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مرسور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان

تێدا  بەسوودی  زانیاری  هیوادارم  وەبەرهێنان)،  (رێبەری  ئامادەكردنی  بە  خۆشحاڵم 

بێت بۆ دۆزینەوەی هەلە رەخساوەكان لەهەرێم دا.

وەبەرهێنان لەهەرێمی كوردستاندا بەدیدگا و سرتاتیژیەتێكی نوێ ئاراستە دەكرێت بۆ 

ئەوەی لە خزمەتی هاو�تیان و وەبەرهێنەراندا بێت، قۆناغەكە و سەردەمەكەش ئەوە 

دەخوازێـت بیركـردنـەوە و بۆچـوونی نوێمـان هـەبێـت، هـەمـووان پێـكـەوە پـاڵپشـتی

ڕه خساندنی دەرفەتی نوێی وه به رهێنان بین. وەبەرهێنەرەكان بە روانگەی نوێ دەڕواننە 

پرسیارانە  ئەو  و  بێت  لەبەردەستدا  نوێیان  زانیاری  خۆیانە  مافی  و  نوێیەكان  بازاڕە 

بكەن؛ ئایا دەرفەت هەیە؟ ئايا دەتوانم بگەمە ئەو دەرفەته ؟ من بەدڵنیاییەوە وە�می 
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   مرسور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان

هەردوو پرسیارەكە دەدەمەوە، بەڵێ كوردستان لە ئاستێكی بەرزدایە هەر لە دابینكردنی 

ئارامی و ئاسایش و هەبوونی دەستی كاری كارامـه ی بـاش و هه رزانی تێچوونی كــاركـردن،

هەرێمی  پێگەی  ئەمانە  هەموو  فراوان،  و  گەورە  بازاڕی  و  رسوشتی  سەرچاوەی  و 

كوردستانی بۆ وەبەرهێنان سەرنج راكێش كردووە، بەڕادەیەك هەرێمی كوردستان بۆتە 

نەك  وەرگرتن  سوود  دەڕواننە  كۆمپانیاكان  بەردەوام  و  وەبەرهێنان  گرنگی  سەنتەرێكی 

ملیۆن   ٤٠ بازاڕەكانی  لە  وەرگرتن  سوود  بۆ  بەڵكو  كوردستان  بازاڕەكانی  لە  تەنیا 

دانیشتووانی عێراق.

(رێبەری وەبەرهێنان) پەرتووكی  لە  سەركەوتن  منوونەی  و  پڕۆژەكان  و  زانیاریی 

و  هەرێم  لە  دەرفەتەكان  هەمەچەشنی  و  قەبارە  لەسەر  دەداتێ،  روونتان  هەستێكی 

بەباشی  من  دەرفەتانە.  ئەم  بگەنە  دەیانەوێت  ئەوانەی  هەموو  بۆ  رەخساو  پاڵپشتی 

لەهەموو ئەو دیدگاو تێڕوانينانەی وەبەرهێنەران تێدەگەم كە دەیانەوێت لە هەرشوێنێك 

دڵنیایتان  وەزیران  سەرۆك  وەكو  من  بكات،  پاڵپشتیان  حكومەت  بكەن  وەبەرهێنان 

دەدەمێ بەوەی ئەو پاڵپشتیەتان زۆر بەئاسانی دەست دەكەوێت، دەزانني سەركەوتنی 

ئێمە بەندە بەسەركەوتنی ئێوەوە، حكومەتەكەمان پابەندە بەتواناكردنی كەرتی تایبەت 

بەیەك  بەسنت  لەپشت  دووركەوتنەوە  و  ئابووری  فرەچەشنكردنی  و  گەشەكردن  بۆ 

درێژ  ماوە  و  بەرز  ئاست  كاری  دەمانەوێت  غاز.  و  نەوت  ناسەقامگیری  سەرچاوەی 

فەراهەم بكەین، لەم پێناوەشدا هەموو ئـاسـانكارییەك بەپێی توانـا بۆ هـاتنی وەبەرهێنەران

بەبەردەوامیش  دەكەین،  وەبەرهێنانەكانیان  پەرەپێدانی  و  كوردستان  هەرێمی  بۆ 

بە  كرداریشەوە دەستامن  لەڕووی  دەكەین،  كاردا  ژینگەی  بە الیەنەكانی  پێداچوونەوە 

تـاوەكو  و  كۆمپانیاكـان  تۆمـاركردنی  بۆ  پێویست  كاتی  كەمكردنەوەی  هەنگاوەكانی 

گرێبەستە  بۆ  تەندەرەكان  پێشكەشكردنی  بۆ  پێویست   رێكارەكانی  ئاسانكردنی 

پرۆسەی  ئاسانكردنی  بە  پابەندە  حكومەت  گشتی  بەشێوەیەكی  كراوە،  حكومییەكان 

دامەزراندن و گەشە. 

بە  نوێیەكانەوە  وەبەرهێنەرە  لەالیەن  ئەزموونەكان  و  شارەزایی  هێنانی  دەزانین  ئێمە 

وەبەرهێنەران  بۆ  شیاو  ژینگەی  ئەوەی  بێ  بكەین  گەشە  ناكرێت  دەشزانین  سوودە، 

بە  گەیشنت  لەپێناو  بەوەی  دەدات  بۆ  شایەدیامن  دوایی  سا�نی  نەڕەخسێنین، 

گەورە  ئاستنگی  رووبەڕووی  توانیامن  بەسەركەوتوویی  باشرت،  و  رۆشن  داهاتوویەكی 

دەڕوامنە  پاڵپشتیكردمنان  بۆ  جیهاندا  لە  دەكەین  لەهاوبەشەكامنان  داوا   ببینەوە. 

یارمەتیەكانتان بۆ بونیاتنانی داهاتووتان لە كوردستاندا.

3رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان



دەستەی وەبەرهێنانی كوردستان هەل و دەرفەتی

یەكسان بۆ وەبەرهێنان لە چوارچێوەی كارنامەی

حكومەت دەرەخسێنێت

سەرۆكی  بارزانی)  (مەرسور  رێزدار  بەپاڵپشتی  كوردستان  وەبەرهێنانی  دەستەی 

و  وەزیران  ئەنجومەنی  رێنامییەكانی  و  راسپاردە  و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

جێبەجێكردنی پرۆسەی چاكسازی، وەرچەرخانێكی گرنگی لەبواری رەخساندنی كار 

كوردستان  لە  ئەمڕۆ  پێكردووە،  دەست  وەبەرهێنان  فراوانكردنی  و  تایبەت  كەرتی  بۆ 

وەبەرهێنەران دەرفەتی یەكسان و دادپەروەرانەیان لەبەردەمدایە، بۆ بەشداریكردن لە 

تاوەكو  داهات،  سەرچاوەكانی  هەمەجۆركردنی  و  هەرێم  ئابووری  فرەچەشنكردنی 

لە  هەبێت  راستەقینەیان  و  كارا  بەشدارییەكی  بیانی  و  نێوخۆیی  وەبەرهێنەرانی 

بوژانەوەی سەرجەم بوارەكانی (كشتوكاڵ و پیشەسازیی و گەشتیاری و بونیاتنانی 

ژێرخان و وزە و كارەبا و خانووبەرە، ...هتد). 

نۆیەمی  كابینەی  بەرنامەی  راگەیاندنی  لەگەڵ  كوردستان  وەبەرهێنانی  دەستەی 

له چاكسازیی  بۆ  جۆری  گۆڕانكاریی  كوردستان،  هەرێمی  حكومەتی 

داوە،  ئەنجام  وەبەرهێنەران  ئاراستەكردنی  و  دەستە  پەیكەری  و   خزمەتگوزارییەكان 

لەپێناوی دروستكردنی هەلی گونجاو و یەكسان بۆ كەرتی تایبەت و وەبەرهێنەران لە 

رێگەی ئەو ئاسانكاری و هاوكاریانەی پێشكەش بە وەبەرهێنەران كراوە، و به  داڕشنت 

و ب�وكردنەوەی نەخشەی وەبەرهێنان و كردنەوەی سیاسەتی یەك پەنچەرەی پێدانی 

گەیاندنی  و  زەوی  تەرخانكردنی  لە  ئاسانكاری  و  رۆتین  كەمكردنەوەی  و  مۆڵەت 

هێنانی  و  ناگومرگی  و هەموو رسوماتێكی  باج  لە  لێخۆشبوون  و  خزمەتگوزارییەكان 

بۆ ماوەی ٥ ساڵ و  و هێنانی كەرەستەی خاو  بۆ ماوەی ١٠ ساڵ  كەرەستەی خاو 

وەبەرهێنان  کە  ئەوەدایە  لەپێناو  ئەمانە  هەموو  نەختینەیی،  و  بانكی  ئاسانكاری 

وە�مدانەوەی پێداویستی خەڵكی بێت، بارگرانی لەسەر حكومەت و هاونیشتامنیان 

بۆ  كار  بەدەستهێنانی  و  تایبەت  كەرتی  كاركردنی  بۆ  زێڕینیش  هەلی  بكاتەوە،  كەم 

دەرچووانی زانكۆ و هاو�تیان بڕەخسێنین.

كوردستان لە رووی دەستووری و یاساییەوە هەرێمێكی فیدراڵی ئارام و سەقامگیرە و 

خاوەنی ژینگەیەكی لەبارە بۆ وەبەرهێنان و دەوڵەمەندە بە ساماىن رسوشتى و مرۆیی، 
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د. محمدشكری محمدسعيد مالبیر  

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان

دەستەیەكی  رێگەی  لە  و  وەبەرهێنەران  بۆ  گونجاوە  كوردستان  بنەمایە  ئەم  لەسەر 

بۆ  كار  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  نۆیەمی  كابینەی  لە  ئەزموون  پڕ  شارەزاو 

رێنامییەكانی  و  یاسا  و  دەكەین  وەبەرهێنان  یاسای  داڕشتنەوەی  و  هەمواركردنەوە 

وەبەرهێنان بەجۆرێك داڕێژراوەته وه  كە هەلی یەكسان و دادپەروەرانە بەبێ جیاوازی 

بڕەخسێنێت،  كوردستان  پارێزگایەكی  دەڤەرو  و  شوێن  لەهەموو  تایبەت  كەرتی  بۆ 

یاسای وەبەرهێنان لەگەڵ واقیعی ئابووری كوردستان و گۆڕانكارییە خێراكانی سەردەم 

بگونجێت، بەو ئامانجەی بگەینە وەبەرهێنانێكی سەوز و خاوێن و كار و دەرفەتیش بۆ 

و  ئابووری  بڕەخسێنین  جوتیاران  و  كوردستان  هاو�تیانی  و  تایبەت  كەرتی 

سێكتەرەكانی (كشتوكاڵ و پیشەسازیی و گەشتیاری و تەندروستی و خوێندنی با�و 

پەروەردە و شارەوانی و رێگاوبان و خانوبەرە و بانك و كارەبا) ببوژێنینەوە.

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كوردستان داڕێژراوه  به مه به ستی به هێزكردنی گشت كه رته كانی 

تری ژێرخان بۆ به دیهێنانی پێداویستیه كانی هاو�تیان وتێڕوانینی وه به رهێنه ران بۆ 

بازاڕی كار له م سه رده مه  و هه نگاونان به ره و هه نارده كردن.
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هه رێمی كوردستان

بەپێی  و  له  عێراق  هه رێمی كوردستان، هه رێمکی فیدراڵییه  

سه ربه خۆی  ده سه �تێكی  كۆمه ڵه   عێراقی  ده ستوری 

فراوانی هەیە، ئه م هه رێمه  سه رۆكی هه رێم و پەر له مـان و

ئه نجومه نی وه زیــران و ژمـاره یه ك وه زاره ت و ده سـته ی هه یه. 

ناوچه ی  به   زۆر  راده یه كی  تا  كوردستان  ناوچه كانی 

زێی  (خابوور،  گەورەی  رووباری  پێنج  و  نارساوه   شاخاوی 

گەورە، زێی بچووک، سیروان، ئاوە سپی) بە تێکڕای قەبارەی 

نزیکەی ٣٠ ملیار م٣ ئاو تیایدا تێپەڕدەبێت كوردستان به وه

  جیاده كرێته وه کە خاكێكی به  پیت و به ره كه تی هه یه  و ئاو و 

هه وای گونجاو رسوشتی جوان و سه رنج راكێشی هه یـه ،

له به ر رسوشتی شاخاوی و جیاوازی پله ی  گه رمی و سـامانی 

ناوچه یه كی و  كوردستان  خاكێكی كشتوكاڵی  ئاوی. 

گه شتیاری سـه رنـج راكێشـه ، کە هه زاران گه شتیار له

  ناوچه  گه رمه كانی عێراق رووی تێده كه ن به تایبه تی بۆ 

وه رزی  له   هه رچه نده   هاوین،  وه رزی  له   گه شتكردن 

زستانیش گه شت بۆ ناوچه  شاخاویه كان به رده وامه  بۆ 

به دڵگیره كان  و  جوان  به فراوییه   دیمه نه   سه یركردنی 

  تایبه تی له  كاتی بارینی به فرێكی زۆردا.

سامانی  به   ده وڵه مه نده   كوردستان  له مانه ش  جگه  

كــانــزایی ژێر زه وی، کــە سـه رنجی وه بــه رهـێنـه ران

راده كێشێت بۆ وه به رھێنانی كانزاسازی له  ناوچه كه . 
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  پێكهاته  کارگێڕیەکان:

هه رێمی كوردستان له  رووی كارگێریه وه له 

چوار پارێزگای (هه ولێر, سلێامنی, دهۆك, 

سەربەخۆی  ئیدارەی  دوو  و  هه ڵه بجه ) 

(گەرمیـان و راپـەڕیـن) پێكهاتووە و شــاری 

هه ولێر پایته خته . هه ر پارێزگا و ئیدارەیەك 

ژماره یه ك قه زا و ناحیه ی پێوه لكاوه .

   ژمارەی دانیشتوان:

ئاماری  دەستەی  زانیاریەکانی  بەپێی  

دانیشتوانی  ژمارەی  کوردستان،  هەرێمی 

کوردستان  بۆ ساڵی ٢٠٢٠ بە (٦,١٧١,٠٨٣) 

کەس مەزەندە کراوە، کە رێژەی گەشەکردن 

هەژمارکراوە.   (٢٫٢) بە  مەزەندەیە  لەم 

کە  کەس   (٧٣٤,٧١٣) لە  جگە  هەروەها 

ئاوارەی کوردستان بوونەتەوە لە ناوچەکانی 

تری عێراق و (٢٥٧,٩٤١) کەس بە پەنابەر 

لەناو هەرێمی کوردستان ناویان تۆمارکراوە.

   ژمارەی فڕۆکەخانەکان:

هەرێمی کوردستان خاوەنی فڕۆکەخانەی 

شەش  دووری  بە  هەولێر  نێوەدوڵەتی 

و  هەولێر  شاری  سەنتەری  لە  کیلۆمەتر  

بە  سلێامنی  نێودەوڵەتی  فڕۆکەخانەی 

سەنتەری  لە  کیلۆمەتر   یانزدە  دووری 

 ٢٠١٨ ساڵی  لە  کە  سلێامنی،  شاری 

بە  گەشتیار   (١,٨٤٣,٣٧٢) تێکڕای 

و  (هاتوو  ئاسامنی  گەشتی   (٢١,٤٤٥)

رۆیشــتـوو) لــە هەر دوو فـڕۆکـەخـانەكـە

ئەنجام دراوە.

  ژمارەی نەخۆشخانەکان:

تا ساڵی ٢٠١٩ ( ١٢٨) نەخۆشخانە لە هەرێم 

پارێزگاکانی  لە  یەك  هەر  کە  تۆمارکراون، 

و   (٥٥) سلێامنی  و   (٤٨) خاوەنی  هەولێر 

دهۆك (٢٢) و هەڵەبجە (٣) نەخۆشخانەن. 

   ژماره ی زانكۆكان:

هه رێمی كوردستان خاوەنی (١٦) زانكۆی 

حكومی و (١٩) زانكۆی تایبه تە، کە كه رتی 

تـایبـه ت به ڕێـوه ی دەبــات و ســا�نه  به 

ده كرێت  هەیە،  دەرچووانی  هه زاران 

كاركردن بۆ  وه ربگیرێت  لێ  سوودیان 

وه ك وه به رهێنان  كه رته كانی  گشت  له  

ده ستی كاری كارامه  و شارەزا و لێهاتوو.

   ژمارەی مێوانخانەکان:

بەپێی  زانیارییەکانی دەستەی ئامـاری 

کوردستان ژمارەی گشتی میوانخانەکانی 

هەرێم لە ساڵی ٢٠١٦ بریتین لە (٣٧٠) 

میوانخانە، لە پارێزگای هەولێر (١٨٥) و 

لە پارێزگای سلێامنی (١١٢) و لە پارێزگای 

دهۆك (٧٣)  میوانخانەیان هەیە.
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لە ئاستی خزمەتگوزاییەکاندا:

و  فرەچەشن  هەرێم  ئابووریی  ئەوەی  بۆ  کاردەکەین  یەکەم: 

فرەڕەهەند بێت و تەنیا پشت بە نەوت و غاز نەبەسرتێت، بۆ 

ئەم مەبەستە پەرە بە کەرتەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازی و 

وەبەرهێنانی  راکێشانی  بۆ  هەوڵ  و  دەدەین  گەشتیاری 

دەرەکی لەم کەرتانەدا دەدەین.

و  دەبێت  گرنگیدامنان  سەرەکیی  بوارێکی  کشتوکاڵ  دووەم: 

ئامێرى  و  ئامراز  بە  کەرتە  ئەم  بۆ پێشخستنی  دەکەین  کار 

پێشکەوتوو و فراوانکردنی جۆریی و چەندیی بەرهەم بەپێی  

سەرچاوە  بەکارهێنانی  بۆ  دەکەین  کار  زانستییەکان،  بنەما 

ئاوییەکان و دروستکردنی بەنداوە وەرزی و هەمیشەییەکان 

گلدانەوەی ئاوی پێویست بۆ بواری کشتوکاڵ و زیادکردنی 

پاراستنی  لەسەر  جەخت  هەرێم،  لە  سەوزایی  رووبەری 

بەرهەمی خۆماڵی و پشتیوانیی جوتیارانی هەرێم دەکەینەوە 

و کار دەکەین بۆ رەخساندنی بازاڕی گونجاوی لە ناوەوە و 

دەرەوە بۆ بەرهەمەکانیان.

سێیەم: کار دەکەین بۆ رێکخستنەوەی سیستەمی بانکی لە 

خزمەتگوزارییە  بۆ  سیستەمە  ئەو  بەکارخستنی  و  هەرێم 

کەسی و گشتیەکان و بەکارهێنانی ژمارە بانکیەکان و کارتە 

و  خەرجییەکان  و  دراوی  ئالۆگۆری  بۆ  ئەلەکرتۆنیەکان 

رێژەی مامەڵە بە پارەی کاش کەم بکرێتەوە.

چوارەم: هانی وەبەرهێنان دەدەین لە هەموو بوارەکاندا، بۆ 

ئەم مەبەستەش لەسەر ئاستی ناوخۆ و دەرەوەدا دەرفەتی 

دەڕەخسێنین،  الیەک  هەموو  بۆ  دادپەروەرانە  و  یەکسان 

و  داڕشتنەوە  بۆ  کاردەکەین  بنەمایانەش  ئەو  لەسەر 

هەرێمی  لە  وەبەرهێنان  یاسای  هەموارکردنەوەی 

کوردستاندا.

تەندروستیی  کەرتی  باشرتکردنی  بۆ  کاردەکەین  یەکەم: 

بە  تەندروستی  باشرتی  خزمەتێکی  گەیاندنی  و  گشتی 

خود  یا  بیمە  سیستەمی  جێگیرکردنی  هەوڵی  و  هاو�تیان 

دۆخی  بۆ  گونجاو  پێوەری  بەپێی   تەندروستی  دڵنییایی 

بۆ  دەکەین  کار  هەروەها  دەدەین  کوردستان  هەرێمی 

و  نەخۆش  مافی  یاسای  رەشنووسی  پێشکەشکردنی 

لە  پاراستنیان  بۆ  پزیشکان  ئەرکی  و  ماف  رێکخستنەوەی 

هەر دەستدرێژییەک.

دووەم: کار دەکەین بۆ چارەسەرییەکی بنەڕەتی بۆ کێشەی 

کەمکردنی  و  بەرهەمهێنان  ئاستی  زیادکردنی  لە  کارەبا، 

بەهەدەردان و دابەشکردنێکی پێشکەتوو و گونجاوی کارەبا. 

هەروەها کار دەکەین بۆ رێکخستنەوەیەکی گونجاوی نرخی 

کارەبا و دامەزراندنی میکانیزمێکی کاریگەر و سەردەمیانە بۆ 

کۆکردنەوەی پارەی کارەبا لە بەکاربەران.

ئاستی  بەرزکردنی  و  چاککردن  بۆ  دەکەین  کار  سێیەم: 

خزمەتگووزارییەکانی پەروەردە و فێرکردن لە کەرتی گشتی و 

دانانی رێکاری راکێشانی بەشداریی سەرمایەدارانی هەرێم 

و دەرەکی بۆ بەشداری لە ئاواکردنی قوتابخانەی نوێ لەو 

شوێنانەی پێویستە، هەروەها کار دەکەین بە پێداچوونەوە 

بەپێی   ناوەڕۆکیان  گونجاندنی  و  پەروەردەیی  بە مەنهەجی 

ستانداردە باوەکان.

لەسەرچاوە  وەرگرتن  سوود  بۆ  دەکەین  کار  چوارەم: 

خواردنەوەی  بواری  بۆ  هەرێم  زەویی  سەر  ئاوییەکانی 

هەموو  بگەیەنرێتە  پاک  ئاوی  جۆرێک  بە  و  هاو�تیان 

هـاو�تیـان تـا بکـرێـت ئـاوی ژێـرزەوی بەهـەدەر نەدرێـت.

هەرێمی  رێگەوبانی  باشرتکردنی  بۆ  دەکەین  کار  پێنجەم: 

هەوڵدەدەین  و  هەرێم  هاتووچۆی  سیستەمی  و  کوردستان 

وەبەرهێنانی بیانی و کەرتی تایبەت بۆ ئەم بوارە رابکێشین 

گیانی زیانی  هۆکاری  سا�نە  کە  هەرێم  رێگەوبانی  و 

و مالیی هاو�تیامنانە لە ستانداردە باوەکان نزیک بکەینەوە.

کەرتی  بۆ  کار  بواری  بۆ رەخساندنی  دەکەین  کار  شەشەم: 

تایبەت و فراوانکردنی وەبەرهێنان لە بوارە جیاجیاکانی وەک 

هێڵه  گشتیه كانی به رنامه ی كاری كابینه ی نۆیه می

حكومه تی هەرێمی کوردستان

 لە ئاستی ئابووری و داراییدا:
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هۆیەوە  بەم  تاکو  گەشتوگوزار،  و  کشتوکاڵ  و  پیشەسازی 

رێک  جۆرێک  بە  کار  یاساکانی  و  بکرێن  زیاد  کار  دەرفەتی 

بخرێن، کە دەرفەتی کار بۆ گەنجانی هەرێم زیاتر بکرێت.

حەوتەم: کاردەکەین بۆ زامنکردن و رێکخستنەوەی سەرجەم 

بە  تایبەت،  کەرتی  کرێکارانی  و  کارمەند  یاساییەکانی  مافە 

یا  بیمە  و  کار  کاتژمێرەکانی  و  خانەنشینی  مافی  جۆرێک 

خود دڵنیایی تەندروستی و داهاتوویان پارێزراو بێت.

و  ئەنفالکراوان  و  شەهیدان  خانەوادەی  خزمەتی  هەشتەم: 

قوربانیانی  و  بریندارەکان  و  سەنگەر  کەمئەندامانی 

کارە  لە  سیاسیەکان،  زیندانییە  و  جینۆساید  هەڵمەتەکانی 

بۆ  دەکەین  کار  هەروەها  دەبێت،  حکومەت  بەراهییەکانی 

پێداچوونەوە بە لیستەکانیان و پاکردنەوەیان لەو ناوانەی بە 

شێوازی نایاسایی زیادکراون.

شایستە،  ژیانێکی  دەستەبەرکردنی  مەبەستی  بە  نۆیەم: 

پێداوستیە  خاوەن  کارووباری  بە  تایبەت  گرنگیی 

تایبەتیەکان دەدەین.

دەیەم: ژینگەی کوردستان گەورەترین سەرمایەی هەرێمە و 

کار دەکەین بۆ پاراستنی ژینگە و پەرەپێدان بە کلتوری ژینگە 

سیستەمێکی  بەکارخستنی  بۆ  دەکەین  کار  پارێزی، 

و  خاشاک  و  زبڵ  چارەسەریی  و  ریسایکل  پیشکەوتووی 

کەمکردنەوەی مەترسییە ژینگەییەکان.

کار  هاوسەنگ  و  دادپەروەرانە  شێوازێکی  لەسەر  یانزەیەم: 

دەکەین بۆ ئاوەدانکردنەوەی شار و قەزا و ناحیەکان و گرنگی 

تایبەت دەدەین بە هاندانی خەڵکی الدێکان بۆ مانەوەیان لە 

گوند و دێهاتەکانیان و گەیاندنی خزمەتگوزاری شایستە بۆیان.

دوازدەیەم: گرنگی تایبەت دەدەین بە فەراهەمکردنی پانتایی 

چوارچێوەی  لە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  رێکخراوەکانی  کاری 

یاسادا و پاڵپشتی بوارە وەرزشی و هونەری و فەرهەنگی و 

کلتورییەکان دەکەین لە هەرێمی کوردستان.

سێزدەیەم: کاردەکەین لەپێناو گرنگیدان بە خوێندنی با� و 

و  پێشخسنت  رێگەی  لە  ئەمەش  زانستی،  توێژینەوەی 

لەڕووی  هەرێم  پەیامنگاکانی  و  زانکۆ  ئاستی  بەرزکرنەوەی 

جۆری، هەروەها فەراهەمکردنی دەرفەتی لەبار بۆ خوێندن و 

توێژینەوەی زانستی هەروەها کار دەکەین بۆ رێکخستنەوەی 

بە  پێداچوونەوە  و  ئەهلییەکان  پەیامنگا  و  زانکۆ  کاری 

کوالێتی زانستی و نرخەکانیان.

حکومەت  کارووباری  کردنی  ئەلەکرتۆنی  بە  چواردەیەم: 

ناوخۆی  کارووباری  ئاستی  لە  چ  ئەليکرتۆنی)،  (حکومەتی 

خزمەتگوزارییە  پێشکەشکردنی  ئاست  لە  چ  و  حکومەت 

لـە ئـەرکـە  لـە  هـاو�تـیـان،  بـۆ  ئـەلیکتـرۆنـییـەکــان 

و  رووتین  لە  رێگە  هۆیەوە  بەم  و  دەبێت  پێشینەییەکامنان 

و  هاو�تیان  کاتی  و  گشتی  سامانی  بەهەدەردانی 

دامەزراوەکان دەگیرێت و کوالێتیی خزمەتگوزارییەکان بەرز 

دەکرێتەوە.

و  گەورە  نیشتیامنیی  سەرمایەیەکی  گەنجامنان  پانزیەم: 

لە  بۆیە  و�تەکەمانن.  ئایندەسازی  و  مرۆیین  کاریگەری 

میانەی کار و بەرنامەی گشت وەزارەتەکان، کار دەکەین بۆ 

بنیاتنانی  بەرەو  تواناکانیان  ئاراستەکردنی  و  بەکارخسنت 

ئایندەیەکی  کە  پێشکەتوو،  و  تەندروست  کۆمەڵگەیەکی 

گەشرت بۆ و�ت فەراهەم بکات.

شانزدەیەم:  شوێنەوارە مێژووییەکامنان بەشێکن لەسەرمایەی 

لە  ئەرکێکی  پاراستنیان  و  و�تەکەمان  کلتوری  و  مێژوویی 

پێشینەمان دەبێت و کاردەکەین بۆ بەهێزترکردنی ئالییەتی 

هەوڵی  هەروەها  پاراستنیان،  و  سەرپەرشتی  و  دۆزینەوە 

بواری  بۆ  دەدەین  شوێنەوارانە  ئەم  کاراتری  بەکارخستنی 

گەشتیاری، بەپێی  ستانداردە باوەکان.
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  ئەفریقا:

•       کونسوڵگەرى کۆمارى میرسى عەرەىب

•       کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى سودان

  ئەمریکا:

•       کونسوڵگەرى گشتى ویالیەتە یەکگرتووەکاىن ئەمریکا

•       نووسینگەى باڵیۆزخانەى کەنەدا

  ئاسیا و پاسیفیک:

کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى تورکیا  •

کونسوڵگەرى کۆریا  •

کونسوڵگەرى گشتى هیند  •

نووسینگەى کونسوڵگەرى ژاپۆن  •

کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى چینى میلىل   •

نوێنەرایەتی ژاپۆن/ جایکا  •

نوێنەرایەتی کۆریا/ کۆیکا  •

کونسوڵگەرى فەخری کۆمارى سۆشیالیستی  •

دیموکراتی رسیالنکا  

کونسوڵگەرى فەخرى کۆمارى قوبرس  •
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 ئەوروپا:

کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى روسیاى فیدڕاڵ  •

کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى ئەڵامنیاى فیدڕاڵ  •

کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى فەڕەنسا  •

کونسوڵگەرى گشتى شانشینى یەکگرتووى بەریتانیا  •

کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى چیک  •

کونسوڵگەرى گشتى هەنگاريا  •

کونسوڵگەرى گشتى شانشینى هۆلندا  •

کونسوڵگەرى کۆمارى ئیتاڵیا  •

کونسوڵگەری گشتی کۆماری ئەرمینیا  •

کونسوڵگەری گشتی کۆماری یۆنان  •

نووسینگەى باڵیۆزخانەى شانشینى سوید  •

نووسینگەى کونسوڵگەرى کۆمارى رۆمانیا  •

کونسوڵگەرى گشتی کۆمارى پۆڵەندا  •

نووسینگەى بازرگاىن کۆمارى نەمسا  •

بەىش کاروبارى ئابوورى و بازرگاىن باڵێۆزخانەى بولگاریا  •

نووسینگەی نێردەی یەکێتی ئەوروپا  •

کونسوڵگەرى فەخرى شانشینى ئیسپانیا  •

کونسوڵگەرى فەخرى شانشینى دانیامرک  •

کونسولگەرى فەخرى بیال روسیا  •

کونسوڵگەرى فەخرى ئۆکرانیا  •

نووسینگەى نوێنەرایەىت یۆنامى   •

کونسوڵگەرى فەخرى کۆمارى سلۆڤاکیا  •
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  ڕۆژهە�تی ناوەڕاست:

کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى ئیسالمى ئێران  •

کونسوڵگەرى گشتى شانشینى هاشیمى ئەردەن  •

کونسوڵگەرى گشتى فەلەستین  •

کونسوڵگەرى گشتى میرنشینى عەرەىب یەکگرتوو- ئیامرات  •

کونسوڵگەرى گشتى وو�ىت کوێت  •

کونسوڵگەرى گشتى شانشینى سعودى عەرەىب  •

  نوێنەراىن حکومەت لە دەرەوە:

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە ئـەڵمـانیـا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە ئـەمریـکــا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە ئـوسرتالیا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە ئیتــاڵیـــا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە ئیسپانیــا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە ئێران  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە بەریتانیــا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە فەڕەنســا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لـە سویـد  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە سویرسا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە روسـیــا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە نەمســا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە پۆڵەنـدا  •

نوێنەرایەىت حکومەىت هەرێم لە یەکێتی ئەوروپا  •

www.gov.krd  :وێب سایتی ئه لیكرتۆنی
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یاسای وه به رهێنان ژماره  (٤) ی ساڵی ٢٠٠٦

هاندانه كان:

ته رخـــان كردنی زه وی بۆ پرۆژه كـانی وه به رهێنـان.  •

گه یاندنی خزمەتگوزارییەكان (ئـاو، ئاوه رۆ، كاره بــا،    •

رێگا و بان) بۆ سنووری پڕۆژه  مۆڵه ت پێدراوه كــانی    

وه به رهێنان.  

به خشین له باج بۆ ماوه ی ده  ساڵ بۆ پرۆژه  مۆڵـه ت    •

پێدراوه كانی  وه به رهێنان.  

به خشین له گومرك بۆ هــاورده كردنـی كـه ره سـته ی    •

خاو و پێداویستیه كانی پرۆژه ی وه به رهێنــان بۆ  

ماوه ی پێنج ساڵ.  

به خشین له گومرك  ئامێر و کەرەستەکانی هــاوردەکراو    •

دوای بەدەستهێنانی مۆڵەتی وەبەرهێنان.  

به خشین له  گومرك  بۆ پارچەی یەدەکی کە نڕخەکانیان    •

لە ١٥٪ لە نڕخی خودی ئامێرەکــە زیـاتـر نەبێـت.  

به خشین له گومرك  بۆ  ئامێر و کەرسـتەی پێویســت  •

بۆ فەراوانکردن یان پەرەپێدان یان نوێکردنەوەی پڕۆژە.  

ئەنجومەنی با�ی وەبەرهێنـان دەتوانێت لــەســەر  •

پێشنیاری دەسـتە،  زەویەکــانـی تایبـەت بەپــڕۆژە    

سرتاتیژیەکان متلیك بکــات بە نڕخێكی هـانـدراو  

کەدەستە پێشنیاری دەکات، یان بێ بەرامبەر.  

هۆكاری ده رچوونی یاساكه:

گه شەپێدانی ئابووری لـه  هه رێمی كوردســتان له     •

گشت بواره كان جگه  له  نه وت و غاز.  

ڕه خسـانـدنی ژینگه ی وه بـه رهێنــــان و كـــار له  •

هــەرێمی كوردستان.  

البردنی رێگره  كارگێری و ته كنیكی و یاساییه كـان    •

له  به رده م كه رتی تایبه ت.  

دڵنیایه كان (گه ره نتیه كان)

بۆ وه به رهێنه رانی ناوخۆیی و بیانی:

بەخشینی زێدەکی:

دەســتە دەســە�تی پێدانـی هانــدان و ئـاسـانکـاری 

زیاتری هەیە بۆ:

ئەو پرۆژانەی، کـە لـە شوێنەکـانـی کـەم گەشــە    •

ئەنجام دەدرێت.  

•  پـڕۆژەکــانی هـاوبەشی لەنێـوان وەبـەرهێنـەری  

خۆماڵی و بیانی.  

پــڕۆژەکــانــی ئــوتــێــل و نـەخـۆشــخـانــە و    •

شارەگەشتیاریەکان و زانکۆکان و قوتابخانەکانی    

بە مەبەستی نوێکردنەوە (هەر ٣ ساڵ جارێك).  

وه به رهێنه ری بیانی ده تــوانێت تـه واوی پـــاره  و    •

قازانجه كانی بنێرێته  ده ره وه  به پێی ئه م یاســایه.   

وه به رهێنه ر ده توانێت پرۆژه كـه  به  ته واوه تی یــان  •

به شێكی بدات به  وه به رهێنه رێكی تر.  

وه به رهێنه ری بیانی ده تـوانێـت وه به رهێنــان لــه   •

  كـوردســتـان بكــات و ١٠٠٪ پـڕۆژه كـه  بــه  نــاوی

خۆیه وه بێت، ده شتوانێت به  هــاوبه شـی لەگـەڵ  

وه بـه رهێنه ری ناوخۆ وه به رهێنان بكات.   
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    تێڕوانین:

بەپێی یاسای وه به رهێنان ژماره (٤) ساڵی ٢٠٠٦ دامه زراوه .  •

ئاسانكاری بۆ وه به رهێنان له  گشت بواره كان ده كات جگه  له  کەرتی نه وت وغاز.  •

كارده كــات وه كـو یه ك په نجـه ره  له نێـوان كـه رتی تایبــه ت و دام و ده زگـاكـانی    •

حكومه تی هه رێمی كوردستان.  

ده سـته بـه ركـردنـی بـه رژه وه نـدی گشـتی بـە پێـدانـی مۆڵـه تـی وه به رهێنـــان    •

بۆ دامه زراندنی پڕۆژە كانی وه به رهێنان.  

كــارده كــات بۆ ئــامــاده كـردنـی نــه خشـــه ی وه به رهێنــانـی كــوردسـتـان.  •

دەستەی وەبەرهێنان کاردەکات لەسەر ئــامــادەکـردنی هەلــی وەبەرهێنــان و    •

پێدانی گشت ئاسانکاریەکان بۆ دامەزراندنی پرۆژەکان لە گشت کەرتەکان.  

كه رته كانی وه به رهێنان:

كه رتی پیشه سازی  •

كه رتی كشتوكاڵ و سه رچاوه كانی ئاو  •

كه رتی گه شت و گوزار  •

كه رتی دارایی و بانكه كان  •

كه رتی كاره با  •

كه رتی گواستنه وه و گه یاندن   •

كه رتی په روه رده   •

كه رتی خوێندنی با�  •

كه رتی ته ندروستی  •

كه رتی كارووباری كۆمه �یه تی  •

كه رتی نیشته جێبوون و رێگاوبان  •

كه رتی بازرگانی  •

كه رتی رۆشنبیری و الوان  •

ژێرخانی ئابووری  •

 

دەستەی وەبەرهێنان
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دەستکەوتەکان 

ده ستكه وته كانی دەستەی وه به رهێنان:

•     به های سه رمایه ی پرۆژه  مۆڵه ت پێدراوه كانی وه به رهێنان  

       ده كاته زياتر له   (٥٧,٨١٧$) ملیار دۆالری ئەمریکی.

•     ژمــاره ی پـڕۆژه ی مـۆڵـه ت پێدراوه كـانـی وه به رهێنــــان،

       کە کاران، ده كاته  (٩٤٠) پڕۆژه .

•     كۆی گشتی زه وی ته رخانكراوه ده كاته  (٧٢٫٠٠٠) دۆنــم.

ڕێژه ی وه به رهێنانی (خۆماڵی، بیانی، هاوبه ش) و رێژەی کەرتەکان

•     ڕێژه ی وه بــه رهـێنـانی خۆمـاڵی ده كـاته  (٨٥) ٪

       رێژه ی وه به رهێنانی بیانی ده كاته  (٩٪)

       رێژه ی وه به رهێنانی هاوبه ش ده كاته  (٦) ٪.

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان 14



پێناسەکان و روونكردنه وه كان

كه رتی وه به رهێنان هاوپێچ بكرێت به  نه خشه ی سه ره تایی پڕۆژه  و 

رووبەڕی پێویسـت بۆ دامه زراندنی پـڕۆژه  و ژمـاره ی هـه لی كـار، کـە 

لـه  پڕۆژه كه ده رەخسێنێت و توێژینه وه ی كه ڵكی ئابووری و ته كنیكی 

به كارهێرناو بۆ به گه ڕخستنی پڕۆژه كه  و پێوه ره كانی، کە تیایدا په یڕه و 

ده كرێت و هه ر زانیاریه كی تر تایبه ت بێت به  پڕۆژه كه .

مۆڵه تی وه به رهێنان: ئه و به ڵگـه نامه یه ی،  کە ده ستـه ی وه به رهێنـــان

ده يدات بـه  وه بـه رهێنـه ری (خـاوه ن پـڕۆژه )، کـە گشـت مـافـه كـــان و

هاندانه كانی یاسای وه به رهێنان پێ وه رده گرێت و گشت ئه ركه كانی 

هاتوو له  یاساكه دا له سه ر وه به رهێنه ر ده سه پێرنێت.

ماوه ی ئه نجامدانی پڕۆژه : ماوه ی پێویست بۆ ئه نجامدانی پڕۆژه ، کە 

پـڕۆژه ی ئه نجـامدانی  بۆ  ده كـات  ده سـتنیشانی  وه به رهـێنه ر 

پێشكه ش  یاخود  به رهه مهێنان  له   به كاربوون  ده ست  وه به رهێنان، 

كردنی خزمه تگوزاری (بەپێی جۆری پڕۆژه ) و ده كرێت ماوه كه  درێژ 

بكرێته وه  له سه ر داوای وه به رهێنه ر بەپێی  یاسا.

پێوه ره كان (ستاندارده كان):  ئه و پێوه رانــه یه ، کە وه به رهێـنه ر به كــاری

(ناوەخۆیی یان  ده هێنێت و په یڕه وی ده كات و ده كرێت پێوه ره كان 

نێـوده وڵــه تی) بیت لــه الیه ن الیـه نی بـاوه ڕپێـكـراو لـه  جیـهــانــدا

په سندكرابێت.

مۆڵەتی  لە  کە  دەگرێتەوە  پێکهاتانە  ئەو  هەموو  پڕۆژه :  پێكهاته ی 

وەبەرهێنان و نەخشەی پەسندکراودا هاتووە .

ڕووبه ری پڕۆژه : رووبەڕی پێویسـت بـۆ پـڕۆژه ی وه به رهێنــان دیــار

ده كــرێـت بـەپێـی نــه خشـه ی سـه ره تـایـی ئـه نـدازه یـی پـڕۆژه، کـە

پێكهاته كانی پڕۆژه ی له سه ر دیار كرابێت.

كه ڵكی ئابووری: توێژینه وه ی ته كنیكی و ئابووری، کە ئاماده  ده كرێت 

لەالیەن نوسینگه ی ئابووریناس مۆڵەت پێدراو لەالیەن سه ندیكای 

ئابووریناسانه وه  له  هه رێم، پێویستە توێژینه وه كه  له سه ر بنه مای 

زانیاری راسته قینه  بێت بۆ بازاڕی ناوچه كه .
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دەستەی وەبەرهێنان: دەستەیەکی سه ربه خۆیه  و یه كێكه  له  پێكهاته كانی 

ئه نجومه نی وه زیرانی حكومه تی هـه رێمی كوردســتان و بەپێی یاسـای

ده سته سه  رۆكی  و  دامه زراوه    ٢٠٠٦ ساڵی  ی   (٤) ژماره   وه به رهێنان 

  سەرۆکایەتی دەکات.

لقەکانی دەستەی وەبەرهێنان: بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکانی وەبەرهێنان 

بەڕێوەبەرایەتیەکانی  و  دهۆك)  و  سلێامنی  (هەولێر،  پارێزگاکانی  لە 

وەبەرهێنان لە ئیدارەکانی (گەرمیان و راپەرین).

ئەنجومەنی با�ی وەبەرهێنان: ئەنجومەنی با�ی وەبەرهێنان لە هەرێم 

جێگری  و  سەرۆک  وەك  وەزیران   ئەنجومەنی  سەرۆکی  لە  پێکدێت 

 ، ئابووری  و  (دارایی  وەزیرەکانی  ئەندامیەتی  بە  و  وەزیران  سەرۆکی 

و  پالندانان  گوزار،  و  گەشت  و  شارەوانی  پیشەسازی،  و  بازرگانی 

کشتوکاڵ و سەرچاوەئاويەكان) و سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان.

وه به رهێنه ر: كه سی رسوشتی یاخود معنوی (نیشتیامنی یان بیانی)، کە 

سه رمایه گوزاری له  هه رێم ده كات بەپێی یاسای وه به رهێنان.

یان  (نیشتیامنی  دراوی  به   پاره   بڕه   به های  وه به رهێنان:  سه رمایه ی 

بیانی)، کە وه به رهێنانی پێده كرێت له  پڕۆژه .

سەرمایەی وەبەرهێنانی بیانی: ئەو سەرمایەیە، کە وەبەرهێنەر  دەیخاتە 

پڕۆژەوە بە نەختی یان بە (عینی) یان بە ماف، کە بەهای دارایی هەبێت 

لە هەرێم.

پڕۆژه ی وه به رهێنان: هه ر چاالكیه كی ئابووری یان پڕۆژه ی وه به رهێنـــان

كه سی سـروشتی یاخـود معنوی دایبمه زرێنێت له سـه ر زه وی، کـە بۆی

ته رخان ده كرێت، به  سه رمایه ی نیشـتیمـانـی  یاخــود بیانی بەپێی

 یـاســای وه به رهێنان و رێنامییه  په یوه سته كان.

داواكــاری: نووســراوی فـه رمی، کـە وه به رهێنه ر ئاراســته ی ده ســته ی

وه به رهێنان یاخود یه كێك له  به ڕێوه به رایه تیه  گشتیه كانی وه به رهێنان له 

پارێزگاكان ده كات، بەمەبەستی دامه زراندنی پڕۆژه یه كی وەبەرهێنان کە 

زانیارییه   پێویسته كانی  تێدایه .

زانیاریە پێویستەکان: تێچووی پڕۆژه  و توانای به رهـه مهێنـان یـــان

پێشكه شكردنی خزمه تگوزاری یاخود قه باره ی لەخۆگرتن بەپێی بوار و 
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بازاڕێکی  عێراق  تری  ناوچەکانی  و  کوردستان  هەرێمی 

گەورەيە بۆ ساغکردنەوەی بەرهەمی پیشەسازی، چونکە لە 

و  كوردستان  بازاڕی  كا�كانی  زۆری  هه ره   زۆربەی  ئێستادا 

عێراق هاورده یه .

زۆربەی ناوچەکانی کوردستان، تا ئێستا بە رسوشتی خۆی 

ماوەتەوە و کانزای جۆرا و جۆرى فلزی و نافلزی خاوی تێدا 

لێ  سـوودی  دەکـرێت  و  ده رنه كراوه   زەوی  لەژێر  کە   هەیە، 

وەربگێرێت بـۆ وه به رهێنان له  بواری کانزاسـازی، هـه روه هـا

ره شنووسی یاسای وه به رهێنانی كانزایی ئاماده كراوه .

بۆ  گونجاوە  زۆر  کوردستان  هەرێمی  هەوای  و  کەش 

دروستکردنی هەموو جۆرەکانی پیشەسازی، چونکە کەش و 

کاریگەی  زۆر  گەرمی  و  ساردی  کە  ناوەندە،  مام  هەوای 

لـەسـەر نــابێـت بـۆ بـه رده وامبـوونی كــاری كــارگــه كـانی

پیشه سازی.

هه رێمی  له   سه و زه   و  میوه جات  له   كشتوكاڵی  به روبوومی 

بۆ کـە سـه رچـاوه ی كه ره سـته ی خـاوه   كوردستان هه یه ، 

بۆ به هێز  فاكته رێكی  ده بێته   کە  كشتوكاڵی،  پیشه سازی 

به دیهێنانی ئاسایشی خۆراك له  ناوچه كه .

هەرێمی کوردستان بە ناوچەیەکی گەشتیاری و کشتوکاڵی 

نــاســراوە ئــەمـەش کــاريـگـەری ئـەرێـنی راسـتـەوخۆ و 

نـاراسـتەخـۆی هـه یـه  لـەسـەر بـەرەوپـێشـچوونی کـەرتی 

پیشەسازی.

پیشه سازی ده رمان له  هه رێمی كوردستان دامه زراوه  بەپێی 

به  گه شەپێدانه . پێویستی  و   cGMP ستانداردی جیهانی 

هه بوونی ده ستی كاری كارامه  و شاره زا و هه رزان له  هه رێمی 

كوردستان.

ناوچەی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە شوێنێکی گونجاو لە 

رۆژهە�تی ناوەراست، کە نزیکە بۆ هێنانی تەکنەلۆژیـا و

ئاڵ و گۆڕکردنی شارەزایی لە ئەوروپاوە، هەروەها دەرفەتێکە 

بۆ راکێشانی سەرمایەداران.

بازرگانی  گۆڕى  و  ئاڵ  دەکـرێـت  کوردســتان  هەرێمی  لە 

بکرێت لە رێگــای بەنــدەرە ئـاوییەکــانـی (برصە/ عێراق) و 

تورکیا). (مێرسین/  و  ئوردن)  (عەقەبە/ 

هەبوونی بەشی کارگۆ لە هەر دوو فڕۆکەخانەی نێوەدەوڵەتی 

هەولێر و سلێامنی بۆ گواستنەوەی کەرەستەی خاو و ئاڵ و  

گۆڕی بازرگانی.

هه بوونی شار و ناوچه ی پیشه سازی و دامه زراندنی شار و 

ناوچه ی پیشه سازی نوێ ،  کە نەخشەی جێبەجێکردنی بۆ  ئاماده

  كراوه  به  مه به ستی ره خساندنی ژینگه ی له بار بۆ جێبه جێ 

كـردنی ده رفـه ته كـانی وه به رهێنان له  كه رتی پیشه سازی.

كۆڵـه کـه كــان:

وه به رهێنان له  كه رتی پیشه سازی
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بۆ  پێویستی هه نوكه ییه   پیشه سازی  ناوچه ی  دامه زراندنی 

كۆكردنه وه ی پڕۆژه  پیشه سازیه كان له گه ڵ پاشكۆكانیان، وه ك 

پێشانگا و شوێنی بازرگانی و كۆنتڕۆڵی جۆری و په یامنگای 

پیشه یی و بنكه ی ته ندروستی و شوێنی حه وانه وه ی كارمه نده

  بیانیه كان، بنكه ی به رگری شارستانی و ستادیۆمی وه رزشی 

و مزگه وت و هه ر خزمه تگوزارییه كی دیكه .

جیـاكـردنــه وه ی به   پێویسـتی  پیشـه سـازی  فره پۆلیـنی 

زه ویه كانی ناوچه ی پیشه سازی بەپێی تایبه مته ندی، وه ك 

ناوچه ی خۆراك و خواردنه وه كان و ناوچه ی ده رمانسازی و 

كه ل و په لی پزیشكی و ناوچه ی پیتڕۆكیمیاویات  و ناوچه ی 

پیشه ســازی ناوچـه ی  کە  ...هتد،  و  پیشه سـازی سووك 

پیشه ســازیه كــان پۆلـینه   به   تايبـه ت  بلۆكی  كۆمـه ڵـێ 

لەخۆده گرێت.

هه بوونی ده ستی كاری هه رزان و كارامه  له  ده رچووانی زانكۆ 

و په یامنگاكان بۆ به ڕێوه بردن و به گه ڕخستنی شار و ناوچه 

پیشه سازیه كان له  هه رێمی كوردستان.

کۆڵەکەكانی دامه زراندن:

وەبەرهێنان لە بواری دامەزراندنی

شـار و ناوچـە پیشـەسـازیەکــان
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هەلەکانی وەبەرهێنان لە دروستکردنی شار و ناوچە پیشەسازیەکان:

پارێزگای هەولێر:

١- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی ئارارات و (مێدیکاڵ ستی)/ 

قەزای خەبات.

٢- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی تیامر.

٣- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی/ سۆران.

پارێزگای سلێامنی:

١- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی عەربەت.

٢- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی/ رۆژئاوای سلێامنی.

پارێزگای دهۆك:

١- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی/ قەزای زاخۆ.

٢- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی/ قەزای بەردەرەش.

٣- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی/ قەزای بامەرنێ.

پارێزگای هەڵەبجە:

١- دامەزراندنی دوو ناوچەی پیشەسازی/

پارێزگای هەڵەبجە.

ئیدارەی گەرمیان:

١- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی/ قەزای کەالر.

راپەرین: ئیدارەی 

١- دامەزراندنی ناوچەی پیشەسازی/ قەزای رانیە.

به مه به ستی  وه به رهێنه ران  راسته وخۆی  كردنی  بانگه شه  

ئاراسته كردنی پڕۆپۆ زەڵی تایبه ت به  ده رفه تی دروستكردنی 

شـــار و ناوچـه ی پیشه ســازی لـه  هه رێمـی كوردســتان و

هـه ڵـبژاردنـی بـاشـرتیـن پـڕۆپـۆ زەڵ بـۆ پـێـدانی مـۆڵـه تی

وه به رهێنان بۆ وه به رهێنه ر به  سیفه تی گه شه پێده ر.

ئاسانكاری كردن بۆ به خشینه كان و رێگه پێدان بۆ هێنانی

كه ره سته ی پێویست له  ده ره وه .

راسته وخۆی گرێبه ستی  به   جێبه جێكردن  میكانیزمی 

.BOT یان   PPP   وه به رهێنان یاخود به

هه ماهه نگیكردن و كارئاسانكردن بۆ وه رگرتنه وه ی ره زامه ندی 

الیه نه  په یوه ندیداره كان.

البـردنی هــه ر كۆسـپ و گرفتێـك، کـە رووبـه رووی پڕۆژه كـه

ده بێته وه .

پڕۆژه كانی به   تایبه ت  داتاكان  و  زانیاری  گشت  پێدانی 

مایه ی  ده بنه   و  داده مه زرێت  ناوچه كه   له   کە  پیشه سازی، 

قازانج بۆ گه شه پێده ر.

كـاركـردن بۆ پاراســتنی گشــت مـافـه كـانی گـه شه پێـده ر و

وه به رهێنه رانی پڕۆژ پیشه سازیه كان بەپێی یاسا و رێنامییه

  كارپێكراوه كان له  هه رێمی كوردستان.

تاكو  پێویسته كان  خزمەتگوزارییە  دابینكردنی  و  گه یاندن 

سنووری پڕۆژه  وه ك ئاو و ئاوه ڕۆ و شه قام و كاره با.

رێكاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:
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وەبەرهێنان له  بواری
پیشه سازی پیتڕۆكیمیاویات 

هه بوونی كه ره سته ی خاو (غازی رسوشتی)، کە سامانێكی 

خۆماڵی هه رێمی كوردستانه .

هه بوونی نه وتی ره ش له  پاشاموه ی پا�وتگەكانی نه وت

له هه رێم.

پیشه سازی  له   به رهه مهێرناو  كه ره سته ی  به كارهێنانی 

كردنی نه وت و غاز بۆ دامه زراندی پیشه سازی كیمیاوی تر 

له  هه رێم.

هه بوونی بازاڕی گه وره  و فراوان بۆ ساغكردنه وه ی به رهه می 

تری  ناوچه كانی  و  كوردستان  هه رێمی  له   پیتڕۆكیمیاویات  

عێراق و هه نارده كردن.

و كشتوكاڵ  له   پیتڕۆكیمیاویه كان  به رهه مه   به كارهێنانی 

پیشه سازی تێكستایڵ و كارپێكردنی بزوێنه ره كان و بیناسازی.

به كار هێنانی كه ره سته ی خاوی رسوشتی بۆ دروستكردنی 

په یینی یۆریا و غازی ئه مۆنیا و ئه تیلین و پرۆپیلین و نه وتی 

ره ش بۆ به رهه مهێنانی بۆیه ی ره نگاوره نگ و داو و نایلۆن و 

رۆنی بزوێنه ره كان.

  رێکاری كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

بۆ هێنانی  رێگه پێدان  و  به خشینه كان  بۆ  ئاسانكاری كردن 

كه ره سته ی پێویست له  ده ره وه .

گرتنه به ری رێكاره  یاساییه كان بۆ دانانی تاریفه ی گومرگی 

به مه به ستی  هاوشێوه كان  بیانیه   به رهه م  هاورده ی  له سه ر 

پاڵشتی و به رژه وه ندی به رهه می خۆماڵی.

هه ماهه نگی كردن له گەڵ وه زاره تی سامانه  رسوشتییه كان و 

الیه نه  په یوه ندیداره كان بۆ ئاسانكردنی پێدانی كه ره سته ی 

خاو.

كۆڵه که كانی دامه زراندن:
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١. كارگه ی به رهه مهێنانی پیتڕۆكیمیاویات بۆ به رهه مهێنانی 

بەرهەمهێنانی سەروی  توانای  بە  و... هتد  یۆریا  و  ئەمۆنیا 

١,٠٠٠,٠٠٠ تەن/ ساڵ (یەك کارگە) له سه ر ئاستی هه رێم.

گازی  لە  پرۆپیلین  و  ئەثیلین  به رهه مهێنانی  كارگه ی   .٢

رسوشتی بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ١٥٠,٠٠٠تەن/ 

ساڵ (یەك کارگە) له سه ر ئاستی هه رێم.

بە  پۆلیسرت  قوماشی  و  نایلۆن  به رهه مهێنانی  كارگه ی   .٣

(یەك  ساڵ  تەن/  سەروی٢٠٠,٠٠٠  بەرهەمهێنانی  توانای 

کارگە) له سه ر ئاستی هه رێم.

بە  لە کەرەستەی خاوەوە   (PVC) بەرهەمهێنانی  كارگه ی   .٤

(یەك  تەن/ ساڵ  بەرهەمهێنانی سەروی ٢٠٠,٠٠٠  توانای 

کارگە) له سه ر ئاستی هه رێم.

٥. كارگه ی به رهه مهێنانی ره نگ و واكس و لكێنه ر سیكۆتین  

سەروی  بەرهەمهێنانی  توانای  بە  ره ش  نه وتی  له   هتد  و 

٥٠,٠٠٠ تەن/ ساڵ (٦ کارگە) له سه ر ئاستی هه رێم.

٦. كارگه ی به رهه مهێنانی زه یتی بزوێنه ر (زیت التشحیم) له

  نه وتی ره ش بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ١,٠٠٠,٠٠٠ 

لرت/ ساڵ (٤ کارگە) له سه ر ئاستی هه رێم.

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  بواری

پیشه سازی پیتڕۆكیمیاویات:
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وەبەرهێنان لە بواری
پیشه سازی پزیشكی و ده رمان

هه بوونی دامه زراوه ی   (KMCA) سه ر به  وه زاره تی ته ندروستی 

له  حكومه تی هه رێمی كوردستان، کە تایبه مته نده  به  پێدانی 

مۆڵه تی هێنان و دروستكردنی ده رمان و ئامێر و کەل و پەلی 

پزیشكی، کە ئه ركی كۆنتڕۆڵی جۆری چه ندایه تی و جۆرایه تی 

لەخۆ ده گرێت بۆ به رهه می ئه م پیشه سازیه  به  په یڕه وكردنی  

دامه زراندنی له    ١٣٤٨٥ وئایزۆی   (cGMP ) پێوه ره كانی 

پڕۆژه كان.

ساڵە   (١٢) کوردستان  هەرێمی  لە  دەرمان  پیشەسازی 

دامەزراوە بۆیە دەکرێت سود لە شارەزاییەکان وەربگیرێت بۆ 

پڕۆژەی نوێ.

عێراق  و  كوردستان  هه رێمی  له   فراوان  بازاڕێكی  هه بوونی 

ده رفـه تــی ره خسـاندنی  بۆ  هـه نوكه ییه   پێـداویسـتیه كی 

وه به رهێنانی زیاتر له  بواری پیشه سازی پزیشكی و ده رمان.

نێوده وڵه تیه كانی فرۆكه خانه   له   كارگۆ  به شی  هه بوونی 

ئاسانكردنی  بۆ  به هێزه   هانده رێكی  كوردستان  هه رێمی 

هێنانی كه ره سته ی خاو و هه نارده كردن.

سا�نه  ده رچوانێكی زۆر هه یه  له  زانكۆ و په یامنگا پزیشكی و 

ته كنیكییه كان کە كار له م پیشه سازیه  بكه ن.

به رهه مه كانی ئه م پیشه سازیه  بۆ پاراسنت و چاره سه ركردنی 

ته ندروستی مرۆڤ و ڤێرتنه ری به كار ده هێرنێت.

  رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

دامه زراندنی ناوچه ی پیشه سازی تایبه ت به  ده رمانسازی 

و به رهه مهێنانی کەل و پەلی پزیشكی وه ك مدیكه ڵ ستی.

په یوه ندیداره كان الیـه نه   لـه گه ڵ  به رده وام  هه ماهه نگی 

(ته ندروستی و پیشه سازی) بۆ البردن و چاره سه ركردنی

هه ر گرفتێك بێته  پێش وه به رهێنان له م بواره .

كۆڵه که كانی دامه زراندن:
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 له سه ر ئاستی هه رێم

 له سه ر ئاستی هه رێم

 له سه ر ئاستی هه رێم

 له سه ر ئاستی هه رێم٢

٢٢٢٢٢٢

پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 

توانای به   جۆراوجۆر   فارماسوتیكاڵ  ده رمانی  به رهه مهێنانی  کارگه ی 
به رهه مهێنان بەپێی پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی عێراق و هه نارده كردن

کارگه ی به رهه مهێنانی کەل و پەلی پزیشكی جۆراوجۆر  بۆ مه وادی كۆنسیومه بڵ 
عێراق بازاڕی  و  هه رێم  له   بازاڕ  پێداویستی  بەپێی  به رهه مهێنان  توانای  به  

و هه نارده كردن

پزیشكی  جوانكاری  و  كۆسمه تیكس  جوانكاری  به رهه مهێنانی  کارگه ی 
جۆراوجۆر  به  توانای به رهه مهێنان بەپێی پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی 

عێراق و هه نارده كردن

کارگه ی به رهه مهێنانی رسنج و كیسی خوێن و ...هتد به  توانای به رهه مهێنان 
بەپێی پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی عێراق و هه نارده كردن

بەپێی  به رهه مهێنان  توانای  به   نه شته رگه ری  داوی  به رهه مهێنانی  کارگه ی 
پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی عێراق و هه نارده كردن

بەپێی  به رهه مهێنان  توانای  به   پزیشكی  لۆكه ی  به رهه مهێنانی  کارگه ی 
پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی عێراق و هه نارده كردن

بەپێی  به رهه مهێنان  توانای  به   مرۆڤی  ڤاکسینی  بەرهەمهێنانی  کارگەی 
پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی عێراق و هه نارده كردن

بەپێی  به رهه مهێنان  توانای  به   ڤێرتنەری  دەرمانی  بەرهەمهێنانی  کارگەی 
پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی عێراق و هه نارده كردن

کارگەی بەرهەمهێنانی ڤاکسینی ئاژەڵ و پەلەوەر به  توانای به رهه مهێنان بەپێی 
پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی عێراق و هه نارده كردن

توانای به   پزیشكی  تاقیگه یه كانی  شله مه نیه   به رهه مهێنانی  کارگه ی 
به رهه مهێنان بەپێی پێداویستی بازاڕ له  هه رێم و بازاڕی عێراق و هه نارده كردن

دەرفەتەکانی وه به رهێنان له  بواری

پیشه سازی پزیشكی و ده رمان 
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وەبەرهێنان لە بواری

پیشەسازی خۆراك و خواردنەوەکان

  كۆڵه که كانی دامه زراندن:

بواری له   وه به رهێنان  بۆ  شیاوه   زۆر  ناوچه یه كی  كوردستان  هه رێمی 

جوگرافیای  هه واو  و  كه ش  گونجانی  له به ر  كشـتوكـاڵی  پیشـه سـازی 

و  دانه وێڵه   و  میوه جات  له   هه یه   زۆر  خۆماڵی  به رهه مێكی  کە  ناوچه كه، 

و  هه رێم  بازاڕی  پێداویستی  له   کە  و...هتد ،  باده م  و  جـۆز  و  پاقله مه نی 

ناوچه كه  زیاتره ، و بۆ  پاراستنی به روومی كشتوكاڵی ده كرێت سوودی لێ 

وه ربگیرێت وه ك كه ره سته ی خاوی سه ره كی بۆ پیشه سازی كشتوكاڵی.

به كارهێنانی به رووبوومی سامانی ئاژه ڵ وه ك كه ره سته ی خاوی سه ره كی 

بۆ پیشه سازی خوراك  .

هه بوونی بازاڕێكی باش و فراوان بۆ ساغكردنه وه ی به رهه مه كانی خۆراك 

سیاسه تی  هه نارده كردن .  و  عێراق  له   و  هه رێم  ناو  له   خواردنه وه كان  و 

حكومه تیش بریتیه  له  كه مكردنه وه ی هاورده كان.

 رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

پاراستنی به رهه می خۆماڵی به  یاسا ده كرێت.

پۆڵێنی به   تایبه ت  بەشێك  پیشه سازییه كان  ناوچه   و  شار  گشت  له  

پیشه سازی خۆراك دانراوه  به مه به ستی ئاسانكردنی ته رخانكردنی زه وی.

زیادكردنی به رهه می كشتوكاڵی له هه ردوو بواری چاندن و سامانی ئاژه ڵ 

له ڕێگه ی  دامه زراندنی پڕۆژه ی نوێ.

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان 24



١    ١  ١  ٢  ٢  ٣

١    ١  ١  ٣  ٣  ٤

١   ٢  ٢  ٣  ٣  ٤

١    ١  ١  ٢  ٢  ٢

١    ١  ٢  ٢  ٢  ٣

١    ١  ٢  ٢  ٢  ٢

٢   ٢  ٢  ٢  ٢  ٤

١   ٢  ٢  ٣  ٢  ٢

١    ١  ٢  ٥  ٣  ٥

 ١  ٢  ٢  ٢

١    ١  ١  ٢  ٢  ٤

١    ١  ١  ١  ١  ١

١   ١  ٢  ٢  ٢  ٣

١  ١  ٢  ٢  ٢  ٤

١  ١  ٢  ٥  ٣  ٥

    ١    ٢  ٢  ٢

   ٢  ٣  ٣  ٣

١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

 له سه ر ئاستی هه رێم٣

ژ
پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 

دەرفەتەکانی وەبەرهێنان لە بواری 

پیشەسازی خواردن و خواردنەکان

بەرهەمهێنانی  توانای  بە  سوور  گۆشتی  دەستەکردنی  و  ئامادەکردن  كارگه ی 
سەروی ١,٠٠٠ تەن/ ساڵ

سەروی  بەرهەمهێنانی  توانای  بە  بەستێندراو  ئامادەکراوی  خۆراکی  كارگه ی 
١,٠٠٠ تەن/ ساڵ

سەروی  بەرهەمهێنانی  توانای  بە  ترتاپاك  و  بوتڵ  لە  میوە  شەربەتی  كارگه ی 
٣,٠٠٠,٠٠٠ لیرت/ ساڵ

کارگەی دروستکردنی شەکر و شه كری كڵۆ

كارگه ی جبسی پەتاتە و پۆفەك و بوشار بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی
٢٫٢٥٠ تەن/ ساڵ

توانای  بە  هەنگوێن  کردنی  بۆتل  لە  و  هەنگوێن  مۆمی  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
بەرهەمهێنانی سەروی ٢٠٠ تەن/ ساڵ

كارگه ی دۆشاوی تەماتە، دۆشاوی ترێ، خورما و مره بای جۆراو جۆر بە توانای 
بەرهەمهێنانی سەروی ٥,٠٠٠ تەن/ ساڵ

و  سه وزه وات  و  میوەجات  لەقوتوکردنی  و  خۆشکردن  و  دەستەکردن  كارگه ی   
زەیتون بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ٥,٠٠٠ تەن/ ساڵ

زیتون)  گەمنەشامی.  (گۆڵەبەڕۆژە،  رووەکی  رۆنی  به رهه مهینانی  كارگه ی 
پا�وتەکراو بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ١٠٠,٠٠٠ لیرت/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی شیره مه نی بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی
٣,٠٠٠ تەن/ ساڵ

توانای  بە  بسکویت  جۆرەکانی  و  شۆک�ت  و  نەستەلە  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
بەرهەمهێنانی سەروی ٠٠٠, ٣ تەن/ ساڵ

توانای بەرهەمهێنانی سەروی  بە  به رهه مهێنانی مەعکرۆنی و شعرییە  كارگه ی 
١,٥٠٠ تەن/ ساڵ

سەروی  بەرهەمهێنانی  توانای  بە  کحول  بێ  بیرەی  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
٢,٠٠٠,٠٠٠ لیرت/ ساڵێکدا

كارگه ی به رهه مهێنانی دروستکردنی ئالیکی ماسی و ئاژه ڵ و په له وه ر

...هتد بە توانای بەرهەمهێنانی  كارگه ی به رهه مهێنانی رسکه ی ترێ و هه نار و 
سەروی ٢٠٠ تەن/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی ئاردى گەمنەشامی و نیشاستە بە توانای بەرهەمهێنانی 
سەروی٤٥٠ تەن/ ساڵ

سه روی  به رهه مهێنانی  توانای  به   غازیه كان  خواردنه وه   به رهه مهێنانی  كارگه ی 
١٥,٠٠٠,٠٠٠ لرت/ ساڵ

به دیكه   به ستووه كانی  شه ربه ته   و  كرێم  وئايس  موطا  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
  توانای به رهه مهێنانی سه روی ٥,٠٠٠,٠٠٠  پارچه / ساڵ

به رهه مهێنانی به   زه ڵم  له  سه رچاوه ی  كانزایی  ئاوی  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
سه رووی٣,٠٠٠,٠٠٠ لیرت/ ساڵ
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كۆڵه که كانی دامه زراندن:

وه به رهێنان له  بواری

بیناسازی و كانزاسازی

به كارهێنانی كانه كان له  هه رێمی كوردستان بۆ دابین كردنی كه ره سته ی خاو.

دامه زراندنی پڕۆژه  گەورەكان له  هه رێمی كوردستان و عێراق پێداویستی هه رێم و 

عیراق بۆ به رهه مه  كانزاییه كان و بیناسازیه كان زیاد ده كات و هه نارده كردن.

هەرێمى كوردستان ده وڵه مه نده  بـه  چەنديـن جـۆرى كـانزايی فلـزی و نافلزى  

وه ك به ردی الیمستۆن و به ردی مەڕمەڕ و گه چ و ...هتد.

وه به رهێنانی  په ره پێدانی  بۆ  كوردستان  هه رێمی  حكومه تی  پێدانی  گرنگی 

كانزاسازیی، ره شنووسی یاسای وه به رهێنـانی كانزایی ئـامـاده كراوه  لەالیــەن

ره شنووسه كه ی  و  وه به رهێنان  ده سته ی  و  رسوشتییه  كان  سامانه   وه زاره تی 

نێردراوه  بۆ سه رۆكایه تی ئه نجومه نی وه زیران، کە پاڵپشتە بۆ جێبه جێكردنی 

بەپێی  نافلزی  و  فلزی  و  بیناسازیی  پیشه سازی  وه به رهێنانی  ده رفه ته كانی 

پێوه ره  نێوده وڵه تییه كان.

توێژینه وه ی جیۆڵۆجی بۆ زانینی رێژه ی یه ده ك له  كانزاكان به رده سته  له  وه زاره تی 

بەردی  و  کلس  بەردی  کانزاکانی  لەسەر  بەتایبەتی   رسوشتییه  كان  سامانه  

مەڕمەڕ و گەچ و کانزای تر.

هه بوونی سكراب   له  هه رێم و ناوچه كانی تری عێراق  و به كارهێنانی بۆ دووباره

  دروستكردنه وه ی كه رسته ی خاو بۆ پیشه سازی فلزی.

  رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

هه ماهه نگی كردن له گه ڵ الیه نه  په یوه ندیداره كان بۆ سوودوه رگرتن له  كه ره سته ی

 خاوی كانزایی له  كانه كان، کە  به كاربهێرنێت له م پیشه سازیه .

کار دەکرێت بۆ پاراستنی بەرهەمی خۆماڵی بە پێی یاسا بەرکارەکان لە هەرێم.
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  بواری

پیشه سازی بیناسازی و فلزی ژ

توانای  بە  ئۆتۆماتیک  تەواو  هونەری  خشتی  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
بەرهەمهێنانی سەروی ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دانە/ ساڵ

کارگەی بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی (٢,٠٠٠,٠٠٠) 
ته ن/ ساڵ

نوێ تەكنەڵوژيای  بەكارهێناىن  بە  ئامادەکراو  بینای  به رهه مهێنانی  كارگه ی 

بەكارهێناىن  بە  رسوشتی  گرانێتی  و  مەڕمەڕ  بەردی  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
نوێ تەكنەڵوژيای 

بەكارهێناىن  بە  ئاسن  پرۆفایڵی  و  ئاسن  پارچە  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
نوێ تەكنەڵوژيای 

كارگه ی به رهه مهێنانی پرۆفایڵی ئەلەمنیۆم بە بەكارهێناىن تەكنەڵوژيای نوێ

بە  کۆمپەست  مەوادی  لە  شیش  شێڵامن،  پرۆفایڵ،  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
نوێ تەكنەڵوژيای  بەكارهێناىن 

كارگه ی تواندنه وه ی سکرابی ئەلەمنیۆم و دووباره  دروستكردنه وه ی كه ره سته ی 
بەكارهێناىن تەكنەڵوژيای نوێ خاو بە 
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هه رێمی كوردستان ناوچه یه كی ده وڵه مه نده  به  به رووبوومی 

كشتوكاڵی له  هه ردوو بواری چاندن و سامانی ئاژه ڵ سا�نه

  به  هه زاران ته ن به رووبوومی هه یه .

به  كارهێنانی به رووبومی كشتوكاڵی له  هه رێم وه ك (لۆكه ، كه تان 

و پێسته ) بۆ دابین كردنی كه ره سته ی خاو بۆ ئه م پیشه سازیه . 

به كارهێنانی چه رم بۆ پیشه سازیه  چه رمیه كان.

و  كوردستان  له   باش  شاره زايى  هه بوونی  له   سوودوه رگرتن 

عێراق تایبه ت به م پیشه سازیه .

جێبه جێكردنی ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  بواری پیشه سازی 

پیتڕۆكیمیاویات  هۆكار ده بێت بۆ به كارهێنانی به رهه مه كانی 

داوی پۆڵسته ر له  پیشه سازی تێكستایه ڵ.

کڕینی  لەسەر  زۆر  خواستێکی  و  گەورە  بازارێكی  هەبوونی 

و  كوردستان  هەرێمی  لە  پیشەیە  ئەم  بەرهەمەکانی 

ناوچەکانی تری عێراق.

هه بوونی ده ستی كاری زۆر و كارامه  و هه رزان بۆ كاركردن له

  كه رتی پیشه سازی ئه م بواره .

ئاسانكاری و هـاندانی زێده كی دەدرێت به  خـاوه ن پڕۆژه كـانی 

ئه م بواره .

هـانداىن جوتيـاران بۆ چـاندنی لۆکـە و کەتان وزيادكـردىن 

بەرهەم.

هـانداىن خاوەن ئاژه ڵ و له وه ڕگاكـان و سـه ربڕینخـانه كـان 

بۆ خۆشكردنی پێسته تا وه ك كه ره سته ی خاو له  پیشـه سازیـه

  چه رمیه كان  به كار بهێرنێت. 

هـانداىن خاوەن ئاژه ڵ و له وه ڕگاكــان بۆ پـاراستنی خـوری 

تاكو بـۆ پیشـه سـازی تێكستایه ڵی خـوری و دروسـتكردنی 

مافور به كاربهێرنێت.

رێکاره  كرده ییه كان:كۆڵه که كانی دامه زراندن:
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پیشه سازی رسنت و چنین و چەرم
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دانە/ ساڵ و  توانای سەروی ٣٠,٠٠٠  بە  بالیف  و  لێفە  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
مۆكیت وكومبار بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ٧٥٠,٠٠٠ م٢/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی كوتاڵی لۆكه یی 

كارگه ی به رهه مهێنانی داوی خوری و مافوور

بە  پیاوان)  و  (ئافره تان  گه وره   شیرخۆر،  منداڵی  جلوبەرگی  دورمانی  كارگه ی 
توانای بەرهەمهێنانی سەروی ١٥٠,٠٠٠ دانە/ ساڵ

کارگەی دروستکردن و دورمانی کەل و پەل و جل و بەرگ و پێداویستی سەربازی 
بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ٥٠,٠٠٠ دانە/ ساڵ

توانای  بە  سالید  کانزایی  و  پالستیکی  پەردەی  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
بەرهەمهێنانی سەروی ١٥,٠٠٠ م٢/ ساڵ

كارگه ی پیشەسازیە چەرمییەکان
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پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  بواری

پیشه سازی رسنت و چنین و چەرم ژ
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هه بوونی خواست له سه ر وه به رهێنان له  بواری پیشه سازی 

جۆراوجۆر له  هه رێمی كوردستان لەالیەن وه به رهێنه رانه وه .

جیاجیاكانی  ناوچه   له   پیشه سازی  ناوچه ی  هه بوونی 

كوردستان، کە ده كرێت ئه م پیشه سازیه ی تێدا دامبه زرێت.

هه بوونی پاشاموه ی جۆراوجۆر، کە ده كرێت به كاربهێرنێت 

بۆ تواندنه وه  و دووباره  دروستكردنی كه ره سته ی خاو.

بۆیه نارساوه ،  كشتوكاڵی  ناوچه ی  به   به گشتی  كوردستان 

  پێویستی به  به رهه مهێنانی ئامێری كشتوكاڵی و كه ره سته   هه یه .

هه رێمی  له   جیاجیاكان  ناوچه   به رده وامی  فراوانبوونی 

كه ره سته ی  و  ئامێر  به كارهێنانی  به   پێویستی  كوردستان 

بواره له م  وه به رهێنان  به رهه مه كانی  واتا  هه یه   جۆر  جۆراو 

  بازاڕێكی گه رمیان هه یه .

   رێکاره  كرده ییه كان:

كار كردن بۆ پاراستنی به رهه می خۆماڵی به  یاسا ده كرێت.

پێـدانی هـانـدان و ئـاسـانـكـاری زێـده كی بـۆ ئـه م جـۆره 

پیشه سازیه .

كۆڵه که كانی وه به رهێنان:

وه به رهێنان له  بواری

پیشه سازی جۆراو جۆر

   ١  ١  ١  ١

   ١  ١  ١  ١

   ١  ١  ١  ١

هه رێم ئاستی  له سه ر  ٢

١

٢

٣

٤

٥

٦

هه رێم ئاستی  له سه ر  ٢

هه رێم ئاستی  له سه ر  ٢

پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیداری

گه رمیان 

ئیداری

راپه رین 

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  بواری

پیشه سازی جۆراوجۆر
ژ

كارگه ی پێکەوە بەستنی (تجمیع) ئۆتۆمبێلی صالون و باص به  قه باره ی جۆراو جۆر 

كارگه ی پێکەوە بەستنی (تجمیع) ئۆتۆمبێڵی بارهەڵگر (پیکاب و لۆری و... هتد) 

كارگه ی پێکەوە بەستنی تراکتۆر و ئامێرە كشتوكاڵيەكان

سەروی  بەرهەمهێنانی  توانای  بە  ئۆتۆمبێل  پاتری  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
٢٥٠,٠٠٠ دانە/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی ئانتیفریزی ئۆتۆمبێڵ بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی 
٣٠٠ تەن/ ساڵ

بەرهەمهێنانی سەروی  توانای  بە  کارەبایی  پێوه ری  جۆرە  هەموو  دروستکردنی 
٦٠,٠٠٠ دانە/ ساڵ
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   ١  ١  ١  ١

   ٣  ٣  ٣  ٣

   ١  ٢  ٢  ٢

   ١ ١ ١  ٢  ٢  ٢

   ١  ٢  ٢  ٢

   ١  ٢  ٢  ٣

    ١  ١  ١

    ١  ١  ١

    ١  ٢  ٢

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

هه رێم ئاستی  له سه ر  ٦

هه رێم ئاستی  له سه ر  ٣

هه رێم ئاستی  له سه ر  ٢

هه رێم ئاستی  له سه ر  ٢

   ١ ١ ١  ٣  ٤  ٤

    ١  ١  ١

    ٣  ٣  ٢

   ١  ٢  ٢  ٢

   ١  ١  ١  ١

   ١ ١ ١  ١  ١  ٢

   ١ ١ ١  ١  ١  ٢

   ١ ١ ١  ١  ١  ٢

توانای  بە  ماڵ  ناو  بۆ  جۆر  جۆراو  کارەبایی  ئامێری  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
بەرهەمهێنانی سەروی ٥,٠٠٠ دانە/ ساڵ

بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی  كارگه ی به رهه مهێنانی ترانسفۆرمەری کارەبا 
٦,٠٠٠ دانە/ ساڵ

بەرهەمهێنانی  توانای  بە  جۆراوجۆر  کارەبای  ستووىن  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
سەروی ٣٠,٠٠٠ دانە/ ساڵ

بەرهەمهێنانی  توانای  بە  جۆراوجۆر  کێبڵی  و  وایەر  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
سەروی ٦,٠٠٠,٠٠٠ م/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی بۆرد و بۆکسی کارەبایی لە پلێتی ئاسن و له  پالستیك بە 
توانای بەرهەمهێنانی سەروی ٦٠,٠٠٠ دانە/ ساڵ

دروستکردنی پالك و سویچ کارەبایی و... هتد بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی 
٧٥,٠٠٠ دانە/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی تەختەداری ئاسایی و داپۆشدراوی جۆراو جۆر بە توانای 
بەرهەمهێنانی سەروی ٦٠,٠٠٠ م٢/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی کاغەز و مەقەبای شەپۆالوی و ئەستوور و رەق و ته نك بە 
توانای بەرهەمهێنانی سەروی ٣٠,٠٠٠ م٢/ ساڵ 

كارگه ی به رهه مهێنانی کاغەز لە پاشاموەی کشتوکاڵی و کاغەزیەکان بە توانای 
بەرهەمهێنانی سەروی ١٠,٠٠٠ تەن/ ساڵ

سەروی  بەرهەمهێنانی  توانای  بە  رەنگ  چوار  لە  زیاتر  پێشکەوتوو  چاپخانەی 
٢,٠٠٠ تەن/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی پەینی کیمیاوی جۆراوجۆر

كارگه ی به رهه مهێنانی كۆستێك سۆدا بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ١,٥٠٠ 
تەن/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی پاککەرەوکانی شل و رەق بە هەموو جۆرەکانی بە توانای 
بەرهەمهێنانی سەروی ١,٠٠٠ تەن/ ساڵ

سەروی  بەرهەمهێنانی  توانای  بە  سۆلفۆنیک  ترشی  به رهه مهێنانی  كارگه ی 
١,٥٠٠ تەن/ ساڵ

كارگه ی به رهه مهێنانی تایەی ئۆتۆمبێل بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ٥,٠٠٠ 
تەن/ ساڵ

 HDPE كارگه ی به رهه مهێنانی بۆڕی ئاوی پالستیکی (صحی) و بۆری ئاوەڕۆ لە
بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ٧٥,٠٠٠  تەن/ ساڵ

كارگه ی دروستكردنی كەل وپەلی ناو ماڵی جۆراو جۆر به  دار و  پالستیك و  ئێم 
دی ئێف بە توانای بەرهەمهێنانی سەروی ٧٠٠ تەن/ ساڵ

به رهه مهێنانی دووبارە  و  مه طاطیەکان  پاشاموه   ریسایكلینگی  كارگه ی 
خاو كه ره سته ی 

كارگه ی ریسایكلینگی پاشاموە پالستیكیه كان و به رهه مهێنانی كه ره سته ی خاو

خاو كه ره سته ی  به رهه مهێنانی  دووباره   و  شووشه   ریسایكلینگی  كارگه ی 

كارگه ی ریسایكلینگی كاغه ز و كارتۆن  و دووباره  به رهه مهێنانی كه ره سته ی خاو

پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  بواری

پیشه سازی جۆراوجۆر
ژ
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هه رێمی كوردستان ناوچه یه كی زۆر شیاوه  بۆ وه به رهێنان له  كه رتی 

ئاو بەپێی كه ش و هه واو جوگرافیای  كشتوكاڵ و سه رچاوه كانی 

ناوچه كه، کە له  مێژوودا سه ملێرناوه  کوردستان بێشکەی سەرەکی 

كشتوكـاڵ و ئاژه ڵـداری بووه  وئــه م بــابه ته  لــه  شوێنه واره كــان

به ده ركه وتووه  واتا شاره زاییه كی باش و ئـاره زووی كاركـردن لـه م

بواره دا هه یه ، کە وه ك ده ستی كار به كار بهێرنێت.

هه بوونی بازاڕێكی باش و فراوان بۆ ساغكردنه وه ی به رووبوومه كان

  له  هه رێم و عێراق و هه نارده كردن .

به رووبوومی كشتوكاڵی له  وه به رهێنان له  ده رفه ته  كشتوكاڵیان،

بۆ كه ره سـته ی خـاو  دابینكردنـی  بۆ  به هێزه   سه رچاوه یه كی 

وه به رهێنـان لـه  كـه رتـی پیشـه سازی خواردن و خواردنه وه كـان 

وبه رهه مهێنانی ته خته  و پێسته  و تێكستایه ڵ واتا وه به رهێنه ری 

بۆ  به ڵكو  پێناگات،  زیانی  به رووبوومەكەى   هه رده م  كشتوكاڵی 

پیشه سازی به كارده هێرنێت.

كه ش و هه وای مام ناوه ند و خاكی به  پیت، کە فاكته ری پاڵپشنت بۆ 

جوتیاران و زیادبوونی به رووبومی كشتوكاڵی له  هه رێمدا  به تایبه تی 

میوه کان و له سه رووی هه موویانه وه  ترێ و هه نجیر و هه نار و سێو 

و مزره مه نیه كانی تر، هه روه ها گوێز و جۆرەكانی تر.

تیشك خستنه  سه ر ژیانه وه ی كه رتی كشتوكاڵ و له وه ڕگاكان له 

به رنامه ی سیاسه تی حكومه تی هه رێمدایه .

هەبوونی پێنج رووباری گەورە (خابوور، زێی گەورە، زێی بچووک، 

سیروان، ئاوە سپی) بە تێکڕای قەبارەی نزیکەی ٣٠ ملیار م٣ ئاو له

  هه رێمی كوردستان.

سا�نه  له  هه رێمی كوردستان بارانێكی زۆر ده بارێت، به �م به شێكی كه م 

لەم ئاوە گلدەدرێتەوە بۆ مه به ستى  دابینكردنی ئاوی خواردنه وه ی

به شێك له  دانیشتوانی هه رێم و به رهه مهێنانی كاره با و به شی زۆری

  ئاوه كه  به فیڕۆده چێت، بۆیه  مه به ستی  سه ره كی له  ده رفه ته كانی

پاراستنی  به نداوه كان،  دروستكردنی  پڕۆژه كانی  له   وه به رهێنان 

سامانی ئاو و سوودوه رگرتنه  بۆ به رهه مهێنانی كاره با و په ره پێدانی 

كه رتی كشتوكاڵ و گه شتیاری، گشت کارەکانی دیزاینی به نداوه كان 

ئامادەکراوە و لەبەردەستە، کە بدرێت به  وه به رهێنه ران.

   رێکاره  كرده ییه كان:

و ئــامراز  بە  ئەم کەرتە  بۆ پێشـخسـتنی  کـــار دەکـرێت 

چەندیی  و  جۆریی  فراوانکردنی  و  پێشکەوتوو  ته كنه لۆژیای 

بەرهەم بەپێی  بنەما زانستییەکان. 

و  ئاوییەکان  سەرچاوە  بەکارهێنانی  بۆ  ده كرێت  کار 

دروستکردنی بەنداوە وەرزی و هەمیشەییەکان به  گلدانەوەی 

ئاوی پێویست بۆ ئاودێری کشتوکاڵی  لەرێی دروستكردنی

كه ناڵ و رێڕه وه  ئاویه كان بۆ زیادکردنی رووبەری كشتوكاڵی و 

سەوزایی لە هەرێم. 

پشتیوانیی  و  خۆماڵی  بەرهەمی  پاراستنی  لەسەر  جەخت 

رەخساندنی  بۆ  دەکەین  کار  و  دەکەینەوە  هەرێم  جوتیارانی 

بازاڕی گونجاوی ناوەوە و دەرەوە بۆ بەرهەمەکانیان.

به رووبوومه پاراستنی  و  زیادكردن  بۆ  جوتیاران  هاندانی 

  كشتوكاڵیه كان له  هه ردوو بواری چاندن و سامانی ئاژه ڵ بۆ

و له  پيشـه سـازی خۆراك و خواردنه وه كـان  به كارهێنانی 

پیشه سازی  تێكستایڵ.

دروستكردنی شوێنی به بازاڕكردنی دانه وێڵه ، کە وه ك ده رفه تی 

وه به رهێنان جێبه جێ ده كرێت.

دروستكردنی عه لوه ی نوێ و هاوچه رخ بۆ به بازاڕكردنی

به رووبوومی كشتوكاڵی، کە وه ك ده رفه تی وه به رهێنان جێبه جێ 

بكرێت.

هه ماهه نگی كردن لەنێوان ده سته ی وه به رهێنان و وه زاره تی

كاره با و وه زاره تی كشتوكاڵ و سه رچاوه كانی ئاو بۆ دابینكردنی

وزه ی كاره با له  به نداوه كان.

 

كۆڵه که كانی دامه زراندن:

وه به رهێنان له  كه رتی

كشتوكاڵ و سه رچاوه كانی ئاو
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گشت بەرایی و دیزاینی پڕۆژەکانی بەنداوەکان لەالیەن کۆمپانیا شارەزاکان لەم بوارەدا بە 

سەرپەرشتی وەزارەتی کشتوکاڵ ئامادەکراوە و بەردەستە. 

هەبوونی پێنج رووباری گەورە (خابوور، زێی گەورە، زێـی بچووک، سـیروان، ئاوە سـپی) لـه

هه رێمی كوردستان.

سوودوه رگرتن له  رێژه ی زۆری باران بارین سا�نه  له  هه رێمی كوردستان بۆ گلدانه وه ی ئاو.

بەكارهێنانی به نداوه كان بۆ دابینكردنی وزه ی كاره با.

دروستبوونی ناوچه ی گه شتیاری له  ده وروبه ر و رێڕه وی به نداوه كان. 

به رده ستبوونی ده ستی كاری شاره زا و كارامه  له  بوواری ئه ندازه ی به نداوه كان له  ده رچوانی 

به شی ئه ندازه ی به نداوه كان له  زانكۆكانی هه رێم.

میکانیزمی جێبەجێکردن: PPP, BOT یا خود گرێبەستی وەبەرهێنان.

كۆڵه که كانی دامه زراندن:
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وه به رهێنان له  بوارى بەنداوەكان
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خشتەی ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  بواری بەنداوە سرتاتیژیە پێشنیارکراوەکان لە هەرێمی کوردستان
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  بواری

چاندن و سامانی ئاژه ڵ

رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

هه رێمی كوردسـتان خـاوه ن خاكێكی به  پیت و به ركـه ته  و

هه وای و  كه ش  تاڕاده یه ك  گونجاوه،  هه وای  و  كه ش 

مام ناوه نده ، کە زۆر شیاوه  بۆ كاری كشتوكاڵی له  هـه ردوو 

بواری چاندن و ئاژه ڵداری.

هـه بـوونی بـازاڕی  به رووبوومـی كشتوكـاڵـی له  هـه رێمی 

كوردستان و ناوچه كانی دیكـه ی عێـراق و هه نـارده كـردن.

به كارهێنـانـی به رووبوومی كشتوكـاڵـی وه ك كه ره سـته ی 

خاو له  پیشه سازی جۆراو جۆر.

هه بوونی ده ستی كـاری شـاره زا و كارامـه  بۆ كـاردردن لـه

  بواری چاندن و ئاژه ڵداری و سوود وه ربگیرێـت به  تـایبه تـی 

لە ده رچـوانی كۆلێـژ و په یامنگـا كشـتوكـاڵـیەكان له  هـه رێـم.

هـه بـوونی كـۆمپـانـیـای بیانی و خۆمـاڵـی لـه  هـه رێمـی 

كوردستان بۆ دابینكردنی ئامێر و ته كنه لۆژیای نوێ  و

كه ره سته ی پێويست کە له  پڕۆژه  كشـتوكاڵیه كـان بـه كـــار

ده هێرنێت.

پاراستنی به رهه می خۆماڵی به  یاسا ده كرێت.

هـه مـاهـه نـگـی ده سـتـه ی وه بـه رهـێنـان لـه گـه ڵ الیـه نه

په یوه ندیداره كان بۆ به خێراكردنی وه رگرتنی ره زامه ندیه كان.

پڕۆژه رووبه رووی  کە  ته گه ره یه ك،  و  كۆسپ  هه ر  البردنی 

  كشتوكاڵیه كان ببێته وه .

پێدانی هاندانی زێده كی بۆ جێبـه جێكردنـی هـه لـه كـانی

وه به رهێنان له  كه رتی كشتوكاڵ به  تایبه تی لـه  ناوچه  كـه م

گه شه كردووه كان.

كۆڵه که كانی دامه زراندن:
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پڕۆژە بە رووبەری  نەمام  بەتایبەت كردنی بەرهەمهێنانی 

لە  دۆنم   ٣٩ سلێامنی،  لە  دۆنم   ١٨٠ هەولێر،  لە  دۆنم   ٤٣)

دهۆك، ١٨ دۆنم لە گەرمیان).

بە  جوانکاری  و  دارستان  و  باخداری  نەمامی  بەرهەمهێنانی 

رووبەری پڕۆژە (٥ بۆ ٢٠ دۆنم).

کارگەی  دانانی  و  زەیت  بەرهەمهێنانی  بۆ  زەیتون  چاندنی 

بەرهەمهێنانی رۆنی زەیتون بە توانای خود دابینکاری لە زەیتی 

زەیتون.

بەخێوکردنی مریشك بۆ به رهه مهێنانی هێڵکەی پیتێرناو و

خواردن  هێڵکەی  و  جوجك  هەڵهێنەری  كارگه ی  له گه ڵ 

بەقه باره ی به رهه مهێنانی ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ملیۆن جوجكە/ ساڵ 

و ١٤٠٫٠٠٠ هێلکە/ رۆژ بە رووبەری پڕۆژە ١٢ بۆ ٣٠ دۆنم.

توانای  به   جووتیاران  بۆ  شیردەر  مانگای  بەخێوکردنی 
رووبەری  بە  ساڵ  مانگا/   (٥٫٠٠٠  – بەرهەمهێنانی(٢٫٠٠٠ 
وەزارەتی  لەالیەن  زەوی  کە  دۆنم،   ١٫٠٠٠ بۆ   ١٠٠ پڕۆژەی 

کشتوکاڵ تەرخان دەکرێت

بەخێو کردنی ماسی و ماسی سلمون بە قه باره ی

به رهه مهێنانی ٣,٠٠٠ تەن / ساڵ.

و قه ڵه وكردن  بۆ  گـاوداری  و  مـا�ت  مه ڕو  بەخێوکـردنی 

گۆشت. به رهه مهێنانی 

دامەزراندنی سەربڕینخانەی مریشك و کارگەی دروستکردنی 

گوشتی پەلەوەر به  قه باره ی ئاماده كردن و سه ربڕینی(٣٠٠٫٠٠٠) 

مریشك/ كاتژێرێكدا، بە رووبەری پڕۆژە ١٢ بۆ ٢٠ دۆنم، 

و  پالستیکی  خانووی  لە  سەوزەوات  چاندنی  پڕۆژەی 

دامەزراندنی کارگەکانی لە قتوونان و لە کیس کردن و بەسنت

پڕۆژەی چاندنی برنج و بە کۆگا کردن و لە کیس نان و بۆندارکردن

لەگەڵ  دار گە�هەڵوەريوەكان،  و  پڕۆژەی چاندنی مزرەمەنی 

دامەزراندنی کۆگای سارد و کارگەی لە قتوونان

کـارگەى دامەزرانـدنی  و  گـەمنەشامی  چاندنی  پڕۆژەی 

گەمنەشامی رۆنی  بەرهەمهێنانی 

پڕۆژەی چاندنی کونجی و دارگوێز و باوى و بندق و دامەزراندنی 

کارگەی لە کیسکردن و برژاندن و بەرهەمهێنانی تاحین  ...هتد.

٥ دۆنم پڕۆژەی بەرهەمهێنانی پیتموس بە رووبەری 

بۆ هەر پڕۆژەیەك

پڕۆژەی چاندنی دار بۆ پیشەسازی تەختە

دابین کردنی بنەتۆی باوەرپێکراو بۆ گەنم، جۆ، گەمنەشامی، 

نۆک، نیسک، برنج، گوڵەبەڕۆژە، تەماتە، پەتاتە، پیاز، باینجان، 

(هەولێر/  کاژێر،  تەن/   ١٠ بەرهەمهێنانی  توانای  بە  خیار) 

هەلەبجە/  فایدە،  دهۆك/  پیرەمەگرون،  سلێامنی/  قوشتەپە، 

هەر  بۆ  دۆنم   ١٠ رووبەری  بە  کەالر)  گەرمیان/  گردەبور، 

پڕۆژەیەك.

و هەناردنی  بازاڕکردن  بە  و کۆمەڵگەی  پڕۆژەی کۆگای سارد 

هەنار و میوه ی جۆراو جۆر بە رووبەری (٤ بۆ ١٠ دۆنم).

بەتایبەت کردنی چاکردنی دەستکردی ئاژەڵ، بەپێی  رێنامییەکانی

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو/ فەرمانگەی ڤیتەرنەری

پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 

و  چاندن  بواری  له   وه به رهێنان  ده رفه ته كانی 

سامانی ئاژەڵ
ژ
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هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی سەرنج راکێشی گەشت و 

و  کلتور  و  جوان  بەرسوشتی  و  جیهانیە  گوزاری 

شارستانیەتی رەسەن نارساوە. 

بە  زۆر  بایەخێکی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 

بەرێوەبردن و بە بازاڕکردنی کەرتی گەشتوگوزار لە جیهان 

دەدات لە رێی چاالکی و کردارە سەرەکییەکان، کە ئامانجی 

سەرنج راکێشانی سەردانکەران و زیادکردنی وەبەرهێنانە 

له م كه رته .

حكومه تی هه رێم گرنگی بە پاراستنی کلتوری رۆشنبیری 

کارە  ئەم  کە  گوزاریەکان،  و  گەشت  شوێنە  لە  دەدات 

بە  هەرێم  بوونی  و  گەشەکردن  لەسەر  داوە  رەنگدانەوەی 

روویــەکـی گـەشــت و گـوزاری و رۆشـنـبـیـری جــیـاواز

له  پەرەپێدانی جۆرەکانی گەشت و گوزار (چارەسەرکردن، 

و  بەفر  سەر  خلیسکانی  و  وەرزشی  ئایینی،  گەشتکردن، 

...هتد) و خواست له سه ر ئه م جۆره  گه شتانه  هه یه  لەبەر 

هه بوونی ژماره یه ك شوێنه وار وه ك قه � و كۆشك و ئه شكه وت 

وكانیاوی كانزایی و...هتد، کە سه رنج راكێشن  بۆ سه ردان 

كردن و کات بە سەر بردن.

بۆ راکێشە  سەرەنج  ناوچەیەکی  كوردستان  هه رێمی 

گه شتیاران له  وەرزە جیاجیاکانی ساڵ لەبەر کەشی تایبەت و 

بۆنەکان کە هاندەرن بۆ خۆشی و گەشت کردن بۆ منوونە لە 

کە  دەگێڕن،  نەورۆز  ئاهەنگی  گشتی  بە  کورد  ئازار،  مانگی 

ئاماژەیە بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی کوردی و هاتنی بەهار و 

سازداىن   و  سەیران  بۆ  دۆڵەکان  و  گرد  و  چیا  روودەکەنە 

هەڵپەڕکێی کوردی، بە�م لە مانگی ترشینی یەك و دوو کەش 

و هەوای ناوچەکە خۆش و نیمچە گەرمە، کـە دەتوانرێـت

چێژ وەربگیرێت لە دیمەنی رسوشــتە جــوانــە گەشت و 

گوزرایەکان.

کلتوری پێكه وه ژیان فاكته رێكی گرنگه  بۆ سه رنج راكێشانی 

خه ڵكی ده ره وه ی ئه م ناوچه یه  بۆ سه ردانیكردنی هه رێم.

سه قامگیری هه رێم له  رووی ئه منییه وه  دڵنییای ده دات به

  وه به رهێنه ران و گه شتیاران، کە گیان و مافیان پارێزراوه .

دروستبوونی جوڵه ی بازاڕ له  شوێنه  گه شتیارییه كان. 

  رێکاره   كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

ئاسانكاری جێبه جێ كردنی مامه ڵه ی پرۆژه  گه شتیاریه كان 

به  هه ماهه نگی له گه ڵ الیه نه  په یوه ندیداره كان.

نــاســاندنی كوردســتان وه ك نــاوچه یه كی گه شـتیـاری

رێی  له   گه شتیاری  جۆره كانی  گشت  بۆ  راكێش  سه رنج 

سۆشیال میدیا و ئامرازه كانی تر.

ئاسانكردنی هاتنی گه شتیاران بۆ هه رێمی كوردستان.

گه شتیارانی  هێنانی  بۆ   تایبه ته كان  كۆمپانیا  هاندانی 

بۆ گه شتیـاری  تـوری  رێكخستنی  بۆ  بیانی  و  ناوخۆ 

هه رێمی كوردستان.

به خشینی له  گومرگ زێده كی بۆ تازه كردنه وه ی كه ل و په ىل 

ئوتێله كان و كۆمه ڵگا گه شتیــارییه كــان و پاشكـۆكانیـان

(٣) ساڵ جارێك.

كۆڵه که كانی دامه زراندن:

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان

وه به رهێنان له  كه رتی

گه شت و گوزار
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی گه شتیاری / پارێزگای هەولێر
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پڕۆژەى گەشتیارى لە باپشتیان (هوتێل، ١٤٠خانووی گەشتیاری، باخچە، شوێنى بۆنەکان، چەند یاریگایەکی وەرزىش، شوێنى یاریه

  جۆراوجۆره كان

پڕۆژەى گەشتیارى لە تەوسکە (گۆڕەپاىن سەرەکی، خواردنگە، باخچە و سەوزایی، شوێنی حەسانەوە) 

پڕۆژەى گەشتیارى لە وارى پیران، (١٠) خانووی گەشتیاری، خواردنگە، یاری مندا�ن

تاوەرى هەولێر، کە سێ نهۆمى سەرەوە پێك بێت لە فەلەك ناسین (چێشتخانەو کافرتیاى سوراوە)، باخچە و سەوزایی، پارکینگ 

و...هتد.

هوتێىل بڕاندى پێنج ئەستیرە 

هوتێىل بڕاندى چوار ئەستێرە 

هوتێل چوار ئەستێرە لە شەق�وە (٦)، سۆران (٢)، چۆمان (٢)، رەواندوز، خەبات، مێرگەسۆر، کۆیە

پڕۆژەى گەشتیارى وەرزشی لە شەق�وە (٣)، سۆران (٣)، مێرگەسۆر (٣)، خەبات (٣)، چۆمان (٣)، کۆیە (٣)، هەولێر (٢) 

پڕۆژەى گەشتیارى لە قە�ى دوين، گۆڕەپاىن سەرەکى، مۆزەخانە، ژمارەیەك خواردنگە و قاوەخانە و باخچە

حەسانەوە،  شوێنی  بۆنەکان،  شوێنى  گەشتیاری،  خانووی   ٦٥ (هۆتێل،  زرارا  رووبارى  دەوروبەری  لەناوچەی  گەشتیاری  پڕۆژەى 

خواردنگە، کافرتیا، یارى مندا�ن، سەنتەری چاالکی ئاوی) 

یاری،  هولی  پارکینگ،  باخچە،  کارگێڕى،  ژووری  كافیرتیا،  خواردنگە،  جۆراوجۆر،  ئاوی   یاری  گەنج)،  (زارۆك،  مەلەوانگە  ئەكواریوم، 

خانووی گەشتیاری

پڕۆژەى گەشتیارى تەندروستی لە (گراو، چڵە)، گۆڕەپاىن سەرەکی، کافرتیا، سەنتەری وەرزشی و تەندروستی (SPA)، شوێنی حەسانەوە

و  باخچە  (٢) خواردنگە، شوێنی سەیرکردنی رسوشت، ٩٠ خانووی گەشتیاری،  بێخاڵ، شوێنی حەسانەوە،  لە  پڕۆژەى گەشتیارى 

سەوزایی، چالکی ئاوی، شوێنی بۆنەکان

پڕۆژەى گەشتیارى لە چنێران،(٤١) خانووی گەشتیاری٫ گۆڕەپاىن سەرەکی، شوێنی بازرگانی، خواردنگە، یاری وەرزشی، زۆنی گۆڵف 

 (ATV) (مینی گۆڵف) ٬ باخچە و سەوزایی، هۆتێلی (٤) ئەستێرە ٫ ماتۆری

پڕۆژەى گەشتیارى لە چیاى حەسەن بەگ هۆتێلی ٣ ئەستێرە، ٢٨ خانووی گەشتیاری، تەلفریك، (٣) خواردنگە، شوێنی سەیرکردنی 

رسوشت، شوێن بۆ خێوەتگا (مخیامت)، شوێنی حەسانەوە

پڕۆژەى گەشتیارى لە چیاى هەڵگورد هۆتێلی، ١٢٠ خانووی گەشتیاری، ٣ خواردنگە، تەلفریك، شوێنی سەیرکردنی رسوشت، شوێنی 

یاری بایسکیىل (ATV)، شوێنی حەسانەوە، ناوچەی (داخراو و کراوە) بۆ بۆنە گەورەکان، ناوچە بۆ خیوەتگا (مخیامت) 

پڕۆژەى کۆمەڵگە و گوندی گەشتیارى چیای سەفین، هوتێىل سەرەکى لەگەڵ پاشکۆ، شوێنی پیادە، ناوچەى کەپر، باخچە، گۆرەپان، 

شوێنى یارى وەرزشی، ناوچەى رسوشتى و دارستان، تەلفریك ناوچەى پڕۆژەکە بە شەق�وە دەبەستێت، تەلفریك ناوچەى پڕۆژەکە بە 

ناوچە گەشتیاریەکاىن تەوسکە لە الى هەولێر دەبەستێت، دەریاچەى دەستکرد، سەنتەرى رۆشنبیرى و کارگێڕى پڕۆژەکە.

پڕۆژەى گەشتیارى لە دڵۆپە، گۆڕەپاىن سەرەکى، پارکینگى سەرەکى، یارى مندا�ن، شوێنى حەسانەوە، خزمەتگوزارى کافێ، شوێنی 

 (ATV) بەکرێداىن ماتۆر

پڕۆژەى گەشتیارى لە حەمامۆك هۆتێل، ٥٠ خانووی گەشتیاری، شوێنی ئاهەنگ گێران و بۆنەکان، شوێنی بازرگانی، باخچەو سەوزایى، شوێنى 

شاخەواىن، (٢) خواردنگە، سەنتەری وەرزشی (بایسکیل بۆ سەرکەتنی سەر چیا)، شوێنی پشوودان، گۆڕەپاىن سەرەکی، پارکینگ، خزمەتگوزارى.

پڕۆژەى گەشتیارى لە چیاى هەندرێن، هۆتێلی ٤ ئەستێرە، ٤٠ خانووی گەشتیاری، سەنتەرى خلیسکان لەسەر بەفر، (٢) رێستۆڕانت، 

سەنتەرى تەندروستى و جوانكارى، شوێنی حەسانەوە، زۆنی ماتۆرسواری

پڕۆژەى گەشتیارى لە گوندى رۆستێ، خواردنگە، شوێنی بەکرێداىن بایسکیىل، گۆڕەپاىن سەرەکى، پارکینگ، خزمەتگوزارى 

پڕۆژەى گەشتیارى لە مەال زیاد گۆڕەپاىن سەرەکى، خواردنگە، يارى ئاوى، شوێنى حەسانەوە، سەنتەرى بەکرێداىن بەلەم، پارکینگ، خزمەتگوزاری

پڕۆژەى گەشتیارى لە ئازادى، مۆتێل، خواردنگە، شوێنی بازرگانی، یاری مندا�ن، گۆڕەپاىن سەرەکى، پارکینگ، خزمەتگوزارى

کۆمەڵگەى گەشتیارى و هونەری لە شاری هەولێر، شانۆ، سینەما، خواردنگە، کاىف جۆراو جۆر، هۆىل بۆنەکان، یاریگاى گۆڵف ...هتد.

شارى یارى گەورە 

پڕۆژەى گەشتیارى لە جوندیان، رێستوراىن سەرەکى، دووکاىن بازرگاىن، شوێنى حەسانەوە لە رسوشت، باخچە و یارى، کۆمەڵگەى 

خانووی گەشتیاری

ژ
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پارێزگاى هەولێر - بنارى چياى هەندرێن

پەرەپێدانی ناوچەكە و دەوروبەری بۆ ناوچەيەكی گەشتياری سەرنج راكێش
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هوتێىل بڕاندى چوار ئەستێرە 

هوتێىل بڕاندى پێنج ئەستیرە 

پڕۆژەى گەشتیارى وەرزشی گه وره 

دروستکردنی پڕۆژەی گەشتیاری، دروستکردنی بازاڕێکی کەلەپوری و کاری دەستی

پڕۆژەی گەشتیاری لە کونەبا، مۆزەخانە، كافرتیا، شوێنی حەسانەوە، پەرەپێدانی ناوچەی ئەشكەوت، پارکینگ، سەوزایی، تەلفریك

پڕۆژەی گەشتیاری لە جۆالنان، ١٠ خانووی گەشتیاری، گۆڕەپانی سەرەکی، خواردنگە و کافێ، باخچە و سەوزایی

بەگەشتیاری کردنی گردی کوردسات، گۆڕەپانی سەرەكی، خواردنگە، باخچە، شوێنی حەسانەوە 

دروستکردنی خواردنگە لە نزیك بەنداوی دێوانە، خواردنگە، باخچە، پارکینگ، یاری مندا�ن

درەستکردنی کۆڕنیش، دروستکردنی کۆرنیش، کەپر، باخچە و سەوزایی، دانانی بەنداوی بچوك بۆ ئاو گلدانەوە، شوێنی یاری مندا�ن 

پارکینگ،  ملی،  یاریگای  سەرکێشی،  زۆنی  بۆنەکان،  و  چاالکی  شوێنی  سەرەکی،  گۆڕەپانی  سیروان،  رووباری  لە  گەشتیاری  پڕۆژەی 

خواردنگە و کافێ، شوێنی رسوشتی دابین کراو بۆ سەرکێشی، چاالکی ئاوی و یاریگە

پڕۆژەی گەشتیاری لە بلکیان، گۆڕەپانی سەرەکی، هۆتێل و خانووی گه شتیاری، باخچە، شوێنی یاری، کافرتیا

پڕۆژەی گەشتیاری لە سارتکە، گۆڕەپانی سەرەكی، خواردنگە(٣٠)، تاڤگە، خواردنگەی خواردنی خێرا، زۆنی یارییەكان

ئەم  گەیەنەری  بەیەك  پردی  چێشتخانەوكافرتیا،  ئەستێرە،   ٣ هۆتێلی  سەرەكی،  گۆڕەپانی  بازیان،  دەربەندی  لە  گەشتیاری  پڕۆژەی 

بەروئەوبەر٬ ناوچەی كات بەسەربردن، شاری یاری

دروستکردنی مۆتێلی چوار ئەستێرە لە دوکان (براند)

یاریگای  داخراو،  و  كراوە  رێستوڕانتی  ژینگە،  دۆستی  ژووری   (٢٤) مۆتێلی  سەرەكی،  گۆڕەپانی  سامق،  کلکە  لە  گەشتیاری  پڕۆژەی 

گەنجان، شوێنی راهێناىن جووتیاران، بازاڕی جووتیاران، شوێنی تایبەت بە چاالكی و بۆنەكان و ئاهەنگ

پڕۆژەی گەشتیاری لەناوچەی زڕگویز، خواردنگە(٤)، شوێنی حەسانەوە، یانەی نیشانە گرتن، شوێنی بازرگانی، (٤٤) شالێى دۆستی 

ژینگە، یاریگای گۆڵفی بچووك (مینی گۆڵف)، گۆڕەپانی ئەسپسواری، شوێنی بەكرێگرتنی ماتۆڕ (ATV)، گۆڕەپانی بۆنەكان (ناوەوە و 

دەرەوە)، چەند یاریگایەكی وەرزشی، تۆپی تێنس، تۆپی پێ، هۆڵی خلیسكانی سەر بەفر، مەلەوانگەی داخراو، گۆڕەپانی پێشربکەی 

ئۆتۆمبێلی بچووكی تایبەت، گۆڕەپانی سەرەكی، تەلفریك

پڕۆژەی گەشتیاری لەسەرچاوەی رێشێن، گۆڕەپانی سەرەکی، خواردنگە و کافێ، یاریگا، باخچە و سەوزایی

دروستکردنی خواردنگە و خانووی گەشتیاری لەسەرای سوبحان اغا، باخچەو سەوزایی، خواردنگە، کافرتیا، خانووی گەشتیاری

پڕۆژەی گەشتیاری لە مێرگەپان، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان، هۆتێل ٣ ئەستێرە، چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی حەسانەوە، 

پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن٬ چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

پڕۆژەی گەشتیاری لە بانی مەقان، گۆڕەپانی سەرەکی، شوێنی چاالکی و بۆنەکان، ٥٠ خانووی گەشتیاری، زۆنی حەسانەوە، پارکینگ، 

خزمەتگوزاری، سەنتەری وەرزشی، مەلەوانگە کراو و داخراو، یاریگا، باخچە و سەوزایی

پڕۆژەی گەشتیاری لە هەزارمێرد له  ناحیه ی به كره جۆ، ئۆتيلی چوار ئەستريە، (٢٠) خانووی گەشتیاری دۆستی ژینگە، سەنتەری رۆشنبیری، 

سینەما، چێشتێخانە، باخچە، بورجی سەیركردنی رسوشت، گۆڕەپانی سەرەكی، پارکینگ، مۆزەخانە، شوێنی ئاهەنگگێڕانی گەورە

پڕۆژەی گەشتیاری لە بان کوین، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان، هۆتێل٣ ئەستێرە، هۆتێلی ٤ ئەستێرە، چێشتخانە، كافرتیا (٣)، 

شوێنی حەسانەوە، پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن، چاالكی ئاوی و بەكرێدانی بەلەم، 

رێگای پایسكیلسواری، یاریگای گۆڵف
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پڕۆژەی گەشتیاری لەسەر سیر، گۆڕەپانی سەرەکی، خواردنگە، شوێنی بازرگانی، باخچە، سەیرانگا، شوێنی حەسانەوە، پارکینگ، خزمەتگوزاری 

پڕۆەژەی گەشتیاری لەسەرایی سوبحان اغا، شوێنی بۆنەكان، نۆژەنكردنەوەی هۆتێل، چێشتخانە، شوێنی بازرگانی، شوێنی حەسانەوە، باخچەو سەوزایی، تاڤگە

بەگەشتیاری کردنی ناوچەی کونە ماسی، گۆڕەپانی سەرەکی، ٢ خواردنگە، یاری مندا�ن، شوێنی حەسانەوە، چاالکی ئاوی، شوێنی بەکرێگرتنی بەلەم
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پڕۆژەی گەشتیاری لە مێرگەپان، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان، هۆتێل ٤ ئەستێرە، چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی حەسانەوە، 

پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن

پڕۆژەی گەشتیاری لە قەرەداخ، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان، هۆتێل٣ ئەستێرە، چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی حەسانەوە، 

پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن، چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

پڕۆژەی گەشتیاری لە قەرەداخ، شوێنی بۆنەكان، هۆتێل ٤ ئەستێرە، چێشتخانە و كافرتیا، خلیسکانەی بەفری و یاریە بەفریەکان، 

شوێنی حەسانەوە، پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن

شوێنی  كافرتیا،  و  چێشتخانە  ئەستێرە،   ٣ هۆتێل  بۆنەكان،  شوێنی  سەرەكی،  گۆڕەپانی  ئەزمەر،  چیای  لە  گەشتیاری  پڕۆژەی 

حەسانەوە، پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن، چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

پڕۆژەی گەشتیاری لە گوێژە، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان،  هۆتێل٣ ئەستێرە،  چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی حەسانەوە، 

پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن،  چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

پڕۆژەی گەشتیاری لەناوچەی بەکرەجۆ ١، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان،  هۆتێل٣ ئەستێرە،  چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی 

حەسانەوە، پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن، چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

پڕۆژەی گەشتیاری لەناوچەی بەکرەجۆ ٢، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان،  هۆتێل٣ ئەستێرە،  چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی 

حەسانەوە، پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن،  چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

پڕۆژەی گەشتیاری لەناوچەی قلیاسان ٣، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان،  هۆتێل٣ ئەستێرە،  چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی 

حەسانەوە، پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن،  چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

پڕۆژەی گەشتیاری لەناوچەی چەقچەق ٤، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان،  هۆتێل٣ ئەستێرە،  چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی 

حەسانەوە، پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن،  چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

پڕۆژەی گەشتیاری لەناوچەی چەقچەق ٥، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی بۆنەكان،  هۆتێل٣ ئەستێرە،  چێشتخانە و كافرتیا، شوێنی 

حەسانەوە، پارکینگ و سەوزایی، خزمەتگوزاری، باخچەی كات بەسەربردن، یاری مندا�ن،  چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری

43رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان



پارێزگاى سلێامنی - كوردسات

پەرەپێدانی ناوچەكە و دەوروبەری بۆ ناوچەيەكی گەشتياری سەرنج راكێش
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پارێزگاى سلێامنی - زڕگوێزەڵە             

پەرەپێدانی ناوچەكە و دەوروبەری بۆ ناوچەيەكی گەشتياری سەرنج راكێش

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان

ZARGAWIZALA
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی گه شتیاری / پارێزگای دهۆك ژ

گوندێ گەشتيارى دگەل تەلفریكێ ل گەليێ دەرگەلێ، خانيێن گوزارى و خارنگە و کافرتیا و پارك

کۆمەڵگە گەشتیاری ل هاڤینگەیا ئاشاوە، گۆڕەپاىن سەرەکى، مه له وانگه ی كراوه ، رێستوڕانت و كافێ، شوێنى حەسانەوە، پارکینگ، 

خزمه تگوزاری، گۆڕەپاىن سەرەکى، كافێ، شوێنى چاالكی و بۆنه كان، خواردنگە

چێكرنا پڕۆژەكێ گەشتیاری ل شەرانش، گۆڕەپاىن سەرەکى، ناوچه ی وه رزشی، شوێنى حەسانەوە، ئۆتۆمبیلی كاره بایی، پارکینگ، 

خزمه تگوزاری، ناوچه ی پایسكیلسواری، خانووی گەشتیاری، رێستوڕانت و كافێ

گوندی گەشتیاری له  ئاكرێ، خارنگە، خانیێت گوزاری، کافرتیا، سینەما، هوال یاریا، هوال یاریا زاروكا، مەلەڤانگە، پارك، كەسكاتی

دروستكرنا گوندێ گەشتيارى و دانانا تەلفریكێ ل بەرێ سيلێ، خارنگەهـ و کافرتیا و خانيێن گوزارى و ياريێن زاروكا و باخچە و 

مەلەڤانگە و پارك

کۆمەڵگە گەشتیاری ل گەلێ كانێ مازی، گۆرپانی سەرەکی، خارنگە، شوێنی بەکرێدانی ماتۆر (ATV)، باخچە و سەوزایی، پارکینگ، 

خزمەتگوزاری

ئەكواریوم، مەلەوانگە ١٥ (زارۆك، گەنج)، یاری ئاوی  جۆراوجۆر، خارنگە، كافرتیا، ژووری کارگێڕى، باخچە، پارکینگ، هولی یاری، 

خانووی گەشتیاری.

خابور بەروشكی، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی چاالكی و بۆنەكان، یاری مندا�ن، هۆتێلی ٤ ئەستێرە، خزمەتگوزاری، پارکینگ، نۆڕینگە، 

شوێنی حەسانەوە٬ چاالكی وەرزشی، خواردنگە، چاالكی ئاوی و بەكرێدانی بەلەم

چێكرنا پڕۆژەكێ گەشتیاری ل كەشانێ، هۆتێلی ٣ یان ٤ ئەستیرە بەپێی ستانداری جیهانی، ١٠٠ خانووی گەشتیاری، خواردنگە، 

شوێنی بەکرێدانی ماتۆری (ATV)، شوێنی حەسانەوە، زۆنی سەرکەتنی چیا، زۆنی خیوەتگا، شوێنی بازرگانی، گۆڕەپانی سەرەکی

 ،(ATV) ماتۆر  بەکرێدانی  گەوەرە، شوێنی  تەلفریك، جۆالنەی  گەشتیاری،  (١٠٠) خانووی  هۆتێل،  ل سوالڤ،  گەشتیاری  کۆمەڵگە 

شوێنی حەسانەوە، خواردنگە، یاری مندا�ن، یانەی وەرزشی، زۆنی خێوەتگا، شوێنی بازرگانی، گۆڕەپانی سەرەکی

کۆمەڵگە گەشتیاری ل گەلی بیدیل، گۆڕەپانی سەرەکی، خواردنگە، شوێنی حەسانەوە، زۆنی یاری

 شاری گه شتیاری ل سه ری سادا، خارنگە و کافرتیا وكەپرێن گوزارى و پارك

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان

هوتێىل بڕاندى چوار ئەستێرە 

هوتێىل بڕاندى پێنج ئەستیرە 

پڕۆژەى گەشتیارى وەرزشی

 ،(SPA) پڕۆژەى گەشتیارى تەندروستی لە (خورت، شەگەڤتێ، گرماڤا)، گۆڕەپاىن سەرەکی، کافرتیا، سەنتەری وەرزشی و تەندروستی

شوێنی حەسانەوە

نيژەنكرن و گەشەپێدانا قوتابخانا قوبەهان يا مێژویى، گۆڕەپاىن سەرەکى، قوتابخانه ی مێژوویی، مۆزه خانه، كافتیریا، پارکینگ،

 خزمه تگوزاری، باخچه

پڕۆژەی گەشتیاری ل خنسێ و شێخان و باعەدرێ و ئەتروش گۆڕەپانی سەرەکی، مۆزەخانە، کافێ، شوێنەوار، شوێنى حەسانەوە

شاری گەشتیاری، موتيل، ياريى و دارستان و باخچە و مەلەوانگە و خارنگه و کافرتیا و تەلفریك

كومەلگای گەشتیاری ل گرێ سپیلكێ، گۆڕەپاىن سەرەکى، تەلفریك، شوێنی حه سانه وه، (٤) رێستوڕانت

دروست كرنا سەيرانگەهەكا گەشتيارى ل گەليێ كاىن مازێ، ئوتيَل و خارنگە و کافرتیا هاڤینێ و زڤیستانێ

دروستكرنا گوندەكێ گەشتيارى وياریێن بەفرێ ل گەلیێ ئورە، خانیێن گەشتيارى، ياریێن بەفرێ، خارنگە و کافرتیا

گوندی گەشتیاری لە دهۆك، ١٥٠ڤێلە،٢ خانوی مێوانداری، ٢٥موتێل، سەنتەری تەندروستی، مزگەوت، قوتابخانە، خارنگە، كافێرتیا، ئەكوا 

پارك، ماركێت، باخچە، پارك، سینەما

 شاری یاری یێ سەردەمانە، پارك و سەوزایی، کۆمەلە یاری، كافرتیا، خارنگەهـ

پڕۆژەی گەشتیاری ل تاڤگەى بجێل، گۆڕه پانی سه ره كی، یاریگا و چاالكی ئاوی، شوێنى حەسانەوە، (٢) رێستوڕانت، شوێنی بازرگانی

گەشەپێدانا هاڤينگەها گەليێ شێرانە، خانيێن گەشت و گوزار و هوتێل و ياریێن ئاڤێ و خارنگە و کافرتیا 

هوتێل ٥ ئەستێرە ل سكرێ دهوكێ، ژوور، خارنگە، كافیرتیا، ژووری کارگێڕى، هولی ئاهەنگ، باخچە، پارکینگ، مەلەوانگە

مەزارگەى شێخ عبدالعزیز گەیالنی، شوێنی چاالكی و بۆنه كان، مۆتێل (٢٠٠ قەرەوێلە)، پارکینگ، خزمه تگوزاری، مزگه وت و پاشکۆکانی، هۆڵی 

چاالكی جۆراوجۆر، گۆڕه پانی سه ره كی 

دروستکردنا بازاڕێ ناوەندى ل شقێن ئينشكێ، خارنگەهـێن گەشتيارى وياريگەهێن سەردەمانە، پارکینگ

گوندی گەشتیاری ل گرێ توپا، ١٥٠ڤێلە، ٢خانوی مێوانداری، ٢٥موتێل، سەنتەری تەندروستی، مزگەوت، قوتابخانە، خارنگە، 

كافێرتیا، ئەكوا پارك، ماركێت، باخچە، پارك، سینەما

بیشڤەبرنا گەلی زاوێتە، گۆڕەپانی سەرەکی، شوێنی بازرگانی، ٣ خواردنگە، یاری مندا�ن

كومەلگەها گەشتیاری (هوتێال ئاسویی) ل ناوچەی زێی خازر، خارنگەهـ، کۆشك، كافرتیا، پارکینگ، ماركێت، مەالڤانگە، ژورا یاریێن 

مندا�ن، كەسكاتی، ژورێن كارگێری، هوتێل

چێكرنا پڕۆژەكێ گەشتیاری ل رووباری زاخۆ، گۆرپانی سەرەکی، خارنگە و کافرتیا، شوێنی حەسانەوە، هۆتێل ٤ ئەستێرە

پڕۆژەى گەشتیارى ل بەرى سیلێ، گۆڕەپاىن سەرەکى، سه یرانگا، رێستوڕانت و كافرتیا، شوێنی ئه سپسواری، تەلفریك، باخچەی 

گشتی، شاخه وانی و به كرێدانی پایسكیل له سه ر شاخ، خیوه تگا

کۆمەڵگە گەشتیاری ل هاڤینگەیا ئینشكێ، گۆڕەپاىن سەرەکى، هۆڵی بۆنه  و چاالكییه كان، شوێنى حەسانەوە، رێستوڕانت و كافی، 

خزمه تگوزاری، پارکینگ، شوێنى بەکرێداىن ماتۆڕسکیىل چوارتایه(ATV)، شاخه وانی، ئه سپسواری

چێكرنا پڕۆژەكێ باخچێ گیانەوەرا ل زاخۆ، خارنگەهـ، كافێ، كەسكاتی، پەیادە داروبار، یاریێن زاروكان 

دروستكرنا گوندێ گەشتيارى و ياريێن بەفرێ ل چيايێ سەرزێرێ، هوتيَل، خارنگەوکافرتیا، ياريێن بەفرێ

كۆمەڵگەها گەشتیاری ل سەرسەنگ، خارنگە، كافێرتیا، ٤ کۆشك، باخچە، پارك بو ترومبێل، جهێن خزمەتگوزاری، یاری مندا�ن

 هوتێال بەرى ل سەرسنكێ، نۆژەنکردنەوەی هوتێل، مەلەڤانگە، کافرتیا هاڤينێ و زستانێ

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی گه شتیاری / پارێزگای دهۆك ژ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢

٤

٦

٣

١

١

٤

١

١

١

١

١

١

٤

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان 46



٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی گه شتیاری / پارێزگای دهۆك ژ

گوندێ گەشتيارى دگەل تەلفریكێ ل گەليێ دەرگەلێ، خانيێن گوزارى و خارنگە و کافرتیا و پارك

کۆمەڵگە گەشتیاری ل هاڤینگەیا ئاشاوە، گۆڕەپاىن سەرەکى، مه له وانگه ی كراوه ، رێستوڕانت و كافێ، شوێنى حەسانەوە، پارکینگ، 

خزمه تگوزاری، گۆڕەپاىن سەرەکى، كافێ، شوێنى چاالكی و بۆنه كان، خواردنگە

چێكرنا پڕۆژەكێ گەشتیاری ل شەرانش، گۆڕەپاىن سەرەکى، ناوچه ی وه رزشی، شوێنى حەسانەوە، ئۆتۆمبیلی كاره بایی، پارکینگ، 

خزمه تگوزاری، ناوچه ی پایسكیلسواری، خانووی گەشتیاری، رێستوڕانت و كافێ

گوندی گەشتیاری له  ئاكرێ، خارنگە، خانیێت گوزاری، کافرتیا، سینەما، هوال یاریا، هوال یاریا زاروكا، مەلەڤانگە، پارك، كەسكاتی

دروستكرنا گوندێ گەشتيارى و دانانا تەلفریكێ ل بەرێ سيلێ، خارنگەهـ و کافرتیا و خانيێن گوزارى و ياريێن زاروكا و باخچە و 

مەلەڤانگە و پارك

کۆمەڵگە گەشتیاری ل گەلێ كانێ مازی، گۆرپانی سەرەکی، خارنگە، شوێنی بەکرێدانی ماتۆر (ATV)، باخچە و سەوزایی، پارکینگ، 

خزمەتگوزاری

ئەكواریوم، مەلەوانگە ١٥ (زارۆك، گەنج)، یاری ئاوی  جۆراوجۆر، خارنگە، كافرتیا، ژووری کارگێڕى، باخچە، پارکینگ، هولی یاری، 

خانووی گەشتیاری.

خابور بەروشكی، گۆڕەپانی سەرەكی، شوێنی چاالكی و بۆنەكان، یاری مندا�ن، هۆتێلی ٤ ئەستێرە، خزمەتگوزاری، پارکینگ، نۆڕینگە، 

شوێنی حەسانەوە٬ چاالكی وەرزشی، خواردنگە، چاالكی ئاوی و بەكرێدانی بەلەم

چێكرنا پڕۆژەكێ گەشتیاری ل كەشانێ، هۆتێلی ٣ یان ٤ ئەستیرە بەپێی ستانداری جیهانی، ١٠٠ خانووی گەشتیاری، خواردنگە، 

شوێنی بەکرێدانی ماتۆری (ATV)، شوێنی حەسانەوە، زۆنی سەرکەتنی چیا، زۆنی خیوەتگا، شوێنی بازرگانی، گۆڕەپانی سەرەکی

 ،(ATV) ماتۆر  بەکرێدانی  گەوەرە، شوێنی  تەلفریك، جۆالنەی  گەشتیاری،  (١٠٠) خانووی  هۆتێل،  ل سوالڤ،  گەشتیاری  کۆمەڵگە 

شوێنی حەسانەوە، خواردنگە، یاری مندا�ن، یانەی وەرزشی، زۆنی خێوەتگا، شوێنی بازرگانی، گۆڕەپانی سەرەکی

کۆمەڵگە گەشتیاری ل گەلی بیدیل، گۆڕەپانی سەرەکی، خواردنگە، شوێنی حەسانەوە، زۆنی یاری

 شاری گه شتیاری ل سه ری سادا، خارنگە و کافرتیا وكەپرێن گوزارى و پارك
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پارێزگای دهۆك - تاڤگەی بجيل 

پەرەپێدانی ناوچەكە و دەوروبەری بۆ ناوچەيەكی گەشتياری سەرنج راكێش
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پارێزگای دهۆك - قوتابخانەی قبهان

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان

پەرەپێدانی ناوچەكە و دەوروبەری بۆ ناوچەيەكی گەشتياری سەرنج راكێش
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پارێزگای دهۆك - قوتابخانەی قبهان
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هوتێىل بڕاندى پێنج ئەستیرە 

هوتێىل بڕاندى چوار ئەستێرە  

پڕۆژەی گەشتیاری لە نێوان بەلخێ و وەزنێ

پڕۆژەى گەشتیارى وەرزشی

پڕۆژەی گەشتیاری لە رێگای عەنەب

پڕۆژەی گەشتیاری و تەلفریك لەسەر چیای شێرنوێ، گوندی علی بابا

پڕۆژەی گەشتیاری و تەلفریك لەسەر چیای خوشك لەناوچەی بەمۆ

پڕۆژەی گەشتیاری لە دارستانی گۆالن

،(SPA) پڕۆژەى گەشتیارى لە (خورماڵ)، گۆڕەپاىن سەرەکی، کافرتیا، سەنتەری وەرزشی و تەندروستی

شوێنی حەسانەوە

پڕۆژەی شاری یاری

پڕۆژەی مۆڵ و بازاڕی مۆدێرن

باخچەی ئاژە�نی مۆدێرن، تەواوی پێكهاتەی باخچەی ئاژە�ن، خواردنگە، كافی، شــــوێنی یاری

پڕۆژەی هاوینە هەوار لە ئەحمەد ئاوا زەڵم، خانووی گەشتیاریى دۆستی ژینگە (٥٠)، گۆڕەپانی سەرەكی،

ريستۆرانت كافرتیا (٤)، باخچە، شوێنی تایبەت بە وێنەگرتن و سەیركردنی رسوشت، شوێنی حەسانەوە

لەناوەڕاستی رسوشت
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی گه شتیاری / پارێزگای هەڵەبجە ژ

هەڵەبجە-سارتكە پارێزگای 
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پڕۆژەی رۆمای گەشتیاری، مۆتێل، خواردنگە، كافتیریا، هۆڵی بۆنەكان، هۆڵی یاری ئەلكرتۆنی، هۆڵی یاری منا�ن

پڕۆژەى گەشتیارى وەرزشی

ئەکوا پارکی کەالر

پڕۆژەی گەشتیاری له  كه الر، هەموو پێداویستییەكانی مۆڵی هاوچەرخ، یاری منا�ن، خواردنگە، كافێ،
سەوزایی... هتد

پڕۆژەی گەشتیاری لە سەنگەر، گۆڕەپانی سەرەکی، چاالکی ئاوی، شوێنی حەسانەوە، شوێنی بەکرێدانی بەلەم

پڕۆژەی گەشتیاری لە عیسایی، گۆڕەپانی سەرەکی، خواردنگە، شوێنی حەسانەوە و کەپر، پارکینگ، خزمەتگوزاری،
شوێنی بەکرێدانی بەلەم

ئەکوا پارکی گەشتیاری لەناوچەی دەورەبەری بەنداوی باوە شاسوار

شاری یاری مندا�ن، شاری یاری بۆ مندا�ن بە شێوەیەكی مۆدرێن، هەموو خزمەتگوزارێكی پێویست،

کافرتیا، خواردنی خێرا

باخچەی ئاژە�نی مۆدێرن، تەواوی پێكهاتەی باخچەی ئاژە�ن، خواردنگە، كافی، شوێنی یاری

دروستکردنی هۆلی کلتوری منونەیی، هوڵێكی گەورە، چەند ژورێكی تایبەت، مۆزەخانە، كافێ، خواردنگە،

سەوزایی، خزمەتگوزاری تەلفریك

پرۆژەی دامەزراندنی مۆزەخانەی کلتوری و شوێنەوار لەگەڵ گشت پاشکۆ خزمەتگوزاری و گەشتیاریەکانیەوە

پڕۆژه ی یاری ئەسپ سواری، یاریگای داخراو بۆ ئەسپ سـواری، یاریگای كراوە بۆ ئەسپ سواری،

شوێنی دانشنت، خواردنگە، شوێنی مانەوەی ئەسپەكان، خزمەتگوزاری... هتد

،(SPA) پڕۆژەى گەشتیارى لە (سەنگاو)، گۆڕەپاىن سەرەکی، کافرتیا، سەنتەری وەرزشی و تەندروستی

شوێنی حەسانەوە
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پڕۆژەی گەشتیاری لە بەردەسوور، گۆڕەپاىن سەرەکی، مۆتێل، یانەی ئەسپ سواری، سەنتەری بۆڵینگ و 

یاریگای  داخراو،  كراوەو  مەلەوانگەی  سكواش،  و  تێنس  یاریگای  ئۆتۆمبێل،  پێشبڕكێی  مەیدانی  بلیارد، 

تۆپی پێی كراوەو داخراو، یاریگای مندا�ن، خواردنگە، لەسەر رووبار خواردنگەێك لەسەر تاوەر، ئەكواپارك، 

باخچەی كاری شێوەكاری گەورە، شوێنی بەكرێدانی بەلەم، موتێل

پڕۆژەی گەشتیاری لە قولە بەرز، یاری مندا�ن، خانووی گەشتیاری، شوێنی تایبەت بۆ بە كرێگرتنی ماتۆر 

(ATV)، زۆنی تایبەت بە وەرزش، شوێنی حەسانەوە، خواردنگە (٢)، گۆڕەپاىن سەرەکی، شوێنی بەكرێگرتنی 

بەلەم، پارکینگ و سەوزایی، شوێنی گۆڵف (مینی گۆڵف) 

پڕۆژەی گەشتیاری لە بنگرد شێروانە لەسەر رووباری سیروان، گۆڕەپانی سەرەکی، مۆزەخانە، شوێنی بازرگانی 

کەلەپووری و نەتەوەیی، ٣١ خانووی گەشتیاری، خواردنگە، کافرتیا، شوێنی بۆنەکان، یاری تۆڕەڕیی ئاڵۆز، 

ناوچەی رسوشتی ئۆرگانیك

پڕۆژەی گەشتیاری لە بەنداوی باوەشاسوار، گۆڕەپاىن سەرەکی، هۆتێل (٣٠٠ قەروێلە)، یاریگای ئاوی و 

یاریگایی  بازرگانی،  شوێنی  بۆنەكان،  داخراوی  كراوەو  شوێنی  مندا�ن،  یاریگای  كراوە،  مەلەوانگەی 

وەرزشی كراوەو داخراو، یاریگای ئاوی و خلیسكانی سەرئاو، شوێنی حەسانەوە، خواردنگەو كافرتیا 

ئەستێرە،  چوار  هۆتێلی  سەرەکی،  گورەپانی  ئەڵوەند،  بەنداوی  دەوبەری  لەناوچەی  گەشتیاری  پڕۆژەی 

مۆتێل، چاالکی ئاوی و باخچە، شوێنی کراوە و داخراو بۆ بۆنەکان، شوێنی بازرگانی، یاریگای وەرزشی 

گەشتیاری،  خانووی   ٥٠ ئاوی،  یاری  بەفر،  سەر  خلێسکانی  ٢خواردنگە،  گولف،  مینی  داخراو،  و  کراوە 

بەکرێدانی ماتۆری (ATV)، شوێنی حەسانەوە

پڕۆژەی گەشتیاری لەسەرتەك مەیدان، گۆڕەپانی سەرەکی، هۆتێل، باخچە و سەوزایی، تەلفریك، چاالکی 

وەرزشی و سەرکەوتنی شوێنی بەرز، چاالکی کات بەسەربردن و سەرکەوتنی پەت، پارکینگ، خزمەتگوزاری، 

خواردنگە لەسەر چیا، زۆنی سەرکێشی، شوێنی بەرز بۆ سەیرکردنی رسوشت، شوێنی حەسانەوە

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی گه شتیاری / ئیدارەی گەرمیان ژ
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دروستکردنی پڕۆژەی گەشتیاری لە دەربەندی ڕانیە 

پڕۆژەى گەشتیارى وەرزشی

پڕۆژەی گەشتیاری لە گرد حوسنی، دروستكردنی هۆتێلێكی ٤ ئەستێرە، ٥٠ خانووی گەشتیاریى دۆستی

ژینگە، چێشتخانە، كافرتیا، کۆمەڵگەی بازرگانی مۆل، شوێنی حەسانەوە

دروستکردنی گوندی گەشتیاری لە چیای ماکوك، خانووی گەشتیاری، ریستورانت، شاری یاری 

پڕۆژەی گەشتیاری لە دارستاىن ڕانیە، گۆڕەپانی سەرەكی، (٥١) شالێى دۆستی ژینگە، خواردنگە(٤)، باخچەی

ئاژە�ن، یاری ئاوی، تەلفریك، شوێنی حەسانەوە، باخچە، خواردنگەلە بەرزایی چیا وە شوێنی سـەیر كردنـی

دیمەنی رسوشتی، شوێنی یاری مندا�ن
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی گه شتیاری / ئیدارەی راپەڕین ژ

راپەرين - دارستانی رانيە

پەرەپێدانی ناوچەكە و دەوروبەری بۆ ناوچەيەكی گەشتياری سەرنج راكێش
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وه به رهێنان له بوارى شوێنەوار ژ

مۆزەخانەی گەورەی شوێنەوار بە براندی
لوڤەر جیهانی وەک 

١١١١

پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان 56



57رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان



هه رێمی  له   ووزه    دابینكردنی  له سه ر  هه یه   زۆر  خواستێكی 

كوردستان بۆ به گه ڕخسنت وكاركردنی گشت پڕۆژه كان ودام و 

دەزگاكاىن كەرىت گشتى وكەرىت تايبەت.

له كاره با  بەرهەمهێنانی  گۆڕینی  له سه ر  خواست  هه بوونی 

 سه رچاوه  پیسكه ره كانی ژینگه  بۆ سه رچاوه  پاكه كانی ژینگه  به

 تایبه تی به رهه مهێنـانی وزه   لە خـۆر و له  سـه رچاوه  ئاوییه كـان.

مێژووی سه ركه وتووی وه به رهێنان له  كه رتی به رهه مهێنانی 

كاره با له  هه رێمی كوردستان.

حکومەتی هەرێمی کوردستان ووزەی کارەبای بەرهەمهێرناو 

لەم جۆرەی پڕۆژانەی وەبەرهێنان دەکڕێتەوە.

پێشكه شكردنی گشت ئاسانكاریه كان بۆ رایكردنی مامه ڵه كان

و پێدانی مؤڵه تی وه به رهێنان.

هه ماهه نگی كردن له گه ڵ الیه نه  په یوه ندیداره كان بۆ وه رگرتنی 

ره زامه ندیه كان.

به هه ماهه نگی له گه ڵ الیه نه  په یوه ندیداره كان ته رخانكردنی 

شوێنی تایبه ت بۆ دامه زراندنی ده رفه ته كانی وه به رهێنان.

رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان: كۆڵه که كانی دامه زراندن:

وه به رهێنان له  كه رتی كاره با
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی کارەبا
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پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 
ژ
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قۆناغ  دوو  بە  پڕۆژەکە  یەکەم،  قۆناغی  خۆر/  ووزەی  پڕۆژەی 
جێبەجێ دەکرێت و کۆی توانای بەرهەمهێنانی پڕۆژەکە دەگاتە 

٩٠٠ مێگاوات

قۆناغ  دوو  بە  پڕۆژەکە  دووەم،  قۆناغی  خۆر/  ووزەی  پڕۆژەی 
پڕۆژەکە  بەرهەمهێنانی  توانای  کۆی  و  دەکرێت  جێبەجێ 

دەگاتە ٩٠٠ مێگاوات

پڕۆژەی بەنداوی هایدرۆپاوەری دم دم لە قه زای دۆکان/
بەنداوەکاندا  کەرتی کشتوکال/  لە  وەک  تەق، هەر  تەق  ناحیەی 

هاتووە

پڕۆژەی هایدرۆپاوەری چەم سێرمۆ، لەسەر رووباری خابوور  
بە بەرزی ١٨ م و کەناڵی ئاوی بە درێژی ٣٧٠ م، بە توانای 

مێگاوات  ١٠ بەرهەمهێنانی 

پڕۆژەی هایدرۆپاوەری خواڵیش ، لەسەر رووباری خابوور  
بە بەرزی ١١م و کەناڵی ئاوی بە درێژی ٧٣٠٥م، بە توانای 

مێگاوات  ٣٨ بەرهەمهێنانی 

پڕۆژەی هایدرۆپاوەری دێرانە،  بە بەرزی ١١٠م 

کەرتی  لە  وەک  هەر  باکورمان،  هایدرۆپاوەری  بەنداوی  پڕۆژەی 
هاتووە بەنداوەکاندا  کشتوکال/ 

لە  وەک  هەر  رەشاوە،   - دێرەلۆك  هایدرۆپاوەری  پڕۆژەی 
هاتووە بەنداوەکاندا  کشتوکال/  کەرتی 

59



له پزیشكی  گه شتی  ناوچه ی  بوەته   كوردستان  هه رێمی 

  عێراق بۆیه  پێویستی به  گه شه پێدانی زیاتر هه یه  له  رێی 

وه به رهێنانه وه .

هه بوونی ژماره یه كی زۆر ده ستی كار به  تایبه تی ده رچوانی 

كۆلێژ و په یامنگا پزیشكی و زانستیه كان له  هه رێمدا.

بۆ  سه ره كیه   هۆكارێكی  گوازراوەکان  پەتا  ب�وبوونەوەی 

زیادكردنی وه به رهێنان له  كه رتی ته ندروستی.

هه بوونی كۆمپانیا و سێرڤه سی برانده  نێوده وڵه تیه كانی 

بۆ  ده كات  ئاسانكاری  پزیشكیه كان،  كه ره سته   و  ئامێر 

پزیشكیه ئامێره   چاككردنه وه ی  و  به كارخسنت  و  كڕین 

بنكه نه خۆشـخانه و  به گه ڕخستنی  بۆ   جۆراوجۆره كانه  

ته ندروستییه كان و سه نته ره  پزیشكیه كان.

هه بوونی مێژووی سه ركـه وتـوو بۆ وه بـه رهێنـان له  كه رتی

ته ندروستی له  هه رێمی كوردستان.

هه ماهه نگی به رده وامی ده سته ی وه به رهێنان له گه ڵ الیه نه 

له م  وه به رهێنان  مۆڵه تی  وه رگرتنی  بۆ  په یوه ندیداره كان 

بواره دا.

پێدانی پێوه ر و ستاندا رده  كـارپێكراوه كـانـی ته ندروسـتی

به  وه به رهێنه ران بۆ په یڕه وكردن له  پڕۆژه  ته ندروستییه كان.

رێژه ی(١٥٪)ی  به   یه ده ك  كه ره سته ی  بۆ  به خشین 

تێچووی ئامێره كان.

به خشینی زێده كی لـه  گومـرگ بۆ تـازه كـردنـه وه ی كـه ل و

په لی ناو نه خۆشخانه كان و پاشكۆكانیان (٣) ساڵ جارێك.

رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

كۆڵه که كانی دامه زاندن:

 
وەبەرهێنان لە کەرتی

تەندروستی
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی تەندروستی
پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 

لە بنەس�وە، سۆران، ٥٠ قەروێڵەیی  نەخۆشخانەی گشتی 
خەبات، شەق�وە، هەریر، مێرگەسۆر، بحرکە

لە سۆران قەروێڵەیی شێرپەنجە   ٥٠ نەخۆشخانەی 

هەولێر لەناوەندی  شێرپەنجە  قەروێڵەیی   ١٠٠ نەخۆشخانەی 

نەخۆشخانەی ٥٠ قەروێڵەیی لە دایک بوون لە سۆران

نەخۆشخانەی ٥٠ قەروێڵەیی دەرونی لە سۆران و شەق�وە

٥٠ شەکرە  نەخۆشیەکانی  بە  تایبەت  نەخۆشخانەی   
قەروێڵەیی لە هەولێر و سۆران

نەشــتەرگـەری و  سـووتـان  بە  تایبـەت  نەخۆشخـانـەی 
جوانکاری ٥٠ قەروێڵەیی لە هەولێر و سۆران

سەنتەری چارەسەری رسوشتی لە  هەولێر و کۆیە

لەناوەندی سلێامنی قەروێڵەیی   ٥٠ نەخۆشخانەی گشتی 
و ناوەندی هەڵەبجە و هەورامان و کەالر

لە چەمچەماڵ، سەید قەروێڵەیی   ٢٥ نەخۆشخانەی گشتی 
صادق، دەربەندیخان، پێنجوێن، شارەزوور، چوارتا، ماوەت،

دوکان، پیرەمەگرون، قەرەداغ، بازیان

لەناوەند قەرەوێڵەیی   (٥٠) مندا�ن  نەخۆشخانەی 

لە چەمچەماڵ، قەرەوێڵەیی   (٢٥) نەخۆشخانەی مندا�ن 
پێنجوێن، شارەزوور دەربەندیخان،  سەید صادق، 

لـەنــاوەند قەرەوێڵەیی   (٥٠) منداڵبـوون  و  ژنـان  نەخۆشخانەی 

نەخۆشخانەی ژنان و منداڵبوون (٢٥) قەرەوێڵەیی لە
پێنجوێن، شارەزوور دەربەندیخان،  چەمچەماڵ، سەید صادق، 

قەرەوێڵەیی  (٥٠) شێرپەنجە  بە  تایبەت  نەخۆشخانەی 

قەرەوێلەیی گورچیلە(٥٠)  چارەسەری  نەخۆشخانەی 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

٥

١١

٣

٥

٣

٥

١

٣

٢٢

٧

١

١

١

٢

١

٢

٢

٢

ژ
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پڕۆژەی دروستکردنی شاری تەندروستی لە کۆیە، پێکدێت لە 
قەروێڵەیی،   ٥٠ فریاکەوتنی  و  گشتی  نەخۆشخانەی 
و  لەدایکبوون  نەخۆشخانەی  چاو،  نەشتەرگەری  سەنتەری 
نەخۆشیە  چارەسەری  سەنتەری  و  قەروێڵەیی   ٢٥ مندا�نی 

و پەیامنگەی پەرستاری لێکەرژێنەکان و شەکرە 
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٣

١

١

٣

٢

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٢

٦

٥

 

 

٢

١

١

١

١

١

٤

 

٢

لە قەرەوێلەیی  گورچیلە(٢٥)  چارەسەری  نەخۆشخانەی 
دەربەندیخان چەمچەماڵ، سەید صادق، 

نەشتەرگەری دڵ نەخۆشخانەی چارەسەری 
(٥٠) قەرەوێڵە

تیشک بە  شێرپەنجە  چارەسەری  نەخۆشخانەی 
(٥٠) قەرەوێڵە

قەرەوێڵە و شکاوی(٥٠)  ئێسک  نەشتەرگەری  نەخۆشخانەی 

و شکاوی(٢٥) ئێسک  نەشتەرگەری  نەخۆشخانەی 
دەربەندیخان قەرەوێڵە سەید صادق، 

قەرەوێڵە و دەمار(٢٥)  نەخۆشخانەی نەشتەرگەری مێشک 
دەربەندیخان چەمچەماڵ، سەید صادق، 

قەرەوێڵە و دەمار(٥٠)  نەخۆشخانەی نەشتەرگەری مێشک 

سەنتەری نەشتەرگەری قوڕگ و لوت و گوێ (٥٠)
قەرەوێڵە

سەنتەری نەشتەرگەری قوڕگ و لوت و گوێ (٢٥) قەرەوێڵە
دەربەندیخان چەمچەماڵ، سەید صادق، 

نەخۆشخانەی جومگە و رۆماتیزم (٥٠) قەرەوێڵە 

و رۆماتیزم (٢٥) قەرەوێڵە چەمچەماڵ، نەخۆشخانەی جومگە 
دەربەندیخان سەید صادق، 

سەنتەری چارەسەری رسوشتی (٥٠) قەرەوێڵە

سەنتەری چارەسەری رسوشتی (٢٥) قەرەوێڵە
دەربەندیخان چەمچەماڵ، سەید صادق، 

تاقیگەیی پشکنینی  سەنتەری 

(٣)، چەمچەماڵ، سەنتەری چارەسەری تیشک لە سلێامنی 
دەربەندیخان سەید صادق، 

نەخۆشخانەی ٥٠ قەروێڵەیی دەرونی لە سلێامنی (٢)،
دەربەندیخان چەمچەماڵ، سەید صادق، 

نەخۆشخانەی شێرپەنجە (٥٠) قەرەوێڵە 

دروستکردنی نەخۆشخانەی لەدایک بوون (١٠٠) قەروێڵە

ڕانیە)  (قە�دزێ،  تایبەت  نەخۆشخانەی  دروستکردنی 

دڵ نەخۆشیەکانی  سەنتەری  دروستکردنی 

(ڕانیە)  بلوری  منداڵی  دروستکردنی سەنتەری 

تیشک بە  دروستکردنی سەنتەری چارەسەرکردن 

پێداویستیەکانیەوە گشت  بە  پێشکەوتوو  چاوی  سەنتەری 

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی تەندروستی
پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 
ژ
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بە چارەسەرکردنی رسوشتی تایبەت  دروستکردنی سەنتەری 

له  دهۆك، ٥٠ قەروێڵەیی  دروستکردنی نەخۆشخانەی گشتی 
زاخۆ، ئاكرێ، ئامێدی، بەردەرەش، شێخان، سێمێل 

لـە قەروێڵەیی   ٥٠ زارۆکـا  نەخـۆشخـانـەی  دروسـتکردنی 
دهۆك، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ

نـەخـۆشـیێن چارەسـەریا  نەخۆشخانـەی  دروستکردنـی 
گولچیسکا لە دهۆك و زاخۆ

هەستێک نیشتەگەریا  تایبەمتەندێن  سەنتەری  دروستکردنی 
و شکەستەنی لە دهۆك (٢)، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ

مێشـک نیشتەگەریا  تایبەمتەندێن  سەنتەری  دروستکردنی 
و کوما دەمارا لە دهۆك، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ

و دڤن  نشـتەگەریا  تایبەمتەنـدێن  سەنتەری  دروستکردنی 
گوە و کەپ لە دهۆك، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ

گەهــان نەخۆشێن  تایبەمتەندێن  سەنتەری  دروستکردنی 
و شیاندنا نوژداری لە دهۆك، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ٥٠ قەروێڵەیی

رسوشتی چارەسەریا  تایبەمتەندێن  سەنتەری  دروستکردنی 
لە دهۆك، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ، ئامێدی

تاقیگەهی پشکنینێن  تایبەمتەندێن  سەنتەری  دروستکردنی 

تیشکی پشکنینێن  تایبەمتەندێن  سەنتەری  دروستکردنی 

لە دهۆك، نوژداریا ددانا  تایبەمتەندێن  دروستکردنی سەنتەری 
زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ، ئامێدی، بەردەرەش، شێخان

٣٥ قەروێڵەیی دروستکردنی سەنتەری چارەسەریا دەرونی 
دهۆك، زاخۆ، ئامێدی، ئاکرێ
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٤٥
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی تەندروستی
پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی

كارووباری كۆمه �یه تی

لە هەولێـر، سـۆران بەسا�چـووان  دروستکردنی خانه ی 
سلێامنیە و 

بێهۆشکەر مادەی  ئاڵودەبوانی  سەنتەری  دروستکردنی 

ئۆتیزم سەنتەری  دروستکردنی 
(هەولێر، کۆیە، سۆران، ڕانیە) 

(دەربەندیخان)  مێشك  راهێنانەوەی  په یامنگه ی  دروستکردنی 

ئەندامان راهێنان و شیاندنی کەم  پەیامنگەی  دروستکردنی 

١

٢

٣

٤

٥

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

٢

٢

٤

٢

وه به رهێنــــان له  كه رتی

كارووباری كۆمه �یه تی

هه بـوونی خـواسـت له سـه ر پێشكه وتنی ئه م كه رته  بۆ

و تایبه ت  پێداویستی  كـه سانی خاوه ن  یـارمـه تـیدانی 

به  بێ سه رپه رشتیاره كان  مـنداڵه   و  به سـا�چـووه كـان 

به كارهێنانی ته كنه لۆژیای نـوێ و دروستكردنی دام و

به   نێوده ڵه تی  و  مۆدێرن  شێوه ی  بە  تایبه ت  ده زگای 

ستانده رده     و  پێوه ر  په یڕه كردنی  و  بڕاند)  (هێنانی 

نێوده وڵه تیه كان.

له رووی  سووكردنیان  بار  بۆ  هاو�تیان  خواستی 

تایبه ته كان  پێداویستیه   خاوه ن  راهێنانی  به   داراییه وه  

ده ره وه   له  جیاتی چوونه   نــاو هه رێمی كوردستان  لــه  

دامه زراندنی  بۆ  هۆكاره   چاره سه ركردن  بۆ  و�تان  بۆ 

پڕۆژه ی نوێی ئه م كه رته  له  رێی وه به رهێنانه وه .

وه به رهێنان ده رفه ته كانی  دامه زراندنی  پاڵپـشتیـكردنی 

الیه نه له گه ڵ  وه بـه رهـێنـان  ده سـته ی  هه مـاهـه نگی  به  

مۆڵه تی پێدانی  به خـێراكـردنی  بـۆ  پـه یـوه نـدیداره كـان 

وه به رهێنان.

بۆ  زێده كی  به خشینی  ده كرێت  گشتی  به رژه وه ندی  بۆ 

بكرێت.

رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان: كۆڵه که كانی دامه زراندن:

پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 
ژ
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وەبەرهێنان لە کەرتی

نیشتەجێبوون و رێگاوبان و گواستنەوە

هـه بـوونـی خـواســت لـه ســه ر دابـیـنـكـردنـی یـه كه ی

نیشته جێبوون به  قه رزی درێژخایان.

تـه كنه لـۆژیـای بینـاسـازی نـوێ لـه  هه رێمی كوردستان

به رده سته .

خواستی حكومه تی هه رێمی كوردستان بۆ به هێزكردنی 

كـه رتی رێـگـاوبـان و دروسـتـكـردنـی ئـۆتـۆبـان و رێـگـا

نـێـوده وڵـه تـیـه كـان و رێگاكـانی نـاو هه رێمی كوردستان

به شێوه ی وه به رهێنان لەرێى كەرىت تايبەتەوە.

فراوانبوونی شاره كان خواستی دروسـتكردووه  لـه سه ر

بۆ  گشتی  گواستنەوەی  هێڵەکانی  تۆڕی  به كارهێنانی 

کەمکردنەوەی تێچووی گواستنەوە.

دامه زراندنی به   نێوده وڵه تیه كان  فڕۆكه خانه   پێویستی 

به شی نوێ وه ك تێرمیناڵ و نـاوچه ی بازرگانی و...هتد.

هه بوونی ده ستی كاری كارامه  و زانستی بۆ كار كردن له

  كه رتی تایبه ت له م بواره دا.

  رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

له گه ڵ  وه به رهێنان  ده سته ی  لەالیەن  كردن  هه ماهه نگی 

جێبه جێكردنی  به خێراكردنی  بۆ  په یوه ندیداره كان  الیه نه  

رێـكـاره یـاسـاییــه  پـێـویـسـته كـان بـۆ مـۆڵـه ت پێدانی

وه به رهێنان له  كه رتی نیشته جێبوون و رێگاوبان.

میكانیزمی جێبه جیكردن بۆ ده رفه ته كانی وه به رهێنان له

یان   PPP گرێبه ستی  به   گواستنه وه   و  رێگاوبان   بواری 

.BOT

كۆڵه که كانی دامه زراندن:
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ت

پڕۆژەی وێستگە و هێڵی ترام وای بە دوو ئاراستە بە درێـژی

١٠٢ کم

پڕۆژەی وێستگە و هێڵی ترام وای بە دوو ئاراستە بە درێژی

٦٠ کم

پڕۆژەی وێستگە و هێڵی ترام وای بە دوو ئاراستە بە درێژی

٥٥ کم

پڕۆژەی وێستگە و هێڵی پاسی ناوشار بە دوو ئــاراستە

١٠٠ کم

پڕۆژەی وێستگە و هێڵی پاسی ناوشار بە دوو ئاراستە

٥٠ کم

پاشکـۆکــان و  هاوچــەرخ  تێرمینــاڵـی  دروسـتکـردنی 

سـتـافی بە  تایبـەت  باڵـەخانـەی  کارگـۆ،  شاری  دروستکردنی 

(ئەمنی و گۆمرك) و شوێنی بەڕێوەبردنی کۆمپانیا و وەستانی

نێودەوڵەتی هەولێری  فڕۆکەخانەی  زۆنی  لە  ئۆتۆمبێل 

٤ ئەستێرەی براند و پاشکۆکانی لە زۆنی فڕۆکەخانەی هۆتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێری 

نێودەوڵەتی  هەولێری  فڕۆکەخانەی  لە  کەتەرینگ  شوێنی 

فـڕۆکـەخـانـەی لـە  بازرگـانـی  ناوچـەی  دروستکردنی 
نێودەوڵەتی هەولێری 

دروستکردنی سەنتەری چاکردنەوەی فڕۆکە و فەراهەمکردنی
 MRO پارچەی یەدەگ و گشت خزمەتگوزارییەکانی تر 

لـە گەشـتیــاران  پێداویسـتی  و  خـواردەمـەنـی  مـۆڵـی 
نێودەوڵەتی هەولێری  فڕۆکەخانەی 

گوێـرەی بە  پاشکۆیـەکانـی  و  نوێ  تێرمیناڵـی  دروستکردنی 

نێودەوڵەتی سلێامنی  فڕۆکەخانەی  ماستەرپالنی 

دروستکردنی هێڵی ئاسنی زاخۆ - دهۆك - هەولـێر - سلێمــانی
پنجـویـن - باشمـا غ بە دوو ئاراسـتـه ٦٥٠ کم و بەسـتـنـەوەی

بە عێراق، تورکیا و ئێران

پڕۆژەی وێستگە و هێڵی پاسی ناوشار بە دوو ئاراسـتە

٧٠ کم
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بە  پارکینگ  و  بازرگانی  ناوچەی  و  هۆتێل  دروستکردنی 

فڕۆکەخانە ماستەرپالنی  گوێرەی 

بواری له   وه به رهێنان  ده رفه ته كانی 
وگواستنەوە رێگاوبان  و  نیشته جێبوون 

پارێزگای

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 
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دهۆك 
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راپه رین 
ژ

ئاستی هەرێم لەسەر  ١

دروستکردنی تۆڕی رێگاوبانی خێرا لەنێوان شارەکانی هەرێم و

سنورەکانی بە درێژی ٨٢٠ کم بە دوو ئاراستە
تۆڕی رێگا

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

٢٠ لەسەر ئاستی هەرێم

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان

هاو�تیـانی بـۆ  نیشـتەجێ بوون  یەکەی   ٥٠٠ دروستکردنی 
کەم دەرامەت و فەرمانبەران
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وه به رهێنان له  كه رتی خوێندنی

با� و توێژینەوەی زانستی

كۆڵه که كانی دامه زراندن:

دامەزراندی  بە  با�  خوێندنی  کەرتی  گەشەکردنی  بۆ  هه یه   خواست 

جیاوازەکانەوە  پسپۆرایەتیە  بە  زانستیەکان  توێژینەوە  سەنتەرەکانی 

گەشەپێدانی شوێنی حەوانەوەی قوتابیان لە رێگای کەرتی تایبەتەوە بە نرخی 

گونجا و ئاسانکردنی هاتوچۆی قوتابیان و الدانی قەرەباڵغی شارەکان لەالیەن 

كه رتی تایبه ته وه .

ده ستی كاری كارامه  و زانستی له  هه رێمی كوردستان به رده سته  بۆ كار كردن له

  ده رفه ته كانی وه به رهێنان له م بواره دا.

مێژووی سه ركه وتووی وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان له م بواره دا.

رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

به خشینی زێده كی له  گومرگ بۆ تازه كردنه وه ی كـه ل و په لی ناو نه خـۆشخـانه كـان

و پاشكۆكانیان (٣) ساڵ جارێك.

گشـت وه رگرتنی  بۆ  وه به رهێنان  ده سته ی  لەالیەن  كردن  هه ماهه نگی 

ره زامه ندیه كان بۆ پێدانی مۆڵه تی وه به رهێنان.

به هه رێم  له   بواره   ئه م  كارپێكراوه كانی  ستانده رده   و  پێوه ر  گشت  پێدانی 

وه به رهێنه ران.
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كه رتی خوێندنی

با� و توێژینەوەی زانستی
ژ

تایبەت زانکۆی  دروستکردنی 

نەشتەرگەری بۆ  فێرکاری  نەخۆشخانەی  دروستکردنی 
تایبەتەکان پسپۆڕیە 

تاقیگە و  زانستی  توێژینەوەی  دروستکردنی سەنتەری 
 (Scientific Lab, R & D)پسپۆڕیەکانی تایبەت

ناوچەکان پێویستی  بەپێی  
پڕۆژەی گواستنەوەی تایبەت بە قوتابیان بۆ منونە

Student Bus

راهێنان سەنتەری  دروستکردنی 

ناوچەکان پێویستی  بەپێی   دروستکردنی کۆمەڵگەی وەرزشی و هۆڵی ئۆڵۆمپی داخراو

ناوچەکان پێویستی  بەپێی   زانکۆ و پەیامنگاکان بۆ  دروستکردنی بەشە ناوخۆیی 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

١ ١ ١ ١

١ ١

١ ١ ١ ١

١ ١ ١ ١
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ده رفه ته كانی وه به رهێنان له  كەرىت

رۆشنبريى و الوان

هونەری

وەرزشی

الوان

راهێنانی بۆ  گشتگیر  سەنتەری  دامه زراندنی 
هونەری

وەرزشی گشتگیری  سەنتەری  دامه زراندنی 
راهێنان و 

يـان گشـتگیر  ســەنـتـەری  دامـه زرانـدنی 
پیشەیی راهێنانی  پەیامنگای 

١

٢

٣

١ ١ ١ ٢

٣٣٢٢١١

١١

وه به رهێنان له  كه رتی

رۆشنبیری و الوان

كۆڵه که كانی دامه زراندن:

رۆشنبیری  کەرتی  پەرەپێدانی  له سه ر  هه بوونی خواست 

وهونەری و وه رزشی و الوان لە رێی وه به رهێنانه وه .

كوردستان له   هونه ریه كان  كۆنفڕانسه    و  كۆڕ  سا�نه  

ساز ده درێت لەالیەن كه رتی تایبه ته وه  كه پێویستی به

دامه زراندنی كۆمه ڵگه ی رۆشنبیری و هۆڵی زیاتر هه یه .

له رووی سه قامگیره   ناوچه یه كی  كوردستان  هه رێمی 

ئه منییه وه  بۆ سازدانی كۆر و كۆنفڕانسه  نیوده وڵه تیه كان.

له  كه رتی  بۆ وه به رهێنان  هه بوونی مێژووی سه ركه وتوو 

رۆشنبیری و الوان له  هه رێمی كوردستان.

رێکاره  كرده ییه كان و ئاسانكاریه كان:

پاڵپشتی ده سته ی وه به رهێنان بۆ دامه زراندنی

پڕۆژه كانی ئه م كه رته.

به خشینی زێده كی بۆ دامه راندنی پڕۆژه كان له  ناوچه 

كه م گه شه سه ندوه كان.

پارێزگایژ

هه ولێر 

پارێزگای

سلێامنی 

پارێزگای

دهۆك 

پارێزگای

هه ڵه بجه  

ئیدارەی

گه رمیان 

ئیدارەی

راپه رین 

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان 72



73رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان



رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان

گۆمی بێکۆدیان دەکەوێتە پارێزگای هەولێر سنوری باڵەکایەتی لە قەزای چۆمان  لە سەر چیای حەساری 

سەکران دەکەوێتە نێوان هەردوو لوتکەی پڕخێڵەند و قەرەد . ئەم گۆمە ( ٣١٥٠ )م لە ئاستی ڕووی دەریـاوە 

بەرزە و بە بەرزترین گۆمـی هەرێمی کوردسـتان وعێراق دادەندرێـت و دیمەنێکی ئێجگـار جـوان و دڵڕفێنى هەیـە. 

پلـەی گەرمی لە ناوچەکە ١٠ - ١٥ پلەی سیلیزیـە بەدرێـژايـى وەرزی هاویـن بـەفـری لـەسـەر دەمێنێتەوە 

وئاوێکـی سازگاری شیرینی هەيە.

لەڕێگای کوێستانەکانی دۆڵى سەكرايەىت بەناو لوتکەچیاکـان و دیمـەنی سـەرنـج ڕاکێش و هـاژەی تـاڤـگە 

بەفراوەکان دەگەیتە گۆمی بێکۆدیان.
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Invest in Kurdistan

رێبه ری وه به رهێنان له  هه رێمی كوردستان

و نەهاتبێت  رێبەرەدا  لەم  کە  تر،  پڕۆژەیەکی  هەر 

شایەن بێت لە رێگای وەبەرهێنانەوە جێبه جێ  بکرێت.
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Kurdistan Regional Government

ده سته ی وه به رهێنان


