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 هێڵە گشتییەکانى 

 سیاسەتى وەزارەتى ڕۆشنبیرى و الوان
 ١٢٢٢ى ساڵى (٢١)ةًپێى یاساى ژنارە 
 

 
 و گشتتییر چەمکێکى وەک کولتوور دەڕوانێتە الوان و ڕۆشنبیرى وەزارەتى /یًکًم

 بەنەمتتوو ک مەڵیتتا ژکتتانى گشتتتى شتتێوازى بتت  پێناستتەکەکى ەرەڕەنەنتت 
 بە کولتوورێتت  پەرەپێتت انى و بینتتاکردن پێتتودانیەوە لەو. پێکهاتەکتتانییەوە

 ئتازادکیە دانێنتان  و ڕادەربتیک  و نترر ئتازادکى)  کە دەزانێت  خت ى ئەرکى
 کەکسانیى سەروەرکى  کاسا ئینتیما  و واڵتپارێرى کەسییەکان  تاکە و گشتى

 لێبتوردەکى  ژکان ۆستتى  کت مەاڵکەتیى  پێشتکەوتنى کترانەوەو جێن ەرکى 
 و ەرەڕەنیتى كبتوڵکردن  کەکت ى و ژکتان پتێکەوە پەڕگیرى  و تون ڕۆکى دژە

 وەزارەت. بێتتتتتت  بەرزەکتتتتتتانى بەنتتتتتتا و پرکنستتتتتتی  (مەدەنیەتختتتتتتوازى
 ختتت ى ستتتەرەکیى ئەرکتتتى بە کولتتتتوورکیە ڕوانتتتیە ئەم بەرجەستتتتەکردنى

 .دەکات تەرخان پێناوەدا لەو نەنیاوەکانى و کار نەموو و دەزانێ 
 کاساى و نەرێم حکومەتى گشتیى کارى بەرنامەى ڕۆشناکى لەبەر وەزارەت /دووەم

 نتتێ ە ١٢٢٢ ستتاڵى ى٢١ ژمتتارە الوان و ڕۆشتتنبیرى وەزارەتتتى پەستتەن کراوى
 .دادەڕێژێ پیادەکردنى چ نێتى و خ ى سیاسەتى گشتییەکانى

 لەگەڵ ڕاوێتتژ و نەمتتانەنیى گشتتتییانەدا نتتێ ە ئەو داڕشتتتنى لە وەزارەت /سێێێیًم
 نەوڵتی  دەکتات  کولتوورکارانت ا و ستەن ککا و ڕۆشتنبیرکیەکان دامودەزگا

 کاروبتتتارى بتتت  نیشتتتتمانى بتتتااڵى ئەنجتتتومەنى) دروستتتتکردنى بتتت  دەدات
 ڕوانتیەى لە گوزارش  وەزارەت کولتوورکى سیاسەتى ئەوەى ب  (کولتوورى
 .بکات کوردستان ڕۆشنبیرکیەکانى دەزگا و کولتوورکاران نەموو
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 الوان و ڕۆصيتیرى وەزارەتى ئاناىجًکاىى
 

 نونەرى چێژى و مەعرکفى و ن شیارى ئاستى بەرزکردنەوەى ب  وەزارەت /چوارەم
 کتار کوردستانى تاکى الى دانێنان تواناکانى و وزە گەشەپێ انى و ئەدەبى و

 دەرەەتتتتى و کولتتتتوورکى خرمەتیتتتوزارکى دابینکردنتتتى نەروەنتتتا دەکتتتات 
 تێکتتیاى بتت  ماەێتت  وەک کەکستتانى  بە ڕۆشتتنبیرکی ا رەوتتتى لە بەشتت ارکى
 .دەزانێ خ ى ئەرکى بە ناواڵتیان

 
 فرەکولتووریى سیاسًتى

 
 وەزارەت کولتتتوورە  و ئتتاکینرا و ئتتاکی  ەتترەنەتەوەو واڵتێکتتى کوردستتتان /پێێێيجًم

 بتتاکەخى دەڕوانتێ  دکتاردەکە لەم کولتتتوورى دەوڵەمەنت کى ن کتارێکى وەک
 دەدات  کولتوورەکتتتتان وردە و کولتتتتتوورکى تتتتتوخمە نەمتتتتوو بە کەک وەک

 ئینتمتاى کەک لەنێتو و دەپتارێرێ ەەرام شبوون و پەراوێربوون لە نەمووان
 .دەکاتەوە ک کان ڕەنی ا ەرە نیشتمانیى

 و گەشتتتتە لە زکنتتتت وو کتتتت مەڵیەکەکى وەک  کوردستتتتتان  کتتتت مەڵیە  /صًصێێێًم
 ڕەنیتت انەوەى ئەوەش ئابوورکتت اکە  و کتت مەاڵکەتى و سیاستتى پێشتتکەوتنى
 خ کت ا کتارى گشتییەکانى نێە داڕشتنى لە وەزارەت ب کە نەکە  کولتوورکى

 ك نتتتا ە کولتوورکیەکتتتانى پێ اوکستتتتییە و دەگرێتتت  لەبەرچتتتاو بتتتراەە ئەو
 .خ ى کارى بەرنامەى دەکاتە ئاکن ەکى پێشکەوتنى چاوەڕوانکراوەکانى
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 ىًتًوەیى و ىیضتهاىى رەًٌىدى
 نەتەوەکتى ناستنامەى سەرەکیى توخمیەلێکى نونەر و ئەدەب و کەلتوور /حًوتًم

. دەکەن تەواو کەکت ى کوردستتان ا پتارچەى چتوار لە ەەرنەنیە ئەم کوردن 
 نێتتتوان کولتتتتوورکیەى پەکوەنتتت کیە ئەو پەرەپێتتت انى و ڕەخستتتان ن بتتتوار

 .کولتوورکیە و نیشتمانى ئەرکێکى کوردستان پارچەکانى
 

 ىێوىًتًوەیى ئاستى لًسًر کولتوورى سیاسًتى
. گەالنە بەکەکیەکشتتتتنى پتتتردى و تێیەکشتتتت  لەکەک زمتتتانى کولتتتتوور /ًٌصێێێتًم

 زمتانى ستەر ب  وەرگێیان براەى و کولتوور  ئاڵوگ ڕى بە برەودان وەزارەت
 و کوردستتان لە کتورد ناوژکانى گەالنى لەگەڵ ڕۆشنبیرى پێوەن ى و کوردى

 .دەزانێ گرنگ پرکنسیپێکى بە جیهان ا و ناوچەکە
 

 داٌێيًران و داٌێيان لً وەزارەت پضتگیریى و ٌاىدان
 و بپارێررێت  دەبتێ کتراوەو پەستەن  متاەێکى دانێنتان و ئازاد  پێیەى بەو /ىۆیًم

 و ئەدەبتى و نترر  بەرنەمتى نانت انى وەزارەت بکرێ   خ ش ب  زەمینەى
 دانێنانت ا  لە دەستپێشتخەرى و بوێرى و دانێنان گیانى و ئاستبەرز نونەرى

 و شەڕانیێرى و سانس ر و ەشار نەر بەرامبەر دانێنەران کردنى پشتیوانى و
 .دەزانێ خ ى ئەرکى بە ناکاساکی ا و ناڕەوا ئاستەنیێکى

 ئێستتا بەتتاکبەتى ک توورى  بوارى لە س ێمانى پارێرگاى بە زکاتر باکەخ انى /دەیًم
 ڕۆشنبیرى پاکتەختى ب تە کە

 
 کولتووریى رەسًىایًتى رەًٌىدى پاراستيى

 ناوکات و کوردستانى کولتوورکى رەسەناکەتى و تاکبەتمەن ى پاراستنى /یازدەیًم
 ڕێچکەشکێ  گەنجانى بە باکەخ ان و تازەگەرى و نوێخواز  گیانى نان انى

 .نونەرک ا و ئەدەبى دانێنانى بوارى لە پێشەنگ و
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 کولتووری ژێرخاىى
 مەعنەوکیەکان و ماددى پێ اوکستییە و دامەزراوە و ئامراز دابینکردنى /دوازدەیًم
 کورتتتوورکى گەشتتەکەکى بتت  ڕووکەکەوە نەمتتوو لە پێوکستت  ژێرختتانى و

 پێشتتکەوتوو گەالنتى کولتتوورکى گەشتتەى لەگەڵ ناوتەرکت  و ستەردەمیانە
 .دەکات کردنى جێبەجێ ب  کار ك ناغ بە ك ناغ وەزارەتە  ئەرکى

 
 کۆنًک و دەستگیرۆیى

 و کتتتت مەک پرنستتتتیپى بە بتتتترەودان بە دەبێتتتت  پابەنتتتت  وەزارەت /سێێێێیاىمەیًم
 بتتت  کردنیتتتان خ تەرختتتان بتتت  بەنرەمەنتتت ان و دانێتتتنەران دەستتتتییرۆکى
 و بژێتتتتوکى لەپێنتتتتاو تتتتتا   کولتتتتتوورکى بەرنەمهێنتتتتانى و زکنتتتتووکردنەوە
 . نەنێڵ  بەجێ دانێنان بوارى ژکان ا سەختییەکانى

 
 گًورەکان صارە دەرەوەى لً ڕۆصيتیرى ةمافى

 گەورەکانتت ا شتتارە لەنێتتو تەنیتتا ک تتتوورکى خرمەتیتتوزار  ئەوەى بتت  /چێێواردەیًم
 بیتتاتە خرمەتیتتوزارکیە ئەو دەکتتات ئەوە بتت  کتتار وەزارەت نەبتتێ  كەتتتی 
 کوردستتان جێیەکەکى نیچ تاوەکو دوورەدەستەکان  ناوچە و گون  نەموو

 ڕەچتاوکردنى لەگەڵ ناوکتات. نەبێت  کولتتوورى پەراوێرخستتنى دووچارى
 .دى دێنە گەورەکان ا شارە لە پەلهاوێشتنەى و ەراوانبوون ئەو

 
 .دیکًدا وەزارەتًکاىى لًگًڵ ًٌناًٌىگی و ٌاریکارى

 وەزارەتتتى گشتتتان نى و کولتتتوورکى براەتتى بتتازنەى بەرەراوانکردنتتى /پێێاىمەیًم
 دکتتکەى وەزارەتەکتتانى لەگەڵ نەمتتانەنی  و نارککتتارکى الوان و ڕۆشتتنبیرى

 گرنتگ بە گەشتتوگوزار و کتاروک مەاڵکەتى پەرزوەردە  بتااڵ  خوێنت نى وەکو
 .نەمێنێ  كەتی  ڕۆشنبیرکی ا بازنەى لەناو تەنیا کولتوور ئەوەى ب  دەزانێ
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 ًٌڵکًوتووەکان تازە ةًٌرەنًىدە دەستگیرۆیى
 و دکتار کولتوورکتارە جت کییەکانى پترۆژە ناوکتارى لەکاتێکت ا وەزارەت /صازدەیًم

 کاتیشتت ا لەنەمتتان دەزانێتت   ختت ى ئەرکتتى بە ئەزموونەکتتان بە دانێتتنەرە
 ەەرمت ش ستەرەتاکیەکانی  و نوێ پرۆژە و بەنرە نان انى و دەستییرۆکى

 .ناکات
 

 خاوەىدارێتى نافى پاراستيى
 ئەرکتى دانەران و دانێتنەر خاوەنت ارێتى متاەى دابینکردنى و پاراست  /حًڤدەیًم

 ەرۆشتتتتتتى لە دەبتتتتتتێ نونەرمەنتتتتتت ان و نووستتتتتتەر نەروەنتتتتتتا. وەزارەتە
 و وەزارەت ئەرکتتتى. بتتت  کەکەم ستتتوودمەن ى و خاوەنتتت ار بەرنەمەکانیتتتان
 واڵت دەرەوەى و نتاوخ  لە بەرنەمەکتان ب  کولتوورى بازارى دەزگاکانیەتى

 و چتتتا  و نتتتونەرکى بەرنەمهێنتتتانى دەزگاکتتتانى پشتتتتییرى و ببینتتتنەوە
 دەردەکتات تتاکبەت ڕێنمتاکى وەزارەت مەبەستتە ئەم بت . بتکەن پەخشکردن
 کتتردنەوەى لە دانەر پاراستتتنى متتاەى جێبەجێکردنتتى باشتتتر بەمەبەستتتى

 بتت  گرنتتگ ئتتامرازێکى دەبێتت  کە بتتابەتە  بەم تتتاکبەت بەڕێتتوەبەراکەتییەکى
 .دانەر ماەى پاراستنى

 
 کوولتووریدا ژێرخاىى ةيیاتياىى لً تایتًت کًرتى پێکردىى ةًصدارى

 و کتتار دەستتتییرۆکى و داراکتتى ستتەرچاوەى پەکتت اکردنى پرۆستتەى لە /ًٌژدەیًم
 حکومەت  سااڵنەى کراوى تەرخان بودجەى لە جیە کولتوورکیەکان ا  پرۆژە

 و وەبەرنێتتتتنەر و تتتتتاکبەت کەرتتتتتى ک مپانیاکتتتتانى دەدات نەوڵ وەزارەت
 ژێرختتتانى بنیاتنتتتانى لە بەشتتت ارککردن کە بتتت ات  نتتتان ستتتەرماکەگوزاران

 بەرپرستیارکیە لە بەشتێ  بە کولتوورکیەکتان پترۆژە پشتیوان  و کولتوورى
 خرمەتتتتى ڕێیتتتاکەوە لەو بتتتران   خ کتتتان سەرشتتتانى یەکتتتانىک مەاڵکەتی

 وەزارەت ئەوەشتت ا پێنتتاو لە. بتتکەن خ کتتان کتت مەڵیەى و ناونیشتتتمانیى
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 ج رە لەو پرۆِژەى کە دەکات  سەرماکەگوزارانە و ک مپانیا ئەو ب  کارئاسانى
 ناوبانتگ و ناستان ن بەخەڵت  لە دەبێت  بەشت ار نەروەنا دەگرن  ئەست  وە

 .الکەنانە ئەو مەعنەوکى خەاڵتکردنى و پشتیوانى و دەرکردن
 

 نیدیا کًىاڵًکاىى و ڕاگًیاىدن تًکيًلۆژیاى
 کوردستتتان کتت مەڵیەى دکموکراتیرەبوونتت ا پرۆستتەى چوارچێتتوەى لە /ىێێۆزدەیًم

 تتا نەکە  ئتازاد و بەرپرستیار و سەرڕاست  پیشەکى می کاکەکى بە پێوکستى
 ڕا گفتوگتتتت ى مینتتتتبەرى ەەرانەمکردنتتتتى و زانیتتتتارى گەکانتتتت نى لە بشتتتتێ

 .ببات بەڕێوە ئەرکەکان  سەرکەوتووانە جیاوازەکان ا
 ئەو کە باشتتتە  پتتتێ (میتتت کا بتتتااڵى ئەنجتتتومەنێکى) دروستتتتبوونى وەزارەت
 .بخات ڕێ  بوارە ئەو وەزارەت نەمانەنیى بە بتوانێ  ئەنجومەنە

 
 تواىاکان گًصًى و ڕاٌێيان و نًصق

 کولتتووردا بوارى لە کە خرمەتیوزارانەى و کارمەن  ئەو ڕانێنانى و مەشق /ةیستًم
 ئەم رۆحتتتتى لەگەڵ کە ئەوتتتتت  ئاستتتتتێکى بە گەکانتتتت نیان و دەکەن کتتتتار

 .بیونجی  سەردەمەدا
 

 کۆنًڵگً ئایيدەى و کولتوور سیاسًتى
 دەبێت  ك ناخێکت ا نەموو لە   ک مەڵیا گەشەکردنى و گ ڕان لەگەڵ /یًک و ةیست

 بکترێنەوە  تتازە و تتاوتوێ ستەرلەنوێ کولتوور سیاسەتى گشتییەکانى نێ ە
 ئاکنت ە بە ستەبارەت داخوازکیەکتان و کولتوورى براەى وێناکانى و پاشەڕۆژ
 .بییرێ  لەبەرچاو
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 چاپًنًىى و کتێتخاىً و کتێب
 و دەدات کتێبخانەکتتتتان و کتێتتتت  بە تەواو بتتتتاکەخیکى وەزارەت /دوو و ةیسێێێێت

 لە کەکتێکە شتارۆچکەکان و شتار ب  گەڕۆک کتێبخانەى پرۆژەى ئەنجام انى
 نرکتتت  دانتتتاتوکەکى لە دەکتتتات کتتتار بەجتتت ى وە. وەزارەت خواستتتتەکانى

 ئامتانجە لە کەکتێکە کە بکاتەوە کوردستان نەرێمى لە نیشتمانى کتێبخانەى
 چەنتتتتتت ک  دەدات نەوڵ وەزارت نەروەنتتتتتتا وەزارەت  ستتتتتتەرەکییەکانى

 .پێوکست  کە بکاتەوە شوێنانە لەو دککە کتێبخانەى
 

 ڕۆصيتیرى دیدارى و ڤاڵیفیست
 نرکککتردنەوەى لەکەکتتر و ڕۆشتنبیرى براەتى کاراکردنى بەمەبەستى /سێ و ةیست

 نەمتتانەنی   و دکتتال   پتتردى دروستتتکردنى و نونەرمەنتت ا و ڕۆشتتنبیران
 ئەنجامتتت انى بە بتتتاکە  کوردستتتتان شتتتارەکان  لەسەرانستتتەر  وەزارەت
  نونەرى و ڕۆشنبیرى دک ارى و ەیستیڤاڵ
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 الوان ةوارى ةۆ وەزارەت دیدگاى
 

 پێياسً و سًرەتا
 کاراکردنیتان و الوان ن شتیارى بەرزکردنەوەى ب  کارکردنە وەزارەت ئامانجى•

 و نەتەوەکتى شوناستى بت  ئینتما بە برەودان نەروەنا ژکان ا  بوارەکانى لەسەرجەم
  ونەمتتت ک  ک مەڵیتتتا پێشخستتتتنى لە کاراکانەکتتتانە بەشتتت ارککردنى و نیشتتتتمانى

 تواناکانیان ب  کەکسان دەرەەتى دروستکردنى
 

 ئاناىجًکان
 ڕاستتتتەوخ  بتتتوارانەى لەو بەتتتتاکبەت الوان  ەێرکتتتارى ئاستتتتى بەرزکتتتردنەوەى •

 .نەکە الوانەوە کەرتى بە پێوەن ى
 گەشتتتەپێ انى بتتت  حکتتتومەتەوە الکەن لە ستتتااڵنە و درێژختتتاکەن پالنتتتى دانتتتانى •

 .الوان تواناکانى
 .الوان ا بوارى لە وەزارەت و حکومەت کارنامەى بە برەودان و ڕێکخست  •
 و ژکتتتان کاکەکتتتانى لە الوان بەشتتت ارى بتتت  باشتتتتر زەمینەکەکتتتى ڕەخستتتان نى •

 .ناوکان ا لە ناواڵتیبوون گیانى چەسپان نى
 
 .الوان خولیاى و حًز ةً گًصًدان •
  بەمەبەستتتتت  کوردستتتتتان نەرێمتتتتى لە الوان دکم گراەیتتتتاى رەچتتتتاوکردنى•

 .الوان خولیاکانى و حەز بە تاکبەت دامەزراوەکانى و ناوەن  کردنەوەى
 

 کارکردن نیکاىیمنى
 متتتتادە بتتتت  پەنابردنیتتتتان و الوان تەن روستتتتتییەکانى زکتتتتانە لە ڕێیەگتتتترت •

 .باڵوکراوەکانەوە و خول لەڕێى ئاگادارکردنەوەکان بە ئەوک  ن شبەرەکان 
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 باکەختت ان لەڕێتتى بەستتود  و بتتاش کتتارى بە بەتاڵەکانیتتان کتتاتە پیکتتردنەوەى•
 و خواستت  بەدکهێنتتانى ئاراستتتەى بە چاککردنیتتان و الوان ناوەنتت ەکانى بەکتتارى

 .پێ اوکستییەکان
 

 خۆةًخش کارى
 ک مەڵیاکەکى بونیاتنانى لە چاالکبوونیان و الوان خ بەخشى کارى بە برەدان•

 .بخرێ  ڕێ  کاسا بە بوارە ئەم ئەوەى ب  نەوڵ ان شارستانى  و مەدەنى
 گشتییر و زانستى بەشێوەکەکى الوان  ب  حکومەت ستراتیژکى پالنى دانانى•

. 
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 .ًٌرێم دەرەوەى و ًٌرێم لً الوان پێوەىدییًکاىى
 و ەراوانکتردن نەرێتم  جیاجیاکتانى نتاوچە لە الوان پەکوەن کى بەنێرکردنى•

 ئامتانجى بە دەرەوە  واڵتتانى و نەرێتم ئاستتى لەسەر پەکوەن کیە ئەم بەنێرکردنى
 .شارەزاکى ئاڵوگ ڕکردنى و ئەزموون ئاوێتەکردنى

 
 .کۆنًڵگا و حکونًت ترى دەزگاکاىى و وەزارەت لًگًڵ  ًٌناًٌىگی

 لەگەڵ الوان  تتتوێژى خرمەتکردنتتى بتتوارى لە نتتاوبەش کتتارى بتت  نەوڵتت ان•
 و پەروەردە وەزارەتتى وەکتو ک مەڵیتا  و حکومەت ترى دامەزراوەکانى و وەزارەت
 الوان  ڕێکخراوەکتتانى و کتت مەاڵکەتى کاروبتتارى و تەن روستتتى و بتتااڵ خوێنتت نى
 کتاراکردنى زکتاتر ئامتانجى بە تواناکتان ڕێکخستنى و نەمانەنییکردن بەمەبەستى

 .دەکەن الوان خرمەتى کە پیۆژانەى ئەو
 

 ڕەگًز ًٌردوو ىێوان ةااڵىسى
 و حکتتومى کتتاکە لەستتەرجەم جەنتت ەرى بااڵنستتى بەدکهێنتتانى بتت  نەوڵتت ان•

 .ڕەگەز نەردوو بە ناوبەش و کەکسان دەرەەتى بەخشینى و ک مەاڵکەتییەکان ا
 ڕێیتتاى لە دەستتتەکان  دوورە نتتاوچە و دێهتتات الوانتتى بە تتتاکبەت باکەختت انى•

 .نەمەج ر چاالکى و خول ئەنجام انى و الوان ناوەن ەکانى زکادکردنى
 نەنێشتتتتنى و بێکتتتارى کتتتردنەوەى کەم بتتت  بەرنتتتامە بە و جتتت ى کتتتارکردنى •

 .الوان تواناسازکى ئاستى بەرزکردنى و نەخوێن ەوارى
 بتتتوارى لە حکتتتومەن و وەزارەت ستتتتراتیژى و پتتتالن لە الوان بەشتتت ارکردنى•
 .الوان ا
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 ةً سًةارەت الوان و ڕۆصيتیرى وەزارەتى ئاناىجًکاىى و تێڕواىیو
 :وەزرش ةوارەکاىى ةً ةایًخدان و وەرزش

 
 پێياسً و سًرەتا

 ک مەڵیا  تاکەکانى تەن روستى بارى  ب  گرنیە ئامرازێکى وەرزش پێیەى بەو•
 بت  بێت   نەمتووان بت  وەرزش کە دەکات ئەوە لەسەر جەخ  وەزارەت سیاسەتى

 الکەنە لەگەڵ کتتار نەمەالکەن بەرنتتامەى بە وەزارەت مەبەستتتەش ئەم ئەنجامتت انى
 .دەکات پێوەن ک ارەکان

 
 و گەشتتتەپێ ان بتتت  جێیتتتاکەک  وەرزش کانەکتتتانى کە ئەوەوە ڕوانتتتیەى لە•

 میکتتانیرمێکى بە   ئەوەى بتت  دەکتتات کتتار وەزارەت ک مەڵیتتا  تتتاکى پەرەپێتت انى
 ڕۆشنبیرى   ک مەاڵکەتى) ڕووى لە خ کان کارەکانى م دێرنتر و بارتر لە و گونجاوتر

 دەستتتەبەرکردنى و دۆزکتتنەوە بتت  کتتار نەروەنتتا بتت ەن  ئەنجتتام کەوە(ئتتابوورى  
 بتتارگرانى کەمکتردنەوەى بەمەبەستتى ئەمەکتت  بکرێت   داناتەکانیتان ستەرچاوەى

 . کوردستان نەرێم  حکومەتى بودجەى لەسەر
 ئەم دەڕوانێتتە سەردەمیانە شێوەکەکى بە وەزارەت وەبەرنێنان گرنیى لەبەر•
 کوردستتتان لە وەرزش ژێرختتانى بوژانتت نەوەى مەبەستتتى بە وەزارەت بتت کە بتتوارە 
 ئاستانتر بت  وەبەرنێنانیتان بتوارى و بت ات دەرەکتى ستەرماکەى نانى دەدات نەوڵ
 لە نێودەوڵەتییەکان و کیشوەرکى پاڵەوانێتیە ئەنجام انى لەکاتى تاکبەتى بە بکات 

 .کوردستان ا
 دەبێتەوەتت وزەبەخشتەکان مادە بەکارنێنانى ڕووبەڕووى بەتوون ى وەزارەت•

 بەکارنێنتانى بنبیکردنتى بت  تتاکبەت ڕێنمتاکى و کاسا دانانى ب  دەکات کار نەروەنا
 نەرێمتتتى پێوەن کتتت ارەکانى الکەنە ستتتەرجەم نارککتتتارى بە وزەبەخشتتتەکان متتتادە

 .کوردستان
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 کارکردن نیکاىمنى
 جێيدەر جیاوازى کًنکردىًوەى

 بەرجەستتتتەکردنى و جێنتتت ەرى جیتتتاوازى کەمکتتتردنەوەى بتتت  کتتتار وەزارەت•
 بت  کتار نەروەنا دەکات  وەرزشییەکان ا چاالکییە لە (جێن ەر) کەکسانى سیاسەتى

   کتتاگێیى) بوارەکتتانى لە ئاەرەتتتان نتتوێنەراکەتیى ڕێتتژەى و ئاستت  بەرزکتتردنەوەى
 لە وەرزش دامودەزگاکتتتانى ستتتەرجەم لە (پراکتیکتتتى   نتتتونەرى   ستتتەرکرداکەتى

 .دەکات کوردستان ا
 

 تایتًتییًکان پێداویستى خاوەن وەرزصکاراىى
 لە تتتاکبەت پێ اوکستتتى ختتاوەن وەرزشتتکارانى بە دەدات گرنیتتى وەزارەت• 
 تێتروانینە ئەم کە ج رێت  بە ستەرەکییەکانیانەوە  پێ اوکستییە دابینکردنى ڕێیاى

 تترى ەەرمییەکتانى دەزگتا الکەن لە ستەرەکییەکان پترۆژە کردنتى جێبەجتێ کاتى لە
 .ب اتەوە ڕەنگ دەدرێ   ئەنجام حکومەتەوە

 

 وەرزش ةوارى ڕاگًیاىدىى
 دەکتات  وەرزشى ڕاگەکان نى بوارى پێشخستنى و ڕێکخست  ب  کار وەزارەت•

 و نتتوێ زانیتتارى وەرگرتنتتى و پێشتتکەوت  بتت  گونجتتاو دەرەەتتتى ڕەخستتان نى بە
 .بوارەدا لەم کوردستان ڕاگەکان کارانى سەرجەم ب  ناوچەر 

 

 دێریيًکان وەرزصواىً کۆصضى ىرخاىدىى ةًرز
 بنەمتتا لە کەکتتێکە کوردستتتان وەرزشتتکارانى مانتت ووبونى مێتتژوو لە ڕێرگتترت •

 و کتتار بەرزنرخانتت نى مەبەستتتى بە ئەوەش وەزارەت  سیاستتەتى ستتەرەکییەکانى
 دێرکنەکتانى وەرزشتکارە بەستەرکردنەوەى ڕێیتاى لە نەکردنیتان  لەکتاد و ک ششیان
 تێروتەستتەلى پتترۆژەى و بەرنتتامەى دانتتانى ڕێتتیەى لە لێنانیتتان  ڕێتتر و کوردستتتان
 کە بەج رێتتت  دێرکنەکتتتان  وەرزشتتتکارە خرمەتکردنتتتى بتتت  نەمەالکەن زانستتتتى
 .بێ  مان ووبوونیان و ئەرک و کار شاکستەى
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 وەرزش نیللییًکاىى تیپً ةً ةایًخدان
 لەو دەدات  وەرزش می  ییەکتتتتانى تیتتتتپە بە تتتتتاکبەت بتتتتاکەخێکى وەزارەت•

 وەرزشتکارە توانتاکەکى و بەنترە نەمتوو ستەرچاوەى می  ییەکان تیپە کە باوەڕەوە
 .می  ییەکان تیپە ب  پێوکس  خرمەتیوزارکى دابینکردنى لەپاڵ نەڵکەوتووەکان  

 
 وەرزش ةوارى ىافًرنییًکاىى دەزگا لًگًڵ ًٌناًٌىگی

 تونتت وت ڵ لەپێنتتاو دەکتتات  ستتەردەمیانە بەرنتتامەڕێژکیەکى بتت  کتتار وەزارەت•
 لە وەرزشت ا  بتوارى لە حکتومەت ناەەرمییەکتانى دەزگتا نیتوان نەمتانەنی  کردنى
 ەەرانەمکردنى ب  کار نەروەنا ەەرمییەو  وەرزشیى ب ردێکى دروستکردنى ڕێیەى

 کوردستتان لە کە ڕێساکانەى و کاسا ئەو بەپێى دەکات  ب ردە ئەو پێ اوکستییەکانى
 .دەکرێ  پێ کارکان و بەرکارن عیراك ا و


