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بەشى یەکەمبەشى یەکەم

              خەرجیی مانگانەی حکومەت لە خەرجیی مانگانەی حکومەت لە ٦٦ مانگی یەکەمی ساڵی  مانگی یەکەمی ساڵی ٢٠٢١٢٠٢١

ـ حکومەتــــى هەرێــم، مانگانــــە پێویســــتى بــــە نزیكــــەی ٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠ دۆالری 
ئەمەریكــــی هەیــە:

یەکەم:یەکەم: ٦١٧,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر بۆ مووچەی مووچەخۆران.
دووەم:دووەم: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر بــــۆ بودجــــەی كارپێكردنــــی وەزارەتــــەكان )كڕینــی 
ــمەكی  ــەل و شــ ــەوەی كەلوپــ ــەكان، چاککردنــ ــەل و خزمەتگوزارییــ كەلوپــ
دامودەزگاكانـــی میـــری، خەرجیـی وەزارەت و دەسـتە و ســـەرۆكایەتییەكان، 
نەســـریە و دەرماڵـــەی وەزارەتـەكان، كڕینـــی داوودەرمـان، خەرجـی كارەبـا و 
ئاوپاككردنـەوەی شـار و شـارۆچكەكان، خەرجیی شـوێنی بێسەرپەرشـتیاران 
و بەســااڵچووان و خانــەی داڵدەدانــی ئافرەتــان، خەرجیــی نەخۆشــخانە و 

بەندیخانــــەكان و ..تــاد(.
سێیەم:سێیەم: ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر بۆ وەبەرهێنان )پڕۆژەكانی حكومەت(. 
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     داھاتی مانگانەی حکومەت لە      داھاتی مانگانەی حکومەت لە ٦٦ مانگی یەکەمی ساڵی  مانگی یەکەمی ساڵی ٢٠٢١٢٠٢١

داهاتی مانگانەى حکومەت نزیكەی ٦9٧,٠٠٠,٠٠٠ دۆالری ئەمەریكییە: 
یەکــەم:یەکــەم: ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر کــۆى گشــتیى داهاتــی نەوت.

دووەم:دووەم: ١9٥,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر داهاتــی ناوخــۆ.
ســێیەم: ســێیەم: هاوکاریی مانگانەی هاوپەیمانان ١٧,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر. 

ــە ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠  ــی، مانگان ــی فیدراڵ ــی ٧ و ٨ی ٢٠٢١، حکومەت ــە مانگ ــوارەم: ل ــوارەم:چ چ
ــاردووە. ــتان ن ــى کوردس ــی هەرێم ــۆ حکومەت دۆالری ب

ــە   ــک دەگاتـ ــە مانگێـ ــمى کوردســتان لـ ــی هەرێـ ــی حكومەتـ ــە: داهاتـ ــە: کەوات کەوات
دۆالرە.   ٧٠٢،٠٠٠,٠٠٠ كاتێكـــدا خەرجیــــی حكومــەت  لـــە  دۆالر،   ٦9٧,٠٠٠,٠٠٠

دەهێنێــت. کــورت  دۆالر   ٥,٠٠٠,٠٠٠ مانگانـــە  حکومــەت  بــەمـــەش 
 ئەگەریش عێراق پارە هەناردە نەکات، کورتهێنان دەبێتە  ئەگەریش عێراق پارە هەناردە نەکات، کورتهێنان دەبێتە ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر. دۆالر.
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    خەرجیى گشتیى پڕۆژەکان لە کابینەى نۆیەم    خەرجیى گشتیى پڕۆژەکان لە کابینەى نۆیەم

ـ ســەرەڕای قەیرانــی دارایــی و نەهاتنــی بودجــە و باڵوبوونــەوەى ڤایرۆســى 
کۆڕۆنــا، لــە ســەرەتای کابینــەى نۆیەمــەوە تــا کۆتایــی مانگــی ئایــاری ئەمســاڵ، 
حکومــەت، بــڕی ٤٣٤,٣٦9,٠٠٠,٠٠٠ دینــارى بــۆ ٢٧9 پــڕۆژەی جیــاواز لــە هەرێمی 

کوردســتان خــەرج کــردووە.
ـ کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان، بــڕی ٤١٣,٧١٢,٠٠٠,٠٠٠ 
دینــاری بــۆ ١٦٧ پــڕۆژەی جۆراوجــۆری وەزارەتــەکان لــە سەرتاســەری هەرێــم 

تەرخــان کــردووە.
ـ لــە پەرەپێدانــی پارێزگاکانیــش، کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێمــی 
پارێــزگاکان خــەرج  پــڕۆژەی  بــۆ  دینــاری   ٢٠,٦٥٧,٠٠٠,٠٠٠ بــڕی  کوردســتان 

کــردووە.
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بەشى دووەمبەشى دووەم

    چاکسازى    چاکسازى
یەکەم: چاکسازیى ئابوورىیەکەم: چاکسازیى ئابوورى

پالنــی چاکســازیی ئابــووری، بە شــێوەیەکی ڕوون جــۆری چاالکــی، دامەزراوە 
دەستنیشــان  جێبەجێکردنەکــەى  پڕۆســەی  شــێوازی  و  بەرپرســیارەکان 
کــردووە، پالنەکــە هاوتەریبــە لەگــەڵ کارنامــەی کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی 
هەرێمــی کوردســتان و پێنــج تــەوەری ســەرەکی لــە خــۆ دەگرێــت کــە بریتیــن 

لــە:
ـ ســەقامگیرکردنی داراییــە گشــتییەکان و دانانــی سیســتەمی بەڕێوەبردنــی 

دارایــی.
ـ دروســتکردنی ئابووریــی هەمەجــۆر و هاندانــی گەشــەی هەمەالیــەن و 

بەردەوامیپێــدراو.
ـ باشترکردن و دابینکردنی خزمەتگوزاریی گشتیی گونجاو.

ـ باشــترکردن و زیادکردنــی دەستگەیشــتنی هاوواڵتیــان بــە خزمەتگوزارییــە 
گشــتییەکان.
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ـ باشــترکردنی حوکمڕانــی لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق بــۆ ســوودگەیاندن 
ــە خەڵک. ب

ــكارى  ــە رى ڕێ ــە  گرتنەب ــە كان ب ــە رزه بازرگانيی ــە وه ى ق ــە  پڕۆســە ى وه رگرتن ـ ل
ياســايى لــە  اليــە ن وه زاره تــى دارايــى و ئابــوورى لــە  اليــە ن بانكە كانــە وه  

تاوه كــوو ئيســتا نزيكــە ى ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينــار زياتــر گەڕاوه تــە وه.

دووەم: چاکسازى کارگێڕیدووەم: چاکسازى کارگێڕی
پێداچوونــە وه  بــە  ده رماڵــەپێداچوونــە وه  بــە  ده رماڵــە كان: كان: مــاددەی پێنــج لــە یاســای چاکســازی، تایبەتــە 
بــە ڕێکخســتنەوەی دەرماڵــەکان: وەزیــری دارایــی و ئابــووری ڕاســپێردرا 
بــۆ پێداچوونــەوەی ڕەشنووســی بڕیــاری ڕێکخســتنەوەی دەرماڵــەکان بــە 
ڕەچاوکردنــی تێبینیــی ســەرجەم وەزارەتــەکان بــە شــێوەیەکی دادپەروەرانــە، 
کــە پێویســتە ئاڕاســتەی ئەنجومەنــی وەزیــران بکرێــت بــۆ بڕیــاری کۆتایــی.

خانە نشینی:خانە نشینی:
ـ هەموارکردنــەوەى مووچەى خانەنشــینیى ناوونیشــانى شــارەزا کــە ژمارەیان 
ــار  ــڕى ٤١٠,٣٦٧,٠٠٠ دین ــە ب ــەم بڕگەی ــی ئ ٤9٤ خانەنشــینە، پــاش جێبەجێکردن

مانگانــە بــۆ خەزێنــەى حکومــەت گەڕاوەتــەوە.
ــى دادوەرى  ــە ئەنجومەن ــینیى دادوەران ل ــیەى خانەنش ــتنەوەى دۆس ـ گواس
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بــۆ بەڕێوەبەرایەتیــى گشــتیى خانەنشــین و هەموارکردنــەوەى مووچــەى 
خانەنشــینیان لەگــەڵ ئەندامانــى داواکارى گشــتى بــە ڕێژەى ٧٠ % لــە مووچە و 
دەرماڵەکانیــان کــە ژمارەیــان ١١٣خانەنشــینە و گەڕاندنــەوەى بــڕى ٨٧,٤٨٣,٠٠٠ 

دینــار مانگانــە بــۆ خەزێنــەى حکومــەت.
پلــەى  بــە  خانەنشــین   ١٠9 خانەنشــینیى  مووچــەى  هەموارکردنــەوەى  ـ 
بــۆ  ٧٧,١٢٠,٠٠٠ دینــار مانگانــە  بــڕى  بەڕێوەبــەرى گشــتى و گەڕاندنــەوەى 

حکومــەت. خەزێنــەى 
ـ هــەر مووچەخۆرێــک لــە دوای ٢٠٢٠/٧/١ خانەنشــین کرابێــت، بــە پێــی یاســای 
چاکســازی ـ ژمــارەی ٢ى ســاڵی ٢٠٢٠ى زایینــى، مامەڵــەی خانەنشــینی بــۆ 

کــراوە.
ـ هەڵوەشــاندنەوەى ئــەو یەکە ژمێریاریانەى کە لــە دەرەوەى بەڕێوەبەرایەتیى 
گشــتیى خانەنشــینى و وەزارەتــى دارایــى و ئابــوورى مووچــەى خانەنشــینى 

خــەرج دەکــەن بــە تایبــەت لــە وەزارەتى پێشــمەرگە.
ــژکار،  ــکارى وەزارەت، ڕاوێ ــر، بری ــەى وەزی ــە پل ــااڵکان ب ــینانی پلەب ـ خانەنش
ــتێک  ــە لیس ــوە ب ــتیان نەبینی ــى پۆس ــە فعل ــەى ب ــتى، ئەوان ــەرى گش بەڕێوەب
ــازى  ــااڵى چاکس ــەى ب ــەى لیژن ــین، ڕەوان ــە ١,١٦9 خانەنش ــووە ل ــک هات ــە پێ ک
لەســەر  بڕیــاردان  بــۆ  کــراوە  وەزیــران  ئەنجومەنــى  ســەرۆکایەتیى  لــە 

دۆســیەکانیان.
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دوو مووچە یی:دوو مووچە یی:
گشــتیى  بەڕێوەبەرایەتیــى  نوێنەرانــى  لــە  یــەک  هــەر  بەشــداریى  بــە  ـ 
فەرمانگــەى  و  بەدواداچــوون  و  هەماهەنگــی  فەرمانگــەى  و  خانەنشــینی 
تەکنەلۆجیــاى زانیــارى، داتایــەک ئامــادە کراوە کــە زانیــارى ١٠,٦٠9 مووچەخۆر 
ــە مووچەیــەک وەردەگــرن: ــە خــۆ دەگرێــت، کــە زیاتــر ل ــە  ٢١,٥٨٨ کەیــس ل ل
ـ وەرگرتنــی دوو مووچــە )فەرمانبــەر و فەرمانبــەر(: ٧9١  فەرمانبــەر لــە کــۆى 

١,٦٣9 کەیــس.
ــە  ـ وەرگرتنــی دوو مووچــە )فەرمانبــەر و خانەنشــین(: ٣,9٠9  مووچەخــۆر ل

کــۆى ٨,١٤٧ کەیــس.
ــە  ــی دوو مووچــە )خانەنشــینى و خانەنشــین(: ٥,9٠9 خانەنشــین ل ـ وەرگرتن

کــۆى ١١,٨٠٢ کەیــس.

ئێستا بە  فە رمانی وه زاری ئە م مووچانە  ڕاگیراون تاكو ڕاستاندنی بۆ ده كرێت.ئێستا بە  فە رمانی وه زاری ئە م مووچانە  ڕاگیراون تاكو ڕاستاندنی بۆ ده كرێت.

بــە  نەبەســتراوەکان  الیەنــە  و  وەزارەت  گشــت  فە رمانبــە ران:  فە رمانبــە ران: دۆســیە ی  دۆســیە ی 
وەزارەت دەســتیان بــە پێداچوونــەوە بــە دۆســیەی فەرمانبەرانیــان کــردووە 

ــراوە. ــۆ ک ــان ب ــەران وردبینیی ــیەی فەرمانب ــتا ٣٧٨,٢٦٠ دۆس ــا ئێس و ت
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     لــە نیــوەى یەکەمــى کابینــەى نۆیــەم، لــە نێــو وەزارەت و دەســتە و      لــە نیــوەى یەکەمــى کابینــەى نۆیــەم، لــە نێــو وەزارەت و دەســتە و 
کــراوە: بوارانــە  ئــەم  لەســەر  کار  کــراوە:فەرمانگەکانــدا  بوارانــە  ئــەم  لەســەر  کار  فەرمانگەکانــدا 

ـ پێداچوونەوە و وردبینیى دۆسیەى فەرمانبەران.
ـ دووبارە ڕێکخستنەوەى هەیکەلیەتی وه زاره تەکان.

ـ کردنەوەى ئەژمێرى بانکى بۆ ٤٦٠,٠٠٠ فەرمانبەر لە بانکەکان.
ـ کەمکردنەوەى ڕۆتین و خێراکردنى ڕاپەڕاندنى ئیشوکارى هاوواڵتیان.

ـ پێداچوونە وه  بە  سە رجە م ڕێنمایی وه زاره تەکان.
ـ چاکســازی لــە بــواری بــاج )كۆمپانیاكانــی وزە و گواســتنەوە و گەیانــدن و ... 
و پابەندکردنیــان بــە پێدانــی شایســتە داراییــەکان و بــڕی پــارەى بــاج و ڕەســم 

و ســزای دواكەوتــن و قەرزەکانیــان(.
دەروازە  کاروبــاری  کۆنتڕۆڵکردنــی  و  پێداچوونــەوە  و  ڕێکخســتنەوە  ـ 
ــی. ــاردەی قاچاخچییەت ــتنى دی ــتەکانیان و نەهێش ــنوورییەکان و گرێبەس س
خانەنشــینیی  ســەندوقی  دامەزراندنــی  پەیــڕەوی  دەرچوواندنــی  ـ 

کوردســتان.  هەرێمــی  حکومەتــی  فەرمانبەرانــی 
ـ یەکخســتنی یەکەکانــی ژمێریاریــی هێزەکانــی ٧٠ و ٨٠ لــە یــەک یەکــەی 

ژمێریــاری.
ـ ئامادەکردنی پەیڕەوی ڕێکخستنەوەی پاسەوانى.
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ـ گواســتنەوەى دۆســيەکانی )شــەهید و کۆچکــردوو و خانەنشــینان بــە گشــت 
جۆرەکانــی و پەککەوتــەی ســەنگەر( بــۆ ســەر وەزارەتــی دارایــی و ئابــووری.

سیســتەمێکی  دانانــى  و  بــااڵکان  پلــە  خانەنشــینیی  بــە  پێداچوونــەوە  ـ 
ــۆ گشــت  ــی ب ــە مەبەســتی دروســتکردنی دۆســیەی ئەلیکترۆن ــی ب ئەلیکترۆن

خانەنشــینکراوەکان.
ـ گرێدانــی ســەرجەم مووچــە و منحــە و شایســتە داراییــەکان بــە سیســتەمی 

بایۆمەتری.
ـ وەرگرتنەوەی قەرزە بازرگانی و حکومییەکان. 

ـ کەمکردنەوەى بودجەی بەکاربردن بۆ نزمترین ئاست.
.)IIS(  ـ دانانى سیستەمی نوێی ئۆنالین تایبەت بە خەرجییەکان

تێبینى:تێبینى:
یەکــەم: یەکــەم: هــەر بەشــێک لــەم چاکســازی و ڕێکخســتنەوەی داهاتــەکان بــوو کــە بــووە 
ــۆی  ــی ناوخ ــگ، داهات ــج مان ــاوه ی پێن ــە م ــە م و ل ــە ی نۆی ــە کابین ــەوەى ل ــۆى ئ ه

لــە  ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دۆالره وه  بگاتــە ٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر. هە رێــم 
دووەم:دووەم:  زۆربــەى وەزارەتــەکان بــە هــۆى چاکســازى لــە دۆســیەى فەرمانبەرانیــان، 
پارەیەکــى زۆریــان گەڕاندووەتــەوە بــۆ خەزێنــەى حکومــەت کــە لێــرەدا ئامــاژە بــە 

زۆریــان دراوە.
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     خەرجیى گشتیى پڕۆژەکان لە کابینەى نۆیەم     خەرجیى گشتیى پڕۆژەکان لە کابینەى نۆیەم

ـ ســەرەڕای قەیرانــی دارایــی و نەهاتنــی بودجــە و باڵوبوونــەوەى ڤایرۆســى 
کۆڕۆنــا، لــە ســەرەتای کابینــەى نۆیەمــەوە تــا کۆتایــی مانگــی ئایــاری ئەمســاڵ، 
حکومــەت، بــڕی ٤٣٤,٣٦9,٠٠٠,٠٠٠ دینــارى بــۆ ٢٧9 پــڕۆژەی جیــاواز لــە هەرێمی 

کوردســتان خــەرج کــردووە.
ـ کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان، بــڕی ٤١٣,٧١٢,٠٠٠,٠٠٠ 
دینــاری بــۆ ١٦٧ پــڕۆژەی جۆراوجــۆری وەزارەتــەکان لــە سەرتاســەری هەرێــم 

تەرخــان کــردووە.
ـ لــە پەرەپێدانــی پارێزگاکانیــش، کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێمــی 
پارێــزگاکان خــەرج  پــڕۆژەی  بــۆ  دینــاری   ٢٠,٦٥٧,٠٠٠,٠٠٠ بــڕی  کوردســتان 

کــردووە.
    

     چاکسازی لە سیستەمی باج     چاکسازی لە سیستەمی باج
ـ دانانــى بــاج لەســەر کۆمپانیاکانــی بــواری نــەوت و گاز و ســکیوریتى و 
کارمەندانــی بیانیــی بــواری نــەوت و گاز و، کۆمپانیــا و الیەنەکانــى هاوردەکەر 
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ــردن ٤%  ــۆ هەناردەک ــردن ٧% و ب ــۆ هاوردەک ــووتەمەنی )ب ــەری س و هەناردەک
ــە بەهــا وەربگیرێــت(. ــاج ل ب

ـ دانانى باج لەسەر کۆمپانیاکانی بواری ئینتەرنێت.
ــان(  ــی وەبەرهێن ــی نیشــتەجێبوون )پڕۆژەکان ــاج لەســەر گوندەکان ــى ب ـ دانان
و هەڵوەشــاندنەوەى لێخۆشــبوون لــە باجــی زەویــی پڕۆژەکانــی وەبەرهێنــان 
و پابەندکردنیــان لــە پێدانــی بــاج و ســەپاندنی بــاج لــە ســەر ئــەو پڕۆژانــەی 

مــاوەی یاســاییان تــەواو کــردووە کــە ١٠ ســاڵە.
ـ دانانى باج لەسەر کۆی خزمەتگوزارییە پێشکەشکراوەکانی نەخۆشخانەکان.

ـ وەرگرتنی باجی فرۆشراوەکان لە شوێنە گەشتیارییەکان.
ـ  وەرگرتنــى باجــی خانووبــەرە و دیوانــی باجــی خانووبــەرە  و ســزادانی 
ــد  ــی )عق ــتەکانی بانەوان ــی گرێبەس ــی باج ــاج و وەرگرتن ــەرداننەکەرانی ب س

المســاطحة(.
ـ  ڕەشنووســی هەمــواری یاســاکانی بــاج ئامــادە کــراوە و بــەرز کراوەتــەوە بــۆ 

دەســەاڵتی یاســادانان تــا خوێندنــەوەی بــۆ بکرێــت و دەنگــى لەســەر بدرێــت.
ـ لە خۆ دەگرێت ڕێکخستنەوەى ژمێرەى کۆتایى کۆمپانیاکان.
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ـ ئەنجامدانى پڕۆسەی گەڕانی مەیدانی بۆ تۆمارکردنی پیشەوەران.
ـ بەئەلیکترۆنیکردنی فەرمانگەکانی باج.

و  بــاج  خۆدزینــەوەى  لــە  ڕێگریکــردن  بــۆ  بەدواداچــوون  و  چاودێــری  ـ 
جێبەجێکردنــی یاســا و ڕێنماییــەکان و ســزادانی ســەرپێچیکاران کــە بووەتــە 

ــۆى: ه
یەکەم:یەکەم: ٢,٤٥٠ کۆمپانیا بدرێنە دادگا.

دووەم: دووەم: دەیان ملیار دینار داهات بگەڕێتەوە بۆ خەزێنەى حکومەت.
سێیەم: سێیەم: چەندین دۆسیە بە تاوانی ساختەکاری بدرێنە دادگا.

چوارەم:چوارەم: چەندین زێدەڕۆیی لەسەر موڵکی دەوڵەت نەهێڵدرێت.
پێنجــەم: پێنجــەم: ٤ فەرمانگــەی نوێــی بــاج لــە )شــەقاڵوە، ســێمێل، دەشــتی هەولێــر، 

قــەاڵدزە( بکرێتــەوە.
»بەڕێوەبەرایەتیــی  لــە  کۆمپانیایانــەی  ئــەو  زیادکردنــی  شەشــەم:شەشــەم: 
گەورەباجــدەران« تۆمــار کــراون لــە ١٣9 کۆمپانیــا بــۆ ٥9٧ کۆمپانیــا بــۆ ئــەوەی 

بــە سیســتەمی نــوێ، باجیــان لــێ وەربگیرێــت.
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      گرنگترین کارە ئەنجامدراوەکانى بوارى باج      گرنگترین کارە ئەنجامدراوەکانى بوارى باج

ـ ســەپاندنی بــاج بــە ســەر شــوێنە گەشــتیارییەکان بــۆ هۆتێــل و چێشــتخانە 
و شــوێنە گەشــتیارییەکانی چــوار ئەســتێرە بــە ســەرەوە.

ـ ســەپاندنى بــاج لەســەر نەخۆشــخانە تایبەتــەکان، وەرگرتنــی باجــی داهــات 
بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ بــە ڕێــژەی ٥% لەســەر ڕێــژەی خزمەتگــوزاری.

ـ باجى کۆمپانیاکانی خزمەتگوزاریی نەوت چووەتە بواری جێبەجێکردن.
ـ ڕێکخستنەوەی باجی خاڵە سنوورییەکان.

ــردوو  ــە ڕاب ــە ل ــاطحة( ک ــەکان )المس ــتە بانەوانیی ــی گرێبەس ــی باج ـ وەرگرتن
ــرا. وەرنەدەگی

ـ بەئەلیکترۆنیکردنــی پاکانــە لــە ســەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەکانــی باجــی 
دەرامــەت و کۆمپانیــاکان.

ـ ئاراستەکردنی ٤,9٣٦ نووسراوی ئاگادارکردنەوە بۆ قەرزارانی باج.
تــا  و  دادگا  دراونەتــە  باجــدەر   ٢,٤٥٠ بــاج،  لــە  خۆدزینــەوە  هــۆی  بــە  ـ 
٥,٤9٣,٣٨٢,٤٠٠ دیناریــان لــێ وەرگیــراوە )پارێزگای هەولێر بــڕی ٦٦٦,٠٠٠,٥,٢٠9 
ــڕی  ــۆك ب ــزگای ده ــار، پارێ ــڕی ١٥٣,٨٣١,٤٠٠ دین ــلێمانی ب ــزگای س ــار، پارێ دین

دینــار(.  ١٢9,٨٨٥,٠٠٠
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     ڕووبەڕووبوونەوەى گەندەڵى     ڕووبەڕووبوونەوەى گەندەڵى

ــی  ــی حكومە ت ــە ی نۆیە م ــە ی كابین ــە كانی كارنام ــن بە ش ــە  گرنگتری ــك ل یە كێ
هە رێمــی كوردســتان، ڕووبە ڕووبوونــە وه ی گە نده ڵــی بــووه ، لــەم بــارەوە 

ئەمــە کــراوە:
ــاوكاری  ــە  ه ــی ب ــە وه ی گە نده ڵ ــتراتیژیی ڕووبە ڕووبوون ــە وه ی س ـ پێداچوون

.UNDP

ــەى  ــی لیژن ــازی و دامە زراندن ــای چاكس ــی یاس ــە  جێبە جێكردن ــتكردن ب ـ ده س
چاكســازی.

ـ بە هێزكــردن و گرنگیــدان بــە  داموده زگاكانــی وه ك: چاودێریــی دارایــی، 
ده ســتە ی ده ســتپاكی، داوكاری گشــتی و دادگاكان. بــۆ ئــە م مە بە ســتە ش 

بــۆردی هاریــكار بــۆ یارمە تیدانــی ئــە و دامەزراوانــە دروســت کــراوە.
ــە ر  ــە  س ــی ك ــە كانی گە نده ڵ ــە  كە یس ــە وه  ل ــی لێكۆڵین ــتكردنی بۆردێك ـ دروس
ــۆ  ــە ر ده ســتە  ب ــن كە یســی لە ب ــا ئێســتا چە ندی ــە  و ت ــی وه زیران ــە  ئە نجومە ن ب

لێكۆڵینــە وه  و ڕێــكاری پێویســت ئە نجــام دراوه.
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بەشى سێیەمبەشى سێیەم

 وەزارەتى پێشمەرگە وەزارەتى پێشمەرگە
ـ یە كخستنی یە كە  ژمێریارییە كانی یە كە ی ٧٠ و ٨٠ بە یە ك یە كە ی ژمێریاری.

ــە  ـ ڕێكخســتنە وه ی لیســتی پێشــمە رگە ی كە مئە نــدام کــە 9,٥٧٨ پێشــمەرگە ل
الیــەن لیژنــەی بــااڵی پزیشــکی ئــەو وەزارەتــەوە بینــراوە.

ـ ده ســتپێكردنی وانــە ی هۆشــیاریی نیشــتمانی لــە  یە كــە  و لیــواكان لــە الیــە ن 
هۆشــیاری. بە ڕێوه بە رایە تیــی 

ـ قە ده غە كردنی ئابوونە ی حیزبی بە  هە موو شێوه یە ك.
ـ بڕیاری قە ده غە كردنی خە رجی و سە رفكردنی نە خۆشی )مەگەر  بسەلمێنرێت(.

ـ بڕیــاری دانانــی یــە ك ژمێریاریــی ســە ربازیی هاوبــە ش كــە  ڕاســتە وخۆ ســە ر 
بــە  وه زاره ت بێــت.

ـ ١٧(. ـ  دروستكردنی دوو لیوای تری سە ر بە وه زاره ت بە  هاوسە نگی لیواكانی )١٥ 

 وەزارەتى ناوخۆ وەزارەتى ناوخۆ
ـ چاره ســە ری كێشــە كان لەســەر ئاســتی پەیوەندیــی نێــوان حکومەتــی هەرێــم 
و حکومەتــی عێراقــی فیــدراڵ )كێشــە ی تۆمــاری الوه كــی و ددانپێدانــان 
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بــە ڤیــزه ى هە رێــم و گرفــت و كێشــە كانى نشــینگە  و كارتــى نیشــتمانى و 
ــى میــالک(. پاســپۆرت و کەمی

دیــاردەی  ـ ڕێكخســتنەوەى دەوامــی فەرمــی و كەمكردنــەوەی ڕۆتیــن و 
بەرتیــل و ڕێزگرتــن لــە هاوواڵتیــان و پلــە ســەربازییەكان.

ـ  داڕشــتن و بەركاركردنــی ياســا ئیتیحادییــەكان و هەمواركردنــی یاســا 
پەیوەندیــدارەكان بــە وەزارەتــی ناوخــۆ.

بــە میــالك و  تایبــەت  لــە ڕێگــەى فۆڕمێكــی  بــە میــالك  ـ پێداچوونــەوە 
هەبــووەكان و كەلوپــەل و ئۆتۆمبێــل و چــەك و تەقەمەنــی کــە تــا ئێســتا ٨٥%ى 

فۆڕمــەکان گەڕاونەتــەوە بــۆ وەزارەت.
ـ پێداچوونــەوە بــە دیزاینــی كوالێتیــی تابلــۆی ئۆتۆمبێــل و گونجاندنــی 

لەگــەڵ سیســتەمی تابلــۆی نێودەوڵەتــی.
ـ  خولــی پێگەیاندنــی ئەفســەران و بــە ئاكادیمیكردنــی پلەبەرزكردنــەوەی 
ــەرەوە  ــدم( ب ــەی )مق ــە پل ــەوەن ل ــتەی پلەبەرزكردن ــەرانەی شایس ــەو ئەفس ئ
ــە  ــتان ب ــی كوردس ــی هەرێم ــو زانكۆكان ــان ب ــی توێژینەوەی ــەرەوە و ناردن س

ــتی. ــەوەی زانس ــااڵ و توێژین ــی ب ــی خوێندن ــتانداردەكانی وەزارەت ــی س پێ
ـ بەئەلیكترۆنیكردنــی تاقیكردنــەوەی پلەبەرزكردنــەوەی ئەفســەران لــە پلــەی 

)رائــد( بــەرەو خــوارەوە.
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 وەزارەتی پە روه رده  وەزارەتی پە روه رده 

وەزارەتى پەروەردە خاوەن   وەزارەتى پەروەردە خاوەن   ))١,٧٥٠,٠٥٣١,٧٥٠,٠٥٣ قوتابی قوتابی(( و  و ))١٦٢,٦١٣١٦٢,٦١٣ مامۆستا و  مامۆستا و 
فەرمانبەرفەرمانبەر((ەە

و  شــەهیدان  مندااڵنــی  بــۆ  خۆڕایــی  بــە  کورســی  پێنــج  دابینکردنــى  ـ 
ناحکومییــەکان. پەیمانگــە  و  قوتابخانــە  لــە  هاوســەرەکانیان 

و  فەرمانبــەران  و  مامۆســتا  دۆســیەی  بــە  وردبینــی  و  پێداچوونــەوە  ـ 
کێشــەداربوونى )١,١١١( دۆســیە و چارەســەرى و گەڕاندنــەوەى ١٣٢,٠٥٦,٢٣٧ 
دینــارى مانگانــە بــۆ خەزێنــەى حکومــەت )بۆ یــەک ســاڵ دەکاتــە 9١١,١٦٤,١,٥٨٠ 

ــار(. دین
ـ بەســەرکردنەوە و چاودێریــی قوتابخانــە و پەیمانگــە ناحکومییــەکان و 

ســزادانى ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ دینــار لەبــەر ســەرپێچى.
ـ داشــکاندنی نرخــی خوێنــدن لــە هــەردوو ســاڵى ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ بــە ڕێــژەی ١٠% و 

١٥% و ٢٥% لــە کەرتــی تایبــەت.
ـ سزادانی پەیمانگە پیشەییەکانى سەرپێچیکار بە بڕى ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ دینار.
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ـ هەموارکردنــەوەى گرێبەســتى قوتابخانەکانــی ســابیس کــە بــەراورد بــە 
پێشــوو ١٨,9٠٠,٠٠٠ دۆالر لــە مــاوەی چــوار ســاڵ کــەم دەبێتــەوە.

كوالێتیــی  باشــتركردنی  و  خوێنــدن  پڕۆگرامەکانــی  بــە  پێداچوونــەوە  ـ 
زانســتی. و  كارگێــڕی  ئاســتی  بەرزكردنــەوەی  و  خوێنــدن 

ـ پــەرەدان بــە خوێنــدن و بەرزکردنــەوەی ئاســتى زانســتیى مامۆســتا و 
ــدن، ٥٠٠  ــی چــوار کۆرســی خوێن ــۆ تەواوکردن ــەران )١,١٠9 مامۆســتا ب فەرمانب
مامۆســتای دبلۆمــدار بــۆ خوێندنــی زانکۆیــی، مۆڵەتــی خوێنــدن بــۆ بڕوانامــە 
بــەرزەکان: دبلۆمــى بــااڵ: ٢٣٣ کــەس، دکتــۆرا: ٢٥٢ کــەس، ماســتەر: 9١٦ کــەس(
ــدن و بەکارخســتنی سیســتەمی e-Parwarda و  ــردن و دامەزران ـ بــە دیجیتاڵک
بەســتنەوەی ٦,٧١٠ قوتابخانــە و ١٦١,١٠9 مامۆســتا و فەرمانبــەرى هەمیشــەیی 

و ١,٧٦٧,٠٥٣ قوتابــی بــەو سیســتەمە.
ـ دانانى پڕۆژەی هەورەفێرگە بۆ گەیشتن بە پڕۆگرامەکانی خوێندن.

ـ گۆڕینــى کەناڵــی لۆکاڵیــی پەروەردەیــی بــۆ کەناڵێکــی ئاســمانی )یونیســێف 
کەناڵــی  کردنــەوەى  و  بــڕی٢٣٠,٠٠٠ دۆالر(  بــە  ئەســتۆ  گرتــە  تێچووەکــەی 

لۆکاڵیــی پەروەردەیــی هەولێــر و دهــۆک و ڕادیــۆی پەروەردەیــی.
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ـ دانانــى ژووری ئە لیكترۆنــی بــۆ نزیكبوونــەوە لــە هاوواڵتی و پــەروەردەكاران 
و بەخێــوكار و كەســوكاری قوتابیــان )وەرگرتنــى ١,٤٦٦ ســکااڵ و پێشــنیار کــە 

ــەرجەمیان وەاڵم دراونەتەوە(. س
ـ  بەهەمیشــەییکردنی ٥,٠٨٨ مامۆســتای گرێبەســت و خەرجکردنــی شایســتە 

داراییەکانــی وانەبێــژان.
ـ نۆژەنکردنــەوەی ٥٧٥ قوتابخانــە و باخچــەى منــدااڵن و دروســتکردنی ٣٨ 

ــە. قوتابخان
پێداویســتیی  لــە  دینــار   ١,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ و  ڕەحلــە   ٦٥,٠٠٠ دابینکردنــی  ـ 
قوتابخانــەکان و خەرجکردنــی ٤,9٦٣,٠١٢,٧٦٠ دینــار بــۆ تاقیکردنەوەکانــی 
ســاڵی خوێندنــی ٢٠١9 ـ ٢٠٢٠ و ٦,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر بــۆ دابینکردنــی نــەوت بــۆ 
ــەوە  ــی تاقیکردن ــتی ئەنجامدان ــە مەبەس ــار ب ــەکان و ٦٠,٦٠٠,٠٠٠ دین قوتابخان
گشــتییەکانی قوتابیانــی قۆناغــی ١٢ی ئامادەیــی لــە قوتابخانەکانــى شــەنگال 
 ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ و  قوتابیــان  خۆپارێزیــی  پێداویســتی  بــۆ  دینــار   ٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠ و 
دینــار بــۆ پــەروەردەی کەرکــووک و ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دینــار بــۆ قوتابخانــەکان بــە 

مەبەســتی بــاش بەڕێوەچوونــی پڕۆســەی خوێنــدن.



فەرمانگەى میدیا و زانیارىفەرمانگەى میدیا و زانیارى

23

 وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەى زانستى وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەى زانستى

وه زاره تی خوێندنی بااڵ، خاوەنى وه زاره تی خوێندنی بااڵ، خاوەنى ))٤٨٤٨ زانكۆ و کۆلێژ و پەیمانگە و دامە زراوه ی  زانكۆ و کۆلێژ و پەیمانگە و دامە زراوه ی 
حكومی و تایبەت، و حكومی و تایبەت، و ١٨٤,٥9٣١٨٤,٥9٣ خوێندکار و  خوێندکار و ٣٠,٣٠٨٣٠,٣٠٨ مامۆستا و فەرمانبەر مامۆستا و فەرمانبەر((ە.ە.

ـ کەمکردنــەوەى کرێــى خوێندنــى پاڕالێــڵ و ئێــواران بە ڕێــژەى ٤٥% و خوێندنی 
ــەردوو  ــۆ ه ــۆ ٢٠% ب ــژەى ١٠ ب ــە ڕێ ــۆرا ب ــتە ر و دكت ــۆس، ماس ــۆم، بە كالۆری دبل

ســاڵى خوێندنــی٢٠٢٠ و ٢٠٢١.
هــەردوو  بــۆ   ،9٠٠١ ژمــارە  بــە   )ISO( ئایــزۆ  بڕوانامــەى  بەدەســتهێنانى  ـ 
بەڕێوەبەرایەتییەکانــى )ناوەنــدى وەرگرتــن( و )بەڕێوەبەرایەتىــی نێــردراوان(.
ـ زیادکردنــى ڕێــژەى ٣٠% کورســیی پالنــى خوێندنــى بەرایــی و وەرگرتنــى 
ــاڵى  ــە س ــدکار ل ــى ٤9,٤9٦ خوێن ــاڵى ٢٠٢٠ و وەرگرتن ــە س ــدکار ل ٤١,١٧٦ خوێن

.٢٠٢١
ـ وەرگرتنــى ٥٣٣ خوێنــدکار لــە ســاڵى ٢٠٢٠ و ١,١٥٢ خوێنــدکار لــە ســاڵى ٢٠٢١ 

ــە کەرکــووک و ناوچــە کوردســتانییەکانى دەرەوەى ئیــدارەى هەرێــم. ل
ـ ڕاگەیاندنــى خوێندنــى ماســتەر و دکتــۆرا و دبلۆمــى بــااڵ و وەرگرتنــى ٤,٠٨٠ 
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پێشکەشــکار.
ـ زیادکردنــى کورســى و وەرگرتنــى ٢٠٤ خوێنــدکار لــە کەســوکارى شــەهیدان و 

ئەنفالکــراوان و ٦ وه رگیــراوی نابینــا.
لــە حکومەتــی  ١٠ کورســی ماســتەر  و  ٢٠ کورســی دکتــۆرا  دابینکردنــى  ـ 

هەنگاریــا.
ـ ڕاهێنانــى خوێنــدکار و مامۆســتا و فەرمانبــەر و توێــژەر لــە واڵتــى فەڕەنســا 

بــە ئەرکــی دارایــی هاوبــەش.
ــای  ــى کۆری ــە واڵت ــۆرا ل ــى دکت ــتەر و ٣ کورس ــى ماس ــى ٨ کورس ـ دابینکردن

ــوور. باش
ـ پێشکەشــکردنى سکۆلەرشــیپی خوێنــدن لــە الیــەن واڵتانــى )کۆمــاری چینــی 

میللــی و هینــد(
هەڵســەنگاندنی  بــۆ  ئەمەریکــی  ئایرێکســی  ڕێکخــراوی  هاوکاریــى  ـ 
پیشــەیی  ئامادەکردنــی  و  مایکرۆئینتێرنشــیپ  پیشــەیی،  خزمەتگوزاریــی 

کار. بــۆ  پەرەپێــدان  ناوەندەکانــی  بــۆ   GIZ ڕێکخــراوی  و  ئەکادیمــی 
ـ ئاڵوگــۆڕی مامۆســتا و خوێنــدکار و توێــژە ران لەگــەڵ زانکۆکانــی واڵتــى 

بەریتانیــا.
ـ دامە زراندنی ١,٣٠٠ یە كە م تا سێیەمەکانى زانکۆ بە  شێوه ی هە میشە یی.
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     وەزارەتی تەندروستی     وەزارەتی تەندروستی

ـ بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی کۆڕۆنــا، ٢٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دینــار خــەرج کــراوە و هێڵــی 
ــە  گەرمــی ١٢٢ و ئامادەکردنــی ٢٥٦ تیمــی وەاڵمدانــەوەی خێــرا و ٤٠ شــوێن ل
نەخۆشــخانەکان بــۆ ئــەم مەبەســتە ئامــادە کــراون کــە ڕۆژانــە ٥,٠٠٠ تێســتی 
ئــەم پەتایەیــان تێــدا ئەنجــام دەدرێــت، لەگــەڵ وەرگرتنــى ٣,٤٠٠ بوتڵــى پالزمــا 
بــۆ تووشــبووانى کۆڕۆنــا کــە هــەر بوتڵــەى زیاتــر لــە ٤٠٠,٠٠٠ دینــاری خەرجــە.

ـ دابینکردنــی ســەبەتەى خــۆراک لــە  كاتــی باڵوبوونــە وه ی كۆڕۆنــا بــۆ ٢٠٠,٠٠٠ 
خێزانــى کەمدەرامــەت.

ـ بەردی بناغەی نەخۆشخانەی ١٠٠ قەرەوێڵەیی ئامێدی بە ٤٣,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر.
و  دەرمــان  و  ئامێــر  دابینکردنــی  بــۆ  دینــار   ٦٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خەرجکردنــى  ـ 

شــێرپەنجە. نەخۆشــانى  پێویســتیی 
ـ کەمکردنەوەی کرێی نەخۆش بە ڕێژەی ٢٥% لە نەخۆشخانە تایبەتەکان.

ــان و  ــی دەرم ــەوەی کۆمپانیاکان ــدان و نوێکردن ــی پێ ــی ڕێنمای ـ هەموارکردن
ــری. ــکی و چاودێ ــری پزیش ــی و ئامێ ــکی و تاقیگەی ــتیی پزیش پێداویس

ـ  دەرچوواندنى پڕۆژەیاسای مافی نەخۆش .
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      وەزارەتی شاره وانی و گە شتوگوزار      وەزارەتی شاره وانی و گە شتوگوزار

بوارى چاکسازى:بوارى چاکسازى:
ـ پێداچوونەوە و نوێكردنەوەی ماستەرپالنی شارەكان.

ـ گۆڕانــكاری لــە جومگــە کارگێڕییــە بــااڵ و ناوەنــدەكان بــە ڕەچاوكردنــی 
ــە  ــارەوانییەكان ك ــی ش ــەوەی ئەنجومەن ــپۆڕ و پێكهێنان ــی كەســانی پس دانان

ــوون. ــاڵ نەگۆڕاب ــاوەی ٢٠ س ــۆ م ب
ـ سیستەمی بەڕێوەبردنی جۆری )ئایزۆ( بە پێی ستانداردی 9٠٠١:٢٠١٥.

ـ بەئەلیكترۆنیكردنــی داتــا و زانیارییــەكان و ڕاییكردنــی مامەڵــەكان لــە ڕێــی 
DMS و پڕۆگرامــی تــر.

ـ دانانی هێڵی گەرمی پەیوەندیی ڕاستەوخۆی هاوواڵتیان.
ـ دانانی پالنی ستراتیژیی گەشتوگوزار.

ـ داڕشتنەوە و یەكخستنی سێكتەری ئاو و پێداهاتنەوە بە ئاوەڕۆکان.
ـ دانانی سیستە مێكی نوێ بۆ چارەسەری خۆڵ و خاشاك.

بوارى خزمەتگوزاری:بوارى خزمەتگوزاری:
ـ دابینكردنــی ئــاوی خاوێــن )لەگــەڵ ئــاوەڕۆ، ســااڵنە زیاتــر لــە ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

دینــاری بــۆ دابیــن دەكرێــت(.
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ـ كۆكردنەوەى خاشاك كە خەرجیی مانگانەی زیاتر لە ١١ ملیار دینارە.
ـ نۆژەنكردنەوەی بەردەوامی شەقام و كۆاڵنەكان.

ـ پاراستن و ئاودانى بەردەوامی زیاتر لە ١,٢٠٠ پارك و باخچەى هەرێم. 

پڕۆژە خزمەتگوزارییە ستراتیژییەكان:پڕۆژە خزمەتگوزارییە ستراتیژییەكان:
ـ تەواوكردنی چەند پڕۆژەیەكی ئاو لە شارەکانى سلێمانی و هەڵەبجە.

ـ دواقۆناغی پڕۆژەى شەقامی ١٢٠ مەترى لە شاری هەولێر. 
ـ بەشی یەكەمی قۆناغی یەكەمی شەقامی ١٥٠ مەتری لە شارى هەولێر.

ـ بەشی یەكەمی پڕۆژەی شەقامی ١٠٠ مەتری لە شارى سلێمانی.
ـ جێبەجێكردنی پڕۆژەی ستراتیژیی ئاوی ئاكرێ.

ـ لەگەڵ زیاتر لە ١,٦٠٠ پڕۆژەی گەورە و مامناوەندى دیکە.

بودجــەى  داهــات،  بودجــەى لەســەر  داهــات،  ))لەســەر  پڕۆژەكانــی ســێكتەری شــارەوانی  پڕۆژەكانــی ســێكتەری شــارەوانی خەرجیــی  خەرجیــی 
وەبەرهێنــان، پڕۆژەکانــى لەســەر قــەرز ـ بەشــێکى کابینەکانــى پێشــتروەبەرهێنــان، پڕۆژەکانــى لەســەر قــەرز ـ بەشــێکى کابینەکانــى پێشــتر((::

ـ کۆى خەرجییەکانى سێکتەرى شارەوانى: ٢,١٣٠,9٣٥,٦٦9,٢٢٦ دینار
ـ خەرجیی كۆی پڕۆژەكانی سێكتەری ئاو: ٢,٨٨٧,٠٣١,٤٧٧,٢9٥ دینار

ـ خەرجیی كۆی پڕۆژەكانی سێكتەری گەشتوگوزار: ٣٨,٨٧٨,٥١٠,٠٠٠ دینار
ـ خەرجیی كۆی پڕۆژەكانی سێكتەری شوێنەوار: ٥,٠٥٦,٨٤٥,٦٥٦,٥٢١ دینار
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      وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو      وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

پڕۆژە و خزمەتگوزارى:پڕۆژە و خزمەتگوزارى:
ـ دامەزراندنــى ٣ پــڕۆژە ى بە بازاڕكردنــى گە نــم  لــە  پارێزگاکانــى هە ولێــر، 
ســلێمانى و دهــۆك کــە هــەر یەکــەى  ٥٠٠,٠٠٠ تــۆن گە نــم لــە  ســاڵێك وه رده گــرن  

ــم. ــتکراوەکانى گە ن ــە دروس ــپى و بەرهەم ــاردى س ــۆ ئ ب
ـ ڕێککەوتــن لەگــەڵ کارگــەى دۆشــاوى تەماتــەى هەریــر و شــارەزوور بــۆ 

کڕینــەوەى بەروبوومــى تەماتــەى جوتیارانــى هەرێــم.
ــن و ڕەخســاندنى  ــە ڕاپەری ــدەر ل ــە چەوەن ــی شــەکر ل ــڕۆژەی بەرهەمهێنان ـ پ

ــى کار. ٨,٠٠٠ هەل
بــە ٤٠٦,٠٠٠,٠٠٠  تایبــە ت  بــە  كە رتــی  ـ بە كرێدانــی گە نجینە كانــی گرده بــۆر 
دینــار بــۆ هە ڵگرتنــی بە رهە مــی زیــاده ی جوتیــاران و پاراســتن لــە  خراپبــوون 

و ڕەخســاندنى ٤٠٠ هەلــى کار.
ــلێمانى  ــە  س ــواردن ل ــە ی خ ــۆ هێلك ــەت ب ــى مۆڵ ــل و پێدان ــڕۆژە ی متە كام ـ پ
و خەلــەکان و هەڵەبجــە )بــۆ بەرهەمهێنانــى ١,٥٠٠,٠٠٠ هێلکــە ـ ڕۆژانــە کــە 
پێویســت بــە هێلکــەى دەرەوەى واڵت نــەکات( و دانانــی بــاج لەســەر هێلكــەی 
ــە كار  ــت ب ــی دەس ــتراتیژیی ناوخۆی ــڕۆژەی س ــەوە ١٣ پ ــەم هۆی ــەر، ب هەڵهێن
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ــێنراوە. ــی كار ڕەخس ــەدان هەل ــەوە و س بوونەت
ـ ٢٠٦ پڕۆژەى ستراتیژیی بواری پە لە وه ر و كشتوكاڵ. 

ـ ٣٤٠ گرێبەستى کشتوکاڵى.
ــاران  ــە  ی ــت ل ــیر و گۆش ــی ش ــۆ بە رهە مهێنان ــی گاوداری ب ــڕۆژەی متەكامل ـ پ

بــە گ.
ـ پڕۆژەی  بە رهە مهێنانی مریشكی تازە بە  سیستە می ڤاكیۆم لە  هە ولێر.

ـ پڕۆژە ى بە رهە مهێنانى ١٠٠,٠٠٠ پە نجە  ماسى لە  دهۆك.
ـ ئاماده كردنی نە خشە ی بە رهە می كشتوكاڵی لە سە ر ئاستی پارێزگاكان.

وه بە رهێنە رێــك  و  هۆڵە نــدا  واڵتــى  لەگــەڵ  یادداشــتێک  واژۆكردنــى  ـ 
بە روبوومــى  بە رهە مهێنانــى  و  شووشــە یی  خانــووى  دروســتكردنى  بــۆ 

وەرزە. چــوار  كشــتوكاڵیی 
ـ كردنــە وه ى عە لــوه ى هاوچە رخــى هە ولێــر لــە  ســە ر ڕووبــە رى ٣٠٠ دۆنــم 

زه وى و ٥٠,٠٠٠ هەلــى کارى ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ.
بە رهە مــى  لە ســە ر  ســتیكە ر  و  باركــۆد  دانانــى  پــڕۆژەی  ئە نجامدانــى  ـ 

مریشــك. ناو خۆیــى 
ــە وه ى  ــۆ كڕین ــە  ب ــى پە تات ــاى بە رهە مهێنان ــج كۆمپانی ـ گرێبە ســت لە گــە ڵ پێن

ناو خۆیــی. بە رهە مــى 
و  جوتیــار   ٤,٥٠٠ بــە  ســە ر  گە نــم  بنە تــۆى  لــە   تــۆن   ٥,٥٠٠ دابە شــكردنى  ـ 
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جوتیــاران.  بــۆ  بنە تــۆ  گە نمــى  تــۆن   ٢,٢١٧ خاوێنكردنــە وه ى 
ـ ئە نجامدانــى ١٦٣ توێژینــە وه  و ١,٤٤٣ خــول و ڕاهێنــان و ڕوونكردنــە وه ى 

كێڵگە یــى و پێشــا نگە و ســیمینار بــۆ فە رمانبــە ر و جوتیــاران.
نەمامــى  و  باخــدارى  نەمامــى  ملیۆنێــک  دابەشــکردنى  و  بەرهەمهێنــان  ـ 

بــۆ جوتیــاران و هاوواڵتیــان. دارســتان 
ـ خزمەتکردن و ئامادەکردنى ٣٠,٠٠٠ دۆنم دارستانى دەستکرد.

ــدارى و  ــتەکانى باغ ــە ر و کەرەس ــن و قڕك ــەرارى و پەی ــى ح ــى نایلون ـ پێدان
ــار. ــە ٦٠,٠٠٠ جوتی ــدن ب ــدن و هەڵکەن ــرى پەتاتەچان ئامێ

ـ کردنــەوەى بــازاڕى میللــى لــە دهــۆک، هەڵەبجــە و گەرمیــان بــۆ جوتیــاران بــە 
مەبەســتى بەبازاڕکردنــى بەرهەمەکانیان.

و  پالســتیکى  خانــووى   ٢٠٠ لــە  پەتاتــە  چاندنــى  پــڕۆژەى  ســەرکەوتنى  ـ 
پەتاتــە. تــۆن   ٢٤٠ بەدەســتهێنانى 

ــاى  ــە توان ــازى ب ــە ى پیشە س ــاردكە ره وه ى پە تات ــە ی س ــى گە نجین ـ دامە زراندن
هە ڵگرتنــى ١٠,٠٠٠ تــۆن و ڕە خســاندنى ١,٢٠٠ هەلــى کار.

ــى كار، کــە  ـ دامەزراندنــى كارگــە ى شــە كرى چە وه نــده رى بتوێــن و ٨,٠٠٠ هەل
ــە رى ٦٠,٠٠٠ دۆنــم زه وى هەیــە. ــاى وه رگرتنــى ٥,٠٠٠ تۆ نــى لە ســە ر ڕووب توان

ــە رى  ــى ١٧١ پزیشــكى ڤێتەرن ــى ڕێكاره كان ــە  هە میشــە ییكردن و ئە نجامدان ـ ب
لە ســە ر میالكــى وه زاره ت.
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ـ قەدەغەكــردن و دانانــی باجــی پێویســت لەســەر بەرهەمــی هــاوردە بــۆ 
پارێزگاریکــردن لــە بەرهەمــی ناوخۆیــی.

ـ دروستكردنی بۆردی بااڵی پەرەپێدانی كەرتی كشتوكاڵ لە هەرێم.
ـ دابینكردنــى ٣٣٤,٠٠٠,٠٠٠ دینــار بــۆ قڕكــە رى ده رمانــى ســن و كیســە لە  بــۆ 
ــى  ــۆى گە نم ــاره ى بنە ت ــاره ى ٢%ى پ ــە ر پ ــاران لەس ــى جوتی ــتى بە رهە م پاڵپش

ــاران. جوتی
دژە  ڕشــاندنى  هە ڵمە تــى  بــۆ  دینــار   ٣٨٦,9٢٥,٠٠٠ تە رخانكردنــى  ـ 

كوتــان. و  نە خۆشــییە كان 

بە نداو و سە رچاوه كانى ئاو:بە نداو و سە رچاوه كانى ئاو:
ـ ئاماده كــردن و ناردنــی لیســتی ٣٢ پــڕۆژە بــە  بــڕی ٣١,٧٣٦,٠٠٠,٠٠٠ دینــار )ئــەو 

پڕۆژانــە ی ٨٥%ـــیان تــەواو بووە(.
ـ تە رخانكردنــی نزیكــە ی ٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دینــار بــۆ تە واوكردنــی ١٢ پــڕۆژە ی 

بە نــداو لــە  هە رێــم.
ـ دروستكردنى بە نداوى باوه نوور و گۆمە سپان و دێوانە .

ـ تە رخانكردنــى زیاتــر لــە  ٢,٢٨٢,٠٠٠,٠٠٠ دینــار بــۆ جێبە جێكردنــى پــڕۆژەى 
ده ربە ندیخــان. بە نــداوى  زیانە كانــى  چاره ســە ركردنى 
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      وەزارەتی ئاوه دانكردنە وه و نیشتە جێكردن      وەزارەتی ئاوه دانكردنە وه و نیشتە جێكردن

ـ پڕۆژەکانى ڕێگەوبان لە هەرێم بە گوژمەى ٧٠٠,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠ دینار.
ـ تەواوکردنــى ١٣٠ پــڕۆژەى جــادە لــە هەرێــم کــە ١,٠٦٤,١٧ کیلۆمەتــرە بــە 

دینــار.  ٣١٨,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠ بودجــەى 
ـ ٧ پڕۆژەى نیشتەجێکردن و بیناسازى بە گوژمەى 9٤,٤٢٢,٠٠٠,٠٠٠ دینار.

ـ کاراکردنــى ســەندوقی پاڵپشــتیى ڕێگەوبــان کــە ڕۆڵــی کاریگــەرى دەبێــت لــە 
بــوارى چاککردنــەوەى ڕێگەوبان.

ـ دەســتکردن بــە پڕۆســەى دامەزراندنــى هێڵــی شــەمەندەفەر لــە هەرێــم بــە 
٦ قۆنــاغ )لێکۆڵینــەوەی ســەرەتایی، لێکۆڵینــەوەی بەهــاى ئابــوورى، بانگــەواز 
ــە  ــتا ل ــتن( و ئێس ــدان، بەگەڕخس ــان، ئەنجام ــەران، نەخشەکێش ــۆ وەبەرهێن ب

قۆناغــی دووەمدایــە.
لەســەر  ڕێــکالم  بــۆردى  دانانــى  ڕێکخســتنى سیســتەمى  بــۆ  ـ هەوڵــدان 
ســنوورى  دەرەوەى  دەکەونــە  )کــە  دەرەکییــەکان  ڕێگەوبانــە  التەنیشــتى 

شــارەوانى(.
ــە ٣٤٣ فەرمانبــەر کــە کێشــەدار  ـ چاوخشــاندنەوە بــە فایلــی فەرمانبــەران )ل
خەزێنــەى  بــۆ  گەڕێنراوەتــەوە  مانگانــە  دینــارى   ٤١,٠٠٠,٠٠٠ بــڕى  بــوون، 

حکومــەت(.
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      وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى      وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى

ـ دروســتکردنی ١١ ناوچــەی پیشەســازیی خــۆراک لــە پارێزگاکانــى هەولێــر و 
ســلێمانی و هەڵەبجــە و ئیــدارەى گەرمیــان.

ـ دامەزراندنــى ٢,٣٥٠ کارگــە )١,٨٠٠ بچــووک و ٤٠٣ مامناوەنــدى و ١٤٧ى گــەورە( 
لــە هەرێمــى کوردســتان و ٢٧,٠٤٦ هەلى کار.

ـ پێدانــى ٦٠٨ ژمــارەى هێمــاى بازرگانــى لــە هەرێــم )٣٨٤ کۆمپانیــاى خۆماڵــى 
و ٢٢٤ کۆمپانیــاى بیانــى(.

ــەى  ــە گوژم ــارۆچکەکان ب ــار و ش ــازیى ش ــى پیشەس ــتکردنى ژێرخان ـ دروس
دینــار.  ١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ـ دروســتکردنی پێنــج ســایلۆ لــە شــارەکانی دهــۆک، هەڵەبجــە، زاخــۆ، کفــری و 
هەریــر کــە هــەر ســایلۆیەی تێچووەکــەى نزیکــەی ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دینــارە.

ـ خزمەتگوزارییەکانــی ناوچــەی پیشەســازیی ســێ ـ  الی ڕاســت بــە گوژمــەى 
٨,٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دینــار.

ـ چاودێریــى شــوێنە بازرگانــی و پیشە ســازییە كان: )٦٠٤ کارگــە ئەنجــام دراوە 
و ٦,٤٤٨ نموونــە پشــکنینى تاقیگەیــى بــۆ کــراوە و ٧٢,٣9٥ شــوێنى بازرگانــى 
و  دەستبەســەرداگرتن  و  شــوێن   ١,١٨١ ســزاى  و  کــراوە  ســەردانى  بچــوک 

ــام دراوە(. ــەرچوو ئەنج ــى ماوەبەس ــۆن کەلوپەل ــى ٣٣١ ت لەنێوبردن
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      وەزارەتی گواستنە وه  و گە یاندن      وەزارەتی گواستنە وه  و گە یاندن

ـ پێداچوونــەوە بــە دۆســیەی ٥,١٢٢ فەرمانبــەر، کــە بــەو هۆیــەوە ٥٠,٧٤٨,٧٥٠ 
دینــار گەڕێندراوەتــەوە بــۆ خەزێنــەی حكومــەت. 

ـ ١١ کۆمپانیا دراونەتە دادگا و دۆسیەى تایبەتیان بۆ کراوەتەوە.
بــۆ  دینــار   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ گەڕاندنــەوەى  و  کۆمپانیــاکان  ئاگادارکردنــەوەى  ـ 

حکومــەت. خەزێنــەى 
ــارى  ــن و IQ network و ١٦١,٠٠٠,٠٠٠ دین ــای تاری ــوارى گرێبەســتی کۆمپانی ـ هەم
مانگانــە کــەم کرایــەوە لــە حکومــەت کــە دەیــدا وەک کــرێ و زیادکردنــی 
ــە  ــۆ ١٤ گێــگا بایــت ل ــە ١٠ گێــگا بایــت ب ــە حکومــەت ل ــد کــە تاریــن دەیدات بان

چرکەیەکــدا.
ـ دانانــى باجــى ٢٠%ى فرۆشــتن لەســەر کۆمپانیاکانــی مۆبایــل و کۆمپانیاکانــی 

ئینترنێت.
ـ دانانــى بەهــای بەدەســتهێنانی مۆڵەتــی کارکــردن بــۆ دابەشــکردنی ئینترنێــت 

بــە ڕێــژەى ١٣% لەســەر کۆمپانیاکانــی مۆبایــل و ئینترنێــت.
فڕۆكە خانــە ی  لــە   داهــات  زیادكردنــی  و  خە رجــی  ٤٠%ى  كە مكردنــە وه ی  ـ 

کرایــەوە(. کــەم  دۆالر   ٧٤٤,٨٨٠ دۆالر،   ١,٨٧٦,9١٠ )لــە  نێوده وڵە تــی 
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ــەى  ــرى فڕۆکەخان ــاڵ و بەشــەکانى ت ــن بەشــى تێرمین ــە چەندی ـ چاکســازى ل
ــار. ــڕى ٢٧٠,٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دین ــە ب ــلێمانى ب ــى س نێودەوڵەتی

دروستکردنى پڕۆژە:دروستکردنى پڕۆژە:
ــى  ــە M3 و M4 و خەرجکردن ــى فڕۆکەخان ــتکردنى  ڕێگەکان ــڕۆژەى  دروس ـ پ

ــۆى. ــار ب ٢,٠٣٥,١٢٧,٠٠٠ دین
ـ خەرجکردنــى بودجەیــەک بــۆ نووســینگەى کەشناســى بــۆ پــڕۆژەى کڕیــن و 

.AWOS دانانــى سیســتەمى

      وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان       وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان 

ـ دەرچووانــــدنی گشــت پەیــڕەو و ڕێنمایــی تایبــەت بــە مــــاف و ئیمتیازاتــى 
میراتگــریى کەســوکارى شــەهیدان و ئەنفالکــراو و زیندانیکــراو و گیراوانــى 

سیاســى.
 ـ هەڵوەشـاندنەوەى مینحـەى ١٣,٢٨٢ بەخێوکـەر و گەڕاندنـەوەى 99٦,١٥٠,٠٠٠ 

دینـارى مانگانـە بـۆ خەزێنـەى حکومـەت.
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      وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان      وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان

ــەوە ١٧١,٢٥٠,٠٠٠  ــەو هۆی ــە ب ــەر ک ــیەی ٧,٠٣9 فەرمانب ــە دۆس ــەوە ب پێداچوون
ــەی حكومــەت.  ــۆ خەزێن ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــار مانگان دین

ـ وردبینیــی دۆســیەی ٥,٨٦9 فەرمانبــەر کــە تیایــدا ٧9١ فەرمانبــەر پلــەی زیــادە 
ــەو چاكســازییانە  ــێ دراوە و ب ــادەی پ ــەر ســەره مووچــەی  زی و ٥٨٣ فەرمانب

بــڕی ١٧١,٢٥٠,٠٠٠ دینــار بــۆ خەزێنــەى حكومــەت دەگەڕێتــەوه.
ـ ئاگاداركردنــەوەی كەناڵــە میدیاییــە بیســتراو و بینــراو و كۆمپانیاكانــی 
ڕێکالمکــردن بــە مەبەســتى بەکارنەهێنانــى گۆرانــی و ئــاوازی فۆلكلــۆر و 

هونەرمەندانــی کوردســتان بــە مەبەســتی ڕێکالمــی بازرگانــی.
ـ ئاگاداركردنــەوە و ســزادانی ئــەو كەناڵــە میدیاییانــەی كــە هانــی توندوتیــژی 
و توندڕۆییــان دەدا و دژی دابونەریــت و ئادابــی كــوردەواری بەرنامەیــان 

پەخــش دەكــرد.
ـ ئامادەکردنــی پــڕۆژەی ڕێبــەری كاری میدیایــی لــە هەرێمــی كوردســتان، 
ــە  ــەت ب ــی تایب ــتۆتەوە و ڕێنماییەكان ــی ڕێكخس ــە كاری میدیای ــەو پڕۆژەی ئ
ــی و  ــای ئەلیکترۆن ــی، میدی ــی بازرگان ــۆن، ڕێکالم ــۆ و تەلەڤزی ــی ڕادی مۆڵەت

ــووه. ــۆ گرت ــە خ ــی ل ــیی سپەیس فریكوێنس
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      وەزارەتی ئەوقاف و کاروبارى ئایینى      وەزارەتی ئەوقاف و کاروبارى ئایینى

هۆیــەوە  بــەو  و  کــراوە  فەرمانبــەر   ١٢,٢١٠ دۆســیەی  بــە  پێداچوونــەوە  ـ 
حکومــەت. خەزێنــەى  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دینــار   ١٢,٦٤٨,٠٠٠

ـ پێداچوونەوە بە کرێی موڵکەکانی وەزارەت و گونجاندنیان لەگەڵ بازاڕ.

  
     وەزارەتى کارەبا     وەزارەتى کارەبا

پێداچوونــە وه  بــە  دۆســیە ی ١٤,٤٧٥ فە رمانبــە ر و دوای وردبینیــی دۆســییە كان 
ده ركــە وت ٢٣٤ فە رمانبــە ر بــە  شــێوه یە كی نایاســایی پلە بەرزکردنەوەیــان 
بــۆ کــراوە و مووچە یــان بــۆ زیــاد کــراوە و چەندیــن هەنــگاوى جــددى نــراون 

لــە بــوارى تەکنیکــى و زیادکردنــى داهــات:
کــە  گە رمیــان  ئیــدارەى  و  دهــۆك  و  هە ولێــر  پارێزگاکانــى  لــە   پــڕۆژه    9 ـ 
هە ندێكیــان تــە واو بــوون و هە ندێكیشــیان بــە رده وام  كاریــان تێــدا دەکرێــت.
ــێکتەرى  ــان و س ــۆک و گەرمی ــر، ده ــى هەولێ ــی پڕۆژەکان ـ خشــتەی زانیاری
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کەى.ڤــى   ٣٣ و   ١٣٢ ناوەنــدى  وێســتگەى  و  کارەبــا  وزەى  گواســتنەوەى 
ــە   ــتگە ی دیك ــن وێس ــی چە ندی ــتگە  و فراوانكردن ــە  ١٨ وێس ــر ل ــی زیات بنیادنان

ونۆژه نكردنە وه یــان.
ـ البردنــی ٨,٣٧٥ ســە رپێچی ســە ر تۆڕه كانــی كاره بــا و وه رگرتنــی بــڕی پــاره ی 

١,٣٥٥,9٤٦,٣٦٣  دینــار.
ـ تــا ئێســتا 9١٠,٠٠٠ پێــوه ری زیــره ك بــۆ هاوبەشــانى کارەبــا بە ســتراوه  کــە بــە 

گشــتى ١,٦٤٠,٤٨٨ هاوبــەش لــە هەمــوو هەرێمــى کوردســتان هەیــە.
ـ 9 گرێبەست لەسەر داهات بۆ پە ره پێدان و كاركردن لە  سێكتە ری كاره با.

ـ ١١ گرێبە ست لە  بواری تە نده رین و بانگە واز ئەنجام دراوە.
ـ داهات تا نیوه ی یە كە می ٢٠٢١ى زایینى، ٤٦٥,٦٢٠,9٤٤,٧٨9 دینار بووە.

ــادى  ــازە زی ــى ت ــەى ١,٦9٠ مێگوات ــتەکان، نزیک ــەوەى گرێبەس ــە پێداچوون ـ ب
و  بێــت  لەســەر حکومــەت  ســووتەمەنییەک  هیــچ  ئــەوەى  بــێ  کــردووە 
ــەوە. ــۆ حکومــەت گەڕێندراوەت هەروەهــا نزیکــەى ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دۆالر ســااڵنە ب
ـ دامە زراندنــى پــڕۆژه ى ژوورى كۆنتڕۆڵــی ناوه نــدى بــۆ هە رێــم لــە  ســە ر 
قــە رزى یابانــى بــە  گوژمــە ى ٥,٠٠٠,٠٠٠ یــۆرۆ لــە ڕێکەوتــى ٢٠٢١/٢/١١ كرایــە وه. 
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پڕۆژه  یاسا و پێشنیازپڕۆژه  یاسا و پێشنیاز

 تــا ئێســتا ٦9 پێشــنیاز و پڕۆژەیاســا بــۆ وەزیــرى هەرێــم بــۆ کاروبــارى 
كــراوه : لە ســە ر  كاریــان  شــێوه یە   بــە م  کــە  هاتــوون  پەرلەمــان 

ــۆ بكرێــت  ــە وه ی ب ــا پێداچوون ــە وه  پە رلە مــان ت ـ ٢٤ پێشــنیازی یاســا گە ڕاوه ت
ــراوه . ــان ك ــە رۆكایە تی پە رلە م ــتە ی س ــت و ئاراس ــە ر بكرێ ــان كاری لە س ی

ـ ١٧ پــڕۆژه  یاســاو پێشــنیاز ئاراســتە ی ســكرتاریە تی ئە نجوومە نــی وه زیــران 
كــراوە تــا بخرێنــە  بە رنامــە ی كاره وه  و دواتــر ڕه وانــە ی پە رلە مــان بكرێــن بــۆ 

تە شــریعكردن.
ـ هەمــوو پڕۆژه یاســاکان نێــردراون  بــۆ ئە نجومە نــی شــورای هە رێــم بــۆ 
ــە  ئە نجومە نــی وه زیــران ــا بنێردرێن ــە وه  و وه رگرتنــی ڕاوســە رنج ت پێداچوون

ـ ١٠ پێشنیاز ئاراستە ی وه زاره تە كان كراوه  و بۆ وه رگرتنی ڕاوسە رنجیان.

     دەستەی وەبەرھێنان     دەستەی وەبەرھێنان

ـ لــە کابینــەی نۆیــەم لــە ڕێکەوتــى ٢٠١9/٧/٢٨ تــا ٢٠٢١/٤/١، ٦٢٠ پڕۆژە پەســەند و 
٧٧ پــڕۆژە هێشــتا پەســەند نەکــراون و ٥9 پــڕۆژەش بڕیاریــان لەســەر نەدراوە:
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یەکــەم: یەکــەم: مۆڵەتــی کارپێکــراو : ١١9 مۆڵــەت دراوە بــە ســەرمایەی ٢,٨٧٤,٠٠٠,٠٠٠ 
دۆالر لەســەر ڕووبــەری ٦,٠١١ دۆنــم زەوی. 

دووەم:دووەم: مۆڵەتی هەڵوەشاو: ٣١ مۆڵەت.

       دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە       دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە

- مۆڵــەت و ڕێگەپێــدان و ڕەزامەنــدی بــۆ ٢,٤٢٤ پــڕۆژەى بــوارى )پیشەســازی، 
پیشەســازیی خــۆراک، خزمەتگــوزاری، نیشــتەجێکردن، بازرگانــی، کشــتوکاڵ، 
تەندروســتی هەروەهــا مۆڵەتــی ڕاو و گواســتنەوەی دار و بیــری قــووڵ و 

هەروەهــا مۆڵەتپێدانــی بەشــی تیشــک( لــە هەرێــم.
ـ ٧٧9 کەیس و سکااڵى دادگا: ٦٧ سزا و پێبژاردن و ١,٠٦١ بەڵێننامە پڕکردنەوە.

ـ كــۆی گشــتی پێبــژاردن بــۆ خــاوەن پــڕۆژەکان لە ســەرەتای دەســتبەکاربوونی 
کابینــەی نۆیــەم تــا ٢٠٢١/٤/١ بریتــی بــووە لــە: ١٤٤,٥٤٧,٢٣٧ دينار.

)کشــتوکاڵی،  پــڕۆژە   ٤,٢٢9 بــۆ  پشــكنین  و  بەدواداچــوون  و  چاودێــرى  ـ 
بازرگانــی، پیشەســازی، خزمەتگــوزاری، تەندروســتی و پااڵوگەکانــى نــەوت و 

ــەکان. ــە ژینگەیی ــى ڕێنمایی ــتى جێبەجێکردن ــە مەبەس ــد( ب هت
ـ  پشــكنینی تاقیگەیــی بــۆ ٤,٧٣٤ نموونــە و پشــکنینى گشــتى بــۆ ٤٦,٦٥٢ 
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ــی  ــاو و کیمیای ــی خــاک و بەکتریۆلۆجــی ئ ــراوە )پشــکنینی کیمیای ــە ک نموون
ئــاو ( و چەنــد جــۆرى تــرى پشــکنین لــە تاقیگــەی فەرمانگــەى شــارەکان 

ــن. ــام دەدرێ ئەنج
ـ ڕێــژەی لەبــری ســەوزکردن بــۆ ئەو کارگــە و پڕۆژانەى شــوێنی ســەوزکردنیان 

نییــە = )٦,٤٥٠( مەتــرى دووجایە.

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەفەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە

ـ پەسەندکردنی نزیکەی 9٥,٠٠٠ بەڵگەنامە )بۆ دەرەوە و ناوخۆى هەرێم(.
ڕێگــەی  )لــە  داواکاری مۆڵەتــی جۆراوجــۆر   ٣,٠٠٠ نزیکــەی  ئەنجامدانــى  ـ 

هەرێــم(. حکومەتــى  نوێنەرایەتییەکانــى 
ـ ئاســانکاریى وەرگرتنــى زەمالــەی خوێنــدن و خولــی ڕاهێنــان )ڕاســتەوخۆ و 

بــە ئۆنالیــن( لــە واڵتانــی بیانــى بــۆ کارمەندانــی حکومــەت.
تەرمــی  گەڕاندنــەوە  بــۆ  تەندروســتی  و  ناوخــۆ  وەزارەتــی  هاوکاریــى  ـ 
ــا،  ١٧  ــای کۆڕۆن ــردووی پەت ــتان )٣٠ کۆچک ــى کوردس ــۆ هەرێم ــان ب هاوواڵتی
ــگاى نایاســایی و ئاســانکاریی  کۆچکــردووى نەخۆشــی و ١١ کۆچکــردووى ڕێ

ناردنــەوەى ٥٠ کۆچکــردووى بیانــى بــۆ دەرەوەى هەرێمــى کوردســتان(.
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و  مرۆیــی  هاوکارییــە  کۆکردنــەوەى  و  گەیشــتن  پڕۆســەى  هاوکاریــی  ـ 
پەروەردەیــی و پزیشــکییەکانى واڵتانــى بیانــى بــۆ حکومــەت و وەزارەتــەکان 

و ئــاوارە و پەنابەرانــی نــاو کەمپــەکان.
ـ ئاســانکارى بــۆ ڕێکخــراوە ناحکومییــە نێودەوڵەتییــەکان بــە تاییەتــی نێــس 
فۆریــوم )NES FORUM( بــۆ گەیاندنــی هــاوکاری بــە ڕۆژئــاوای کوردســتان بــۆ 

دەیــان کــەس )ســەدان تــەن خــۆراک و دەرمــان و پێویســتی تــر(.
ـ  دابینکردنــی هــەزاران ژەم لــە ڤاکســێنی دژە کۆڕۆنــا بــۆ حکومەتــی هەرێــم 
لــە ڕێگــەی کۆنســوڵخانەی واڵتانــی بەخشــەر و گەیاندنــەوەى بــە کوردســتان.
ـ هــاوکاری و ئاســانکاریی شــاندە فەرمییەکانــی حکومــەت و دابینکردنــی ڤیــزا 

و گواســتنەوە و هاتوچۆیــان لــە ڕێگــەى نوێنەرایەتییەکانــی حکومەت.
ـ ئەنجامدانــی زياتــر لــە ٥٠٠ كۆبوونــەوە و دیــدار لەگــەڵ الیەنــە پەیوەندیــدار 

و نوێنەرایەتــی و نوێنــەرى واڵتــان و نێــردە دیپلۆماســییەكان.
ڕێگــەى  لــە  کوردســتانی  هاوواڵتــى   ٣,٠٠٠ لــە  زیاتــر  گەڕاندنــەوەی  ـ 
فڕۆکەخانەکانــى هەرێــم و عێــراق و بــە پێچەوانەشــەوە  کارئاســانى بــۆ 

کۆڕۆنــا. کاتــى  لــە  واڵتەکانیــان  بــۆ  بیانــى  خەڵکــى  گەڕاندنــەوەى 
ـ بەهاناوەچوونــى دەیــان هاوواڵتیــی هەرێمــى کوردســتان کە لە ســنوورەکانى 
نێــوان بیالرووســیا و لیتوانیــا و ســوریا گیریــان خواردبــوو و گەڕاندنەوەیــان 

و گرتنەئەســتۆى تێچووى گەڕاندنەوەکەشــیان.
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هاوواڵتیــان  تــا   GOV.KRD حکومــەت:  یەکگرتــووی  پۆرتاڵــی  پــڕۆژەی  ـ  
پۆرتاڵــەوە  هەمــان  ڕێگــەی  لــە  بتوانــن  گەشــتیاران  و  وەبەرهێنــەران  و 
خزمەتگوزارییــان پێشــکەش بکرێــت و گوتــاری حکومــەت یــەک بخرێتــەوە و 
ڕێگــری بکرێــت لــە بەفێڕۆدانــی ســامانی گشــتی. ئــەم پۆرتاڵــە بــە ســێ زمانــی 
کــوردی، عەرەبــی و ئینگلیــزی و زیاتــر لــە 9٠ وێبســایت لەســەر یــەك پۆرتــاڵ 
پێــک دێــت کــە تــا ئێســتا زیاتــر لــە ٥,٠٠٠,٠٠٠ جــار بابەتەکانــی خوێندراونەتــەوە 

یــان ســەیر کــراون. 
ـ جێبەجێکردنى پڕۆژەی قۆناغی دووەمى بایۆمەتری.

ـ پڕۆژەی پێناس و کۆدی دیجیتاڵی بۆ هاوواڵتیان.
ـ پــڕۆژەی سیســتەمی کۆنتڕۆڵــی خەرجییەکان کە الیەن گشــت دامودەزگاکانی 

حکومــەت بــە کار دێت.
ـ پڕۆژەی داتاسەنتەری سەرەکی بە تایبەتمەندی تی.سێ.

 ـ پــڕۆژەی سیســتەمی کۆنتڕۆڵــی ڤیــزە و هاتنــەژوورەوەی وەزارەتــی ناوخــۆ 
ECS کــە پێنــج سیســتەم لــە خــۆ دەگرێــت.
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