە	سزاکانیان	لە	15	ساڵ	زیندان	زیاترەو	لەگەڵ	ئەوانەی	
بە	تاوانی	تیرۆر	سزادراون	و	ئامارەکانی	دوو	ساڵی	رابردوو	)2016	،	2017(	بەم	

شێوەیەیە:

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت

6641401ژمارەی	دۆسیەی	تاوان

بە	 وردبینیکراو	 تاوان	 دۆسیەی	 ژمارەی	 کە	 دەڵێت	 پێمان	 ژمارەی	سەرەوە	 ئەو	 ئەنجام//	
رێژەی	111%	لە	ساڵی	2017	زیادی	کردووە	کە	ئەمەش	بەڵگەیە	لەسەر	زیادبوونی	تاوان.

-	دەستەی	نەوجەوانان	لە	سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی	تایبەتە	بە	وردبینیکردنی	
دۆسیەی	نەوجەوانانی	سزادراو	بە	سزای	ئازادی	بەند	)سالبة	للحرية(	ئامارەکە	بەم	

شێوەیەیە:

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت

576926ژمارەی	دۆسیە

بۆ	 ئاماژەیە	 ئەمە	 کە	 کردووە	 زیادی	 وردبینیکراو	 دۆسیەی	 	%60,76 رێژەی	 بە	 ئەنجام//	
زیادبوونی	تاوان	لە	الیەن	نەوجەوانان.
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حەوتەم/ سەردانەکانی سەرۆک و سەرپەرشتیارانی دادی

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت

2122ژمارەی	سەردانەکانی	سەرۆک

ژمارەی	سەردانەکانی	
153118سەرپەرشتیارانی	دادی	

ئەنجام//	
ژمارەی	سەردانەکانی	سەرۆک	بە	رێژەی	4,76%	زیادیکردووە	لە	ساڵی	2017.	

ژمارەی	سەردانەکانی	سەرپەرشتیاران	بە	رێژەی	29,66%	کەمیکردووە	لە	ساڵی	2017.

هەشتەم/ کردنەوەی خولی یاسایی لە پەیمانگەی دادوەری

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت

46کردنەوەی	خول

ئەنجام//	
ژمارە	خولە	کراوەکان	بە	رێژەی	50%	زیادیکردووە	لە	ساڵی	2017.
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نۆیەم/ مامەڵە رەفتارییەکان )التصرف على الملك( لە بەرێوەبەرایەتی گشتی 
تۆمارکردنی خانوبەوە 

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت

5067549171فرۆشتن

1031بانانە	)مساطحة(

ئەنجام//	
کڕین	و	فرۆشتن	بە	3,6%	کەمیکردووە	لە	سەرتاسەری	هەرێم.	

بانانە	بە	رێژەی	210%	زیادی	کردووە	
لە	ساڵی	2017	 پارێزگاکان	 ئاستی	 لەسەر	 بەاڵم	گۆرانکاریەکانی	کڕین	و	فرۆشتنی	مولک	

بەراورد	بە	ساڵی	2016	بەم	شێوەیەیە:
1-	هەولێر:	بە	رێژەی	7,24%	کەمیکردووە.	
2-	سلێمانی:	بە	رێژەی	8,80%	زیادیکردووە.
3-	دهۆک:	بە	رێژەی	11,35%	کەمیکردووە.

4-	هەڵەبجە:	بە	رێژەی	32,91%	زیادیکردووە.	
مامەڵە	رەفتارییەکان	)التصرف	على	الملك(	گرنگترین	کاری	بەرێوەبەرایەتی	گشتی	تۆمارکردنی	
خانووبەرەیە	کە	لە	یانزە	جۆر	مامەڵە	پێکدێت،	لە	ساڵی	2017	بە	رێژەی	10,44%	کەمیکردووە	

بەراورد	بە	ساڵی	2016.

دەیەم/ کارەکانی فەرمانگەکانی دادنووس لە بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەکانی داد 

ساڵی	2017ساڵی	2016بابەت

775149830753کۆی	گشتی	کارە	جۆراوجۆرەکان	کە	)32(	جۆر	کارە 

ئەنجام//	
کارە	ئەنجام	دراوەکان	بە	رێژەی	7,17%	زیادیکردووە	لە	ساڵی	2017	ئەمش	یەکێکە	لە	هۆکارە	

گرنگەکانی	زیاد	بوونی	داهاتی	بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	داد	بە	رێژەی	%50.



60

تیمی ئامادەکاری راپۆرت

ئەم	راپۆرتە	لەالیەن	بەرێوەبەرایەتی	پەرەپێدان	لە	دیوانی	وەزارەت	ئامادەکراوە	و	
کارەکانیش	لە	ڕێگای	دوو	تیمەوە	ئەنجامدراوە،	تیمی	یەکەم	لە	دیوانی	وەزارەتە،	
کە	کارە	گرنگ	و	یەکالکەرەوەکان	لە	کۆکردنەوە	و	یەکخستنی	ئامارەکان	و	بە	
داتابەیسکردن	و	بە	دواداچوون	و	وردبینی	و	دیزاین	و...	تاد،	بەئەنجام	گەیاندووە	و	

ناوەکانیش	ئەمانەن:

بەرێوەبەری	پەرەپێدان 	 1.	بەهرام	صالح	حمد		
یاریدەدەری	بەرێوەبەری	پەرەپێدان 	 2.	دارا	رووف	عبداللە		

بەرپرسی	هۆبەی	ئامار	و	پالن 	 3.	ڤیان	محمد	اسعد		
کارمەندی	ئامار 	 4.	شیما	احمد	محمد		
کارمەندی	ئامار 5.	تامان	عبدالفتاح	توفیق		
کارمەندی	ئامار 	 6.	گواللە	ابراهیم	غریب		
هەماهەنگیکار 		 7.	سازگار	حمید	احمد	

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 		 	 1.	توانا	سامی	
دەستەی	سەرپەرشتیاری	دادی 	 	 2.	تەنکە	غازی		

داواکاری	گشتی 	 3.	وفاء	صدرالدین		
پەیمانگەی	دادوەری 	 	 4.	مجدی	سلیم		

بەرێوەبەرایەتی	گشتی	تۆمارکردنی	خانووبەرە	 	 5.	سەرهید	حمدامین		
بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەکانی	داد 	 6.	دەشتی	عبدالمحسن		
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بەشی چوارەم:
پاشكۆ
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کۆنگرەی رۆژنامەوانی

ئەمەی	خوارەوە،	پوختەی	راپۆرتی	ئاماری	کاروچاالکی	وەزارەتمانە	بۆ	ساڵی	2017	
کە	لە	کۆنگرەیەکی	رۆژنامەوانی	کاتژمێر	)11(	بەیانی	لە	دیوانی	وەزارەت	لەالیەن	

وتەبێژی	وەزارەت	بەرێز	)نەریمان	تالب(	خوێندرایەوە	بۆ	میدیکاران.	
ئەمرۆ	رێكەوتی	21/	2/	2018	پوختەی	کار	و	چاالکی	و	ئاماری	وەزارەتمان	بۆ	ساڵی	
2017	لەگەڵ	چەند	زانیارییەكی	گرنگ	كە	لە	ئەنجامی	بەراوردكاری	لەگەڵ	ساڵی	
پێشوو،	واتا	ساڵی	2016،	بەرجەستەبووە	بۆ	ئێوەی	میدیاكار	و	هاواڵتیانی	هەرێم	

دەخەینەروو،	كە	بەم	شێوەیەیە:

1.	ژمارەی	فەرمانبەرانی	وەزارەت:	بریتییە	لە	)4,629(	فەرمانبەر،	بەراورد	بە	
ساڵی	رابردوو	بە	رێژەی	)1%(	ژمارەی	فەرمانبەرانمان	كەمیكردووە.

2.	داهاتی	وەزارەت	لە	ساڵی	2017	بریتیە	لە	)73977773114(	دینار،	بەراورد	
بە	ساڵی	2016	داهاتی	وەزارەتمان	بە	رێژەی	)17,67%(	زیادیكردووە	و،	
هەروەها	بەراورد	بە	ساڵی	2015	ەش	بە	رێژەی	)74,53%(	زیادیكردووە،	بۆ	
زانیاری	بە	رێژەی	)89%(ی	داهاتی	وەزارەتمان	لە	رێگای	بەرێوەبەریەتییەكانی	
تۆماركردنی	خانووبەرە	كۆدەكرێتەوە	و	ئەوەی	دەمێنێتەوە	داهاتی	دەزگاكانی	

تری	وەزارەتە.
3.	خەرجی	وەزارەتمان	لە	ساڵی	2017	نزیکەی	)65006760991(	دینارە،	
بەراورد	بە	ساڵی	2016	خەرجی	وەزارەتمان	بە	رێژەی	)2,80%(	زیادیکردووە،	
بۆ	زانیاریتان	لە	خەرجی	وەزارەتماندا	مووچەی	)12(	مانگی	ساڵی	2017	

فەرمانبەرانمان	هەژماركراوە	بەبێپاشكەوت.
4.	بەراوردكردنی	داهات	و	خەرجی	وەزارەتمان	بە	یەكتری	لە	ساڵی	2017	
دا،	داهاتی	وەزارەتمان	بە	رێژەی	نزیکەی	)14%(	زیاترە	لە	خەرجییەکانمان.
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ئەنجومەنی شوورا

ئەنجومەنی	شوورای	هەرێم	)434(	داوای	دادوەریی	و	)4(	پرۆژەی	دارشتنی	
تەشریعی	و	)30(	رادەربڕینی	ئەنجامداوە	و	بەراورد	بە	ساڵی	پار	کارەکانیان	

بە	رێژەی	8%	زیادی	کردووە.

دەستەی سەرپەرشتیاری دادی

سەرۆک	و	سەرپەرشتیارانی	دادی	)140(	سەردانی	سەرپەرشتیارانەیان	بۆ	
فەرمانگەکانی	سەر	بە	وەزارەتمان	لە	هەموو	هەرێم	ئەنجامداوە.

پەیمانگەی دادوەری

پەیمانگە	 لە	 قوتابیان	 وەرگرتنی	 چوارەمی	 خولی	 دادوەری	 پەیمانگەی	
راگەیاندووە،	لەگەڵ	کردنەوەی	)6(	خولی	یاسایی.

	دەزگای داواکاری گشتی

دەستەی	تاوانەکان:	ئەم	دەستەیە	لە	سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی	ووردبینی	
بۆ	ئەو	دۆسیانە	دەکات	کە	سزاکانیان	لە	15	ساڵ	زیندان	زیاترەو	لەگەڵ	
ئەوانەی	بە	تاوانی	تیرۆر	سزادراون	و	ئامارەکانی	دۆسیەی	وردبینیكراو	لە	
ساڵی	2017	)1401(	دۆسیەیە	بەراورد	بە	ساڵی	پار	دۆسیەی	وردبینیکراو	
بە	رێژەی	111%	زیادی	کردووە،	كە	ئەمەش	ئاماژەیە	بۆ	زیادبوونی	تاوان.	
دەستەی	نەوجەوانان	لە	سەرۆکایەتی	داواکاری	گشتی	تایبەتە	بە	وردبینیکردنی	
دۆسیەی	نەوجەوانانی	سزادراو	بە	سزای	ئازادی	بەند	)سالبە	للحریە(	لە	
ساڵی	2017	)926(	دۆسیە	وردبینیكراوە،	بەراورد	بەپار	بە	رێژەی	%60,76	
دۆسیەی	وردبینیکراو	زیادی	کردووە	کە	ئەمەش	ئاماژەیە	بۆ	زیادبوونی	

تاوان	لە	الیەن	نەوجەوانان.	
)5880(	سكااڵ	لەالیەن	ئەندامانی	داواکاری	گشتی	لە	دەستەی	مافی	گشتی	لە	

پارێزگاكانی	هەرێم	جولێنراوە	لە	پێناو	پەرژەوەندی	گشتی.
ئەندامانی	داواکاری	گشتی	لە	بەردەم	دادگاکانی	سزایی	و	شارستانی	لە	
هەرێم	)27,126(دۆسیەیان	وردبینی	کردووە	و	)19,072(	تێخوێندنەوەیان	
لە	بارەیانەوە	نووسیوە	و	)3,899(	تانەیان	لە	بریاری	دادگا	داوە،	هەروەها	
وردبینیان	 و	 تێخوێندنەوە	 دۆسیە	 	)88,791( بۆ	 لێکۆڵینەوە	 دادگاکانی	 لە	

ئەنجامداوە	لەگەڵ	تۆمارکردنی)733(	تانە	لە	دژی	بریاری	دادگا.
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بەڕێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانووبەرە

لە	ساڵی	2017	)49,171(	مامەڵەی	كرین	و	فرۆشتنی	خانووبەرە	و	زەویوزار	
ئەنجامدراوە	لەسەر	ئاستی	هەرێم	،	بەراورد	بە	ساڵی	پار	بە	رێژەی	)%3,6(	

كەمیكردووە.
بەاڵم	گۆرانکارییەکانی	کڕین	و	فرۆشتنی	مولک	لەسەر	ئاستی	پارێزگاکان	 	

لە	ساڵی	2017	بةرى	بەراورد	بە	ساڵی	2016	بەم	شێوەیەیە:
هەولێر:	بە	رێژەی	7,24%	کەمیکردووە.	
سلێمانی:	بە	رێژەی	8,80%	زیادیکردووە.
دهۆک:	بە	رێژەی	11,35%	کەمیکردووە.
هەڵبجە:	بە	رێژەی	32,91%	زیادیکردووە.

بەرێوەبەرایەتی گشتی فەرمانگەكانی داد

كارەكانی	فەرمانگەكانی	دادنووسی	بە	رێژەی	)7,17%(	و	بەڕێوەبەرایەتییەکانی	
جێبەجێکردن	بە	ڕێژەی	)18%(	و	چاودێری	ناکامەکان	بەرێژەی	)34%(	لەسەر	
ئاستی	هەرێم	بەراورد	بە	پار	ساڵ	زیادیكردووە،	ئەمەش	هۆکارێکی	سەرەکی	
زیادبوونی	داهاتی	بەرێوەبەرایەتی	گشتی	فەرمانگەكانی	دادە	بە	رێژەی	)%50(.
تێبینی/	تەواوی	وردەكاری	پوختەی	زانیاری	سەرەوە	لە	نێو	ئەو	راپۆرتەدایە	

کە	بە	سی	دیی	پێتانی	دەدەین.
جارێکی	تر	سوپاستان	دەکەین
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پێشنیازەكانی بەرێوەبەری گشتی داد
)دادوەر/ عبدالرحمن حمە كریم سیوەیلی(

تێبینی/	ئەم	پێشنیازانە	لە	كۆبوونەوەیەك	لەگەڵ	سەرۆكی	هەرێم
لە	رێكەوتی	2015/4/27	پێشكەش	بە	بەرێزیان	كراوە.

بۆ/ بەرێز سەرۆكی هەرێمی كوردستان
رێزدار كاك مسعود بارزانی

ب/ پێشنیاز
دوای	رێز	و	ساڵو...

الی	هەموومان	روون	و	ئاشكرایە	كە	لە	ئێستادا	واڵتمان	بە	بارودۆخێكی	
و	 ترسناك	 تەحدیەكی	 رووبەرووی	 و	 تێدەپەرێت	 ناسك	 و	 تایبەت	
دوژمنێكی	سەرسەخت،	دوور	لە	هەموو	بەهایەكی	مرۆییی	بووتەوە	و،	بۆ	
رووبەرووبوونەوەیان	پێویستمان	بەهەماهەنگی	هاوكاری	و	پاڵپشتیكردنی	
هێزی	پێشمەرگەی	كوردستان	هەیە	بەهەموو	شێوەیەك	لەالیەن	هەموو	چین	

و	توێژەكانی	گەلەكەمان.
	لەم	روانگەیەوە	ئەم	دیدارەی	لەگەڵ	بەرێزتان	بە	دەرفەت	دەزانم	بۆ	ئەوەی	
كۆمەڵیك	پێشنیاز	و	خاڵی	گرنگ	بخەمە	بەردەستی	بەرێزتان	كە	هەندێكیان	
پەیوەندارە	بە	خزمەتكردنی	كەسوكاری	پێشمەرگە	شەهیدەكان	و	هەندێكی	
شێوەیەی	 بەم	 ئەگەرەكان،	 هەموو	 بۆ	 خۆئامادەكردنە	 و	 پاڵپشتی	 تریان	

خوارەوە:-
خاڵی	یەكەم	بەكەس	و	كاری	شەهیدە	سەربەرزەكان	دەست	پێدەكەم	 	.1
و	پێشنیاز	دەكەم	بە	زووترین	كات	زانیاری	ورد	لەسەریان	كۆبكرێتەوە	و	
ئەوانەی	پێویستان	بە	یارمەتیدانی	خێرایە،	بە	خێرایی	هاوكاری	بكرێن	بۆ	
نمونە	ئەگەر	كەسوكاری	شەهید	لە	خانووی	كرێن	خانوویان	بۆ	دابین	بكرێت	
بە	زوترین	كات	و	پاشان	لە	رووی	دەروونیەوە	سەردان	بكرێن	لەالیەن	
بەرپرسانی	هەرێم	و	دڵنەوایی	بكرێن	و	یارمەتی	بدرێن	بۆ	ئەوەی	هەست	
بەوە	نەكەن	كاتێك	رۆڵەكانیان	شەهید	دەبن،	ئیدی	تەواو	ئەوان	لە	بیردەكرێن.
لەسەر	 كار	 یاسایەك	 پرۆژە	 ئامادەكردنی	 رێگای	 لە	 پێشنیازدەكەم	 	.2
هێنانەكایەی	سەربازیكردنی	بە	ناچاری	)تجنید	اجباری(	بكرێت،	بۆ	ئەوەی	

ببینە	خاوەن	سوپایەكی	پتەو	سیستەماتیك.
كردنەوەی	ئۆردوگای	مەشقی	سەربازی	هاوینە	بۆ	قوتابیانی	ئامادەیی	و	 	.3
كۆلێژ	و	پەیمانگەكانی	هەرێم	وەك	هەنگاوێكی	ئامادەكردنی	گەنجانی	هەرێم	

بۆ	هەموو	ئەگەرێگی	لەناكاو	و	پێویست.
پێشنیازدەكەم	لەمەودوا	دامەزراندن	لە	دەزگاكانی	حكومەت	ببەسترێتەوە	 	.4
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گەنجان	 ئەوەی	 بۆ	 تەواوكردنی	مەشقی	سەربازی	 بروانامەی	 بوونی	 بە	
و	الوانمان	هانبدەین	خولیای	مەشقی	سەربازی	بن	و	ئامادەبن	لە	رووی	

سەربازییەوە.
بۆ	كارمەندانی	حكومەت	ئەوانەی	لە	نێوان	تەمەنی	)20(	ساڵ	تاوەكو	 	.5
)35(	ساڵی،	مەشقی	سەربازی	خێرایان	بۆ	بكرێتەوە	بۆ	ئەوەی	ئەوانیش	
شانبەشانی	پێشمەرگە	بەشداربن	لە	بەرگریكردن	لە	واڵت	لە	كاتی	پێویست	

و	تەنگانەدا.
دیاریكردنی	رۆژێك	بۆ	شەهیدی	كوردستان	بۆ	ئەوەی	رێز	لە	خوێنی	 	.6

شەهیدان	بگیرێت.
لە	 باس	 ئەوەی	 بۆ	 كوردستان	 پێشمەرگەی	 بۆ	 رۆژێك	 دیاریكردنی	 	.7

ئازایەتی	و	بوێری	پێشمەرگە	بكرێت	لەم	رۆژەدا.
بندیوار	و	 تەرشیقكردنی	حكومەتی	هەرێم	و	نەهێشتنی	فەرمانبەری	 	.8
هەڵوەشاندنەوەی	خانەنشینی	نایاسای،	ئینتمای	نیشتمانی	و	مۆرالی	پێشمەرگە	

بەرزدەكاتەوە،	بۆیە	كاكردن	لە	سەریان	ئەركی	هەموومانە.
تەنانەت	ئەوانەی	لە	زیندانەكانی	هەرێمن	لە	ئێستادا	و،	تاوانی	ترسناكیان	 	.9
ئەنجام	نەداوە	و	بە	شێوەیەك	لە	شێوەكان	بوار	هەیە	بۆ	گەرانەوەیان	بۆ	
نێو	كۆمەڵگا،	پێشنیاز	دەكەم	سەرپشك	بكرێن	لە	نێوان	دانی	غرامە	یاخود	
بەمەرجی	بوونیان	بە	پێشمەرگە	و	بەرگریكردن	لە	خاكی	نیشتمان	ماوەی	
زیندانیان	كەمبكرێتەوە	و	هەلی	بەرگریكردن	لە	نیشتمان	و	خۆشەویستی	بۆ	

نیشتمان	برەخسێنرێت	بۆیان.
زیادكردنی	مووچەی	پێشمەرگە	بە	تایبەت	لە	كاتی	بەرەنگاربوونەوەیان	 	.10
و	 هەندێرسوم	 لە	 لێخۆشبوونیان	 و	 كوردستان	 داگیركەرانی	 بەرووی	
موستەحەقاتی	حكومی،	نیشانەی	رێز	و	وەفا	و	خۆشەویستیە	بۆ	پێشمەرگە	و	
بەرزراگرتنی	ناوی	پێشمەرگە،	هەروەها	هەنگاونان	لەم	دیدگایە،	داگیرساندنی	

چرای	بەرخودان	و	بەرزكردنەوەی	مۆرالی	پێشمەرگەیە.
لە	كۆتایدا	بە	هیوام	واڵتمان	سەاڵمەت	و	پارێزراو	بێت	و	هەردەم	لە	پێشەنگ	
و	پێشكەوتن	بێت	و	خەونە	گەورەكەی	هەموومان	بێتەدی	كە	سەربەخۆیی	

كوردستانە.
لەگەڵ	رێزی	زۆری	بێپایان	بۆ	بەرێزتان...

--------------------------
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تێبینی/	ئەم	پڕۆژەیە	بە	نوسراوی	فەرمی	ژمارە	)13(	لە	2016/1/31
ئاراستەی	سەرۆكایەتی	ئەنجومەنی	وەزیران	كراوە.

لە پێناو كەم كردنەوەی خەرجی و زیاد كردنی داهات و سەرخستنی پڕۆسەی چاكسازی
ئەوەی	دوێنی	ئەنجام	دراوە،	بناغەی	ئەمرۆیەو،	ئەوەی	ئەمڕۆش	ئەنجام	
دەدرێبناغەی	دوا	رۆژە،	پشت	ئەستور	بە	كاری	دەستەجەمعی	و	راوێژكردن	
لە	پالن	و	بەرنامەو	وردبینی	و	روحی	هاوكاری	و	لێپرسراوێتی	و	هاوسۆزی	
لێبوردن	و	ڕاستكردنەوەی	هەڵەی	 بە	روحی	 یەكتەری	 و	هاوكاریكردنی	
یەكتری	و	پتەو	كردنی	پێوەندی	نێوان	فەرمانبەران	و	هاواڵتیان،	چونكە	
هاواڵتیان	مەبەستن	و	فەرمانبەرانیش	ئامرازن،	دەبێت	ئامراز	لە	خزمەتی	
مەبەست	دابێت.	بوونی	نیاز	پاكی	و	بڕوابەخۆبوون	لە	كاری	فەرمانبەرێتی،	
كێشە	ئالۆزەكان	ئاسان	دەكات	و	ئامانجی	دوور	نزیك	دەكاتەوە	و	بنەمای	
راوێژكردن	بە	هێز	دەكات،	بۆیە	با	هاوكار	و	تەواوكاری	یەكتری	بین	هەتا	
خواوەند	و	مێژوو	و	نەوەی	دوا	رۆژ	لێمان	رازی	بن،	چونكە	شانازییە	بۆ	
مرۆڤـ	بە	كردەوە	خزمەتكاری	میللەتی	خۆی	بێت،	بۆیە	لە	پێناو	كەم	كردنەوەی	
خەرجی	و	زیادكردنی	داهات	و	سەرخستنی	پرۆسەی	چاكسازی	بە	كردەنی،	

پێمان	باشە	ئەم	پێشنیازانەی	خوارەوە	جێبەجێبكرێن	لە	قوناغی	ئێستادا.	

پالنی كورتخایەن
بەشی یەكەم/ حكومەت بە هەر سێ دەسەاڵتەكەیەوە

هەر	 زیاتر،	 كات	 هەموو	 لە	 دەبێت	 ئێستادا،	 قەیرانەی	 لەم	 دەربازبوون	 بۆ	 	.1
سێدەسەاڵتەكەی	هەرێم	كە	دەسەاڵتی	یاسادانان	و	جێبەجێكردن	و	دادوەرییە،	لە	
یەكتری	نزیك	و	هەماهەنگ	بن	و	بەئەركی	سەرشانی	خۆیان	هەڵسن	بە	تایبەت	
پەرلەمانی	كوردستان،	دەبێت	كارا	بكرێتەوە	بە	شێوەیەكی	یاسایی	و	زانستی	و	
بەلەبەرچاوگرتنی	بەرژەوەندی	نەتەوەیی،	چونكە	پەرلەمان	ڕۆلێكی	گەورەی	هەیە	
لە	داڕشتنەوەی	یاساكانی	پەیوەندار	بە	چاكسازی	و	هەروەها	چاودێر	و	هاریكاری	

حكومەت	بێت	لە	پرۆسەی	چاكسازی.
بە	 و	 نوێ	 لە	 سەر	 حكومەت،	 تەرشیقكردنی	 ڕووی	 لە	 سەرەتا	 پێویستە	 	.2
خێرایی	ئیعادەی	هەیكەلەی	حكومەت	بكرێت	و	هەر	دەزگایەكی	زیاد	و	بێسوود	
هەڵوەشێنرێتەوە	و	پڕۆسەی	دەمجكردنی	دەزگاكان	بكرێت	لە	سەر	بنەمای	نزیكی	

سروشتی	كارەكانیان	لە	یەكتری.
3.	پڕۆسەی	تایبەتكردن	)خصخصە(	بە	شێوەیەكی	زانستی	و	شەفاف	لە	هەندێك	

وەزارەت	و	سێكتەر	بە	تایبەت	سێكتەری	تەندروستی	و	كارەبا	ئەنجامبدرێت.
بەشی دووەم/ زیادكردنی داهات
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1.	لێژنەیەكی	پسپۆڕ	و	تایبەتمەند	پێكبهێنرێت	بۆ	چاوخشاندنەوە	بە	سیستەمی	باج	
و	رەسوم	لە	هەرێم،	بەلەبەرچاوگرتنی	بارودۆخی	هەرێم	بە	تایبەت	فەرمانبەران	و	

خەلكی	كەمدەرامەت.
2.	وەرگرتنەوەی	باج	لەو	كۆمپانیا	زەبەالحانەی	كە	بەپێی	باڵوكراوەكان	باجیان	لە	

ماوەی	ڕابردوو	نەداوە.
3.	بۆ	بنبڕكردنی	دەنگی	ناحەزان	و	ئەوانەی	بەردەوام	باس	لە	ناشەفافیەتی	داهاتی	
نەوت	دەكەن،	بۆ	بەدیارخستنی	بێمنەتی	و	دەستپاكی	حكومەتی	هەرێم،	هەرچی	زووە	
ئەم	كەرتە	شەفاف	بكرێت	و	هەموو	داتا	و	زانیاری	و	چاودێریەك	دابینكرێت	تەنانەت	

بۆ	هاواڵتییەكی	سادەش	ئەم	هەلە	بڕەخسێنرێت.
4.	بۆ	هەر	سێخاڵی	سەرەوە	پێمان	باشە	بۆ	چاودێری	و	وردبینی	و	بۆ	ئەوەی	
بە	شێوەیەكی	زانستی	بكرێت،	هەموو	الیەنەكانی	پەیوەندار	بەشداربن	بەتایبەت	

سەندیكای	ژمێریاران	و	وردبینانی	كوردستان.
5.	نەهێشتنی	زێدەرۆیی	لە	سەر	مولك	و	ماڵی	حكومەت	لە	رێگای	گەڕاندنەوەی	یان	

فرۆشتنی	یان	بە	كرێدانی،	بەپێی	یاساو	رێنماییە	بەركارەكان.
6.	پێویستە	كەرتی	پیشەسازی	ببوژێنرێتەوە	بە	تایبەت	لە	بواری	دابینكردنی	خۆراك،	
و	 كوردستان	 لە	 حالەتی	خۆبژێوی	 هێنانەكایەی	 بۆ	 پێویستە	 زۆر	 ئەمە	 چونكە	
چیتر	دراوی	قورس	لە	هەرێم	بۆ	ئەمە	خەرج	نەكرێت	و	نەچێتە	دەرەوە،	هەروەها	
واڵتەكەمان	بۆ	كشتوكاڵ	گونجاوە	و	دەبێت	ئەمە	بە	دەرفەت	سەیر	بكەین	و	كاری	
بۆ	بكەین	بەتایبەت	هاندان	و	پاراستنی	جوتیاران	لە	مونافەسەی	بەروبوومی	بێگانە	و	

هانی	جوتیاران	بدرێت	بۆ	ئەوەی	لە	شارەكانەوە	بگەرێنەوە	بۆ	گوندەكان.

بەشی سێیەم/ كەمكردنەوەی خەرجی
فەرمانبەری	 قەاڵچۆكردنی	 رێگای	 لە	 فەرمانبەران	 ژمارەی	 كەمكردنەوەی	 	.1
بندیوار	و	دوو	مووچە	و	هەڵوەشاندنەوەی	دامەزراندن	و	خانەنشینی	نایاسایی	
یاسا	 بەپێی	 زیادە،	 فەرمانبەری	 خانەنشینكردنی	 و	 كراوە	 ڕابردوودا	 لە	 كە	
بەركارەكان	لە	هەرێم،	بۆ	ئەوەی	ئەمە	هاوشان	بێت	لەگەڵ	تەرشیقی	هەیكەلی	

حكومەت.
ئەوەی	 بۆ	 فعلی،	 داهاتی	 بەپێی	 مانگانە،	 شێوەی	 بە	 مووچە	 دابەشكردنی	 	.2

جۆرێك	لە	بوژانەوە	لە	ئابوری	واڵت	بێتەدی.
3.	چاوخشاندنەوە	بە	تەواوی	سولفە	و	نەسریەی	دامودەزگاكان	و	تەرخانكردنی	

بەپێی	پێداویستی	و	لە	سەر	بنەمای	دەستپێوەگرتن.
4.	ئۆتۆمبێلی	میری	بەو	شێوە	بەرباڵوە	نەهێڵرێت	و	ڕێكبخرێتەوە،	لە	ڕێگای	

فرۆشتنی	بەو	كەسانەی	كە	لە	ئەستۆیان	دایە	بە	ئەقسات.
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بەشی چوارەم/ هەندێك كاری گرنگ
ئیدارەی	 سیستەمی	 پەیرەوەی	 وەزیرەكان	 ئاستی	 لەسەر	 ئەوەی	 بۆ	 	.1
دابمەزرێت	 كوردستان	 وەزیرانی	 یەكێتی	 دەكەین	 پێشنیاز	 بكرێت،	 مەعریفە	
وەزیرە	 نێوان	 لە	 وەزارەتەكان	 بەڕێوەبردنی	 مەعریفەی	 ئالۆگۆری	 ئەوەی	 بۆ	
خانەنشینكراوەكان	و	دەستبەكارەكان	بكرێت،	هاوشێوەی	یەكێتی	دادوەران	و	

پەرلەمانتاران.
ژیان	 لە	 دڵنیایی	 و	 تەندروستی	 دڵنیایی	 دوو	سیستەمی	 هەر	 دامەزراندنی	 	.2
)تامین	علی	الحیاە(	بۆ	ئەوەی	كۆمەڵگایەكی	تەندروست	و	داهێنەرمان	هەبێت.

پالنی	ستراتیژی	)دوورمەودا(
1.	لەسەر	ئاستی	حكومەت	پێشنیاز	دەكەین	دوای	تەواوبوونی	ئیعادەی	هەیكەلە	
حكومەتی	 هەندەسەی	 ئیعادەی	 درێژخایەن	 پالنێكی	 بەپێی	 ئەمە،	 پێش	 یاخود	
شێوەیەك	 بە	 بكرێت	 دیاریكراو	 دەزگای	 جیاو	 بە	 سێكتەری	 لەسەر	 هەرێم	
لە	 بریتییە	 كە	 جێبەجێبكرێت	 سەر	 لە	 هەندەسەی	 ئیعادەی	 چەمكی	 تەواوی	

هەڵوەشاندنەوەی	تەواوی	دەزگایەك	و	لە	خاڵی	سفرەو	بینای	بكەیتەوە.
نێوان	 لە	 متمانە	 دروستكردنی	 و	 هەرێم	 لە	 بانكی	 بەهێزكردنی	سیستەمی	 	.2
بانكەكانی	هەرێم	و	هاواڵتیان،	چونكە	شادەماری	ئابووری	هەر	واڵتێك	بانكەكانن.
و	 واڵتمان	 الوەكانی	 بەگەرخستنی	 ڕێگای	 لە	 بێكاری	 دیاردەی	 بنبڕكردنی	 	.3
كەمكردنەوەی	حالەتەكانی	پشتبەستن	بە	كرێكاری	بێگانە	لە	هەموو	سێكتەرەكان	

وەك	دەڵێن	هەتا	مااڵ	هەبێت	مزگەوت	بەتاڵە.
4.	هەوڵدان	بۆ	كەمكردنەوەی	ژمارەی	فەرمانبەرانمان،	بەشێوەیەك	بگونجێت	
لەگەڵ	پێوەری	نێودەوڵەتی	تایبەت	بە	ژمارەی	فەرمانبەر	و	ژمارەی	دانیشتوان.
5.	لەمەودوا	كاركردن	و	پێدانی	پۆست	لە	سەر	بنەمای	لێهاتوویی	و	بڕوانامە	و	
تەكنۆقرات	بێت	و	كەسی	شیاو	لە	شوێنی	شیاو	دابنرێت	و	لەمەودوا	بەشێوەیەكی	

كارا	پەیڕەوی	لە	بنەمای	سزاو	پاداشت	بكرێت،	لە	فەرمانگەكانی	حكومەت.
لە	كۆتایی	خەرمانی	وشەكانمدا	ئومێدەوارم	بەم	پرۆژە	خاكییەم	بەشداریمكردبێت	
لە	هەوڵەكانی	ڕەواندنەوەی	تەمومژی	قەیرانەكان	و	سوود	بەخش	و	تەواوكەری	
پڕۆژەكانی	تری	چاكسازی	حكومەتی	هەرێم	بێت	جا	چ	بە	بیرۆكەیەك	یاخود	

وشەیەك	بخاتە	سەری.
بژی	كوردو	كوردستان،	نەمری	و	سەروەری	بۆ	خوێنی	شەهیدان	و	پێشمەرگە	
قارەمانەكانی	بەرگریكار	لە	كرامەت	و	خاك	و	ئایندەی	واڵتەكەمان	و	نشتیمان	

پەروەران	گەلەكەمان.	
------------------------ 
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تێبینی/	ئەم	پێشنیازانە	لە	كۆبوونەوەیەك	لەگەڵ	جێگری	سەرۆكی	حكومەت
پێشكەش	بە	بەرێزیان	كراوە.

بۆ/ بەرێز جێگری سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان
رێزدار)كاك قوباد تالەبانی(

ب/ پێشنیاز
1.	لەبەر	ئەوەی	فەرمانبەرانی	حكومەتی	هەرێم	بە	گشتی	و	فەرمانبەرانی	خزمەتی	
شارستانی	بە	تایبەت	لە	ماوەی	رابردوودا	)	ماوەی	قەیران(	زۆرترین	قورسایی	و	
ئاستەنگ	و	گرفتیان	رووبەروو	بووەتەوە،	بە	هۆی	نەبون	و	كەمكردنەوەی	شایستە	
داراییەكانیان،	بۆیە	وەكو	وەفایەكی	حكومەت	و	بەهەند	وەرگرتنی	ئەو	خۆبەخشییەی	
فەرمانبەران	كردوویانە	و	بۆ	ئەوەی	تەنیا	بە	قسە	و	گوفتار	سوپاس	نەكرێن	كە	زۆر	
لە	سەر	زاری	بەرپرسانی	حكومەت	ئەمە	دەوترێتەوە،	پێشنیازی	ئاراستەكردنی	رێزو	
سوپاسی	فەرمی	بە	واژۆی	سەرۆكی	حكومەت	بۆ	هەموو	فەرمانبەرانی	حكومەت	

دەكەم	كە	پێشخستنی	)قدم(ی	تیابێت	بەپێی	دەسەاڵتی	سەرۆكی	حكومەت.
2.	راگرتنی	بەردەوامی	پلە	بەرزی	فەرمانبەرانی	شارستانی،	كاریگەری	خراپ	و	
نەرێنی	لێدەكەوێتەوە،	بەشێوەیەك	هەم	دەبێتە	گرفتێكی	كارگێری	گەورە	لە	ئایندەدا،	
هەم	دەبێتە	هۆی	ساردكردنەوە	و	بێئومێدی	فەرمانبەران	لە	پیشەكەیان،	بۆیە	پێشنیازی	
دەستپێكردنەوەی	پلە	بەرزی	فەرمانبەران	دەكەم	بەپێی	سیستەم	و	رێنمایی	گونجاو.
لەگەڵ	 رێككەوتنێكی	 كوردستان	 هەرێمی	 رێكەوتی	2016/10/5	حكومەتی	 لە	 	.3
كۆمپانیای	دیلۆت)Deloitte(	واژۆكرد	بۆ	وردبینی	كردنی	داهات	و	فرۆشتنی	نەوت	كە	
ئەمە	جێێگای	دڵخۆشییە،	بەاڵم	ئەم	كۆمپانیاییە	تاوەكو	ئێستا	هیچ	راپۆرتێكی	لەسەر	
بابەتی	نەوت	باڵونەكردووەتەوە،	بۆیە	پێمان	باشە	بەدواداچوون	بۆ	ئەم	بابەتە	بكرێت	
و	رای	گشتی	لێئاگادار	بكرێتەوە،	هەروەها	ئەگەر	دەزانرێت	ئەم	كارە	لەگەڵ	ئەم	
كۆمپانیایە	راستەرێنابێت	پێشنیازی	دروستكردنی	دەستەیەكی	راوێژكاری	دەكەم	لە	
وەزارەتی	سامانە	سروشتییەكان	كە	نوێنەری	سەرجەم	حزبە	سیساییەكان	و	كەمینە	
نەتەوەكانی	تیابێت	بۆ	ئەوەی	چاودێری	پرۆسەی	فرۆشتنی	سامانی	سروشتی	بكەن	

لە	هەرێم.
4.	سیستەمی	پاشەكەوتی	مووچە	زیاتر	لە	سالێكە	پیادە	دەكرێت	و	لەم	ساڵەدا	زۆر	
باسوخواز	لە	دەستكاریكردنی	دەكرێت،	بەاڵم	تاوەكو	ئێستا	هیچ	هەواڵێكی	فەرمی	
نییە	بۆ	ئەم	بابەت،	بۆیە	من	دەمەوێت	پێتان	بڵێم	ئەم	سیستەمە	تا	رۆژێك	یان	
كاتژمێریك	یان	خولەكێك	زوتر	دەستكاری	بكرێت	باشترە،	چونكە	ئێمە	هەموومان	
لە	نێو	فەرمانبەران	و	سەختی	ژیانیان	دەژین	و	دەزانین،	سەرباری	ئەوە	كاریگەری	
خراپی	كردووەتە	سەر	فەرمانگەكان	لە	رووی	دەوام	و	رێكسازی	و	بەرهەمداری	
فەرمانبەر،	هەروەها	كۆمەڵێك	دیاردەی	زۆر	خراپی	لە	نێو	دەزگاكانی	حكومەت	
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دروستكردووە	كە	رەواندنەوە	و	رەشكردنەوەی	هەوڵی	یەكجار	زۆری	دەوێت.
5.	سیستەمی	بایۆمەتری	مووچەخۆرانی	فەرمانبەران،	كارێكی	چاكسازی	گەورەی	
حكومەتە	و	جێگای	دەستخۆشییە،	بەاڵم	ئێمە	پێمان	باشە	هەر	هیچ	نەبێت	لە	بۆردی	
لۆجستی،	ئەنجام	و	كاریگەرییە	باشەكانی	ئەم	سیستەمە	بۆمان	بخەنەڕوو،	هەروەها	
جەخت	لەوەدەكەمەوە	كە	پێویستە	ئەم	سیستەمە	بەبێجیاوازی	هەموو	مووچەخۆرانی	

هەرێم	بگرێتەوە.
6.	ئەم	پێشنیازەی	خوارەوەم	لە	ساڵی	رابردوو	خستەروو،	بەاڵم	ئەوكات	وتان	
داتابەیسی	ئۆتۆمبێل	تەواو	نەبووە	و	ناتوانین	هیچ	بریارێكی	لەبارەوە	بدەین،	بۆیە	
ئەمجارەش	دەیخەمەوە	بەردەستی	بەرێزتان	بەو	ئومێدەی	داتابەیسی	ئۆتۆمبێلەكان	

تەواو	بووبێت	و	بریارێكی	گونجاوی	لەبارەوە	بدەن:-
ناتوانێئەركی	كڕینی	 فەرمانبەر	 بۆیە	 بارودۆخی	چۆنە،	 دەزانین	مووچە	 •	وەكو	
سوتەمەنیەكەی	لە	ئەستۆ	بگرێت،	چۆن	دەتوانی	پارەی	چاككردنەوە	و	ئیدامەی	

ئۆتۆمبێلەكە	لە	ئەستۆ	بگرێت.
•	ئەگەر	بارودۆخ	بەم	شێوەیە	بڕوات	دوور	نییە	زەرەر	و	زیانی	زۆر	بە	ئۆتۆمبێلەكانی	

میر	بگات،	ئەمەش	بە	زیان	بۆ	حكومەت	تەواو	دەبێت.
بۆ	چارەسەركردنی	ئەم	بارودۆخە	پێشنیاز	دەكەم:-

1.	خەرجی	ئۆتۆمبێلەكان	بكەوێتەوە	سەر	حكومەت،	واتا	سولفەی	مانگانەی	دەزگاكان.
یاسا	 پێی	 بە	 بفرۆشێنەوە	 زیادەكان	 ئۆتۆمبێلە	 مەدروس	 پالنێكی	 بەپێی	 یان	 	.2

بەركارەكان	ئەمەش	دەبێتە	داهات	بۆ	حكومەت.

لەگەڵ	رێزدا...

----------------------  	
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تێبینی/	ئەم	پێشنیازانە	لە	كۆبوونەوەیەك	لەگەڵ	ئەندامانی	بۆردی	لۆجستی
)	ئەم	بۆردە	لە	ئەنجومەنی	وەزیران	لە	بەرێوەبەرانی	گشتی	پێكهاتووە	
و	فەرمانگەی	هەماهەنگی	و	بەدواداچوون	لە	ئەنجومەنی	وەزیران	

سەرپەرشتی	دەكات(	پێشكەشكراوە	بە	ئەندامانی	بۆرد.

بۆ/ بەرێزان لە بۆردی لۆجستی
ب/ پێشنیاز

وەك	هەموو	الیەكمان	دەزانین	لە	ئێستادا	هەرێمی	كوردستان	بە	قەیرانێكی	سەختی	
چاكسازی	 پرۆژەی	 و	 بریار	 كۆمەڵێك	 هەرێم	 حكومەتی	 و	 تێدەپەرێت	 داراییدا	
راگەیاندووە	بە	ئامانجی	كەمكردنەوەی	خەرجی	و	زیاد	كردنی	داهات	و	زۆربەی	
بوارەكانی	گرتووەتەوە	و	تەنیا	چەند	بوارێك	نەبێت،	یەكێكیش	لەم	بوارانە،	یاسا	

سزاییەكانە	بە	گشتی،	بۆیە	بەندە	پێشنیازی:-
یەكەم/	پێداچوونەوە	بە	هەموو	یاسا	سزاییەكانی	تایبەت	بە	زیندان	و	بەندكردنی	
تاوانباران	دەكات،	بە	شێوەیەك	سزای	پێبژاردن	بەسەر	تاوانباران	زیاد	بكرێت	لە	
جیاتی	سزاكانی	تر،	جگە	لە	تاوانە	ترسناكەكان	لەسەر	ئارامی	و	ئاسایشی	كۆمەڵگا	

نەبێت،	ئەمەش	كۆمەڵێك	لێكەوتە	بە	دوای	خۆیدا	دێنێت	وەك:-
1.	بەندكردن	یان	زیندانی	كردنی	تاوانبار	لە	بەندیخانەكان	كۆمەڵێك	خەرجی	دەخاتە	

سەر	حكومەت،	كە	ئەمە	لەگەڵ	سیاسەتی	ئێستای	حكومەت	ناگونجێ.
2.	زیادكردنی	سزای	پێبژاردن	لە	رووی	پیادەكردنی	یان	زیادكردنی	بڕەكەی،	دەبێتە	
داهات	بۆ	حكومەتی	هەرێم،	ئەمەش	كۆك	و	هاورێگایە	لەگەڵ	سیاسەتی	ئێستای	

حكومەت.
3.	بەندكراو	یان	زیندانیكراو	لە	زۆربەی	بارەكاندا	بەخێوكەری	خێزانێكە	و	بە	سەپاندنی	
بەخێوكردنی	 لە	 دەبێت	 بەردەوام	 و	 دەكرێت	 ئازاد	 كەسە	 ئەو	 پێبژاردن،	 سزای	

خێزانەكەی.
سەریان	 لە	 شارەزایی	 یان	 كردبێت	 پێشكەوتووی	 واڵتانی	 سەردانی	 ئەوەی	 	.4
هەبێت،	دەزانێت	لە	ئێستادا	لەو	واڵتانە	سزای	پێبژاردن	زۆر	و	بە	كۆژمەی	زۆر	
ئەو	 پێویستە	 پێشكەوتنەكان،	 و	 واڵتان	 مواكەبەكردنی	 بۆ	 بۆیە	 جێبەجێدەكرێت،	

یاسایانەی	كە	لە	شەستەكان	نوسراوەتەوە	هەموار	بكرێن.
بەكورتی	بەندە	پێشنیازی	دیراسەتكردن	و	هەموواركردنی	یاسا	سزاییەكان	دەكات	بە	
شێوەیەك	لەگەڵ	قەیران	و	بارودۆخی	هەرێم	و	سەردەم	بگونجێت	و	زیاتر	بایەخ	بە	
سزای	پێبژاردن	بدرێت،	بە	شێوەیەك	)5%(	لە	ماوەی	سزای	زیندان	و	بەندكردنەكان	
پیادە	بكرێت	بەمەبەستی	گەیشتن	بە	ئامانجی	سزادان	و	وەرگرتنی	پەند،	وە	)%95(	

سزای	پێبژاردن	بێت.
بۆ	مەبەستی	سەرەوە	پێشنیازی	پێكهێنانی	لێژنەیەك	دەكەم	لە	هەریەك	لە:
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1.	راوێژكاران	لە	ئەنجومەنی	وەزیران.
2.	ئەنجومەنی	دادوەری.

3.	وەزارەتی	داد/	ئەنجومەنی	شوورا.
4.	یەكێتی	مافپەروەرانی	هەرێم.
5.	سەندیكای	پارێزەرانی	هەرێم.

6.	ناوەند	و	كۆلێژەكانی	یاسا	لە	هەرێم.
بۆ	 بەندیخانەكان،	 ئیدارەی	 نوێنەری	 واتا	 هەرێم،	 چاكسازییەكانی	 فەرمانگە	 	.7

وەرگرتنی	رایان.
مەبەست	لەم	لێژنەیە	ئامادەكردنی	پرۆژە	یاسای	هەموواركردنی	یاسا	سزاییەكانە،	بۆ	

ئەو	كاتەی	كە	پەرلەمانی	كوردستان	دەست	بە	كارەكانی	خۆی	دەكاتەوە.
دووەم/	بەپێی	ماددەی	)154(	لە	یاسای	سزاكان،	لە	رێگای	دەركردنی	لێبوردنی	
تایبەت،	دەتوانرێت	جۆری	سزای	مەحكوم	بگۆردرێت،	بۆیە	ئەوانەی	ئێستا	لە	زیندانن	
یان	بەندكراون،	دەكرێت	بە	لێبوردنی	تایبەت،	سزاكانیان	بگۆردرێت	بۆ	سزای	پێبژاردن	
بۆ	زیادكردنی	داهات.	وە	هەموو	الیەكمان	دەزانین	دەركردنی	لێبوردنی	تایبەت	لە	

ئێستادا	لە	دەسەاڵتی	سەرۆكی	هەرێمدایە.
سێیەم/	هەموو	بریارێك	كە	دەردەچێت	پاش	جێبەجێكردنی	دەبێت	هەڵسەنگاندنی	
بۆ	بكرێت	و	الیەنی	باش	و	خراپی	دیاری	بكرێت،	بۆیە	بەندە	وەكو	بەرێوەبەرێكی	
گشتی	لە	حكومەتی	هەرێم،	بریاری	خستنەئەستۆی	خەرجی	ئۆتۆمبێلەكانی	میری	بەو	
فەرمانبەرانەی	كە	لەالیانە،	پاش	تێبینیكردن	و	سەیركردنی	بارودۆخەكە	بە	بریارێكی	

گونجاوی	نازانم	لەبەر	ئەم	هۆكارانە:-
1.	وەكو	دەزانین	مووچە	بارودۆخی	چۆنە،	بۆیە	فەرمانبەر	ناتوانێ	ئەركی	كڕینی	
سوتەمەنیەكەی	لە	ئەستۆ	بگرێت،	چۆن	دەتوانی	پارەی	چاككردنەوە	و	ئیدامەی	

ئۆتۆمبێلەكە	لە	ئەستۆ	بگرێت.
2.	ئەگەر	بارودۆخ	بەم	شێوەیە	بروات	دوور	نییە	زەرەر	و	زیانی	زۆر	بە	ئۆتۆمبێلەكانی	

میر	بگات،	ئەمەش	بە	زیان	بۆ	حكومەت	تەواو	دەبێت.
بۆ	چارەسەركردنی	ئەم	بارودۆخە	پێشنیاز	دەكەم:-
1.	خەرجی	ئۆتۆمبێلەكان	بكەوێتەوە	سەر	حكومەت.

2.		یان	بەپێی	پالنێكی	مەدروس،	ئۆتۆمبێلە	زیادەكان	بفرۆشرێتەوە	بە	پێی	یاسا	
بەركارەكان،	ئەمەش	دەبێتە	داهات	بۆ	حكومەت.

	لەگەڵ	رێزدا...

--------------------------------  
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تێبینی/	ئەم	پێشنیازانە	لە	كۆبوونەوەیەك	لەگەڵ	ئەندامانی	ئەنجومەنی	وەزارەتی	داد	
)ئەم	ئەنجومەنە	پێكهاتووە	لە	بەرپرسی	یەكەمی	دەزگا	سەرەكییەكانی	وەزارەت	كە	

حەوت	دەزگایە(	پێشكەشكراوە	بە	ئەندامانی	ئەنجومەن.

بۆ/ ئەنجومەنی وەزارەت
ب/ پێشنیاز

بەڕێزان	سەرۆك	و	ئەندامانی	ئەنجومەنی	وەزارەت...
بە	حوكمی	ئەوەی	ئەنجومەنی	وەزارەت	پێكهاتەیەكی	بااڵیە	و	سیاسەتی	گشتی	
وەزارەت	دادەڕێژێت	و	بەپێی	ماددە	)6(	لە	یاسای	بەركاری	وەزارەت،	كۆمەڵێك	
ئەرك	و	كاری	لە	ئەستۆدایە	و	پرسە	گرنگەكان	لەم	ئەنجومەنە	تاوتۆدەكرێن،	بۆیە	
لەم	ڕوانگەیەوە	ئەم	پێشنیازانەی	خوارەوە	بۆ	بەڕێزتان	و	ئەندامانی	ئەنجومەن	

دەخەمەڕوو:
چین	 هەموو	 و	 بووەتەوە	 گەورە	 شەڕێكی	 ڕووبەڕووی	 واڵتمان	 ئێستادا	 1.لە	
و	توێژەكانی	گەلەكەمان	هەر	یەكەو	بە	شێوەیەك	یارمەتیدەر	و	بەشدارن	لەگەڵ	
پێشمەرگە	لەم	شەڕەدا،	لە	هەمووی	دیارتر	و	گرنگتر	یارمەتی	مەعنوی	پێشمەرگەیە	
كە	خۆی	لە	سەردانیكردنی	بەرەكانی	شەڕ	دەبینێتەوە	و	زۆرێك	لە	بەرپرسانی	
هەرێم	و	ئەندام	پەرلەمانەكان	ئەم	كارەیان	كردووە،	بۆیە	من	پێشنیاز	دەكەم	ئێمەش	
وەكو	ئەندامانی	ئەنجومەنی	وەزارەت	سەردانی	بەرەكانی	شەڕ	بكەین	بەالیەنی	كەم	

لەبەرەی	هەولێر	سەردانیان	بكەین.
2.	بابەتی	خول	زۆر	گرنگە	بە	تایبەت	ئەو	خوالنەی	لە	دەرەوەی	هەرێم	بۆ	وەزارەتمان	
دەكرێنەوە	و	زیاتر	لە	فەرمانبەرێك	بەشداری	دەكەن	تیایدا،	بۆیە	پێم	باشە	ئەم	بابەتە	
لەالیەن	ئەنجومەنی	وەزارەت	پالنی	بۆ	دابنرێت،	بە	شێوەیەك	كە	پێش	كردنەوەی	
خولەكە	ڕەزامەندی	ئەنجومەنی	وەزارەتی	لە	سەر	وەربگیرێت	و	بەپێی	پێویستییەكانی	
وەزارەت	خولەكان	دیاری	بكرێن،	بە	ڕەچاوكردنی	بارودۆخی	دارایی	ئێستای	هەرێم	
و،	كەسانی	تایبەتمەند	و	پسپۆڕ	لە	وەزارەتمان	بەشداری	بكەن	لە	خولەكاندا	و،	مافی	
بەشداریكردنی	یەكسان	بۆ	هەموو	فەرمانبەران	دەستەبەر	بكرێت	و،	پاش	گەڕانەوە	

لە	خولەكان،	هەڵسەنگاندن	بۆ	خولەكە	و	دەرنجامەكانی	بكرێت.
3.	سەبارەت	بەو	دۆكیۆمێنتانەی	كە	لەالیەن	بەڕێوەبەرایەتی	پەیوەندییە	یاساییەكان	
لە	دیوانی	وەزارەتمان	پەسند	دەكرێن	بۆ	كارپێكردنیان	لە	واڵتانی	بیانی،	پێشنیاز	
دەكەم	مۆرێك	بە	زمانی	ئینگلیزی	دروست	بكرێت	بۆ	پەسندكردنی	دۆكیۆمێنتەكان،	

چونكە	مۆری	ئێستاكەمان	تەنیا	بە	زمانی	كوردی	و	عەرەبییە.
4.	لە	ڕابردوودا	سەندۆقی	سكااڵی	تایبەت	بە	هاواڵتیان	و	فەرمانبەرانمان	داناوە،	بۆ	

زیاتر	ئەكتیڤ	كردنی	ئەم	دوو	سەندۆقە،	پێشنیاز	دەكەم:-
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•	كلیلی	سەندۆقەكان	بدرێت	بە	سكرتێری	ئەنجومەنی	وەزارەت	بۆ	ئەوەی	خۆیان	
هەموو	كارێكی	تایبەت	بەمە	ئەنجامبدەن.

•	هەفتانەی	سەندۆقەكان	بكرێنەوە	و	بە	ڕێز	جەنابی	وەزیر	و	بەڕێوەبەری	گشتی	داد	
)بەندە(	لە	سكااڵكان	ئاگادار	بكرێنەوە.

•	ئەم	سكااڵیانە،	مانگانە،	بكرێن	بە	لیست	و	لە	كۆبوونەوەكانی	ئەنجومەنی	وەزارەت	
بخرێنەڕوو	بۆ	تاوتۆكردنیان.

وەزارەتمان	 دامودەزگاكانی	 هەموو	 لە	 سكااڵكان	 سەندۆقی	 پێشنیازدەكەم	 	.5
پیادەبكرێن	و	سیستەمێكی	گونجاو	و	لەباریان	بۆ	دابنێن	بە	شێوەك	لە	بەرژەوەندی	

وەزارەت	و	هاواڵتیان	بێت.

لەگەڵ	ڕێزدا...

-----------
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ئەم وتەیە لە پانێلی تایبەت بە پرۆژە یاسای داواكاری گشتی کە لە رێكەوتی 
2015/3/7 لەالیەن دادوەر/عبدالرحمن سیوەیلی پێشكەشكراوە

خوشك	و	برایانی	بەرێز,	خۆشحالم	بە	بەشداریم	لەم	پانێلە	و	سوپاسی	بەشداربووان	
دەكەم	كە	بە	راو	سەرنجەكانیان	پانێلەكەیان	دەوڵەمەند	كرد،	بێگومان	هەموو	هەوڵێك	
و	 گفتوگۆ	 و	 ژیانە	 یاسای	 گۆرانكارییەكان	 لەگەڵ	 خۆگونجاندن	 و	 دەبێت	 ئەنجامێكی	
راگۆرینەوە	لەسەر	دەزگای	داواكاری	گشتی	وەك	بەشێكی	گرنگی	پێكهاتەی	دادوەری	
گرنگ	و	پێویستەو	كاركردن	بە	نیاز	پاكیش	كارە	زەحمەت	و	قورسەكان	ئاسان	دەكات،	

بۆیە	دەبێت	بەم	پرینسیپە	كار	بكەین	بۆ	ئەوەی	بگەین	بە	ئامانج.
ڕوو	 خرایە	 گشتی	 داواكاری	 كاراكردنی	 چۆنیەتی	 لەسەر	 راوبۆچوون	 زۆر	 بەرێزان	
پێم	 ،	بۆیە	 و	هەموویان	جێگای	رێزن	و	وەك	عەرەب	وتنێ)الرأی	یطرح	وال	یفرض(	
باشە	هەموو	راكان	بنووسرێنەوە	دابەشی	سەر	دوو	تەوەرە	بكرێن	كە	ئەوانیش	خاڵە	
هاوبەشەكان	و	خاڵە	ناكۆكەكانە	كە	زۆر	سروشتییە	لەسەر	بابەتێكی	ئەوا	گرنگ	رای	
جیاواز	هەبێت،	خاڵە	هاوبەشەكان	بكرێنە	بنەمایەك	بۆ	كاركردن	و	خاڵە	ناكۆكەكانیش	بە	

شێوەیەكی	بابەتیانە	لەالیەن	كەسانی	شارەزا	شیكردنەوەو	لێكۆلینەوەیان	بۆ	بكرێت.
بەرێزان	بەندە	بەر	لە	)10(	ساڵ	و	پێش	جیابووونەوەی	ئەنجومەنی	دادوەری	لە	وەزارەتی	
داد	داوای	بەستنی	كۆنگرەیەكی	دادوەریم	كردووە	بۆ	ئەوەی	تەواوی	بابەتە	دادوەرییەكان	
بخرێنە	بەر	گفتوگۆ	و	توێژینەوەی	زانستی	بۆ	ئەوەی	نەكەوینە	هەڵەوە	و	ئەوەی	گوێی	

لێبوو	وتی	باشە	بەاڵم	ئەم	بیرۆكەیە	جێبەجێنەكرا.
لە	دەستور	 لە	دەوڵەتدا	خۆی	 پێكهاتەی	یاسادانان	 ئێمە	هەموومان	دەزانین	هەرەم	و	
دەدۆزێتەوە	و،	ئەو	عێراقەی	كە	پڕە	لە	ئاژاوە	و	گرفت	و	جیاوازی	نەتەوەیی	و	ئاین	و	
ئاینزا،	پاش	ساڵی	2003	توانرا	لە	ماوەی	دوو	ساڵدا	دەستورێكی	بۆ	دابنرێت	كەچی	ئێمە	
)3(	پارێزگاین	تا	ئەم	ساتە	وەختە	نەمانتوانیوە	دەستورێك	بۆ	خۆمان	بنووسینەوە	بۆ	
ئەوەی	بمانگەینێتە	كەنارێكی	ئارام،	لەبەر	ئەوە	ناكرێت	باسی	لق	و	پۆپ	بكەین	و	باسی	
بنەچەی	بابەتەكە	نەكەین	كە	دەستورە	و	لەوێوە	هەموو	یاساكان	سەرچاوە	دەگرن	و	
شێوە	و	پێكهاتەی	دەسەاڵت	دیاری	دەكرێت،	ئەمەش	وەكو	ئەوە	وایە	پارچە	زەویەكت	

هەبێت	و	هیچت	لەسەر	دروست	نەكردبێت	و	باسی	نهۆمی	چوارەم	و	پێنجەم	بكەیت.
هەروەها	تا	ئەم	ساتە	وەختە	كە	من	قسەی	تیاد	دەكەم	كۆمەڵێك	یاسا	هەیە	كە	دەقی	
دژبەیەك	و	بەیەكدان	و	دووبارەبوونەوەی	تیایە	بۆ	نمونە	لە	یاسای	بەركاری	وەزارەتی	
داد	دەقێك	هەیە	باس	لە	چاودێری	دادگاكانی	تێهەڵچوونەوە	دەكات	كەچی	دەقێكیش	لە	
یاسای	ئەنجومەنی	دادوەری	هەیە	دژ	بەم	دەقە،	یاخود	لە	یاسای	بنەمای	سزایی	عێراقی	
كە	زۆر	دەسەاڵتی	تایبەتمەندی	داوە	بە	وەزیری	داد	كەچی	دەسەاڵتی	دادوەری	كە	لە	
ساڵێ2007	جیابووەتەوە،	پیادەی	دەكات،	بۆیە	دەبێت	ئەمانە	و	گرفتی	تر	چارەسەر	بكرێن	
و	بابەتەكان	لە	دەستور	یەكالیی	بكرێنەوە	و	لە	ماددە	)177(	رەشنووسی	دەستوری	
هەرێم	باس	لە	دەسەاڵتی	دادوەری	دەكات	و	سەرەڕای	ئەمە،	وەكو	باسیش	كرا	ئێمە	
دادگای	دەستوریشمان	نیە	كە	پەیوەستە	بە	دەستور،	هەروەها	یاسای	تایبەت	بە	دەسەاڵتی	
دادوەریشمان	نیە،	بۆیە	ئێمە	دەبێت	لە	بابەتە	بنچینییەكانەوە	دەست	پێبكەین	و	ئەم	پرۆژە	
یاسایە	)یاسای	داواكاری	گشتی(	دوابخرێت	تا	ئەوكاتەی	دەستور	بۆ	هەرێم	دەنوسرێتەوە	

و	فەلسەفەی	سیستەمی	دادوەری	لە	هەرێم	دیاریدەكرێت	تیایدا.












