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 كى پێشه

 

 لتتته و ز اوه دامتتته موا كراو هتتته 1122 ستتت  ى ى(3) ژمتتت  ه ی ستتت ى  بتتته ستتتى كى ده ى ستتت ه ده  
 ك نى كهتهچ ال ك  و ڕاپۆ تى  س اڵنه و  كراوه ز اندنى دامه  به ست ده 1123 س  ى ڕاس ى ن وه

 .نێرێت ده م ن  له په بۆ

كی  یته چتوا  چێوه  لته  ێمی كو دس  ن تت  ێێتت   هه   ی له نده ی گه وه ڕووبونه پرسی ڕووبه
  كه  یه ك ن هه  م نگه و فه  س ه نگی نێوان ده م هه هه  و پێویت ی زی تری به  دی  ی كراودایه

 . س ی پێكراوه هه  وه م ر ێه كی كه یه هشێو  ابردوودا به  له

  وه   ێتته ستته متتت  هد دووپتت   له  ێمی كو دستت  ن ێه ستتى كی هتته ی ده ستت ه ده  لتته  ێێمتته
   ێم لته ی هته وه هۆی ێته ش بته و ێێتت   ترستهدا تره تهترر  مه   ی لته نتده گه  كته  وه ینه كه ده

 ی بێتتت و  نتده ی گه وه ڕووبونته بتۆ ڕووبه  پێشتهنه كت  ی له  پێویتت ه  خدایه قۆنت ێێكی سته
   ی بتد ێت كته نتده ك نی گه و ی بنبڕكردنتی ت وانته نج م بتد ێت و هته ی ێته چ كت زی  یشه

 .ی ژێرخ ن و ێ بوو ی كو دس  ن وه  زكردنه بێ بۆ به كی ب ش ده ت یه  ه سه  پێم ن وایه

  لته   ی كتردووه نتده ی گه وه  ووبونته    ووبه سته سى كی س  ی ڕابتردوو كت  ی له ی ده س ه ده
ك  ی  ختتت نه  وه مووی نتته  وی هه ستته  لتته    كتته ف فههه ی شتته وه و باڵوكردنتته  وه لێكۆ هنتته

ی  كتته نج مه كی نزیكتتدا ێه داه توویتته له   ی بتتوو كتته نتتده ی گه وه  ووبونتته ستت راته ی  ووبه
 .ننبه ده

ێومێتدم ن   و ێێمه  یه كه س ه ك نی ده ی ك  ه س  ن پوخ ه  ده به  ی دێ ه و  اپۆ ته  ێزان، ێه به
 .تر بنێهن و ه نگ وی گه ك ن هه ز اوه واوی دامه ه وك  ی ته  س  ی داه توو به  له  یه هه

 ڕوو.  ينه  ێك ك  و دەس کهوتى زي تر بخه هيوادا ين س  ى داه توو كۆمه
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 رۆكى  ى سە مواركراو نووسينگە هە (٧١٠٠)ساڵى  (3)  پێ ى ياساى ژماره بە
دۆكيۆمێنت   و بە ركى ڕێكخستن ئە  بێت كە تى ده ى سكرتاريە هۆبە  ستە ده

گرێت ،  ستۆ ده ئە  كان لە وتنە دواداچونى كاتى چاوپێكە كردن و بە
  رێك بە رمانبە ن فە اليە كرێت لە تى ده رۆكايە سە  ستە رۆكى ده سە ى نووسينگە

دۆكيۆمێنت كردن و  بردن و بە ڕێوه ركى بە ئە  ، كە ر بە رێوه ى بە پلە
و گشت   ستە رۆكى ده كانى سە ركە دواداچوون و ڕێكخستنى كارو ئە بە

 گرێـت. ستۆ ده ئە  لە بەشەکانی نووسینگەی سەرۆکی دەستە
 

 دێت: پێك  وه ى خواره شانە م بە لە  ستە رۆكى ده ى سە گەنووسين
  

  -ئەم ئەرکانە لە خۆ دەگرێت: شى چاودێرى ووردبينى ناوخۆ بە /م كە يە
 گشت فەرمانبەرانی دەستە. ی و ليستى مووچە  ووردبينى كردنى تۆمارى مووچە -٠
كان  رجييە خە  وردهكان ، و رخانكراوه ى گشتى ، تە ڕۆژانە )كانى ووردبينى كردنى تۆماره -٧

 .(كانی دەستە ، پێشينە
 .( يدەکانی دەستە رج كردن و قە خە)كانى  نامە ڵگە ووردبينى كردنى بە -3
 مان. كە ستە بۆ ده  كانى دانان و ڕاكێشانى پاره كە ووردبينى كردنى گشت چە -4
 مان. كە ستە ى ده جۆرى مانگانە ى جۆراو كانى پێشينە ووردبينى كردنى گشت پسوولە -5
 . ستە رۆكى ده ستى سە رده ى بە ووردبينى كردنى پێشينە -6
ــينە -٢ ــى پێش ــى كردن ــە تايبە  ووردبين ــە ت ــۆ ده  كان ك ــتە ب ــە كە س ــۆ  رخان ده مان ت ــت ب كرێ

 ستى جۆراوجۆر. بە مە
 
 . ر كراوه سە كارى لە (3٠/٠٧/٧١٠٢)كانى ووردبينى تاكو  گشت كاره     
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هــۆبەی راگەنانــدن و هــۆبەی مــاڵپەر و  -:نكا گشــتى يــە  ندييــە يوه شــى پە بە /م  دووه
 هۆبەی  وەرگێرانی زمان لە خۆ دەگرێت کە تانبەتە بە دەستەکەمان بە گشتی.

گشـت ئـیو و کارەکـانی کـارگێری و دارانـی نووسـینگە  -:ى كـارگێرى هۆبـە /م  سێيە
 لە ئەستۆ دەگرێت.

شدارى  دين بە الحە ەص  لە  ەست رۆكى ده ر سە نوه د ئە حمە د.ئەرێز  بە ٢/٠/٧١٠٢وتى  ێكەڕ  لە -
رشتى  رپە سە  كانى چاكسازى بە دواداچوون و پرۆسە كى فراوان بۆ بە يە وه كۆبوونە  كرد لە
ى رۆك رێز نێچيرڤان بارزانى سە رێمى كوردستان و بە رۆكى هە سعود بارزانى سە ەرێز م بە

بنگين حاکم ان رێز ت بە رۆكى حكومە بانى جێگرى سە ەرێز قوباد تاڵ ت و بە حكومە
رۆكى داواكارى  تاح اغا سە حاكم جواد فە و ت كالە وه  رى بە نى دادوه نجومە رۆكى ئە سە

 چوو.   رێوه رۆكى ديوانى چاودێرى دارايى بە گشتى و خالد هادى چاوشلى سە
نگاندنى  ڵسە هە  ت بوو بە تايبە  وو كەڕ ى خستە كە وه رۆك بارزانى ئامانجى كۆبوونە سە

نگى  ماهە ڵى و دروست كردنى هە نده ى گە وه نەورووب انى چاكسازى و رووبەك پرۆسە
دواداچوون و جێ  ستنيشان كردنى ميكانزمى بە كان و ده زراوه م دامە رجە زياترى سە

 كان.  پێويستە  نگاوه جێ كردنى هە بە
ى نيشتمانى يژسى ستراتووشن هڕ  ى بە ئاماژه  ستە رۆكى ده سەر  نوه د ئە حمە د.ئەرێز   بە

ى  وه رووبونە ووبەرێگاى ڕ  خشە تيايدا نە  کرد كە ڵى نده ى گە وه نەرووبو بۆ ڕووبە
 .  ست نيشان كراوه ى پێنج ساڵى  داهاتوو ده ماوه ڵى لە نده گە
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ـــی - ـــە د.ئە ٧3/٠/٧١٠٢ لە ڕێکەوت ـــە حم  رێمى ســـپاكى هـــە ى ده ســـتە رۆكى ده ر ســـە نوه د ئ
 كوردسـتان.رێمى هـە لە.ناسـانى.ژمێرنـارانى.ى ڵـە كۆمە.كىشـاندێ. لـە.پێشوازى.كوردستان

    .. ردک
ــە لە     ــە وه تاى كۆبوونە ره س ــە دا د.ئە ك ــە حم ــە ر پوختە نوه د ئ ــە ن ــە  كى ل ــارو چاالكیی كانى  ك
ى  سـتە نانـد ده گەيو را  وه كـرده ان شـىوبو رێمى كوردستان بۆ ئاماده سپاكى هە ى ده  ستە ده
ـــــپا ده ـــــدا ده كى لەس ـــــە كاتێك ـــــتى ب ـــــرد كاره س ـــــە كانى ك ـــــا  ك ـــــە ىودۆخرب رێمى  ه

 ربارى ســە.زرێنين دابمــە. كە ســتە ده.توانیمـان.اڵم بــە.ســتیاردابوو، هە.قۆناغێكى لــە.كوردسـتان
  . . مانە هە. كە.ى كورييانە.و.م وكە ەكێش.و ئە.

ى  كە نى و ژمێرنارى كۆڵەردبیوى دا، و كانیدا ئاماژه شێكى ترى قسە بە ر لە نوه د ئە حمە د.ئە
 .نگى ماهە هە .بتوانین .هیوادارنن و  ەرێمى كوردستان سپاكى هە ى ده ستە كى ده ره سە
.زناتر..نگاوى هە.ى وه ئە.بۆ.نن بكە.روستد.ناسانى.ژمێرنارانى.ى ڵە كۆمە.ڵ گە لە.نگى ماهە هە

  . وه پێشە.بچینە
جامدانى چاكسازى و ن ان بۆ ئەك وڵە ر هە سە سپاكى تیشكى خستە ى ده ستە رۆكى ده سە
كانیو  وڵە و هە  نگاو نراوه ڵى هە نده ى گە وه روو بونە ووبەڕچاكسازى و  ىبوار ناند، لە گەيرا
نگاوى  ى كوردستان هەوئێستا و داهاتو  لە ى بتوانین وه بێت، بۆئە تر دهفراون  وه نە وباره لە
   .   ڵى نده گە,ى وه بونە.روو ووبەڕر  رامبە بە گ بنێین لەگرن
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  شــدارى لــە بە ســتە  رۆكى ده ســە ر نوه د ئــە حمــە ئــەد.رێز  بــە ٧2/٠/٧١٠٢وتى  رێكــە  لــە -
ژێر ناونيشـــانى  نجامـــدرا لـــە ن رێكخـــراوى ســـتۆ  ئە اليـــە  لـــە  كۆنفرانســـێك كـــرد كـــە

  ى ڕۆلـى ياسـا لـە وه هێزكردنى لێپرسـينە ى بـە مى پـرۆژه شـە ى ڕاپۆرتى شە وه باڵوكردنە)
ژێر  نور وتارێكى لـە حمد ئە كان د.ئە مانە رلە ندام پە بوونى ئە ئاماده  بە (رێمى كوردستان هە

 ش كرد. پێشكە (ڵى نده ى گە وه روو بونە ڕووى ستراتيژى ڕووبە  خستنە)ناونيشانى 
 

 - رێمى  سپاكى هە ى ده ستە رۆكى ده ر سە نوه د ئە حمە د.ئە 6/٧/٧١٠٢وتى  رێكە لە
  بەرێمى كوردستان  رۆكى داواكارى گشتى هە اح اغا سەت ر جواد فە كوردستان و دادوه

  نگى لە ماهە ى هە رنامە جێ كردنى بە سپاكى بۆ جێ بە ى ده ستە گاى ده باره  لەت،  كالە وه
ر  سە لە.نجامدرا ئە  زگانە و دوو ده ى نێوان ئە وه مین كۆبوونە كە نە  زگاكە ردوو ده نێوان هە

ى  ستە رۆكى ده ت و سە كالە وه  رۆكى داواكارى گشتى بە سە بوونى  ئاماده  ئاستى بااڵ بە
ت و  كالە وه  بە  رى نووسينگە بە رێوه ى ياسايى و بە رمانگە رى فە بە رێوه و بە  سپاكى ده
رپرسى  بە)رێزان  ت و بە كالە وه  ولێر بە كانى هە وه تى لێكۆڵينە رايە بە رێوه رى بە بە رێوه بە
ى داواكارى گشتى سلێمانى،  رمانگە رپرسى فە ولێر، بە گشتى هە ى داواكارى رمانگە فە
 .(دهۆك.گشتى.داواكارى.ى رمانگە فە.رپرسى بە

 و.زانیارى.ى وه گۆڕننە.بۆ. وه بدۆزرێتە.مینكانیزمێك كە.بڕناردرا.دا كە وه كۆبوونە ەل 

  بـە.ڵى نـده گە.نىكا نسـە كە. بـە.ت باره سـە.كـردن.یودادگان. وه لێكۆڵینە.قۆناغى لە.نگى ماهە هە
 .ن بكــە.كتر نــە.نگى ەمــاهەهو.كان نســە كە.ر ســە لە.زانیــارى.ى وه گۆڕننــە.و.پســپۆرى.ى گــوێره

 ی هو ووبونـەەرووببۆڕ.زنـاتر.نگاونانى هە.بۆ.كان پێونستیە. قۆناغە. لە.ت تانبە بواردا،بە.زۆر لە
 . ڵى نده گە
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 :.كرا.ۆگووگفت. وه ارهوخ.ى نەخااڵ.م ئە.ر سە لە

 . نجام بدرێت مانگانە كاتێكى ديارى كراو ئە  زگا لە ردوو ده كانى هە وه كۆبوونە -1
  و دادگايكردن بـە  وه قۆناغى لێكۆڵينە  نگى لە ماهە ى زانيارى و هە وه تى گۆڕينە دانانى ئاليە -2

 .(اختصاص عينى)ى پسپۆرى  گوێره
 قۆناغى زانيارى.  كان لە ى ئاماره وه گۆڕينە -3
وۆرك   شدارى كردن لـە كان و بە پێدانى تواناى مرۆيى يە ره بۆ پە نگى زياتر بكرێت ماهە هە -4

 ى واڵت. وه ره و ده وه ناوه  كان لە شۆپە
 تحريك شكوا. –تى جوالندنى داوا  بابە  نگى زياتر بكرێت  لە ماهە هە -5

 
رێمى كوردسـتان  سـپاكى هـە ى ده ستە كانى ده هۆڵى كۆنفرانسە  لە ٠2/٧/٧١٠٢وتى  رێكە  لە -
رێمى كوردســتان و  ســپاكى هــە ى ده ســتە رۆكى ده ر ســە نوه د ئــە حمــە بوونى د.ئە مــادهئا  بــە
ــە رێوه بە ــە ب ــتى س ــە زاره م وه رجە رى گش ــەكانى كورد زراوه ت و دام ــیمینارێك ل ــتان س ى  باره س

  .چوو ێوهڕ بە."زنفى وه.فتارى هڕ".كانى ييەرێنما

ــە ــارى وه هڕ"كانى  رێنمانی ــى فت ــە لە "زنف ــت ن ده الن ــە ى ده ەس ــپاكى ه ــتان وه س ك  رێمى كوردس
  نــــارهڕو ب  كراوه كانى كوردســــتان ئامــــاده زراوه ت و دامــــە زاره م وه رجە ێنمــــانى بــــۆ ســــەڕ
چوونى  رێوه ى بـەمیان لـە ێـتبكر.كردنـى.جێ جێبـە.بـۆ.كراو.دنارى.ێكىمیكانیزم بە.داهاتوودا لە
وتـارێكى رێمى كوردسـتان  سپاكى هـە دهى  ستە رۆكى ده سە (ر نوه د ئە حمە د.ئە) دا كە راسیمە مە

ى  سـتە رۆكى ده سـە .عىئقا ى وه ۆژنامەڕ زنفى لە فتارى وه هڕێنمانى ڕناند،  انگەڕو د شكر پێشكە
 زنفى وه فتارى هڕ.ى باره لە .كان وه روونكردنەو ینارمسی وتىورێمى كوردستان  سپاكى هە ده

شـێكى  بە لە كرێـت، ش ده دابـە دا.كان زراوه دامـە.ر سـە لە.چـاپكردن.ى ڕێگە لە.دواتر.و.بن ده.زناتر..
ـــرى ـــە ت ـــە د.ئە)كانیدا  قس ـــە حم ـــارى داواى لە (ر نوه د ئ ـــرد هاوك ـــدناكان ك ـــە می ى  وه باڵوكردن

ى  وه باڵوكردنـە نیا تـە  نـەمیـدناكان پێیـان وا شـێك لە وتى، بەون و  خۆپارێزى بكە كانى ێنمانیەڕ
ـــــە نە یســـــپاك كـــــانى ده كاره  وه و لێكۆڵینـــــە نس كـــــە  . ەگرنگـــــ.خۆپارێزىكاتێكـــــدا لە.اڵم ،ب
   ندروست تە.كى نە ژننگە.و.كات ده..ت حكومە زگاكانى ده.و.دام.كارى .باشتركردنى. بە.ت خزمە.و
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و  چوونى ئە رێوه میانى بە ر لە هە ڵى نده گە.ى وه مكردنە كە .هۆى. بێتە ده.و.كات ده.دروست.
ى  وه ر ئە بە لە  نەيى و رێنما جێ كردنى ئە جێبە  بە ى دا هئاماژ (ر نوه د ئە حمە د.ئە)دا  راسیمە مە

جێ  جێبە  و پێونستە  وه سراوى بمێنێتەونو نیا بە وێت تە نامانە  بۆنە  نە تى خۆی هە گرنگى تانبە
جێ  اڵم جێبە ، بە نە رێمى كوردستاندا هە هە نان ناسا و رێنمانى گرنگ لە ده  بكرێت، چونكە

 .تك پێونس وه كراون نە
 

کە بە بڕنارێکی سەرۆکی ئەنجومەنی  ت  ى بااڵى حكومە لیژنە ٠٢/4/٧١٠٢-٠١وتى  رێكە  لە -
رێز  رشتى بە رپە سە  بەوەزنران دامەزرابوو بۆ هەڵسەنگاندنی ڕەشنووسی ستراتیژنەکە 

واوى  و تە  وه رێمى كوردستان كۆبوونە سپاكى هە ى ده ستە رۆكى ده سە (ر نوه د ئە حمە د.ئە)
تى س بە مە ڕوو بە ندنن پێشنیارنان خستە نان كرد و چە كە ى پرۆژه امان دنراسەند ئە
بۆ   كە شنووسە هڕى  ناردرا پرۆژهڕو ب  كە شنووسە هڕرۆكى  ندكردنى ناوه مە وڵە ده
 . وه رزبكرێتە رێمى كوردستان بە زنرانى هە نى وه مەنجو ئە

رێمی  زنرانی هە رۆك وه سە(چيرڤان بارزانىنێ)رێز بەتی  رۆكانە سە  بە ٧/5/٧١٠٢ وتى رێكە  لە -
ی  وه كۆبوونە زنران رۆك وه جێگری سە(بانی قوباد تاڵە)رێز  بەبوونی  ئاماده  كوردستان و بە
ڵى  نده ى گە وه ووبونەر ووبەڕشنووسى ستراتیژى  هڕى  نجام داو پرۆژه ئاسانی خۆی ئە

 ندكرا. سە پە
ی  ستە رۆكی ده سە (ر نوه د ئە حمە د. ئە)ڕێز  بە كە وه ونەی كاری كۆبو رنامە ی بە پێ تا بە ره سە
ى  وه ووبوونەر ووبەڕتی نیشتمانی  رێمی كوردستان، ڕاپۆرتی ستراتیژنە هە  سپاكی لە ده
  ئاماده  وه نە كی وزاری نە ن لیژنە النە لە  ش كرد كە رێمی كوردستان پێشكە هە  ڵی لە نده گە

 . كراوه
ــۆ نە ــۆ بە  نە شــێوه و بــەتێكی  اتیژنەســتر  م جــاره كــە ب ك  ڵی وه نــده ی گە وه نگاربوونــە ره ب
مانی  رلـە ئاسـتی پە  لـە  كـە  كـراوه  ڵی ئاماده نده ی گە وه ووبونەر شی ڕووبە كی هاوبە نە پڕۆژه

 ی  ستە ری و داوكاری گشتی و ده نی دادوه نجومە ئەو زنران  وه .نی نجومە كوردستان و ئە
 



٧١٠٢تان ساڵی سپاکی هەرێمی کوردس ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی ده  
 

 

  
 8 

 
  

ــوان.و.ســپاكی ده ــی.چــاودێرنی.یدن ــە..و.داران ــژ . ب ــە لە.ڕاوێ ــانی ڕێكخراوه.ڵ گ ــە كۆمە.ك  ی ڵگ
 (دنموكراســـی.بـــۆ.رنتانی بـــە.وێستمینســـتری)ڕێكخـــراوی.شـــتی ر رپە سە.ژێر لـــە.نی ده مـــە

  ڵی لـە نـده هێشـتنی گە پێـدانی نە ره پێناو پە و لـە  تییـە وڵە ڕێخكراوێكی نێوده  دابڕێژرێت كە
 كات. جیهان كار ده

ر چوار ئاستی  سە ڵی لە نده گە ی  وه نگاربوونە ره كانی بە دا میكانیزمە یژنیەم سترات لە
رنی ناسا،  روه ڵی، سە نده گە  گرتن لە خۆپاراستن و ڕێگە  برنتین لە  كە كی داڕێژراوه ره سە

نێوان  كان لە دارهدنن نوه پە  نە نگی و هاوكارنی نێوان النە ماهە هۆشیاری و ڕاهێنان و هە
پاشكۆكانی   و  ی پێنج ساڵە بۆ ماوه  م ستراتیژنیە ئە، .نیو ده ڵی مە ڵ كۆمە گە و لە خۆناندا

نی  نجومە گرێت ئە خۆ ده نگاندنیو لە سە ڵە جێكردن و چاودێرنكردن و هە پالنی جێبە
جێكردنی  وتنی جێبە ركە سە  ندبوونی خۆی بە ند كرد و پاپە سە ی پە كە زنران ستراتیژنیە وه

 . . وه دووپات كرده  كە ستراتیژنیە
 

 رۆكی  ڕێز سـە سوپاسـی بـە  وه زنرانـە نی وه نجومـە ناوی ئە   زنران بە رۆك وه ڕێز سە بە
دوای ) وتـیو  وه كە ی سـتراتیژنیە باره و لـە سپاكی و تیمی هاوكـاری كـرد ی ده ستە ده
م  ئـە  م جـاره كـە بـۆ نە رێمی كوردسـتان هـە  سـپاكی لـە ی ده ستە كاربوونی ده ستبە ده

كانی  كییە ره سـە  اڵتە سە ده  بكرێت كە  نی ئاماده زراوه كی دامە نە شێوه  بە  ستراتیژنیە
ـــدا بە هـــە ـــە ها قۆناغـــە روه هـــە شـــدارن رێمی كوردســـتان تیان جێكردن و  كانی جێب
  ش دا كـە وه ی بـە ئامـاژه (سف كـرد گرنگ وه  كانی بە وپێشچوونە ره نگاندنی بە  ڵسە هە
 كخراون. ڵی نە نده ی گە وه نگاربوونە ره كانی پێشووی بە دا پڕۆژه یەم ستراتیژن لە
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ڕێزان  بوونى بە ئاماده  اڵو بە تى تێكە ڕه ى بنە نوبیە ى ئە قوتابخانە   لە 3/5/٧١٠٢وتى ێكەر  لە -
ى  رده روه زنرى پە وه(ادقصد. پشتیوان ) سپاكى و ى ده ستە رۆكى ده سە (ر نوه د ئە حمە د.ئە)

  بە ت  فافیە رى گشتى خۆپاراستن و شە بە رێوه بە و رێمى كوردستان  تى هە حكومە
 (ر نوه ئەد  حمە د.ئە) وه يە م بۆنە ر بە ، هەچوو  رێوه سپاكى بە ى كلتورى ده پرۆژه ت كالە وه

م  لە ست بە مە ووتىدا و  تە ڵمە م هە گرينگى ئە  ى بە ش كرد و ئاماژه ووتارێكى پێشكە
ناندنى  و پێگە كانى خوێندندا نده نێوه  لە  سپاكی نە ی كلتورى ده وه باڵوكردنە  تە ڵمە هە
ى  ئاماژه  رى ناسانە روه ى سە سپاندنى بیرۆكە و چە  ركرده ندروست و سە كى تە نە وه نە
ندى  بێت بۆ سااڵنى داهاتوو قۆناغى ناوه وامى ده رده بە  نە م پرۆژه ئە  ش كرد كە وه بە

 نمانگاو زانكۆكان. بۆ پە  وه گوازرێتە ده  كە پرۆژه دواتر   وه گرێتە ده نو ئاماده

رێمى كوردستان  سپاكى هە ى ده ستە رۆكى ده ر سە نوه د ئە حمە د.ئە 2/5/٧١٠٢  لە ڕێکەوتی -
بانكى   شى ئابوورى و ئابوورنناس لە رپرسى بە ل كواڵكسز بە خاتوو سیبە  پێشوازى كرد لە

 تى. وڵە نێوده

رێمى  سپاكى هە ى ده ستە رۆكى ده ر سە نوه د ئە حمە دا د.ئە كە تاى دانیشتنە ره سە  لە
رێمى كوردستان  سپاكى هە ى ده ستە كانى ده ى كاره باره كى لە نە كوردستان پوختە

قۆناغێكى   رێمى كوردستان لە هە  پرسى چاكسازى لە  ناند، كە گەيش كرد و را پێشكە
 . باشدانە

ى  وه رووبونە ووبەڕستراتیژى   ى بە رێمى كوردستان ئاماژه سپاكى هە ى ده تەس رۆكى ده سە
زنرانى  نى وه نجومە ن ئە النە ى رابردوو لە فتە هە  رێمى كوردستان كە هە  ڵى كرد لە نده گە
  لە بێت ى پێنج ساڵ ده بۆ ماوه  كە ستراتیژنیە  ندكرا و كاركردن لە سە رێمى كوردستان پە هە
ى  ستە كانى ده ربارى پێداونستییە ناند سە گەير را نوه د ئە حمە كانیدا د.ئە ترى قسەشێكى  بە
بوارى   وتۆتە یفى كەظ فتارى وه هڕكانى  ێنمانیەڕئێستادا   رێمى كوردستان لە سپاكى هە ده

  (ر نوه د ئە حمە د.ئە)، بن ده و رێنمانیە ندى ئە ران پابە رمانبە م فە رجە جێ كردن و سە جێبە
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زموونى پێشووى  ئە  وان بە ئە كرد رێمى كوردستان داوای سپاكى هە ى ده ستە رۆكى ده سە
  ەنیزراو مى دامە رێمى كوردستان و سیستە سپاكى هە ى ده ستە خۆنان هاوكارى ده

بانكى   شى ئابوورى لە رپرسى بە ل كواڵكسز بە ردا خاتوو سیبە رامبە بە لە ن كوردستان بكە لە
سپاكى و  ى ده ستە رۆكى ده ى خۆشحاڵى خۆى پیشاندا بۆ پێشوازى سەت وڵە نێوده
ل  خاتوو سیبە  ن رێمى كوردستان بكە تى هە كانیان خزمە پڕۆژه  وێت بە نانە ناند ده گەيرا

وام چاودێرى  رده وان بە وتى ئەوتى  وڵە بانكى نێوده  شى ئابوورى لە رپرسى بە كواڵكسز بە
ئاستى   كان لە تە زاره وه  شێك لە ن و بە كە رێمى كوردستان ده هەتى  كانى حكومە تە زاره وه
سپاكى  ى ده ستە اڵم ده ن، بە كانیان بده كاره  خى زناتر بە بانە  كانیان دانین و پێونستە كاره
ى  وه رووبونە ووبەڕ نگاوى باش لە تى هە توانیونە  كورتە  و ماوه رێمى كوردستان لە هە
رێمى كوردستان دا و  سپاكى هە ى ده ستە ده  ڵێنى هاوكارى بە ۆتانشدا بەك لە، ڵى بنێت نده گە
 بێت. وام ده رده نگى زناتر بە ماهە كان بۆ هە وه داهاتوودا كۆبوونە  ناند، لە گەياڕ

تى  رۆكايە سە  بە رێمی كوردستان سپاكی هە ی ده ستە ده  لە ٧٠/5/٧١٠5وتی  رێكە  لە -
ڵى  نده كانى گە نسە كە  لە  وه كانى لێكۆڵینە اى رێگ باره پانێڵێك لە (ر نوه د ئە حمە د.ئە)ڕێز بە
 چوو. رێوه بە
رێزان  بە  لە ك رنە دا كە لەالنەن فەرمانگەی لێكۆڵینەوەی هەولێر رێكخرابوو هە كە پانێڵە لە

ولێر  وزاد هادی پارێزگارى هە مانى كوردستان و نە رلە رۆكی پە كی جێگری سەنمێر ئەجەعف
 بوون.  ی داد  ئاماده وه ره لێكۆلە، ر  مانتار و دادوه رلە ك پە نە رهو ژما
می  كانی سیسـتە وتـى ڕێنمانیـەوسـپاكى  ى ده سـتە رۆكى ده سـە (ر نوه د ئـە حمـە د.ئە) بەڕێز
رگرتنـی سـكااڵ  قۆنـاغی وه  و لـە  كی دوور و درێـژه ڕێگانـە و  نە مێكی تازه سپاكی سیستە ده
رێز  ها بــە روه هــە.دادگــا  تــەدرێ تبار ده تــا تۆمــە  وه كرێتــە كۆده  ڵگــە و بە كات  ســتپێده ده 

    لـــە.ڵی نـــده گە.نســـى كە.(٧١١).ی نزنكـــە.كاتـــدا.ك نـــە لە.دا وه بـــە.ى ئامـــاژه. ســـتە ده.رۆكى ســـە
 (٧١٠6).راپـۆرتی. لـە. سـتە ده.كانی وچااڵكییـە.كـار لـە كە. كراوه.ر سە ەل.ی وه لێكۆڵینە.وردستانك

   . وه تە باڵوكراوه
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 (٧١٠4)  ناند، لە گەيولێر را سپاكی هە ی ده وه ری لێكۆڵینە دادوه (ركى نادر هە)هاوكات حاكم  .
    كە .ڕوو  ننە ندێكیان بخە ئامار هە  توانین ئێستا بە و ده  يس كراوه كە ندنن  ر چە سە كار لە 
 (53).  وه كال بۆتە س نەن كە (6١)و  ن وه ژێر لێكۆڵینە  لە (٠52)و    بووه نسمان هە كە (٧٠2)

ندبوونی  زامە ڕه  وردبینی بەودواداچوون  دوای بە  سانەن و كە ئە ڕاگیراو (٧).تبار كراون تۆمە
و  ر ئە سە ر بڕنار لە وهر داد سە لە  كرێت پێونستە كی سزانی تۆمار ده ك داوانە وه  ليژنە
كرێت  راقی داوا دهێع یسزا یی ناساكان پێ  بە  ڵگە ی بە وه بدات دوای كۆكردنە  سانەن كە

 چێت. رده بۆ ده یگیركردنتس رمانی ده رمی فە فە  نان بە
 كى يە نگرهۆكولێر  شارى هە  ێمى كوردستان لەر سپاكى هە ى ده ستە رۆكى ده سە -

  ى لە ٧١٠٢مى ساڵى  كە انگى يەش م كانى شە يسە و كە و داتا نجامدا وانى ئە ڕۆژنامە
 . وه رى باڵوكرده واڵده و هە  وه ى لێكۆڵينەكان ارهبو
ك  يە ياند، ژماره ڕايگە (نور حمد ئە د.ئە)ڕێز  دا بە كە وانيە ڕۆژنامە  تاى كۆنگره ره سە  لە 

ڵى  نده ى گە وه نەبوروو بەڕوو  ت بە رێمى كوردستان تايبە هە  چاالكى جۆراو و جۆر لە
  تيان.ى هاواڵ وه هۆشيار كردنە  شێكن لە بە  نجامدراوه كە ئە
  ك لە ر يە هە  رێم لە كانى هە ناوخۆييە  ڵ ڕۆژنامە گە سپاكى لە ى ده ستە رۆكى ده سە -

يسى  ندين كە و چە  نجامداوه وتنى ئە چاوپێكە(، ئاژانس ، ڕووداو ، ئاوێنە وشە)ى  ڕۆژنامە
  وه تە وتوه ى لێكە وه نگدانە ده  وه ره كانى ناوخۆ و ده ميديايە  لە  ڵى ئاشكرا كردووه نده گە
  ولێر بە شارى هە  رێكى گشتى لە بە رێوه ند بە ستگير كردنى چە ت بڕيارى ده تايبە بە

 ان.د وه لێكۆڵينە   لە  ڵى كە نده كانى گە يسە كە  كى زۆر لە يە ژماره  ڵى وه نده تى گە تۆمە
 

رێم بە  ى هــەســپاك ى ده ســتە رۆكى ده ســە (نور حمــد ئــە د.ئە)رێز  بــە 3١/2/٧١٠٢وتى  ێكــەر  لــە -
الح  فـە)رێز بـە ڵ گـە ى ياسـايى لە رمانگـە رى گشـتى فە بە رێوه بە (مشیر رشید)بەڕێز  ناوەری
 كـــە رمانگـــە فە.ســـتافى.و. وه ره ده.كانى ندييـــە يوه پە.ى رمانگـــە فە.رۆكى ســـە.(طفىمصـــ
 -ى : رباره دهى ناوبراو  رمانگە فە  نجامدرا لە ئە ك يە وه ونەكۆبو
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 ى ناوبراو . رمانگە مان و فە كە ستە نێوان ده زياتر كردنى هاوكارى لە 
 ندى ناوخۆيى  يوه رى پە نجامدانى وۆرك شوپێك بۆ دارشتنى اكشن پالنى سيكتە ئە

 ڵى. نده ى گە وه نگار بوونە ره بۆ ستراتيژى بە  وه ره و ده
 ى وواڵت. وه ره ده  رێم لە تى هە رانى حكومە ى نوێنە ى دۆسيە كێشە 
 : وه ى خواره م خااڵنە ر ئە سە لە وتن ردووال رێككە هە

ى  ەليقنص  مان لە كە ستە ى ده وه بۆ نزيك بوونە  رمانگە فە  و  ستە هاريكارى ده -1
 كان زياتر بكرێت. تييە ەوڵ نێوده  وواڵتان و رێكخراوه

  رێم لە تى هە رانى حكومە كانى نوێنە ى دۆسيەڕم و كو ركردنى كە ەس چاره -2
 ى وواڵت. وه ره ده

  نجام دانى وۆرك شوپێك بۆ دارشتنى اكشن پالن.  ئە -3
 

 ٧2/2/٧١٠٢وتى  ڕێكــە  ســپاكى لــە ى ده ســتە رۆكى ده ســە (نور د ئــە حمــە د. ئە)ڕێز  بــە 
رێمى بـۆ  نى هـە نجومـە ۆكى ئەر رۆك و جێگـرى سـە ڕێزان سـە ى بـە نووسراوێكى ئاڕاستە

  ى كـە يە و كێشـە ر كردنى ئـە سە چاره  ت بە باره رێمى كوردستان كرد، سە هە  وت و گاز لە نە
ــا گــاز)ڵ كۆمپانيــاى  گــە لە  وه رێمى كوردســتان بۆتــە دووچــارى هــە   بــە  كە كێشــە  كــە (دان

ك مليـار  ى پێـدانى يـەڕێگـا  رێم و كۆمپانياى دانـا گـاز لـە تى هە وتنى نێوان حكومە رێككە
رج بكرێـت  م هێنـان خـە رهە تا و بڕێكى زياتر و مليارێكى تريو دواى بە ره ك سە دۆالر وه

ــە  بــۆ كۆمپانياكــە ــە  كانى كــە م داواكاريــە رجە ســە  ر كۆتــايى هێنــان بــە رامبــە بە  ل ر  ســە  ل
 . م هێنانى ووزه رهە كاركردن بۆ بە  تى و دووباره يە رێم هە تى هە حكومە
  بــە  دا داواى كــردووه كە نووســراوه  لــە  ســتە رۆكى ده ســە (نور د ئــە حمــە د. ئە)ڕێز  بــە

ى  وه لـە  رپرسياره كو بزانرێت كێ بە تاوه  تە و بابە بۆ ئە  وه كى لێكۆڵينە يە پێكهێنانى لێژنە
 ،  وه رزى زياتر بۆتە رێم دووچارى قە هە  كە

رێمى  كانى هـە زگـا چاودێريـە رى ده نوێنـە  كە ژنەيل  كە  ى داوه دا ئاماژه كە اوهنووسر  لە  وه
رێمى  سـپاكى هـە ى ده سـتە ديـوانى چـاودێرى دارايـى و ده )ك  كوردستانى تێدا بێت وه

 .   (كوردستان
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 -: يە كە نووسراوه  ك لە يە ش وێنە مە ئە
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ێم رهەکۆبوونەوەی بااڵی هەردوو دەزگای داواکاری گشتی لە  ٠6/٠١/٧١٠٢لە بەرواری  -
بە ئامادە بوونی هەردوو بەڕێزان  خانەی دەستەی دەسپاکی ەباڵودەستەی دەسپاکی لە 

سەرۆکی  (جواد فتاح اغا)سەرۆکی دەستەی دەسپاکی دادوەر  (رەنوئەحمد ئەد.)بەڕێز 
  يەمەش لە چوارچێوەی ئەو کۆبونەوانەو ئەنجام درا  ئەداواکاری گشتی بە وەکالەت 

هەنگی کردنی نەکتر لەسەر ائەنجامی بدەن بە مەبەستی هەم هەردوو ال بڕنارنان داوە
ووبونەوەی دناردەی ردوو دەزگای چاودێری بۆ ڕووبە كئاستی سەرۆکانەتی هەردووال وە

گەندەڵی دارانی و کارگێڕی لە هەرێم وە خستنە ڕووی ئالیەتەکانی ئاسان کردنی ئەم 
هاتە و فەرمانگەکانی هەردوو ال کێو کارەکانی پ كە ڕەنگ دانەوەی لەسەر ئەري هەماهەنگی

لە پێك هاتبوون بەشداربوانی کۆبونەوەکە  ،لە پارێزگاو شارو شارۆچکەکانی هەرێم
ئەندامی هەردوو دەستەی تاوانی نەوجەوانان    لەر  و دادوه سەرۆکانەتی داواکاری گشتی

ری گشتی  وە بەرێزان بەرپرسانی فەرمانگەکانی داواکا لە دنوانی سەرۆکانەتی اوێژکارڕو 
 دەستەی  لە ،لە شارەکانی هەولێرو سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان

رى گشتى  بە رێوه بە) ڕێزان يى بە ئاماده  نجامدرا بە ئە دەسپاکی هەرێم کۆبونەوەکە
  ستە رۆكى ده ى سە رى نووسينگە بە رێوه كان، بە وه ى كاروبارى ياسايى و لێكۆڵينە رمانگە فە
شى  رى بە بە رێوه ت، بە كالە وه  ولێر بە هە  كان لە وه رى لێكۆڵينە بە رێوه ت، بە كالە هو  بە

شە کردنی گرنگترنن  ئەو ەگەنگودوای هەڵوەستە کردن (ى ياسايى رمانگە فە  داواكان لە
 خااڵنەی کە لە دانیشتنی پێشوو باسی لێوەکرابوو ئەمانە بوون :

ناتر لە نێوان پێکهاتەو فەرمانگەکانی هەردووال لە بەردەوام بوون لەسەر هەماهەنگی ز -1
ری گشتی کەسانی ارانی داواکەبەڕێزان دادو اسەرانسەری هەرێم وە بەو سیفەتەی کەو

خاوەن ئەزموونن لە بواری دادوەری و کارکردن لە دادگاکان وە بۆ ئەوەی فەرمانبەرانی 
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کاری و هەماهەنگی نەکتر سوود لەو ئەزموونە وەربگرن پێونست دەکات زناتر هاو تەدەس
 بکەن.

پشت  و لە ئەنجامی کەم ئەزموونی بواری کارگێری لە وەزارەت و دام و دازگاکانی هەرێم -2
او رێسا و ڕێنمانیەکان سنابە  بوونی زۆربەی فەرمانبەرانی هەرێمەگوێ خستن و ئاشنا ن

ۆلێکی ڕگی کە دەبێت هەردووال بە هەماهەننەکی زۆر هەنە لە دام و دەزگاکان پێشێل کار
 ووبەروو بونەوەی گەندەڵیەکان.ڕ نن بۆ سەروەرکردنی ناسا تیاندا وگرنگ ببی

ندی وە بە پێی ەی تانبەتم لە بواری کێشەکانی گەندەڵی بڕنار درا بە پێ -3
لە ناسای دەستەی دەسپاکی هەموار کراو لە هەرێم سەرۆکانەتی (حەوتەم/٠)مادەی

نەوەی ڵيەندەڵی ڕەوانەی دادگای لێکۆنی گداواکاری گشتی و پێکهاتەکانی دۆسیەکا
ەرانی دەستەی ڵلە النەن لێکۆ ینەوەڵندی لێکۆەدەسپاکی دەکەن بۆ ئەوەی بە پێ تانبەتم

ناوبراو تیاناندا ئەنجام بدرێت لە ژێر سەرپەرشتی و چاودێری بەڕێز دادوەری داواکاری 
بەستە گشتی تانبەتمەند بە بینینی دۆسیەکانی دەستەی ناوبراو وە بۆ ئەم مە

سەرۆکانەتی داواکاری گشتی گشتاندنێك ئاراستەی پێکهاتە و فەرمانگە و لیژنە 
 تانبەتمەندەکانی داواکاری گشتی دەکات.

دەستە نوێنەرەکانی بۆ بە دواداچوونی دۆسیەکان و هەماهەنگی کردن لەگەڵ دادوەرانی  -4
 (تاوان و کەتن)کان ی گشتی لە دادگاکانی لێکۆڵینەوە وە دادگا سزانیە تانبەتمەندەرداواکا

 بە شێوەی فەرمی دناری دەکات.
  غەکـــانیاقۆن .وهەردو.لە.گەنـــدەڵی.دۆســـیەکانی.لە.لێکـــۆڵینەوە.دواکەوتنـــی.بە.ســـەبارەت -5

لێکۆڵینەوە  وە دادگانی کـردن لەالی دادگاکـان هەردووال رێکەوتـن کە وا بە فەرمـی داوا لە 
 ەاســـتەی دادوەرڕدنێك ئاکەن کەوا ئەنجــوومەن گشــتانئەنجــوومەنی دادوەری بەڕێــز بــ

بەرێزەکان بکات لە سەرانسەری هەرێـم کەوا دەسـت و بـرد بـکەن لە زوو نەکـال کـردنەوەی 
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دۆسیەکانی تانبەت بەم بـوارە  وە پێـدانی ئەولەونەت بەم جـۆرە دۆسـیانە کە پەنوەسـتن 
کـای گشـتی لە کـاتی دانیشـتنی بە گەندەڵی سامانی گشـتی هەروەهـا بەڕێـز سـەرۆکی داوا

 ێنێ و داکۆکی لەسەر بکات.ڵەن ئەو پرسە بجوئەنجوم
بە بواری گەندەڵی دارانی و ی گشتی تانبەت اڵندن و بەرزکردنەوەی سکااڵلە کاتی جو -6

ی بکەن بۆ گەنشتن بە بەڵگە و دەکات هەردووال بەدواداچوونی جد ی پێونستڕکارگێ
و  تروسمەبەسەتی گەنشتن بە ئەنجامی دینتەکان وە پاراستنی نهێنیەکان بە مدنکۆ

 نەکەوتنە ژێر کارنگەی دەزگاکانی ڕاگەناندن.
داواکاری گشتی بۆ پێکردن و دەست نیشان کردنی نەکێک لە دادوەرانی  (تفرغ) -7

ینەوە لە دۆسیەکانی گەندەڵی لە پارێزگاکانی هەرێم کە تەنها تانبەتمەند ڵدادگاکانی لێکۆ
 پێ نەسپێردرێت. ىبێت بەو ئەرکە و ئەرکی تر

واداچوونی جدی ۆسیەکانی گەندەڵی گەورە لە سەرانسەری هەرێم بە دگرنگی دان بە د -8
 ندنیان.اڵتی کۆکردنەوەی بەڵگە لەسەری و جوبۆ بکەن بە مەبەس

ەران لە دۆسیەکانی گەندەڵی لە النەن کەسانی ڵاهێنان بۆ لێکۆڕکردنەوەی خولی  -9
 .زا و شاره ن ئەزموون و پسپۆرەخاو

لە تانبەتمەندی دەستەی دەسپاکی نین بۆ  ڕەوانە کردنی هەموو ئەو دۆسیانەی کە -11
سەرۆکانەتی داواکاری گشتی و پێکهاتەو فەرمانگەکانی لە پارێزگا و شارو شارۆچکەکانی 

 ی بوونی بەڵگە تیاناندا. تیاندا بە پێ اڵندنی سکااڵهەرێم بۆ بەدواداچوون کردن و جو
وەبەرهێنان و هەماهەنگی کردن لە بواری چاودێری کردنی رەوانی لە مامەڵەکانی  -11

بەستەکان تاکو رێکارەکانی زناد کردنەکان و کەم رێرێکارەکان هەر لە بەستنی گ
 .(المزاندات و المناقصات)کردنەوەکان 
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ەرانی دەسـتەی ڵسـیەکانی گەنـدەڵی و کارەکـانی لێکـۆچاودێری کردنی لێکۆڵینەوە لە دۆ -12
و شــارۆچکەکانی دەســپاکی لە النەن دادوەرانــی داواکــاری گشــتی لە گشــت پارێزگــاو شــار

كردنيـان  رگرفت و کەم و کورنەکان وە چارەسەهەرێم وە پێشکەش کردنی ڕاپۆرت لەسەر 
و دەســتەی  پێشــنیارەکان بــۆ هەردوو ســەرۆکانەتی داواکــاری گشــتی ش كردنــى و پێشــكە

 دەسپاکی لە هەرێم بۆ ئەنجام دانی رێکاری پێونست لە بارەنان.
ەشێك لە وەزارەت و دام و دەزگاکانی حکومەت لە وێرای داکۆکی کردن لەسەر کەمتەرخەمی ب

پێشکەش کردنی ئاسانکاری و هەماهەنگی کردن لەگەڵ هەردووال بۆ ئەنجام دانی ئەرکە 
ڕەقابیەکان لە  بواری چاودێری رێکارەکانیان و وەاڵم نەدانەوەی نووسراوو و داخوازنەکانی 

ن بە بەڵگەکانی سەلماندن هەردووال بۆ بەدواداچوونەکانی دۆسیەکانی گەندەڵی گەنشت
هەروەها کەمتەرخەمی وەزارەتەکان لە ئاگادار کردنەوەنان بۆ سەرپەرشتی کردن و ئامادە 
بوون لە لیژنەکانی لێکۆڵينەوەی کارگێری وە بەدواداچوونەکانی تیمەکانی هەردووال بۆ 
ن دناردەی گەندەڵی،بەشداری پێنەکردنی دەستە لە کاتی ئەنجام دانی کەم کردنەوەکا

وە گرنگی نەدانی ئەوتۆ بە دۆسیەکانی گەندەڵی لە النەن دەستەکانی جێ بەجێ  (المناقصات)
کردنی بڕنارەکانی دادگاکان  وە دواکەوتنی نەکالنی نەکردنەوەی دۆسیەکان لە النەن 
دادگاکان لەبەر زۆری داوانیەکان و گواستنەوەی دادوەران و دەستنیشان نەکردنی دادگای 

 ادوەری کردن لە دۆسیەکانی گەندەڵی وە نەکال کردنەوەنان. تانبەتمەند بۆ د
 بەمەبەستی گەنشتن بە چارەسەری گونجاو هەردووال لەسەر ئەم خااڵنە رێك کەوتن  

کە لە ( ٠٧،٠٠،2،2،٢،5،4،٠)داکۆکی کردن لەسەر خاڵەکانی سەرەوە وە بە تانبەتی خاڵەکانی  -1
لەسەر درابوو  وە کار کردن بۆ بڕناری  2/5/٧١٠٢کۆبونەوەی پێشوو لە بەرواری 

 جێبەجێکردنی.
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ە لەسەر پابەند بوونی النەنە پەنوەندارەکان لە وەزارەت و فەرمانگەکانی داکۆکی کرانەو -2
هەرێم بە هاوکاری کردنی کارەکانی هەردووال بۆ بە سەروەر کردنی ناسا وە 

 ڕووبەرووبونەوەی گەندەڵی.
مەنی دادوەری و النەنە ەنجوگرتنە بەری ڕێکاری پێونست بە هەماهەنگی  ئ -3

پەنوەندارەکان بۆ دەست و برد کرن لە رێکارەکانی لێکۆڵینەوە و دادگانی کردن لە 
 دۆسیەکانی گەندەڵی.

هەماهەنگی کردنی زناتر لە نێوان بەڕێزان دادوەرانی داواکاری گشتی و نوێنەرانی دەستە  -4
اتی بەدواداچوون کردنیان بۆ لە بەردەم دادگاکانی لێکۆڵینەوە و کەتن و تاوانەکان لە ک

 (قطعی)دۆسیەکانی گەندەڵی تا قۆناغەکانی کۆتانی داواکان وە دەرچوونی برناری بنبڕ  
 تیاناندا.

پێکهێنانی لیژنەنەك کە پێك هاتبێت لە هەردوو سەرۆکی دەزگای داواکاری گشتی و  -5
ردنی مەنی دادوەری بۆ سەردان کدەستەی دەسپاکی لە هەرێم وە ئەندامێکی ئەنجو

 کانی گەندەڵی لە هەرێم. دادگاکان بۆ بەدواداچوونی دۆسیە گرينگە
هەڵسانی هەردووال بە کردنەوەی ئیمێلێکی فەرمی بۆ گۆرننەوەی زانیاری لە بارەی  -6

دۆسیەکانی گەندەڵی و کارو چاالکیەکانیان  وە دەستنیشانکردنی فەرمانبەرێکی 
 زانیارنەکان.تانبەتمەند بۆ سەرپەرشتی کردن و بە دواداچوونی 

داکۆکی کردن لەسەر ئەنجوومەنی وەزنران و وەزارەتەکانی بۆ ئاگادار کردنەوەی نوێنەری  -7
هەردووال بۆ ئامادە بوونیان لە کاتی ئەنجام دانی کەم کردنەوەکان و زنادکردنەکان 

لە پرۆژە گرنگەکان بۆ چاودێری کردنی النەنی ناسانی وە  (المزاندات و المناقصات)
 امانی گشتی.پاراستنی س
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داکۆکی کرانەوە لەسەر ئەنجام دانی کۆبوونەوەکانی دەستەی بـااڵی هەردووال سـێ مانـگ  -8
 جارێك لە کاتی ئاسانی خۆی وە لە هەر پێشهاتێکی نوێ بە رێکەوتنی هەردووال دەبێت.
 بەم شێوەنە کۆنووسەکە داخرا وە لە النەن سەرۆکانەتی هەردووال واژوو کرا.
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ى  ئاراستە رمی  فەنووسراوێكى سپاكى  ى ده ستە دهرۆكى  رێز سە بە ٠2/٠٠/٧١٠٢وتى  رێكە  لە -
ى لێبوردنى  ر پرۆژه رامبە ەب  ستە ده و ياساىڕا   ت بە باره سە مانى كوردستان كرد رلە پە
ى  كە نووسراوه  لە ،بكرێت  ند سە مانى كوردستان پە رلە پە  لە  نارهڕب  ڕوو كە  خستەى گشت
  كە  ردووهك و داوای   كى خراپە نە دهى دنارلێبوردنى گشت  كە  دا هاتووه سپاكی ى ده ستە ده

 :  دا كە نووسراوه  ك لە يە ش وێنە مە ئەردنى گشتیدا هاوێر بكرێن ،لێبو  ڵى لە نده كانى گە تاوانە
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 جیهـانی ڕۆژی ی(2/٠٧)نـادی كوردستان رێمی هە سپاكی ده ی ستە ده  ٠١/٠٧/٧١٠٢وتى  رێكە لە  -
ــده گە بەرەنگــاربوونەوەی ــە ڵی ن ــە هە و  وه كران ــە  ك رن ــە ل ــاد  )ڕێزان ب ــە قوب  جێگــری (بانی تاڵ

نەوزاد ) و مان رلـە پە رۆكی سـە جێگـری (كیێمنئ ر عفە جە) و زيران نى وه نجومە ئە رۆكی سە
 كـرد نان كە ستە هد ردانی سە تر رپرسی بەمانتار و  رلە ندين پە چە و پارێزگاری هەولێر (هادی
  وه كـرده دووپاتیان مووان هە ، كران پێشوازی  ستە ده رۆكی سە ر نوه ئە د حمە ئە.د ن النە لە و
   .بێ ده وام رده بە ڵی نده گە ناوبردنی لە بۆ كان وڵە هە  كە
ر  بەم بۆنەنەوە بەڕێز سەرۆکی دەسـتە کـۆنگرەنەکی رۆژنـامەوانی بەسـت کە تیانـدا بە  هە

ووردتـر   بـە  ئامارەکانی لێکۆڵینەوەو کار و چاالکیەکانی دەستەی خستە ڕوو  كە کورتی داتاو
 ڕوو.  تە دا خراوه و ڕاپۆرتە لە
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 تى  جێ كردنى ستراتيژيە نگى بۆ جێ بە ماهە ى بااڵى هە ژنەپێك هێنانى لی
 رێمى كوردستان هە  ڵى لە نده تى گە دژايە

 

  رێمى كوردسـتان لـە هـە  ڵى لـە نـده تى گە تى دژايـە اتيژيەسى سترشنوو ند كردنى ڕه سە دواى پە -
زگاكــان و پاڵپشــتى  رى دام و ده شــدارى نوێنــە بە  ســپاكى بــە ى ده ســتە ن ده اليــە  لــە  كــە ٧١٠٢/5/٧
كرابـوو، پێشـنيارى دروسـت   ئامـاده (WFD)دنموكراسـی .بـۆ.رنتانی بـە.وێستمینستریزگاى  ده

زيـران  نى وه نجومـە سپاكى و سـكرتێرى ئە ى ده ستە رۆكى ده ن سە اليە  كى بااڵ لە يە ژنەكردنى لي
 دروست كرا.  بااڵكە  ژنەلي ٠٢/٠٧/٧١٠٢  زيران و لە نى وه نجومە رۆكى ئە بۆ سە  وه رزكرايە بە
 . كە نووسراوه  ك لە يە ش وێنە مە ئە
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كانوهىلێكۆڵینهرمانگهكانىفهچاالكییه  
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فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکانپەیکەری ناوخۆی   
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کاری سەرەکی ئاشکرا کردنی حاڵەتەکانی گەندەڵی و کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەیاان بە 
تنااای هەوا  و زانیااااری و ساااکااڵکان وە رپشاااە بەساااتە بە دەزگاااا هونەریەکاااان وەرگ

ئامااەەی  لە یاساایی دەساتە (٢ /مااددەی یەکە )لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی گەندەڵی کە لە 
یاساایی  (٠١٩١)سااڵی  (٠٠٠)پێ کراوە بە پێی ماددەکانی یاسایی سزادانی عێراقی ەماارە 

دەستە وە پاڵپشە بەیاسای بنەماکانی دادگەری سزایی و رێنماییەکانی رێکخستنی کااری 
، هاوکاااری کااردن لە بااواری یاااودێری  ەر  (٧١٠٩ساااڵی  ٣)لێکااۆڵینەوەی دەسااتە ەمااارە 

مایەکانی هەرێم و ڕێگاکانی بەڕێوەبردنی، هێناانەوەی  رەفتارکردن بەکردن و وەرگرتە و 
ە، گەڕاندنەوەی ئەو مایەو ساامانەی باۆ دەرەوە وئەو تۆمەتبارانەی بۆ دەرەوە ڕایان کردو

 ڕفێندراون. ئاڵوگۆرکردنی زانیاری و لێکۆڵینەوەی هاوبەشی نێودەوڵەتی.

تاوانەکاانی گەنادەڵی بە ساێ  ەنەوە لەبارەت بە لێکۆڵیسکاری فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان 
وەرگرتنی زانیاری و بەدوادایوون بۆی، قۆناغی هەواڵادەری کە لێکاۆلەری )قۆناغ دەبێە 

، (لێکاۆڵینەوەی ساەرەتایی)دەستە لێکاۆڵینەوەی تیاا دەکاات بەباێ دادوەری لێکاۆڵینەوە 
یااودێری  دا دەکاات لە ەێاریقۆناغی داوایی سزایی کە لێکۆڵەری دەستە لێکۆڵینەوەی تیا

   .(دادوەری دادگای لێکۆڵینەوەی دەسپاکی وە هەردوو قۆناغ بە کەیس هەەمار دەکرێە
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بۆ  فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان رێکارەکانی وەرگیراو لە زانیاریەکانیئاماری گشتی 
 (٧١٠٢)ساڵی 

ژمارەی  پارێزگا ژ
 زانیاریەکان 

ئەو 
زانیاریانەی 

بوون بە 
 هەواڵدەری

ئەو 
 زانیاریانەی

 بوون سزایی

زانیاری 
 یەکخراو

زانیاریە  زانیاریە ڕەوانەکراوەکان
 هەڵگیراوەکان

زانیاریەکان کە 
لە قۆناغی بە 
توخمی  دواداچووندایە

سزایی 
تێدایە بەاڵم 
تایبەتمەندی 

 دەستە نیە

زانیاری 
ڕەوانە کراو 

بە پێی 
تایبەتمەندی 

شوێنی و 
 جۆری

 ٧٢ ٦ ٩ ٤ ٧٥ / ٥ ٢٧ هەولێر ٠

 ١ ٦ / / / / ٤ ٠١ دهۆك ٧
 ٠١ ٠ / / ٠ ٧ ٠٢ ٢٠ سلێمانی ٢

کۆی  
 گشتی

٢١ ٠٢ ١ ٤ ٧١ ٧ ٧١ ٠٠١ 
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فەرمانگەی  رێکارەکانی وەرگیراو لە داوا هەواڵدەریەکانیئاماری گشتی 
 (٧١٠٢)بۆ ساڵی  لێکۆڵینەوەکان

داوا ژمارەی  پارێزگا ژ
 هەواڵدەریەکان 

ئەو داوا 
هەواڵدەریانەی 

ییبوون بە سزا  

داوای 
هەواڵدەری 

 یەکخراو

داوای 
هەواڵدەری 

ڕەوانەکراو بە 
پێی 

تایبەتمەندی 
 شوێنی و جۆری

داوا هەواڵدەریە 
 هەڵگیراوەکان

داوای هەواڵدەریەکان کە 
لێکۆڵینەوە تیایدا 

 بەردەوامە  
سااڵنی  ٧١٠٢

 (مدور)پێشوو

 ٢٧ ٠٢ / / ٤ ٠ ٠٢ هەولێر ٠

 ١٧ ٧٤ ١ / / / ٧٥ دهۆك ٧
 ٩ ٠٤ ١ ٠ ٠ ٥ ٢١ لێمانیس ٢

کۆی  
 گشتی

٠٤١ ٥٠ ٢ ٠ ٥ ١ ٢٧ 

 

 

   

 



٧١٠٢سپاکی هەرێمی کوردستان ساڵی  ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی ده  
 

 

   52 
 

  

 فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان رێکارە وەرگیراوەکان لە داوا سزاییەکانیئاماری گشتی 
 (٧١٠٢)بۆ ساڵی 

ژمارەی داوا  پارێزگا ژ
سزاییەکانی 

 ٧١٠٢تۆماری 

داوای سزایی 
ڕەوانەکراو بۆ 

 دادگای تایبەتمەند

داوای سزایی  
نەکراو بە پێی ڕەوا

تایبەتمەندی شوێنی و 
 جۆری

داوای سزایی 
 داخراو

داوای 
سزایی 
 یەکخراو

داوای سزاییەکان کە 
لێکۆڵینەوە تیایدا 

 بەردەوامە
سااڵنی  ٧١٠٢

 پیشوو
 مدور  ٧١٠٢

سااڵنی  ٧١٠٢
 پێشوو

 ٧١ ٤١ ٠ ٠٧ ٠٢ ٠٠ ٠٧ ٧١ ١٢ هەولێر ٠
 ٢ ٠٢ ٠ ٢ ٥ ٥ ٧١ ٢ ٧٢ دهۆك ٧
 ٠٢ ٢٧ ٤ ٠٢ ١ ٠٤ ٠٤ ٠٧ ٠١١ سلێمانی ٢

کۆی  
 گشتی

٤١ ٠٢٤ ١ ٢٧ ٢٠ ٢١ ٥٧ ٢٥ ٧٧٤ 
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فەرمانگەی لە  (سزایی -هەواڵدەری -زانیای)ڕێگاکانی تۆمارکردنی کەیسەکان  
 ٧١٠٢بۆ ساڵی  لێکۆڵینەوەکان 

 

 

 ەمارە ڕێگاکانی تۆمارکردن ە
 ١٠ داوای سزایی هاتوو لە دادگاکانی تر ٠
 3٣ راپۆرت ٧
 ٣3 داوای سزایی جیاکراوە ٣
 ٣٧ داوای هەواڵدەری 3
 ٧١ بریاری دادوەر 3
 ٧٢ (شکوی)سکااڵ ٩
 ٧٢ دەنگۆی نادیار ٢
 ٧3 (مخبر)هەواڵدەر 8
 ٠3 (ئیمیڵ +تەلەفۆن)هێڵی گەر   ١
 ٠٧ زانیاری ٠١
 ٠٠ داواکاری گشتی ٠٠
 ٩ نووسراو ٠٧
 3 فەرمانگەکانی تر ٠٣
 3 جۆرەکانیڕاگەیاندن بە هەموو  ٠3
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فەرمانگەی لە  (سزایی -هەواڵدەری -زانیای)ڕێگاکانی تۆمارکردنی کەیسەکان  هێڵكاری 
 ٧١٠٢بۆ ساڵی  لێکۆڵینەوەکان 
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فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان بۆ  ئاماری بریارەکانی دادوەری دەستگیرکردن وئامادەکردن 
 ٧١٠٢ساڵی 

 

 

 

 
 

 

 بڕیاری جێ بەجێ نەکراو جێ بەجێ کراو بڕیاری کۆی گشتی بڕیاری دادوەری
 ٢3 ٠8٣ ٧38 بڕیاری ئامادەبون

 ٣3 8٣ ٠٠8 بڕیاری دەستگیرکردن
کۆی گشتی بڕیارە 
 دادوەریەکان

٠٠١ ٧٧٩ ٣٢٩ 
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 ٧١٠٢ئاماری الیەنی پەیوەندیداری داوا سزاییەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان بۆ ساڵی 

 ژمارەی داوای سزایی الیەنی پەیوەندیدار زنجیرە
 ٢١ وەزارەتی دارایی و ئابوری ٠
 ٥١ وەزارەتی ناوخۆ ٧
 ٧٤ وەزارەتی تەندروستی ٢
 ٧٢ زارەتی شارەوانیوە ٤
 ٠١ تاکەکەس ٥
 ٠٢ وەزارەتی پەروەردە ١
 ٠٠ وەزارەتی کارەبا ٢
 ١ وەزارەتی کشتوکاڵ ٧
 ٧ وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی ١
 ٧ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ٠١
 ١ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی ٠٠
 ٥ وەزارەتی پێشمەرگە ٠٧
 ٥ تی بازرگانی و پیشەسازیوەزارە ٠٢
 ٥ وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان ٠٤
 ٥ ئەنجومەنی وەزیران ٠٥
 ٥ دەستەی وەبەرهێنان ٠١
 ٤ رێکخراو ٠٢
 ٤ دەستەی گەشت و گوزار ٠٧
 ٢ وەزارەتی بەرگری ٠١
 ٢ کۆمپانیا ٧١
 ٢ وەزارەتی رۆشنبیری و الوان ٧٠
 ٧ وەزارەتی داد ٧٧
 ٧ ئاسمانی عیراقبریکاری هێلی  ٧٢
 ٧ پەرلەمان ٧٤
 ٧ وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی ٧٥
 ٧ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێ بوون ٧١
 ٠ نوێنەرایەتی کۆچ و کۆچبەران ٧٢
 ٠ ئاژانسی پاراستنی هەرێم ٧٧
 الیەن ٢١٥ کۆی گشتی #
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 ٧١٠٢لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان بۆ ساڵی بڕی پارەی گەرێندراوە 

قیمة ) بەهای گەندەڵیەکە ژمارەی سکااڵ ژ
 (الفساد

 بڕی پارەی دەست بەسەرداگیراو
 )قیمة االموال المضبوطة(

قیمة المال )بەهای گەڕێندراوە 
 (المستردة

 دینار 3،8٠٣،٢٣٧١١١ --------- دینار 3١٠٩٠٧١١١١ ٧١٠٩ ٠ق ك ٠٢ ٠
 3،٩١3،٢١١ ٧١٠3 ٠ق ك ٠١ ٧

*$٠٧3٢٠٠،١٢=١3،8٢3،١١١ 
 دینار ٩3٣،٣3١،٩٢8 ----------

 دینار ٣3،١١١،١١١نزیکەی  ---------- دینار ٣3،١١١،١١١ ٧١٠٢ ٠ق ك3٢ ٣
 دینار 3،١٠١،١١١ دینار 3،١٠١،١١١ دینار 3،١٠١،١١١ ٧١٠٩ ٣ق ك 33 3
 ٠٧3١١١١=٠٧3١*دۆالر ٠١١١ ٧١٠٩ ٣ق ك٣3 3

 دینار
 دینار ٠٧3١١١١=٠٧3١*دۆالر ٠١١١ دینار ٠٧3١١١١=٠٧3١*دۆالر ٠١١١

 دینار ٧،8٧١،١١١ دینار ٧،8٧١،١١١ دینار ٠٧،٢3١،١١١ ٧١٠٩ ٣ق ك٠١ ٩
 دینار 3،٣٠٢،١١١ -------- دینار 8٣٠،١٠٩،١١١،٧ ١ ٢
 دینار 8١،٧٧3،١١١ ٧٢٩،٠3٣،٠١١ دینار ٩٩٩،١3١،٣٣3،3 ٠٧ ٧
 ناردی ٠،٣٢3،١١١ --------- دینار 3٩8٢٢3،٢،٩١٠ 8 ١
 دینار ٠٧،٠٧8،٠١١ ٧،3٢3،3١١،١١١ دینار ٠١١،3٢3،٠،٧٣٢ ١ ٠١
 دینار 8٢،8٣٧،3٢١ ------------- دینار ٣٢١،٧38،٧٧،١٩8 8 ٠٠
 دینار١،٢٧٧،٧٥٧،١٧١ دینار ٧،٢١١،١٤٧،٠١١ دینار٢٥٢،٠١٧،١٧٧،٧١٥ کۆی گشتی 
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 (٧١٠٢)بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی هەولێر بۆ ساڵی ئاماری گشتی 

 

زانیاریەکان کە لە قۆناغی بەدواداچوون  زانیاریەکانی تایبەتمەند بە دەستە ی گشتیکۆ
 دایە

زانیاریەکان کە توخمی 
سزایی تێدایە بەاڵم لە 
تایبەتمەندی دەستە نیە 

 رەوانەکراوە

زانیاری تایبەتمەند 
بە دەستە 

ڕەوانەکراوە بەپێی 
تایبەتمەندی شوێنی 

 و جۆری

 هەڵگیراو
 زانیاری بووە بە

 هەواڵدەری
زانیاری بووە بە 

 سزایی
 زانیاری یەکخراوەکان

٢٧ 3 ........... ٧3 ٧٣ 3 ٩ ١ 
کۆی گشتی 
داوا 

 هەواڵدەریەکان

ئەو داوا 
هەواڵدەریانەی  

بوون بە 
 سزایی

داوای هەواڵدەریە 
 یەکخراوەکان

داوا هەواڵدەریە ڕەوانەکراوەکان بەپێی 
 تایبەتمەندی جۆری و شوێنی

     کۆی گشتی داوا هەواڵدەریەکان کە لە ەێر لێکۆڵینەوەدایە دەریە هەڵگیراوەکانداوای هەواڵ

 داوا( ١٠)
داوا هەواڵدەریەکانی سااڵنی  ٧١٠٢داوا هەواڵدەریەکانی 

 پێشوو
٢ ٠٣ ........... .......... ٤ ١ ٠٢8 

کۆی گشتی داوا 
 سزاییەکان

داوای سزایی 
 یەکخراو

ی سزایی داوا
ەپێی ڕەوانەکراو ب

تایبەتمەندی جۆری 
 و شوێنی

ی داوا  دنیڕەوانەکرکۆی گشتی بڕیارەکانی 
 (٣8) سزایی بۆ دادگای تایبەتمەند

کۆی گشتی بڕیارەکان دا ستنی داوای 
 (٣3)سزایی   

 داوا (٢8 )یەکۆی گشتی داوا سزاییەکان کە لە ەێر لێکۆڵینەوەدا

تایبەت بە  بڕیارەکانی
 (٧١٠٢)داواکانی ساڵی

تایبەت بە ەکانی بڕیار
سااڵنی داواکانی 

 پێشوو

تایبەت بە  بڕیارەکانی
 (٧١٠٢)داواکانی ساڵی

تایبەت بڕیارەکانی 
سااڵنی بە داواکانی 
 پێشوو

 داوا سزاییەکانی سااڵنی پێشوو ٧١٠٢داوا سزاییەکانی 

٠ ٠٢ ٠٧ ٧١ ٠٠ ١ ١٢8 ٧١ ٤١ 
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لە بەڕێوەبەرایەتی  (یسزای -هەواڵدەری -زانیای)ڕێگاکانی تۆمارکردنی کەیسەکان  
 ٧١٠٢بۆ ساڵی  ( هەولێر )لێکۆڵینەوەی

 ەمارە ڕێگاکانی تۆمارکردن ە
 3٣ راپۆرت ٠
 3١  سزایی( –هەواڵدەری )داوای هاتوو  ٧
 ٣3 داوای سزایی جیاکراوە ٣
 ٠٠ زانیاری 3
 ٠٠  (ئیمیڵ +تەلەفۆن)هێڵی گەر   3
 ٩ داوای هەواڵدەری ٩
 ٩ نووسراو ٢
 ٩ دوەربڕیاری دا 8
 3 (شکوی)سکااڵ ١
 ٠ ڕاگەیاندن بە هەموو جۆرەکانی ٠١
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 ٧١٠٢بەرێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی هەولێر بۆ ساڵی  ئاماری بریارەکانی دادوەری دەستگیرکردن وئامادەکردن 
یەکسەر بە دەستەبەری  جێبە جێ نەکراو جێبەجێ کراو ئامادەکردن

 ئازادکراو
 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو ری ئازادکراوراگیراو دوای بە دەستەبە

٢ ٧ ٢ ١٧ ٧٠ ٢٤ ١٥ 
 

یەکسەر بە دەستەبەری  جێبە جێ نەکراو جێبەجێ کراو دەستگیرکردن
 ئازادکراو

راگیراو دوای بە دەستەبەری 
 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو

٧١ ٠٥ ٢ ٢ ٤٧ ٤١ / 
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 ٧١٠٢ئاماری الیەنی پەیوەندیداری داوا سزاییەکانی بەرێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی هەولێر بۆ ساڵی 

 ژمارەی داوای سزایی الیەنی پەیوەندیدار زنجیرە
 ٢٢ وەزارەتی دارایی و ئابوری ٠
 ٧٤ وەزارەتی ناوخۆ ٧
 ٠٥ کەس تاکە ٢
 ٢ وەزارەتی کارەبا ٤
 ٤ وەردەوەزارەتی پەر ٥
 ٧ وەزارەتی پێشمەرگە ١
 ٧ وەزارەتی تەندروستی ٢
 ٧ وەزارەتی کشتوکاڵ ٧
 ٧ کۆمپانیا ١
 ٠ وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ٠١
 ٠ وەزارەتی شارەوانی ٠٠
 ٠ دەستەی وەبەرهێنان ٠٧
 ٠ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی ٠٢

 الیەن ١٥ کۆی گشتی 
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بە پێی  (٧١٠٢)بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی هەولێر بۆ ساڵی  ئاماری تۆمەتبارانی
 ماددەی یاسایی

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ
 ٢١ ی.س ٢٤٠ ٠
 ٧١ ی.س ٢٠٥ ٧
 ٧١ ی.س ٢٤١ ٢
 ٢ ی.س ٢٧١ ٤
 ٥ ی.س ٢٠١ ٥
 ٥ ی.س ٢٢٧ ١
 ٥ ی.س ٢٢٠ ٢
 ٥ ی .س ٢٢١ ٧
 ٥ ی.س ٢١٢-٧١٧-٧٧١ ١
 ٥ ی .س ٤١١ ٠١
 ٤ ی.س ٧٤١ ٠٠
 ٢ ی.س ٢١٧ ٠٧
 ٢ ی.س ٧٢٠ ٠٢
 ٧ ی.س ٧٧٥ ٠٤
 ٧ ی.س ٢٢٢ ٠٥
 ٧ ی.س ٧١١ ٠١
 ٧ ی یاسایی دەستەی دەسپاکی ٠١ ٠٢
 ٠ ی.س ٢٧١ ٠٧
 ٠ ی.س ٢٠١ ٠١
 ٠ ی.س ٢٠١-٧٧١ ٧١
٠ ٧١٢ ٧٠ 
 ٠٤٤ کۆی گشتی 
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بە پێی   (٧١٠٢)ئاماری تۆمەتبارانی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی هەولێر بۆ ساڵی
 ەزیفیپۆستی و

 ەمارە پۆستی وەزیفی   ە
 ٠ وەزیر ٠
 ٠ بریکاری وەزیر ٧
 ٧ راوێژکار ٣
 ٩ بەرێوەبەری گشتی 3
 ٩ بەرێوەبەر 3
 ٣ ی ناحکومیەکانرێکخراو فەرمانگە سەرۆکی ٩
 ٠ ی ناحکومیەکانرێکخراو فەرمانگە جێگری سەرۆک ٢
 ٢ بەرپرس 8
 ٠ سەرۆکی لێژنە ١
 ٣ ئەندامی لێژنە ٠١
 3١ فەرمانبەر ٠٠
 3 ئەندازیار ٠٧
 3 ئەفسەری لێکۆڵەر ٠٣
 ٠١ ئەفسەری پۆلیس ٠3
 ١ پۆلیس ٠3
 3 مامۆستا ٠٩
 3 کاسب ٠٢
 ٠ بەڕێوەبەری ناحیە ٠8
 ٠ سەرۆکی شارەوانی ٠١
 ٠ ڕاگری پەیمانگا ٧١
 ٠ رائد ٧٠
 ٠ مو تار ٧٧
 ٧  اوەن کۆمپانیا ٧٣
 ٠ کارمەندی کۆمپانیا ٧3
 ٠ پخانە اوەن یا ٧3
 ٠ پارێزەر ٧٩
 3  ەمڵێنەر ٧٢
 ٠ پزیشك  ٧8
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 ٠ شوفێر ٧١
 ٠ هاواڵتی ٣١
 ٠ بەرپرسی ناویە ٣٠
 3 نەقیب ٣٧
 ٣ ووردبیە ٣٣
 ٠ پۆستی نەزانراو ٣3

 ٠33 کۆی گشتی 
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 ٧١٠٢بڕی پارەی گەرێندراوە لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی هەولێر بۆ ساڵی 

 

 

 

 

 

 

 

 بەهای گەندەڵیەکە اڵژمارەی سکا ژ
 (قیمة الفساد)

 بڕی پارەی دەست بەسەرداگیراو
 )قیمة االموال المضبوطة(

 بەهای گەڕێندراوە
 (قیمة المال المستردة)

 دینار 3،8٠٣،٢٣٧١١١ / دینار 3١٠٩٠٧١١١١ ٧١٠٩ ٠ق ك ٠٢ ٠
 3،٩١3،٢١١ ٧١٠3 ٠ق ك ٠١ ٧

*$٠٧3٢٠٠،١٢=١3،8٢3،١١١ 
 دینار ٩3٣،٣3١،٩٢8 /

 دینار ٣3،١١١،١١١ / دینار  ٣3١١١١١١ ٧١٠٢ ٠ق ك3٢ ٣
 دینار ١،٥٧٢،٢٧٥،٢٥١ / دینار ٢٠٢،١٧٥،١١٥،١١١ کۆی گشتی 
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 (٧١٠٢)بۆ ساڵی  دهۆكئاماری گشتی  بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی 

زانیاریەکان کە لە قۆناغی  زانیاریەکانی تایبەتمەند بە دەستە کۆی گشتی
 بەدواداچوون دایە

ەکان کە توخمی زانیاری
سزایی تێدایە بەاڵم لە 
تایبەتمەندی دەستە نیە 

 رەوانەکراوە

زانیاری تایبەتمەند 
بە دەستە 

ڕەوانەکراوە بەپێی 
تایبەتمەندی 

 شوێنی و جۆری

 هەڵگیراو
زانیاری بووە 
 بە هەواڵدەری

زانیاری بووە بە 
 سزایی

 زانیاری یەکخراوەکان

٠٩ 3 ........... .............. ٩ .......... ............. ٩ 

کۆی گشتی 
داوا 

 هەواڵدەریەکان

ئەو داوا 
هەواڵدەریانەی  

بوون بە 
 سزایی

داوای هەواڵدەریە 
 یەکخراوەکان

داوا هەواڵدەریە ڕەوانەکراوەکان بەپێی 
 تایبەتمەندی جۆری و شوێنی

 (8٩)لێکۆڵینەوەدای کۆی گشتی داوا هەواڵدەریەکان کە لە ەێر  داوای هەواڵدەریە هەڵگیراوەکان
 داوا

داوا هەواڵدەریەکانی سااڵنی  ٧١٠٢داوا هەواڵدەریەکانی 
 پێشوو

٧3 ........ ......... .......... ٧ ٠3 ٩٧ 
کۆی گشتی 
داوا 

 سزاییەکان

داوای سزایی 
 یەکخراو

داوای سزایی 
ڕەوانەکراو بەپێی 
تایبەتمەندی 
 جۆری و شوێنی

ردنی  کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانەک
 (٧٣ )داوای سزایی بۆ دادگای تایبەتمەند 

کۆی گشتی بڕیارەکان دا ستنی داوای 
 ( 8 )سزایی   

 داوا (٠٩ )کۆی گشتی داوا سزاییەکان کە لە ەێر لێکۆڵینەوەدایە 

بڕیارەکانی تایبەت 
بە داواکانی 

 (٧١٠٢)ساڵی

بڕیارەکانی تایبەت 
بە داواکانی سااڵنی 

 پێشوو

ت بڕیارەکانی تایبە
بە داواکانی 

 (٧١٠٢)ساڵی

بڕیارەکانی 
تایبەت بە 

داواکانی سااڵنی 
 پێشوو

 داوا سزاییەکانی سااڵنی پێشوو ٧١٠٢داوا سزاییەکانی 

٧١ ٢ ٥ ٠ ٧٢ 3 ٢ ٠٢ ٣ 
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بەڕێوەبەرایەتی لە  (سزایی -هەواڵدەری -زانیای)ڕێگاکانی تۆمارکردنی کەیسەکان  
 ٧١٠٢بۆ ساڵی  لێکۆڵینەوەی دهۆك 

 ەمارە نی تۆمارکردنڕێگاکا ە
 ٧3 (مخبر)هەواڵدەر ٠
 ٧٠ (شکوی)سکااڵ ٧
 ١ داوای سزایی هاتوو لە دادگاکانی تر ٣
 8 دەنگۆی نادیار 3
 ٧ (ئیمیڵ +تەلەفۆن)هێڵی گەر   3
 ٧ ڕاگەیاندن بە هەموو جۆرەکانی ٩
 ٠ زانیاری 
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 ٧١٠٢بەرێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆک بۆ ساڵی ئاماری بریارەکانی دادوەری دەستگیرکردن وئامادەکردن  

یەکسەر بە دەستەبەری  جێبە جێ نەکراو جێبەجێ کراو ئامادەکردن
 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو راگیراو دوای بە دەستەبەری ئازادکراو

٠ / ٧٧ ٢ ٧٢ ٧١ / 
 

یەکسەر بە دەستەبەری  جێبە جێ نەکراو جێبەجێ کراو دەستگیرکردن
 ادکراوئاز

راگیراو دوای بە دەستەبەری 
 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو

٠ ٤ ٠ ٧ ١ ٧ / 
 

 

 

 

 

 



٧١٠٢سپاکی هەرێمی کوردستان ساڵی  ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی ده  
 

 

  
 32 

 
  

 ٧١٠٢ئاماری الیەنی پەیوەندیداری داوا سزاییەکانی بەرێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك بۆ ساڵی 

 ژمارە الیەنی پەیوەندیدار ژ
 ١ وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار ٠
 ٢ شتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاووەزارەتی ک ٧
 ٢ وەزارەتی بەرگری ٢
 ٧ وەزارەتی داد ٤
 ٧ رێکخراو ٥
 ٠ وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی ١
 ٠ وەزارەتی پەروەردە ٢
 ٠ نوێنەرایەتی کۆچ و کۆچبەران ٧
 ٠ ئاژانسی پاراستنی هەرێم ١
 ٠ وەزارەتی دارایی و ئابوری ٠١
 ٠ باوەزارەتی کارە ٠٠
 ٧٥ کۆی گشتی 
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بە  (٧١٠٢)ئاماری تۆمەتبارانی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆک بۆ ساڵی                      
 پێی ماددەی یاسایی

 ەمارە ماددەی یاسایی ە
 ٢ ی.س ٣3٠ ٠
 ٢ ی.س ٣١٢ ٧
 ٩ ی.س٣٣١ ٣
 3 ی.س33٢ 3
 3 ی.س٣٣٠ 3
 ٣ ی.س٧3١ ٩
 ٠ ی.س٣٧١ ٢
 ٠ ی.س٣٠3 8
 ٠ ی.س٣٠٩ ١
 ٠ ی.س٣٣3 ٠١
 ٣٩ کۆی گشتی 
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پۆستی  بە پێی (٧١٠٢)بۆ ساڵی  دهۆکئاماری تۆمەتبارانی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی 
 وەزیفی

 ژمارە وەزیفی پۆستی   ژ
 ٣ بەڕێوەبەری گشتی ٠
 ٢ بەڕێوەبەر ٧
 ٧٧ فەرمانبەر ٣
 3 کاسب 3

 ٣٩ کۆی گشتی 
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 ٧١٠٢بڕی پارەی گەرێندراوە لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك بۆ ساڵی 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بڕی پارەی دەست بەسەرداگیراو (قیمة الفساد) بەهای گەندەڵیەکە ژمارەی سکااڵ ژ
 بوطة()قیمة االموال المض

 بەهای گەڕێندراوە
 (قیمة المال المستردة)

 دینار 3،١٠١،١١١ دینار 3،١٠١،١١١ دینار 3،١٠١،١١١ ٧١٠٩ ٣ك ق 33 ٠

 دینار ٠٧3١١١١=٠٧3١*دۆالر ٠١١١ دینار ٠٧3١١١١=٠٧3١*دۆالر ٠١١١ دینار ٠٧3١١١١=٠٧3١*دۆالر ٠١١١ ٧١٠٩ ٣ق ك٣3 ٧
 دینار ٧،8٧١،١١١ دینار ٧،8٧١،١١١ دینار ٠٧،٢3١،١١١ ٧١٠٩ ٣ق ك٠١ ٣
 دینار ٧،١٧١،١١١ دینار ٧،١٧١،١١١ دینار  ٠٧،١٠١،١١١ کۆی گشتی 
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 (٧١٠٢)بۆ ساڵی  سلێمانیئاماری گشتی  بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی 

زانیاریەکان کە لە قۆناغی  زانیاریەکانی تایبەتمەند بە دەستە کۆی گشتی
 بەدواداچوون دایە

توخمی زانیاریەکان کە 
سزایی تێدایە بەاڵم لە 
تایبەتمەندی دەستە نیە 

 رەوانەکراوە

زانیاری تایبەتمەند 
بەدەستە 

ڕەوانەکراوە بەپێی 
تایبەتمەندی شوێنی 

 و جۆری

 هەڵگیراو
زانیاری بووە بە 

 هەواڵدەری
زانیاری بووە بە 

 سزایی
 زانیاری یەکخراوەکان

٠ / / ٠١ ٠ ٧ ٠٢ ٣٠ 

کۆی گشتی داوا 
 ەریەکانهەواڵد

ئەو داوا 
هەواڵدەریانەی  
 بوون بە سزایی

داوای هەواڵدەریە 
 یەکخراوەکان

داوا هەواڵدەریە ڕەوانەکراوەکان بەپێی 
 تایبەتمەندی جۆری و شوێنی

 داوا (32)کۆی گشتی داوا هەواڵدەریەکان کە لە ەێر لێکۆڵینەوەدایە   داوای هەواڵدەریە هەڵگیراوەکان

 داوا هەواڵدەریەکانی سااڵنی پێشوو ٧١٠٢ داوا هەواڵدەریەکانی

٣٩ 3 ٠ ٩ ٠ ٠3 ٩ 

کۆی گشتی داوا 
 سزاییەکان 

داوای سزایی 
 یەکخراو 

داوای سزایی 
ڕەوانەکراو بەپێی 
تایبەتمەندی جۆری 

 و شوێنی

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانەکردنی  داوای 
 (٧٩ )سزایی بۆ دادگای تایبەتمەند 

کۆی گشتی بڕیارەکان دا ستنی 
 (٧٩)داوای سزایی 

 داوا (8١ )کۆی گشتی داوا سزاییەکان کە لە ەێر لێکۆڵینەوەدایە 

بڕیارەکانی تایبەت بە 
 (٧١٠٢)داواکانی ساڵی

بڕیارەکانی 
تایبەت بە 

داواکانی سااڵنی 
 پێشوو

داوا سزاییەکانی 
٧١٠٢ 

داوا 
سزاییەکانی 
 سااڵنی پێشو

 ی پێشووداوا سزاییەکانی سااڵن ٧١٠٢داوا سزاییەکانی 

٠٢ ٢٧ ٠٢ ١ ٠٤ ٠٧ ٠٤ ٤ ٠١١ 



٧١٠٢سپاکی هەرێمی کوردستان ساڵی  ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی ده  
 

 

  
 25 

 
  

بەڕێوەبەرایەتی لە  (سزایی -هەواڵدەری -یرزانیا)ڕێگاکانی تۆمارکردنی کەیسەکان  
 ٧١٠٢بۆ ساڵی لێکۆڵینەوەی سلێمانی 

 ەمارە ڕێگاکانی تۆمارکردن ە
 ٣٧ داوای سزایی هاتوو لە دادگاکانی تر ٠
 ٧٩ داوای هەواڵدەری بووبە سزایی ٧
 ٧٣ دادوەر بریاری ٣
 ٠١ دەنگۆی نادیار 3
 ٠٠ داواکاری گشتی 3
 3 فەرمانگەکانی تر ٩
 ٧ (ئیمیڵ +تەلەفۆن)هێڵی گەر   ٢
 ٧ ڕاگەیاندن بە هەموو جۆرەکانی 8
 ٧ (شکوی)سکااڵ ١
 ٠ (مخبر)هەواڵدەر ٠١
 / زانیاری ٠٠
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 ٧١٠٢ەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی بۆ ساڵی ئاماری بریارەکانی دادوەری دەستگیرکردن وئامادەکردن  بەرێوەب

یەکسەر بە دەستەبەری  جێبە جێ نەکراو جێبەجێ کراو ئامادەکردن
 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو راگیراو دوای بە دەستەبەری ئازادکراو

٧ ٧٤ ٥٠ ٧١ ٠٢٢ / / 
 

یەکسەر بە دەستەبەری  جێبە جێ نەکراو جێبەجێ کراو دەستگیرکردن
 کراوئازاد

راگیراو دوای بە دەستەبەری 
 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو

١ ٧١ ٧١ ٢٥ ١٠ / / 
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ئاماری الیەنی پەیوەندیداری داوا سزاییەکانی بەرێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی 
 ٧١٠٢بۆ ساڵی 

 ژمارە الیەنی پەیوەندیدار ژ
 ٧٣ وەزارەتی دارای و ئابوری ٠
 ٠8 ۆوەزارەتی ناو  ٧
 ١ وەزارەتی تەندروستی ٢
 ٩ وەزارەتی  وێندنی بااڵ ٤
 3 وەزارەتی شارەوانی وگەشە و گوزار ٥
 ٣ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ١
 ٧ وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن ٢
 ٧ وەزارەتی پێشمەرگە ٧
 ٧ بریکاری هێڵی ئاسمانی عیراق ١
 ٠ وەزارەتی کارەبا ٠١
 ٠ کردنەوەو نیشتەجێ بوونوەزارەتی ئاوەدان  ٠٠
 ٠ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی ٠٧
 ٢٧ کۆی گشتی 
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بە پێی  (٧١٠٢)ئاماری تۆمەتبارانی بەڕێوەبەرایەتی لیکۆڵینەوەی سلێمانی بۆ ساڵی 
 ماددەی یاسایی

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ
 3٣ ی.س٣3١ ٠
 ٠٣ ی دەسپاکی ٠3 ٧
 ٠١ ی.س٣٠٧ ٣
 ٠١ ی.س٣٠١ 3
 ٩ ی.س٣١٢ 3
 ٧ ی.س٣٣١ ٩
 ٧ ی.س٣٣3 ٢
 ٧ ی.س٧١8 8
 ٧ ی.س٣٠3 ١
 ٧ ی.س33٣ ٠١
 ٠ ی.س٣٧٧ ٠٠
 ٠ ی.س٧8١ ٠٧
 ٠ ی.س 33٩ ٠٣
 ٠ ی.س٣3٠ ٠3
 ٠ ی. یەك٧٠/٣ ٠3
 ٠ ی.س٣٧١ ٠٩
 ٠ ی.س338 ٠٢
 ٠ ی.س٧3١ ٠8
 ٠١١ کۆی گشتی 
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بە پێی  (٧١٠٢)ی بۆ ساڵی ئاماری تۆمەتبارانی بەڕێوەبەرایەتی لیکۆڵینەوەی سلێمان
 پۆستی وەزیفی

 ژمارە پۆستی وەزیفی ژ
 ٧٣ فەرمانبەر ٠
 ٠١ بەڕێوەبەر ٧
 ٠٧ کارمەند ٣
 ٠١ کاسب 3
 ٣  انەنشیە 3
 ٣  اوەن کۆمپانیا ٩
 ٧ نوێنەری کۆمپانیا ٢
 ٧ ڕاگری کۆلێژ 8
 ٠ سکرتێری حزب ١
 ٠  وێندکار ٠١
 ٠ سەرۆکی زانکۆ ٠٠
 ٠ وەکیل وەزیر ٠٧
 ٠ پێشمەرگە ٠٣
 ٠ شوفێر ٠3
 ٠ پزیشک ٠3
 ٠ عمیدی ئاسایش ٠٩
 ٠ عقید ٠٢
 ٧٢ کۆی گشتی 
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بڕی پارەی گەرێندراوە لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی بۆ ساڵی 
٧١٠٢ 

قیمة ) بەهای گەندەڵیەکە ژمارەی سکااڵ ژ
 (الفساد

 بڕی پارەی دەست بەسەرداگیراو
 ة()قیمة االموال المضبوط

 (قیمة المال المستردة)بەهای گەڕێندراوە 

 دینار 3،٣٠٢،١١١ / دینار 8٣٠،١٠٩،١١١،٧ ١ ٠
 دینار 8١،٧٧3،١١١ ٧٢٩،٠3٣،٠١١ دینار ٩٩٩،١3١،٣٣3،3 ٠٧ ٧
 دینار ٠،٣٢3،١١١ / دینار 3٩8٢٢3،٢،٩١٠ 8 ٢
 دینار ٠٧،٠٧8،٠١١ ٧،3٢3،3١١،١١١ دینار ٠١١،3٢3،٠،٧٣٢ ١ ٤
 دینار 8٢،8٣٧،3٢١ / دینار ٣٢١،٧38،٧٧،١٩8 8 ٥

 دینار ٠٧٥،٧٢٢،١٢١ دینار ٧،٢٥٠،١٥٢،٠١١ دینار ٤١،١١٤،١٢٤،٧١٥ کۆی گشتی 
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 فەرمانگەی یاسایی
 -پێشەکی :

 

فەرموانگەی  (٧١٠٢)لەگەڵ هەبوونی ئاستەنگی دارایی و توانای مرۆیی تووانرا لە مواوەی سواڵی 
یاسایی کار و چاالکییەکانی خۆی بە ڕێک و پێکی ئەنجام بدات ئەویش هاوبەشە و بە گووێرەی 

و ئەرکانەی کە لە یاسا پەیڕەوی نواوخۆی دەسوتەکەمان بۆیوان دیواری کوراوە د لە دەسوت ێکی ئە
ڕاپۆرتەکەمان پەیکەری ڕێکخستن و ئەرکەکانمان دەست نیشان کردووە پاشوان بە  بە  کە 

 -بەم شێوەیەیە:

 -بەشی داواکان:

ێنەری کووواری سوووەرەکی ئەو بەشوووە ئەوەیە کەوا لە کووواتی دادگوووایی کردنوووی تۆمەت ووواران نوووو
دەسووتەکەمان ئامووادەی داد بینوویەکە دەبێووت وە  داکووۆکی کووار لە مووافی گشووتی و هەروەهووا بە 

لە  (توواوان/کەتوون)دواداچوووون دەکووات بووۆ کەیسووەکانی گەنوودەڵی لە دادگووا تای ەتمەنوودەکان 
 .پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئەوەی پەیوەندی بە گەندەڵی هەیە

 -بەشی مشورەت و پێشنیاری ڕەشنوس:

ی سەرەکی ئەو بەشە پێدانی مەشورەتە لە ڕووی یاسایی یەوە ئامادە کردنوی دیراسوات بوۆ کار
بەڕەنگاربوونەوەی دیاردەی گەندەڵی و داڕشتنی ڕەشنوسد پڕۆژە یاسا و ڕێنموایی  و نەهێشتن

یەکان ئەوانەی پەیوەندیدارن بە خۆپاراستن لە گەندەڵی د هەروەها پرس و ڕای وەردەگیور  لە 
 توێژینەوەکان.ئامادەکردنی 
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 -بەشی چاودێری و چاکسازی کارگێڕی:

کۆمەڵێووک ئەرکووی لە ئەسووتۆیە بەاڵم ئەرکووی سووەرەکی بریتووی یە لە چوواودێری کردنووی بڕیووار و 
هەیە دا هەیە  ڕاست و دروستی لە بڕیوار و فەرمانەکوانفەرمانەکانی کەرتی گشتی کە تا چەند 

ی هەرێمووی کوردسووتان و دەرکردنووی وە چووۆنیەتی خەرک کووردن و چووۆنیەتی ئیوودارەدانی دارایوو
ڕاپۆرتی ناو بە ناو د بە دواداچوونی بۆ کواری ئەو لیژنوانەی کە لە دەسوتە پێوک دەهێنرێوت یوان 

 پەیوەندی بە کاری دەستەکەمانەوە هەیە.

 -بەشی کاروباری یاسایی:

هەڵدەستێت بە ڕێکخستن و ئەنجامدانی گرێ ەست بۆ بار هەڵگر و موڵک و مواڵی دەسوتە و ئەو 
ەرمووان ەرانەی کە بە گرێ ەسووت دادەمە,رێووند هەروەهووا پەسووەندی بریکارنووامە و کەفاالتەکووان ف

 دەکات.

 -بەشی کارگێڕی:

 سەرجەم کارەکانی کارگێڕی فەرمانگەکەمان لەو بەشە ئەنجام دەدرێت.

لە ڕاپۆرتەکەمان سەرجەم کار و چاالکیەکانی لە ڕێگای داتا و ئاماری پێویست ڕوونکوراوەتەوە 
 ر شوێنێک پێویستی بە چارت بێت چارت بۆ داتاکان دانراوە.و لە هە
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 ئەرکی فەرمانگەی یاسایی

پێشکەشووکردنی بیووروڕا و ڕاوێووژ لە پرسووە یاسوواییەکان کەوا دەخوورێنە بەردەم دەسووتە و  (1
نوێنەرایەتی کردنی دەستە لەو دەعوایانەی لەسەری بەر, دەکرێتەوە بە بریکواری فەرموی کە 

 بێت.لە سەرۆکی دەستە دەرکرا
موووورافەعە کوووردن لەبەردەم دادگوووا تای ەتمەنووودەکان لەوەی پەیوەسوووتە بە تاوانەکوووانی  (2

 گەندەڵی یان پێداچوونەوەی ڕێگەکانی تانە لێدان دەربارەیانەوە.
نووووێنەرایەتی کردنوووی دەسوووتە لەو لیوووژنە لێکوووۆڵینەوانەی لەسوووەر داواکووواریی دەسوووتە  (3

 پێکهێنران.
اسایی تای ەت بە یاسواکانی بەڕەنگواربوونەوەی ئامادەکردنی لێکۆڵینەوە و توێژینەوەی ی (4

 گەندەڵی و ڕێککەوتننامە نێودەوڵەتیەکانی ئەم بوارە.
 پێشکەشکردن و داواکردنی یارمەتی یاسایی نێودەوڵەتی ئاڵوگۆرکراو. (5
 چاودێری لەسەر دەس اکیی بڕیار و کارەکانی کەرتی گشتی. (6
 لە هەرێمدا.دانانی ڕێنمایی ڕێگەگرتن لە ناکۆکی بەرژەوەندییەکان  (7
گورتنە بەری ڕێکووار بووۆ چواودێریی ئاسووتی دەسوو اکی بڕیوار و کارەکووانی کەرتووی گشووتی و  (8

 دەرکردنی ڕاپۆرتی ناوبەناو لەم بارەیەوە.
 ئامادەکردنی پێشنیار و پڕۆژە یاسا لە بواری  نەهێشتنی گەندەڵی و بەڕەنگاربوونەوەی. (9
  فەرمووانگەی کاروبوواری  (٧٢/٠٠/٧١٠٢)دوا بە دوای هەموووارکردنی یاسووای دەسووتەکەمان لە

 یاسایی و لێکۆڵینەوە بوو بە دوو فەرمانگەی جیاوا, پاشان  پەیڕەوی ناوخۆی 
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 (٠١/٠١/٧١٠٢)ی ڕۆژنووووامەی وەیووووائتی کوردسووووتان لە (٧١٢)دەسووووتەکەمان کە لە ژمووووارە
باڵوکوووراوەتەوە گۆڕانکووواری تیوووا کوووراو فەرموووانگەی یاسوووایی بە ژموووارەیەکی کەموووی 

نوسینی ئەم ڕاپۆرتە ژمارەی پێویست نی یە بوۆ بە  و هۆبەکوانی فەرمان ەران کە تاکو 
فەرمانگەکەمان د لەبەر ئەوەی فەرامان ەرانی فەرموانگەی یاسوایی و لێکوۆڵینەوە دابە  
کران بەسەر هەردوو فەرمانگەی یاسوایی و فەرموانگەی لێکۆڵینەوەکوان و ئەوە  بوووە 

انی فەرمانگەکەمان کوارا بکەیون هۆکار بۆ ئەوەی نەتوانین وەکو پێویست بە  و هۆبەک
د لە هەمان کاتیش گواستنەوەی فەرمان ەر لە نێووان دام و دە,گاکوانی وکوومەت ڕاگیورا 
ئەوە  هۆکارێکی تر بوو بوۆ ئەوەی نەتووانین کەسوانی خواوەن شوارە,ا بگووا,ینەوە بوۆ 

 فەرمانگەکەمان.

  هەموواهەنگی لە توواکو ئێسووتا لەبەر نەبوووونی فەرمووان ەری یاسووایی پێویسووت کارەکووان بە
 نێوان بەشەکان ئەنجام دەدرێت و بە یە  تیم کار دەکەین.
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 :فەرمانگەکەمان پێک دێت لەم بەشانەی خوارەوە- 

 ژمارە بەشەکان ژمارەی فەرمانبەر

 ٠ بەشی داواکان ٠٠

 ٧ بەشی مشورەت و پێشنیاری ڕە  نووس ٧

 ٢ بەشی چاودێری و چاکسا,ی کارگێڕی ٢

 ٢ ی یاساییبەشی کاروبار ٢

 ٥ بەشی کارگێڕی گرێ ەست٧+٩
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 شى داواكان بە
دواداچوون   ڵى بە نده كانى گە یسە دواداچوونى كە  ى بە رێگاى هۆبە  شى داواكان لە بە
  رێم د وه پارێزگاكووانى هووە  لووە (توواوان /تن  كووە)كان نووده ت مە دادگووا تای ووە  كووات لووە ده
نودى  یوه ى پە وه مافى گشوتى ئوە  كار لەك داكۆكی  بێت وه شدارى دادگایی كردن ده بە
 .    یە ڵی هە نده گە  بە

قووامەی دەکوات یووان لەسوەر دەسووتە ئیوە بە دواداچووونی ئەو داوایووانەی کە دەسوتە 
 قامە دەکرێت بە مەبەستی داد بینی و تانە لێدان.ئی

وە هەڵسووان بە ئەرکووی کووۆکردنەوەی ,انیوواری لەسووەر ئەو شووتانەی کە لە توواوانی 
وە بە دوادچووون و هەمواهەنگی  (عوائد جرائم الفسواد)ە دەست هاتوون گەندەڵی ب

دەکووات لەگەڵ الیەنە پەیوەندیوودارەکان و داواکوواری گشووتی بووۆ مسووۆگەر کردنووی 
 گەڕاندنەوەی ئەوەی لە گەندەڵی بە دەست هاتووە لە گشت تاوانەکانی گەندەڵی.

 -هۆبە پێک دێت: (3)ئەم بەشە لە 

 هۆبەی داواکان (1

 جێ کردن و گەڕاندنەوە هۆبەی جێ بە (2

هەولێر د سلێمانی )هۆبەی بە دواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی پارێزگاکانی  (3
 .(د دهۆ 
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 (2١17)ى ساڵی  ماوه  لە  دواداچون كراوه  بە  رێم كە قى ئامارى پارێزگاكانى هە ده

 ولێر ڵی هە نده كانی گە یسە دواداچوونی كە  ی بە هۆبە

 سةرجةم ةانةورٍطة لة دادطاية حسم 

ةوانةى دادطاى تاوان رٍداواكانى 
 كراوة

٢٢ ٣ ٧١ ٢ 

ةوانةى دادطاى كةتن داواكانى رٍ
 كراوة

٧١ ٧ ٧٧ ٣ 

 ٣١ ٤ ٢٢ ١ ةوانةكراوةكانسةرجةم داوا رٍ

 

 -هێڵکاری ئاماری هۆبەی بە دواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی لە هەولێر:
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 ڵی سلێمانی نده كانی گە یسە چوونی كەدوادا  ی بە هۆبە

  لە وسم 
  دادگایە

 م رجە سە  وه انەڕ گە

ى دادگاى تاوان  وانە هڕداواكانى 
  كراوه

٩ ١ ٩ ١ 

تن  ى دادگاى كە وانە هڕداواكانى 
  كراوه

٠١ ١ ٠٢ ٧ 

 ٧٢ ١ ٧٥ ٧ كان كراوه وانە هڕم داوا  رجە سە

 

 ی لە سلێمانی:هێڵکاری بە دواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵ
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 سێ ووکم دراوە(٢) ٧لە دادگای هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ (ب٢ط*)
 ڕەتکردنەوەی تۆمەت.(٠
دینار (٧٧٥١١١)مانگ و غرامە کردنی بڕی (٢)ووکم بە سزای بەندکردنی یورس بۆ ماوەی (٧

 ی.س.(٢١١)بە پێ ی ماددەی 
دینار بە پێ ی (٧٧٥١١١)مانگ و غرامەکردنی  (٢)ماوەی  ووکم بە بەند کردنی یورس بۆ(٢

 ی.س(٢١١)ماددەی 
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 ڵی دهۆك نده كانی گە یسە دواداچوونی كە  ی بە هۆبە

  لە وسم 
  دادگایە

 م رجە سە  وه انەڕ گە

ى دادگاى تاوان  وانە هڕداواكانى 
  كراوه

٠٥ ٠ ٢ ٠٠ 

تن  ى دادگاى كە وانە هڕداواكانى 
  اوهكر

٠٢ ١ ٧ ٠٥ 

 ٢٧ ٠ ٥ ٧٢ كان كراوه وانە هڕم داوا  رجە سە

 

 هێڵکاری بە دواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی لە دهۆک:
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ر  سۆۆە لە (یۆۆاوان –ین  كۆۆە)كانی  نۆۆده یمە دادگۆۆا یایبە  ڵی لۆۆە نۆۆده كانی گە یسۆۆە كۆۆۆی كە
 رێمی كوردستان ئاستی هە

 سةرجةم دادطاي كةتن تاوان دادطاي ثاريَزطا
لة 

 دادطاية
 طةراٍوةتةوة حسم

 ٤ ١ ٢٢ ٣١ ٧١ ٢٢ هةوليَر

 ٠ ٢ ٢١ ٢١ ٧٢ ٩ سليَماني

 ٧٠ ٢٢ ١ ٤٧ ٧٩ ٢٢ دهؤك

 ٧٤ ٣٣ ١٢ ٧٠١ ١٢ ١٣ سةرجةم

 

لەسەر ئاستی  (یاوان-کەین)هێڵکاری کۆی کەسەکانی گەندەڵی لە دادگاکانی 
 -هەرێم:

 



666٢هەرێمیکوردستانساڵیسپاکیدهدەستەیڕاپۆرتیسااڵنەی  

 

 

 
٢6 

 

 
 

لەسۆەر ئاسۆتی  (یۆاوان /کەیۆن )لە دادگاکۆانی  (حسۆم)کەیسە یەکال کەرەوەکانی 
 هەرێمی کوردستان:

سەرجەمی یەکال  ئازاد کردن إدانە پارێزگا
 کەرەوە

 ٥ ٧ ٢ هەولێر

 ٧ ١ ٧ سلێمانی

 ٧٢ ٠٢ ٠١ دهۆک

 ٢٢ ٠١ ٠٢ سەرجەم
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 (یۆاوان –کەیۆن )لە دادگۆای  (حسۆم)کەرەوەکۆانی هێڵکاری ئاماری کەیسە یەکۆال 
  -لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان:

 
 

 -هۆبەی داواکان:

کە لەالیەن کۆم انیووای پوواڵم لەسووەر دەسووتە تۆمووار  (٥/٧١٠٢ب/٧٢٧٢)داوای ژمووارە *
واکە کووراوە وەکووو نوووێنەری یاسووایی دەسووتە سووێ جووار ئامووادە بووووین لە دادبینووی دا

 .(إختصاص نوعي)گۆڕاوە بۆ دادگای کارگێڕی بە پێ ی تای ەتمەندی جۆری 
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 (:إدانەحمكوم )
 

 ماوەی حوکم پیشە پارێزگا
ماددەی 
یاسایی 

 حوکم دراو

ماددەی 
یاسایی 

 إحالە کراو
 ژ ناوی محکوم

 هەولێر

فەرمان ەر لە 
وە,ارەتى 
 ڕۆشن یرى

و س کردنی 
تۆمەت اربۆماوەی یە  ساڵ 

کەم ە لێدان ددوای تان
کردنەوەی ماوەی ووکمەکە بۆ 

چوار مانگ (٢)  

 

ی.س٢٢٠  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

ی.س٢٢١  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

 ٠ س. .أ

فەرمان ەر لە 
وە,ارەتى 
 ڕۆشن یرى

بە بڕیاری دادگا  (١/١/٧١٠٢)لە 
و س کردنی 

 تۆمەت اربۆماوەی یە  ساڵ

ی.س٢٢٠  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(ئفيوظا  

ی.س٢٢٠  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

 ٧ ص.د.أ

 نقیب
بڕیار درا بە غەرامە کردنی بە 

دیناری عێرایی (٠١١١١١)بڕی   

ی.س٢٧٩  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

ی.س٢٢٠  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

 ٢ ,.م. 
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جوتیار ، 
فەرمان ەر لە 
 سایلۆى هەولێر

بۆ  (خ.ک. )و س کردنی 
د  (مانگ٢و  ساڵ٧)ماوەی 

بۆ  (م.س  )و س کردنی
ساڵ(٠)ماوەی   

ی.س.٢٠٥  

(إختالس)  

تزوير ) ٧١٩
محررات 
د(رسمية  

ی . س ٧٩١
تزوير )

محررات 
(عادية  

گۆرا بۆ 
ی.س ٢٠٥

(إختالس)  

 

خ.ک. د  م.س د 
م.عد    إ.م.إد      

 .م.أ د    إ.عد   
  .أ

٢ 

فەرمان ەرى 
گڕ  بەست 
 وە,ارەتى کارەبا

(سال 6) یبۆ ماوە  و س کردن  

ی.س.٢٠٢  

(إختالس)  

ی . س٢٠٢  

(إختالس)  
 ٥ گ.م.ک

 سلێمانی

 

 کاسب 

ووکم دراوە بە  (٠٢/٠١/٧١٠٢)لە 
 مانگ (٢)بەند کردن بۆ ماوەی 

و غەرامە کراوە بە بڕی 
دینار عێرایی(٧٧٥١١١)  

 

ی.س٢٠١  

(رشوة)  

ی.س٢٠١  

(رشوة)  
 ٢  .م.ق

 كاسب

ووکم دراوە بە  (٠٢/٠١/٧١٠٢)لە 
د کردن.مانگ بەن (٢)  

 

ی.س٢٠١  

رشوة)  

ی.س٢٠١  

(رشوة)  
 ٢ د.م. 
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پۆلیسی 

 پاسەپۆڕت

ەت کردنەوەی تۆمەت و (ر 6
 ئا,اد کردنی تۆمەت ار

(بەندکردنیقورسبۆماوەی٧

(مانگوپێبژاردنبەبڕی٢)

(دیناریعێراقیبە668666)

ی.س(.665پێیماددەی)  

(بەندکردنیقورسبۆماوەی6

ژاردنبەبڕی(مانگوپێب0)

(دیناریعێراقیبە668666)

ی.س(.665پێیماددەی)

 ١ أ.ف.م ٢١١ ٢١١ي.سرشوة

 دهۆک

فەرمان ەری 
 کارەبا

بە بڕیاری دادگا و س بۆ 
ساڵ ووکم دراوە (٧)ماوەی   

إستدالل 
 ٠٢٧بماددة 
 (٢)فقرە 

ی.س.٢٠٥  

(إختالس)  
م.قأ.  ٩ 

فەرمان ەری 
 کارەبا

بە بڕیاری دادگا سجن بۆ 
ساڵ ووکم دراوەد  (١)وەی ما

 (٢)سزادان بۆ ئەنجام دانی 
ساڵ  (٧)تاوان بۆ هەر تاوانێک 

 سزا.

 
ی.س.٢٠٢  

(إختالس)  
ک .م.  ٠١ 

لەئةندازیار

تخطیطعمرانی

 لەدهۆک

بە بڕیاری دادگا غرامە کراوە 
دوو ملیۆن و  (٧٧٥١١١١)بە بڕی 

دوو سەد و پەنجا هە,ار 
 دیناری عێرایی

ی.س٢٢٠  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

ی.س٢٢٠  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

 ٠٠ م.ص.م

فەرمان ەری 
 کارەبا

دوو  (٧)بە بڕیاری دادگا بە 
 ساڵ و س ووکم دراوە.

إستدالل 
 ٠٢٧بماددة
٧ة فقر  

ی.س.٢٠٥  

(إختالس)  
 ٠٧ م.أ.ر
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بەڕێوەبەری 
شارەوانی لە 
 دهۆ 

بە بڕیاری دادگا و س بۆ 
ە.مانگ ووکم دراو (٢)ماوەی   

ی.س٢٢١  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

ی.س.٢٢١  

تجاو, )
ظفین مو

ودود 
(وظائفي  

 ٠٢  .م.أ

فەرمان ەری 
 کارەبا

بۆ  ەندکردنیببە بڕیاری دادگا 
ووکم دراوە.ساڵ  (٢)ماوەی   

ی.س.٢٠٥  

(إختالس)  

ی.س.٢٠٥  

(إختالس)  
 ٠٢ پ.ح.م

فەرمانبەرلە

تاقیگەیسایلۆ/

 شێخان

 دکردنیەنببە بڕیاری دادگا 
ووکم ساڵ  (٧)بۆ ماوەی  توند

پێ بژاردنی بڕی و  دراوە.
(دیناریعێراقیبۆ٢86666)

 هەریەکێکیان

إستدالل 
  ٢١٢بماددة 
٠ةفقر  

ی.س ٢١٢  

(إختالس)  

.خشإ.  

 ک.ع. 
٠٥ 

بەڕێوەبەریلقی

مانگیسوورلە

 دهۆک

بە بڕیاری دادگا و س بۆ 
مانگ ووکم دراوە. (٢)ماوەی   

ی.س٢٢٠  

 

ی.س٢٢٠  

 
 ٠٢ ط.ن.م

فەرمان ەری 
 کارەبا

بە بڕیاری دادگا بە و س بۆ 
دوو ساڵ د بۆ دوو  (٧)ماوەی 

ساڵ (٠)تاوان هەر تاوانی 
 ووکم دراوە.

 ٠٢٧إستدالل 
٢فقرە   

ی.س.٢٠٥  

(إختالس)  
 ٠٢  .م.ع

کەس23       
كۆى 
گشتى 
 محكوم
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 -کردن: ەکانی هەرێمی کوردستان لە قۆناغی دوای دادگاییداوا یمییز كراو

ژمارەی  پارێزگاکان
یمییز 

 کراوەکان

دادگای 
 یاوان

دادگای 
 کەین

 یێبینی

 داوا ئەنجامی تمییزەکەی نەهاتۆتەوە. ٧ ٢ ١ ٢ هەولێر
 داواکە تصدیقی بڕیاری دادگا کراوە. ١ ٠ ٠ سلێمانی 

 دهۆک

٥ ٥ ٠١ 

داوا لە دادگای (٢)داوا لە دادگای تاوان نقضی بڕیاری دادگا کراوە د (٠)
داوا لە دادگای کەتن (٠)ی بڕیاری دادگا کراوەد (تصدیق)اوان ڕاستاندن ت

ی (تصدیق)داوا ڕاستاندن (٢)ی بڕیاری دادگا کراوە د (نقض)ڕەتکردنەوە 
 بڕیاری دادگا کراوە.

  ١ ٢ داوا ٠٢ سەرجەم
 

ەکانی هەرێمی کوردستان لە قۆنۆاغی دوای دادگۆایی داوا یمییز كراوهێڵکاری 
 -کردن:
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 -ەکانی هەرێمی کوردستان لە قۆناغی لێکۆڵینەوە:داوا یمییز كراو

ژمارەی  پارێزگاکان
یمییز 

 کراوەکان

دادگای 
 یاوان

دادگای 
 کەین

 یێبینی 

  ١ ١ ١ هەولێر
 (تصدیق)داوا  (٠)ی بڕیاری دادگا کراوە د(نقض)ڕەتکردنەوە  (٧)  ٧  ٢ سلێمانی 

 ادگا کراوە.ڕاستاندنی بڕیاری د
 دهۆک

٩ ٢ ٠٧ 

داوا (٠)ڕەتی بڕیاری دادگا کراوە لە دادگای تاوان د  (نقض)داوا (٠)
داوا (٠)ی بڕیاری دادگا کراوە لە دادگای تاواند (تصدیق)ڕاستاندن 

داوا ڕاستاندن (١)لە تمییز نەگەڕاوەتەوە لە دادگای تاواند 
اوا د(٠)ی بڕیاری دادگا کراوە لە دادگای کەتن د (تصدیق)

 ی بڕیاری دادگا کراوە لە دادگای کەتن.(نقض)ڕەتکردنەوە 
  ٠٠ ٢ ٠٢ سەرجەم
 

ەکانی هەرێمی کوردستان لە قۆناغی دوای هێڵکاری داوا یمییز كراو
 -لێکۆڵینەوە:
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پێشنیارى رەشنووس  بەشى مشورەت و 
 

وى یاسوووواییەوە ئەم بەشووووە هەڵدەسووووتێت بە پێوووودانى ڕاو مەشووووورەت لە ڕو
وەهەڵسوووووان بە ئاموووووادەکردنى لێکۆڵینەوەکوووووان ودیراسوووووات بۆنەهێشوووووتن و 
بەڕەنگووواربوونەوەى گەنووودەڵى . وە داڕشوووتنى ڕەشنووسوووى پوووڕۆژەى یاسوووا و 
ڕێنماییەکووووان ئەوانەى کە پەیوەنوووودیان بە خۆپاراسووووتن هەیە لە گەنوووودەڵى . 

ە و وە هەروەهوووا داڕشوووتنى پوووڕۆژەى ڕێنمایەکوووان و پەیووورەوى نووواوخۆى دەسوووت
 .(الصکو  القانونیة)پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنى 

وە هەڵدەسوووتێ بە دەربڕینوووى پووورس و ڕا لە پرسوووە یاسووواییە جۆربەجۆرەکوووان 
و ئاموووووادەکردنى تووووووێژینەوەو هەڵسوووووە نگانووووودن بوووووۆکردەوەى یاسوووووایى وە 
چارەسووووەرى کووووارگێڕى کە پەیوەندیوووودارە بە ڕاپووووۆرتى موووواوەیى پێویسووووت 

 ەڕەنگاربوونەوە و بە دواداچوون .بۆڕێگرى کردن لە گەندەڵى و ب
سۆۆۆۆۆاڵی  چاالکییەکۆۆۆۆۆانی بەشۆۆۆۆۆی مشۆۆۆۆۆورەت و پێشۆۆۆۆۆنیاری ڕەشۆۆۆۆۆنووس لە

 :بەم شێوەیەیە  (2١17)
ڕێ ێووودراو لە الیەن  (نتموووان خلیوووع إسوووماعیع)دوای ڕەوانە کردنوووی سوووکااڵی (1

بوووۆ دەسوووتەکەمان د وە دوای بە دواداچووووون و  (ن وووإل اصخوووالص)کۆم انیوووای 
کااڵکە د بۆمووووان دەرکەوت کە ئەم کێشووووەیە بە ووردبینووووی کردنمووووان بووووۆ سوووو

دەرە لە تای ەتمەنوووووودی کەیسووووووەکانی تووووووای ەت بە دەسووووووتەی دەسوووووو اکی د 
 پێویستە لە دادگای تای ەتمەند سکااڵی خۆی تۆمار بکات.
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بوووووۆ فەرموووووانگەی  (٧٢/٥/٧١٠٢)لە  (٠٢٥)وەاڵم دانەوەی نووسوووووراوی ژموووووارە (2
سووولێمانی لەسوووەر یاداشوووتی  بەڕێووووەبەرایەتی لێکوووۆڵینەوەی /لێکۆڵینەوەکوووان

 -نوێنەری یاسایی بەم شێوەیە بوو:
نووووێنەری یاسوووایی دەسوووتە کوووارەکەی نوووزیکە لە کووواری داواکووواری گشوووتی لە 
دادگووووای تای ەتمەنوووود کە نوووووێنەری یاسووووایی دەسووووتەی دەسوووو اکی هەرێمووووی 
کوردسووتان ئامووادە دەبێووت بووۆی هەیە هەر بەڵووگەیە  کە دەسووتی دەکەوێووت 

ەر د  لە کۆتاییووودا بە پێوووی یاسوووا دەتوانێوووت توووانە لە بە مطوووالتە بووودات بە دادو
بڕیارەکووووانی دادوەر بوووودرێت بە ڕێگووووا یاسوووواییەکانی تووووانە لێوووودان بە پێووووی 

نووووێنەری یاسوووایی بوووۆی هەیە لە کووواتی  (٠)دووەم بوووڕگە  /مووواددەی دوا,دەم 
نوووووێنەرایەتی کردنووووی دەسووووتە لەو سووووکااڵیانەی لەسووووەر دەسووووتە تۆمووووار 

ە بەر بوووۆ پاراسوووتنی مافەکوووانی دەسوووتە دەکرێوووت هەمووووو ڕێکارێوووک بگووورێت
لەبەردەم سوووەرجەم دادگاکوووانی شارسوووتانی و سوووزایی و سوووەرجەم وە,ارەت 

 و دام و دە,گاکانی پەیوەندیدار.
وەاڵم دانەوەی ئەو سووووووکااڵیەی کە لەسووووووەر کێشووووووەی ,ەوی و ,ار ڕەوانەی (3

بەڕێووووەبەرایەتی لێکۆڵینەوەکوووانی هەولێووور کووورا بووووو د پاشوووان گەڕێنووودرایەوە 
فەرمانگەکەموووووان کە بۆموووووان بە دیوووووار کەوت کێشوووووەکە پەیوەنووووودی بە بوووووۆ 

هەیە و پێویسوووتە لە ڕێگوووای دادگوووای لێکوووۆڵینەوە کێشوووە کە  (تنوووا,ع الملکیوووة)
 .(٠٩٢٢-٠٩٢٢)چارەسەر بکەین چونکە دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی 

وە هەروەهوووا ئەم بەشوووە سوووەرەڕای کارەکوووانی خوووۆی هەڵسووواوە بە سوووەردانی 
 چاکسا,ی کۆمەاڵیەتی و بەڕێوەبەرایەتی کردنی بەڕێوەبەرایەتی 
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بەشوووی گووورتن و گواسوووتنەوەی شوووارەکانی هەرێموووی کوردسوووتان بە  /پوووۆلیس 

لە  (٠٢٢)پێووووک هێنووووانی لیژنەیەکووووی بووووااڵ بە فەرمووووانی کووووارگێڕی ژمووووارە 
بە هەمووووووواهەنگی لەگەڵ لیوووووووژنە الوەکیەکوووووووانی شوووووووارەکانی  (٠٢/٠٠/٧١٠٢)

و لیوووژنە الوەکوووی دهوووۆ   (٧٩/٠١/٧١٠٢)لە  (٠٩٠)سووولێمانی بە فەرموووانی ژموووارە 
بە مەبەسوووووتی بەدواداچووووووون بوووووۆ  (٠/٠١/٧١٠٠)لە  (٠٢٢)بە فەرموووووانی ژموووووارە 

بووووارودۆخی ڕاگیووووراوان و سووووزادراوان لە ڕووی بەر یەرار کردنووووی یەکسووووانی 
کووووۆمەاڵیەتی لە مووووامەڵەکردن لەگەڵیووووان وە هەروەهووووا لە نووووزیکەوە ئاگووووادار 

لە کووووواتی لێکوووووۆڵینەوە و بووووووون لە بەڕێوەچووووووونی ڕێکوووووارە یاسووووواییەکان 
أصووول )دادگووایی کردنوودا بە پووێ ی یاسووای بنەماکووانی دادگوواییکردنی سووزایی 

وە پێشکەشووووکردنی چارەسووووەری یاسووووایی لە کوووواتی  (المحاکمووووات الجزائیووووة
لە ڕێوووووووڕوی  (تووووووو خیر)هەبووووووووونی کێشوووووووە و ئاریشوووووووە و دواکەوتووووووون 

 لێکۆڵینەوەکاندا.
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 عيَراق -دةسـتةى دةسـثاكى هةريَمى كوردسـتان 

 )فؤِرمى زانيـارى تايبةت بة راطرياوان(

 ناوى راطرياو : 

 ِرةطةز  :       ِرَيكةوتى لة دايك بوون  :                                               

 ِرَيكةوتى راطرتن : 

 ماددةى ياسايى : 

 ثلة :              ثيشة :                                                  

 شوَينى كاركردن : 

 بارى تةندروستى راطرياو : خراثة                      باشة                       زؤر باشة 

 بارى دةروونى راطرياو :     خراثة                      باشة                       زؤر باشة

 خوارةوة :  بارودؤخى ذوورى راطرياوان لةم ِرووانةى

 ذينطة :     خراثة                       باشة                       زؤر باشة  -1

 خواردن :  خراثة                      باشة                       زؤر باشة  -2

 هةبوونى ثَيداويستى :  -3

 تَيبينى ِراطرياو : 
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سەکانی دەستەی دەسپاکی خشتەی ئاماری ڕاگیراوان و سزادراوانی کەی
 هەرێمی کوردستان:

ژمارەی سەردان  پارێزگا ژ
 کردن

 یێبینی

  ٩ هەولێر 1

  ١ سلێمانی 2

  ٥ دهۆک 3

  ٠٢ کۆی گشتی



هێڵکۆۆۆاری ئامۆۆۆاری ڕاگیۆۆۆراوان و سۆۆۆزادراوانی کەسۆۆۆەکانی گەنۆۆۆدەڵی دەسۆۆۆتەی 
 دەسپاکی هەرێمی کوردستان
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گێڕیبەشی چ  اودێری و چاکسا,ی کار
 

 -ئەرکی سەرەکی ئەو بەشە بریتی لە:

چاودێری کردنی بڕیار و فەرمانەکانی کەرتی گشتی کە تا چەند دەس اکی  (1
 لەو بڕیار و فەرمانانە هەیە.

چاودێری چۆنیەتی خەرک کردن و چۆنیەتی ئیدارەدانی دارایوی هەرێموی  (2
 دێری دارایی.کوردستان دەکات بە هەماهەنگی لەگەڵ دیوانی چاو

 دەرکردنی ڕاپۆرتی ناو بە ناو لە بارەی ئەو خەرجییانەوە. (3
بە دواداچوون بۆ کواری ئەو لیژنوانە دەکوات کە لە دەسوتە پێوک دێوت یوان  (4

 پەیوەندی بە کاری دەستەکەمانەوە هەیە.
نوێکردنەوەی ,انیارییەکان لە سەر وایتی هەرێوم و گشوت یەوارە گشوتی  (5

فەرمان ەرەکووان و سووەرۆکی فەرمووانگە و تای ەتەکووان و داهاتەکووان و 
 دکارگێڕی و پیشەیی یەکان بکات.

 
 -ئەم بەشە لە چوار هۆبە پێک دێت:

 -هۆبەی دەسپاکی و چاکسازی کارگێڕی: (1
بە دواداچووووون بوووۆ ئەو بڕیوووار و فەرموووان و گرێ ەسوووتانە دەکوووات کە الیەنوووی 
فەرموووووی لە وکوووووومەتی هەرێوووووم ئەنجوووووامی دەدرێوووووت د وە کوووووۆکردنەوەی 

ەسووووەر ئەو کووووارانەی کەوا گومووووان هەیە لەوەی کەوا پووووێ ەوانەی ,انیوووواری ل
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یاسووووا بەر کارەکووووانە یووووان دەسوووو اکی تێوووودا ڕەچوووواو نەکووووراوەد هەروەهووووا 
 بەراوردی 

 
دەکووووات لەگەڵ ئەو پێوووووەرانەی کەوا پێویسووووتە لە دەسوووو اکی ئەو کووووارانەدا 
هەبووووووند وە هەڵدەسووووووتێت بە وەرگرتنووووووی بیووووووروڕای شووووووارە,ایان و ئەو 

دەکوواتەوە توواکو بە شووێوەیەکی ڕأسووت و دروسووت کارەکووانی بەڵگەنامووانە کووۆ 
 ئەنجام بدات.

 -هۆبەی لیژنەکان: (2
کوواری بریتووی دەبێووت لە ڕێکخسووتن و بە دۆکۆمێنووت کردنووی کوواری لیژنەکووانی 
لێکوووۆڵینەوە کە لە دەسوووتەکەمان پێوووک دێوووتد هەروەهوووا ڕێکخسوووتنی کووواری 

جووووێ و جووووێ بە  (الخارجیووووة)و لیووووژنە دەرەکیەکووووان  (تضوووومین)لیژنەکووووانی 
 کردنی پێشنیارەکانی ئەو لیژنانە.

 -هۆبەی چاودێری لەسەر دارایی هەرێم: (3
کووواری بریتیوووی دەبێوووت لە چووواودێری کردنوووی هەڵوووس و کەوتوووی چوووۆنیەتی 
سووەرک کردنووی دارایووی هەرێووم و شووێوا,ی ئیوودارەدان و دەستنیشووان کردنووی 
سووووەرپێ ی یە دارایووووی یەکووووان و دیوووواری کردنووووی الدانەکووووان و تێ نووووی دان 

بە هەمووووووواهەنگی لەگەڵ دیووووووووانی چووووووواودێری دارایوووووووی و لەسوووووووەریان 
 بەر,کردنەوەی ڕاپۆرتی دەوری بۆ بەڕێز سەرۆکی دەستە.
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 -هۆبەی ڕاپۆرت و زانیاری یەکان: (4
کووواری بریتوووی یە لە دانوووانی پوووالن بوووۆ کوووۆکردنەوەی ,انیووواری یەکوووان و پوووۆلێن 
کردنیوووان و ئاموووادەکردنی ڕاپوووۆرت دەربارەیوووان و دانوووانی پالنوووی سوووااڵنە و 

ێشوووووونیار کردنووووووی بەرنامەکووووووانی تووووووای ەت بە فەرمووووووانگەی یاسووووووایی و پ
 کۆکردنەوی ,انیاری یەکان و ئامادەکردنی ڕاپۆرتی دەوری یان ئەو 

 
ڕاپۆرتووووانەی کە لە ئەنجوووووومەنی دەسووووتە یووووان سووووەرۆکی دەسووووتە یووووان 

 ەری گشتی یاسایی ئاڕاستەی دەکرێتبەڕێوەب
 

بەم  (2١17)رگێڕی لە ساڵی کار و چاالکی یەکانی بەشی چاودێری و چاکسازی کا
 شێوەیە یە:

 -چاالکیەکانی بەشی چاودێری و چاکسازی کارگێڕی:
جەختموووووووووان لەسوووووووووەر  (٧٥/٠/٧١٠٢)لە  (٧٧)بە نووسوووووووووراوی ژموووووووووارە (1

 ٠٢)وە  (٠٢/٠/٧١٠٥لە  ٠)وە  (٢٠/١/٧١٠٢لە  ٧٢)نووسوووووووووراوەکانمان بە ژموووووووووارە 
کە ئاڕاسووووووووووووووووووووتەی  (٠٢/٧/٧١٠٢لە  ٧٢)وە  (٠٢/٧/٧١٠٢لە  ٧٢)وە  (٠٢/٧/٧١٠٥لە 

سووووەرۆکایەتی ئەنجوووووومەنی وە,یووووران کووووراوە سووووەبارەت بە چاکسووووا,ی لە 
ی یاسووووای (1)بۆۆۆۆڕگەی  (1١)خۆۆۆۆاڵی  (5)مۆۆۆۆاددەی کەرتووووی گشووووتی بە پووووێ ی 

دەسوووتەکەمان د لە دەسوووەاڵتی دەسوووتەکەمانە کە چووواودێری دارایوووی مووواڵ و 
 سامانی هەرێم بکات بە هەماهەنگی لەگەڵ دیوانی چاودێری.
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گواسووووووتنەوە و )وە,ارەتووووووی  (٧٠/٧/٧١٠٢)لە  (٢٢)اوی ژمووووووارە بە نووسوووووور (2
موووان ئاگوووادار کوووردۆتەوە کە بە نووواردنی بەرایوووی پێویسوووت موووۆری  (گەیانووودن

وە,ارەت بەسووووووەر گشووووووت پەڕاوەکووووووان بێووووووت لە کوووووواتی نوووووواردنی بووووووۆ 
 فەرمانگەکەمان.

ڕاو سوووووەرنجی دەسوووووتەکەمان  (٧٢/٧/٧١٠٢)لە  (٢١)بە نووسوووووراوی ژموووووارە (3
 کایەتی ئەنجوومەنی وە,یران سەبارەت بە هێنانە نووسیوە بۆ سەرۆ

شوووە  خووواڵ الیەنە  (٢)کوووایەی دامە,راوەیەکوووی توووای ەت بە دەرموووان کە بە 
 ئەرێنی و نەر  نیەکانی ئەو دامە,راوەمان بۆیان بەیان کردووە.

لە ڕێگوووووووای نووووووووێنەرایەتی  (٠٧/٢/٧١٠٢)لە  (٥٠)بە نووسوووووووراوی ژموووووووارە (4
وکوووومەتی )کۆمسووویۆنی دەسووو اکی  وکوووومەتی هەرێوووم لە بەغووودا وەاڵموووی

خووووواڵ کەوا ئاشوووووکرا کردنوووووی  (٥)موووووان داوەتەوە بە  (عێرایوووووی فیووووودراڵ
بەرژەوەنووودی یە دارایوووی یەکوووانی دادوەرە بەڕێزەکوووانی هەرێموووی کوردسوووتان 
لە دەسوووووەاڵتی دەسوووووتەکەمانە و ئەوان بەرژەوەنووووودی یە دارایوووووی یەکوووووانی 

 /مووواددەی پێووونجەم )ی خۆیوووان بوووۆ دەسوووتەکەمان ئاشوووکرا دەکەن بە گووووێرە
ی هەمووووار (٧١٠٠)ی سووواڵی (٢)لە یاسوووایی دەسوووتەکەمان ژموووارە  (٢-هەشوووتەم

 کراو.
لەسووووووەر پێشوووووونیاری بەڕێووووووز  (٢/٥/٧١٠٢)لە  (٠١٢)بە فەرمووووووانی ژمووووووارە  (5

بەڕێوووووەبەری گشووووتی فەرمووووانگەی یاسووووایی بڕیوووواردرا بە  دروسووووت کردنووووی 
بووووۆ ی (وصووووو الوووووظیفي)لیووووژنەیە  بووووۆ داڕشووووتنی پێناسوووواندنی کووووار 

فەرموووووان ەرانی دەسوووووتەکەمان بە سوووووەر پەرشوووووتی بەڕێووووووەبەری گشوووووتی 
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بە  (مشووویر رشوووید إبوووراهیم)فەرموووانگەی یاسوووایی دەسوووتەی دەسووو اکی بەڕێوووز 
ڕاوێژکووار لە وە,ارەتووی  (د.محموود أل یاسووین)هاوکوواری و هەموواهەنگی بەڕێووز 

 پالن دانان ، 

لیژنەکەکۆبوووووووووووە کارەکوووووووووان بە گووووووووووێرەی  (٧٢/٥/٧١٠٢)لە ڕێکەوتوووووووووی 
انگەکوووان و نووواو و نیشوووانی فەرموووان ەران بوووابەتەکە گفتوووو گوووۆی ,ۆری فەرم

 بەسەر فەرمان ەرانی  (وصو الوظیفی)لەسەر کرا و پاشان فۆرمی 

فەرمووووووانگەی لێووووووۆڵینەوە و فەرمووووووانگەی خۆپاراسووووووتن و شووووووەفافیەت و 
فەرمووانگەی  یاسووایی دابە  کوورا ، کوواتی کۆبووووەنەوەی داهوواتوو دیوواری کوورا 

ەنووووودین کۆبووووووونەوەی کوووووردووە کارەکوووووانی ئەو د وە دواتووووور لیوووووژنەکە چ
 لیژنەیە  بەردەوامە و لە یۆناغی کۆتایی یە.

جەختکردنەوەموووووان نووووواردووە  (٧٠/٥/٧١٠٢)لە  (٢٥)بە نووسوووووراوی ژموووووارە  (6
بەڕێووووەبەرایەتی  /وە,ارەتوووی خوێنووودنی بوووااڵ و تووووێژینەوەی ,انسوووتی )بوووۆ 

 (٠١٧)ژموووارە جەخوووت لە نووواوەڕۆکی نووسووورامان  (گشوووتی کوووارگێڕی و دارایوووی
دەکەیووووونەوە کە توووووای ەتە بە نووووواردنی ئەو پێداویسوووووتیانەی کە  (٠٢/١/٧١٠٢)لە 

لە دۆسووویەی هەڵگرانوووی بڕوانوووامەی دکتوووۆرا لە سوووەرجەم ,انکۆکوووانی سوووەر بە 
لە  (٠٢١)وە,ارەت بۆمووووان ڕەوانە بووووکەن هەروەهووووا بە نووسووووراومان ژمووووارە 

ەوە بە جەختمووووووان لە هەردوو نووسووووووراوی سووووووەرەوە کووووووردۆت (٧١/١/٧١٠٢)
 مەبەستی ناردنی پێداویستی یەکانی هەڵگرانی بڕوانامەی دکتۆرا.
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 -دوایر بە پێ ی ئەم خشتەیەی خوارەوە بۆیان ڕەوانە کردیین:

 ناوی زانکۆ  ژ
ژمارەی 
 دکتۆرا

 ٠٠٢ ,انکۆی کۆیە  ٠

 ٢٥ ,انکۆی دهۆ  ٧

 ٢١ ,انکۆی پۆلی تەکنیکی دهۆ  ٢

 ٠١٠ ,انکۆی ,اخۆ ٢

 ٠٢ ی دهۆ ,انکۆی ڤێتەرنە ٥

 ٢٢ کۆلێژی ئاداب /,انکۆی دهۆ   ٢

 ٢١ ,انکۆی سۆران ٢

 ٢٧ کۆلێژی ئەندا,یاری /,انکۆی سۆران  ١

 ٢١ ,انکۆی ڕاپەڕین ٩

 ٢ ,انکۆی چەرمو ٠١

 ٧٠ ,انکۆی هەڵەبجە ٠٠

 ٢٧ ,انکۆی گەرمیان ٠٧

 ٢ کۆلێژی کشتوکاڵ /,انکۆی دهۆ   ٠٢

 ٠ فاکەڵتی پەروەردە /,انکۆی ئامێدی  ٠٢

 ٢ بەشی علوم التط یقیة /,انکۆی دهۆ   ٠٥

 ٢ سکوڵی پزیشکی /,انکۆی کۆیە  ٠٢

 ٠١ پەروەردەی ئاکر  /,انکۆی دهۆ   ٠٢

 ٥ بەشی ,انستی تەندروستی /,انکۆی دهۆ   ٠١

 ٠٧ دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی ستراتیژی ٠٩
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 ٢ ,انکۆی صالح الدین ٧١

 ٧٥ ەڕێوەبردن و ئابوریکۆلێژی ب /,انکۆی صالح الدین  ٧٠

 ٢ ,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر ٧٧

 ٧ سەرۆکایەتی و جێگرەکەی /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٧٢

 ٠٢ وە,ارەتی خوێندنی بااڵ ٧٢

 ٠ ,انکۆی سلێمانی ٧٥
تەنسیب لە 

نوسینگەی وە,یری 
 خوێندنی بااڵ

 ٢٢ کۆلێژی ,انست /,انکۆی دهۆ   ٧٢

 ٧١ ێژی ساساکۆل /,انکۆی دهۆ   ٧٢

 ٢٧ سەرۆکایەتی ,انکۆی صالح الدین ٧١

 ٠٢ پەیمانگای تەکنیکی کارگێڕی هەولێر /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٧٩

 ٧ پەیمانگای تەکنیکی کۆیە /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢١

ڕاگرایەتی کۆلێژی تەکنیکی  /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٠
 ٠٠ ئەندا,یاری هەولێر

 ٢ پەیمانگای تەکنیکی شەیاڵوە /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٧

 ٩ کۆلێژی تەکنیکی ئەندا,یاری هەولێر /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٢
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 ٢ پەیمانگای تەکنیکی پزیشکی هەولێر /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٢

 ٠١ پەیمانگای تەکنۆلۆجی هەولێر  /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٥

 ٧ کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٢

 ٥٢ ,انستە مرۆڤایە تیەکان -کۆلێژی ئاداب  /,انکۆی دهۆ   ٢٢

 ٠١٢ کۆلێژی پەروەردە /,انکۆی صالح الدین  ٢١

 ٥٥ کۆلێژی ,امن  /,انکۆی صالح الدین  ٢٩

 ٠٢ ,انکۆی هەولێری پزیشکی پەرستاری  ٢١

 ٠٥١ ولێری پزیشکی کۆلێژی پزیشکی هەولێر,انکۆی هە ٢٠

 ٢ کۆلێژی دەرمانسا,ی /,انکۆی هەولێری پزیشکی  ٢٧

 ٢٢ ,انکۆی هەولێری پزیشکی ددان ٢٢

 ٧٢ پزیشکی ط ی ٢٢

 ٠٢ ,انکۆی هەولێریی پزیشکی ,انستە تەندروستیەکان ٢٥

 ٢ دهۆ  –کۆلێژی پزیشکی ددان  ٢٢

 ٧ کۆلێژی پەرستاری هەولێر ٢٢

 ٩٢ لێژی ئەدەبیاتکۆ ٢١

 ٢٠ کۆلێژی کشتوکاڵ /,انکۆی دهۆ   ٢٩

 ٠١ ,انستە مرۆڤایەتی یەکان /,انکۆی دهۆ   ٥١

 ٢١ کۆلێژی ئەندا,یاری  /,انکۆی دهۆ   ٥٠
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 ٢٢ کۆلێژی وەر,شی /,انکۆی صالح الدین  ٥٧

 ٧٢ کۆلێژی دەرمانسا,ی  /,انکۆی هەولێری پزیشکی  ٥٢

 ٢ ی پزیشکیسەرۆکایەتی ,انکۆی هەولێر ٥٢

 ٧١ کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی /,انکۆی سلێمانی   ٥٥

٥٢ 
سید  -فاکەڵتی پەروەردەی ,انستە مرۆڤایەتیەکان  /,انکۆی سلێمانی 

 ٧ صادق

 ٢ ,انکۆی سلێمانی کۆلێژی پەرستاری  ٥٢

 ٧٢ کۆلێژی پەروەردەی وەر,شی /,انکۆی سلێمانی  ٥١

 ٠٢ ێتەرنەریکۆلێژی پزیشکی ڤ /,انکۆی سلێمانی  ٥٩

 ٠٧ کۆلێژی هونەرە جواناەکان /,انکۆی سلێمانی  ٢١

 ٢٢ کۆلێژی ئەندا,یاری  /,انکۆی سلێمانی  ٢٠

 ٠١ کۆلێژی پزیشکی ددان /,انکۆی سلێمانی  ٢٧

 ٢ کۆلێژی با,رگانی /,انکۆی سلێمانی  ٢٢

 ٧٥ کۆلێژی کارگێڕی و ئابوری /,انکۆی سلێمانی  ٢٢

 ٠٢ لێژی پەروەردە کۆ /,انکۆی سلێمانی  ٢٥

 ٢١ کۆلێژی دەرمانسا,ی /,انکۆی سلێمانی  ٢٢

 ٩٢ کۆلێژی ,انست /,انکۆی سلێمانی  ٢٢

 ٢٧ کۆلێژی ,مان /,انکۆی سلێمانی  ٢١

 ٠١٩ کۆلێژی پزیشکی /,انکۆی سلێمانی  ٢٩
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 ٥٧ کۆلێژی یاسا و ڕامیاری /,انکۆی سلێمانی  ٢١

 ٢٥ ڤایەتیەکانکۆلێژی ,انستە مرۆ /,انکۆی سلێمانی  ٢٠

 ٢١ کۆلێژی ,انستە ئیسالمیەکان /,انکۆی سلێمانی  ٢٧

 ٢ سەنتەری توێژیەنەوەی پزیشکی ٢٢

 ١٠ کۆلێژی کشتوکاڵی /,انکۆی سلێمانی  ٢٢

 2372 کۆی گشتی

 
دۆسۆۆۆیەکانی وەزارەیۆۆۆی خوێنۆۆۆدنی بۆۆۆاه یۆۆۆایبەت بە هەڵگرانۆۆۆی بڕوانۆۆۆامەی 

 -راوە کە بەم شێوەیە یە:ووردبینی ک (31/12/2١17)دکتۆرا یا بەرواری 

 ژمارەی دکتۆرا ناوی زانکۆ  ژ

 ٠٠٢ ,انکۆی کۆیە  ٠

 ٢٥ ,انکۆی دهۆ  ٧

 ٢١ ,انکۆی پۆلی تەکنیکی دهۆ  ٢

 ٠١٠ ,انکۆی ,اخۆ ٢

 ٠٢ ,انکۆی ڤێتەرنەی دهۆ  ٥

 ٢٢ کۆلێژی ئاداب /,انکۆی دهۆ   ٢

 ٢١ ,انکۆی سۆران ٢

 ٢٧ کۆلێژی ئەندا,یاری /,انکۆی سۆران  ١

 ٢١ ,انکۆی ڕاپەڕین ٩
 ٢ ,انکۆی چەرمو ٠١
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 ٧٠ ,انکۆی هەڵەبجە ٠٠

 ٢٧ ,انکۆی گەرمیان ٠٧

 ٠٢ کۆلێژی کشتوکاڵ /,انکۆی دهۆ   ٠٢

 ٠١ بەشی ال ستنة -کۆلێژی کشتوکاڵ   /,انکۆی دهۆ    ٠٢

 ٢١ بەشی چاندن -کۆلێژی کشتوکاڵ   /,انکۆی دهۆ   ٠٥ 

 ٠ روەردەفاکەڵتی پە /,انکۆی ئامێدی  ٠٢

 ٢ بەشی علوم التط یقیة /,انکۆی دهۆ   ٠٢

 ٢ سکوڵی پزیشکی /,انکۆی کۆیە  ٠١

 ٠١ پەروەردەی ئاکر  /,انکۆی دهۆ   ٠٩

 ٥ بەشی ,انستی تەندروستی /,انکۆی دهۆ   ٧١

 ٠٧ دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی ستراتیژی ٧٠

 ٢ ,انکۆی صالح الدین ٧٧

 ٧٥ لێژی بەڕێوەبردن و ئابوریکۆ /,انکۆی صالح الدین  ٧٢

 ٢ ,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر ٧٢

 ٧ سەرۆکایەتی و جێگرەکەی /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٧٥

 ٠٢ وە,ارەتی خوێندنی بااڵ ٧٢
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 ٠ ,انکۆی سلێمانی ٧٢

 ٢٢ کۆلێژی ,انست /,انکۆی دهۆ   ٧١

 ٧١ کۆلێژی یاسا /,انکۆی دهۆ   ٧٩

 ٢٧ صالح الدین سەرۆکایەتی ,انکۆی ٢١

پەیمانگای تەکنیکی کارگێڕی  /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٠
 هەولێر

٠٢ 

 ٧ پەیمانگای تەکنیکی کۆیە /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٧

ڕاگرایەتی کۆلێژی تەکنیکی  /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٢
 ٠٠ ئەندا,یاری هەولێر

 ٢ یمانگای تەکنیکی شەیاڵوەپە /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٢

 ٩ کۆلێژی تەکنیکی ئەندا,یاری هەولێر /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٥

پەیمانگای تەکنیکی پزیشکی  /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٢
 ٢ هەولێر

 ٠١ پەیمانگای تەکنۆلۆجی هەولێر  /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢٢
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 ٧ کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی /,انکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێر  ٢١

 ٥٢ ,انستە مرۆڤایە تیەکان -کۆلێژی ئاداب  /,انکۆی دهۆ   ٢٩

 964 کۆی گشتی

 
دوای ووردبینوووی کردنوووی تێ ینوووی ئەوەموووان کووورد کەوا هەنووودێک کەم و کووووڕی 
هەیە لە دوای تەواو کردنوووووووی سوووووووەرجەم دۆسووووووویەکان بە نووسوووووووراوێک 

ەیوونەوە کە ئەو کەم و کوووڕی یووانە وە,ارەتووی خوێنوودنی بووااڵی لووێ ئاگووادار دەک
موووان بوووۆ بنێووورن بە پوووێ ەوانەوە ڕێکووواری یاسوووایی بەرام ەریوووان دەگووورێتەبەر 

 -کەم و کوڕی یەکان:
  کە  (موصوووع)وەرگیوووراوە لە ,انکوووۆی  (٧١٠٥)هەنووودێک بڕوانوووامە لە دوای سووواڵی

چوونکە ئەو بەروارە موصوو و ,انکوۆ لە ژێور دەسوەاڵتی  (مویإل ال دیع)نەنووسراوە 
 اوی تیرۆرستی داعش بووە.ڕێکخر

  بەشێک لە مامۆستاکان لە ,انکۆکانی وکومەتی عێرایوی فیودراڵ دامە,راوە کەچوی
لە میالکووی  ,انکۆکووانی هەرێووم دەوام دەکەن بەاڵم فەرمووانی گواسووتنەوەی ڕاژەیووان 

 دامە,راندنی وکومەتی هەرێمی کوردستانی تێدا نی یە.
 ەیووان بووۆ نەکووراوە لە وە,ارەتووی بەشووێک لە بڕوانامەکووان یەکسووان کردنووی بڕوانام

 خوێندنی بااڵ.
 .بەشێک لە مامۆستاکان بڕوانامەی دکتۆرا یان ماستەر یان بەکالۆریۆس نە نێردراوە 
 .بەشێکی تر ناسنامەی باری شارستانی یان ڕەگە,نامەی عێرایی تێدا نی یە 
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دۆسووویەکانی وە,ارەت و دەسوووتە و دام و دە,گاکوووانی وکوووومەتی هەرێموووی (7
لە پوووولەی بووووااڵ ووردبینووووی کووووردووە هەنوووودێک لە کەم و کووووورتی کوردسووووتان 

 دۆسیەکان چارەسەر کراوە

 -بەم شێوەیە یە:

 

ژمارەی 
چارەسەر 
نەکردنی 

 دۆسیە

چارەسەر 
کردنی کەم و 

کوریی 
 دۆسیە

ژمارەی کەم و 
 کوریی دۆسیە

ژمارەی 
ووردبینی 

کردنی 
 دۆسیە

 ی وەزارەت یاخود دەستەناو

 دیوانی چاودێری دارایی دۆسیە ٢ دۆسیە ٧ دۆسیە ٠ دۆسیە ٠ 

 دەزگای میین دۆسیە ٢ دۆسیە ٢ دۆسیە ٧ دۆسیە ٧ 

 دەستەی مافی مرۆڤ دۆسیە ٢ دۆسیە ٠ دۆسیە ٠ نی یە 

 ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دۆسیە ٢ دۆسیە ٧ نی یە دۆسیە ٧ 

 وەزارەیی داد دۆسیە ٢ دۆسیە ٢ نی یە دۆسیە ٢ 

 وەزارەیی بازرگانی و پیشەسازی دۆسیە ٠٢ سیەدۆ ٠٧ نی یە دۆسیە ٠٧ 

 وەزارەیی پالن دانان دۆسیە ٠١ دۆسیە ٥ دۆسیە ٢ دۆسیە ٧ 

 وەزارەیی پەروەردە دۆسیە ٧١ دۆسیە ٠٠ دۆسیە ٠١ دۆسیە ٠ 

 وەزارەیی یەندروستی دۆسیە ٠٢ دۆسیە ٢ نی یە دۆسیە ٢ 

 بوریوەزارەیی دارایی و ئا دۆسیە ٥ دۆسیە ٢ نی یە دۆسیە ٢ 

 وەزارەیی ڕۆشنبیری و الوان دۆسیە ٧٢ دۆسیە ٠٢ دۆسیە ٠٢ دۆسیە ٧ 
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 وەزارەیی کار و کاروباری کۆمەهیەیی دۆسیە ٠٢ دۆسیە ٢ نی یە دۆسیە ٢ 

 دۆسیە ٢ دۆسیە ٢ دۆسیە ٢ دۆسیە ٢ 
وەزارەیی کاروباری شەهیدان و 

 ئەنفالکراوان

 ارەباوەزارەیی ک دۆسیە ٠٠ دۆسیە ٠١ نی یە دۆسیە ٠١ 

 وەزارەیی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو دۆسیە ٠١ دۆسیە ٥ نی یە دۆسیە ٥ 

 وەزارەیی گواستنەوە و گەیاندن دۆسیە ١ دۆسیە ٢ دۆسیە ٢ نی یە 

 دۆسیە ٠٢ دۆسیە ٢ دۆسیە ٢ نی یە 
وەزارەیی ئاوەدان کردنەوە و نیشتەجێ 

 بوون

 وقاف و کاروباری ئایینیوەزارەیی ئە دۆسیە ٠٧ دۆسیە ٠٠ دۆسیە ٠١ دۆسیە ٠ 

 دەستەی وەبەرهێنان دۆسیە ١ دۆسیە ٢ نی یە دۆسیە ٢ 

وەاڵمی 
نووسراو
مانیان 
نەداوەتە
 وە

 ئەنجومەنی وەزیران دۆسیە ١٢ دۆسیە ٥٢ نی یە چارەسەر نەکراوە

 پەرلەمان دۆسیە ٢٥ دۆسیە ٧٥ نی یە دۆسیە ٧٥ 
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باهیانەی کە وا کەم و ژمارەی ئەو پلە  ناوی وەزارەت ژمارەی نووسراو
 کوریی لە دۆسیەکانیان هەیە

 ٧ +ڕاوێژکار ٠)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٢ وە,ارەتی دارایی و ئابووری ٢/٠/٧١٠٢لە  ٠٢١
 .(بەڕێوەبەری گشتی

فەرمان ەری پلە بااڵ هەمووی بەڕێوەبەری  ٠٠ وە,ارەتی پەروەردە ٢/٠/٧١٠٢لە  ٠٢٠
 گشتی یە.

 ٢ +ڕاوێژکار ٢)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٢ ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێ کردن وە,ارەتی ٢/٠/٧١٠٢لە  ٠٢٧
 .(بەڕێوەبەری گشتی

 (ڕاوێژکار)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٠ دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ٢/٠/٧١٠٢لە  ٠٢٢

 ٢ +ڕاوێژکار ٠)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٥ وە,ارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان ٥/٠/٧١٠٢لە  ٠٢٢
 .(ری گشتیبەڕێوەبە

فەرمان ەری پلە بااڵ هەمووی بەڕێوەبەری  ٢ دەستەی وەبەرهێنان ٥/٠/٧١٠٢لە  ٠٢٢
 گشتی یە.

 ٠ _ڕاوێژکار ٠)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٧ دیوانی چاودێری دارایی ٥/٠/٧١٠٢لە  ٠٢١
 (بەڕێوەبەری گشتی

بریکاری  ٠ +ڕاوێژکار ٠)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٢  وە,ارەتی کارەبا ٥/٠/٧١٠٢لە  ٠٢٩
 .(بەڕیوەبەری گشتی ٢ +وە,ارەت 

 ٧ +ڕاوێژکار ٧)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٢ وە,ارەتی تەندروستی ٥/٠/٧١٠٢لە  ٠٢١
 .(بەڕێوەبەری گشتی

 +ڕاوێژکار ٢)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٠٠ وە,ارەتی ئەویاک و کاروباری ئایینی ١/٠/٧١٠٢لە  ٠
 .(بەڕێوەبەری گشتی١

بریکاری  ٧)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٠٢ تی ڕۆشن یری و الوانوە,ارە ١/٠/٧١٠٢لە  ٧
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بەڕێوەبەری گشتی  ٢+ڕاوێژکار  ٢+وە,ارەت
 .((متوم)بەڕێوەبەری گشتی  ٢ +

ڕاوێژکار ٧)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٢ وە,ارەتی داد ١/٠/٧١٠٢لە  ٢
 .(بەڕێوەبەری گشتی٠+

 +بەڕێوەبەری گشتی  ٢)مان ەری پلە بااڵ فەر ٢ وە,ارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی ١/٠/٧١٠٢لە ٥
 ((متوم)بەڕێوەبەری گشتی  ٧

ڕاوێژکار ٢)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٠١ وە,ارەتی با,رگانی و پیشەسا,ی ١/٠/٧١٠٢لە  ٢
 .(بەڕێوەبەری گشتی٢+

 +ڕاوێژکار  ٠)فەرمان ەری پلە بااڵ ٥ وە,ارەتی پالن دانان ١/٠/٧١٠٢لە  ١
 .(بەڕێوەبەری گشتی٢

 ٧+ڕاوێژکار ٠)فەرمان ەری پلە بااڵ  ٢ وە,ارەتی گواستنەوە و گەیاندن ١/٠/٧١٠٢ لە ٩
 .(بەڕێوەبەری گشتی

 

داواکاریموووان نووواردووە سوووەرۆ   (٧١/٩/٧١٠٢)لە  (٠٢١)بە نوسوووراوی ژموووارە  (8
و جێگوووووری سوووووەرۆکی ئەنجووووووومەنی هەرێموووووی نەوت و گوووووا, لە هەرێموووووی 

سوووەرۆکی ئەنجووووومەنی  داواموووان لە بەڕێوووز سوووەرۆ  و جێگووورید کوردسوووتان
نەوت و گووووا, لە هەرێمووووی کوردسووووتان کووووردووە وە  دەسووووتەی دەسوووو اکی 
پێمووان بووا  بوووو لیژنەیەکووی لێکووۆڵینەوە لەسووەر کێشووەکانی نێوووان هەرێمووی 
 ێکوردسووووتان و کۆم انیووووای داناگووووا, پێووووک بهێنوووودرێت توووواکو بزانوووودرێت کوووو

 بەرپرسیارە لەوەی هەرێم دووچاری یەر,ی ,یاتر بۆتەوە.

 



666٢هەرێمیکوردستانساڵیسپاکیدهدەستەیڕاپۆرتیسااڵنەی  

 

 

 
666 

 

دوای (٠٢/٢/٧١٠٢)لە  ان کردنووووی کۆمسوووویۆنی بووووااڵی هەڵ ژاردنەکووووانسووووەرد (9
ئەوەی لە سووووایتی دواڕۆژ هەواڵێووووک بوووواڵو کوووورایەوە کە کۆمسوووویۆنی بووووااڵی 

فەرموووان ەری تووووا,ە دامە,راوی  (٢٧)هەڵ ژاردنەکوووان بڕیووواری بەر, کووووردنەوەی 
ی وە,یفووووید یەکسووووەر دوای بوووواڵو بوووووونەوەی (٢)بووووۆ پوووولە  (٢)داوە لە پوووولە 
ەردانی کۆمسووووویۆنی بوووووااڵی هەڵ ژاردنەکانموووووان کووووورد و لەگەڵ هەواڵەکە سووووو

بەرپرسوووانی کۆمسووویۆن کۆبوووووینەوە بە دیوووار کەوت کەوا ,انیووواری یەکە بەو 
 شێوەیە نەبوو کە بەو شێوەیە لە سایتەکە باڵو کرابۆوە.

داواکوووواری مووووان نوووواردووە بووووۆ  (٠٢/٠٠/٧١٠٢)لە  (٠٩٥)بە نوسووووراوی ژمووووارە  (1١
موووان نووواردووە ئەو فەرموووانە و,اریەموووان بوووۆ بنێووورن کە داواکارید وە,ارەتوووی داد
لیوووژنەی جوووێ بە جوووێ کوووردووە دکە توووای ەتە بە ئەنجوووام دانوووی  یڕاسووو اردەکان

سووووووەرۆکی )لێکووووووۆلێنەوە لە بڕوانووووووامەی فەرمان ەرێووووووک بە ناونیشووووووانی 
 -د لە ئەنجام دا ڕاس ێردراوە بۆ:(تێ ینەرانی پێشکەوتوو

 بە گوێرەی بڕوانامە و سااڵنی خزمەتی.    (٢)بۆ پلە (٧)وەرگرتنەوی پلە د لە پلە (1
گەڕانوووودنەوەی سووووەرجەم جیوووواوا,ی مووووووچەی کە بە شووووێوەیەکی نایاسووووایی وەری (2 

 گرتووە بۆ گەنجینەی دەوڵەت.  
بووووۆ فەرمووووان ەر بە یاسووووای بەر,ەفووووت کردنووووی  (توووووبی )ئاراسووووتە کردنووووی سووووزای (3  

 فەرمان ەری دەوڵەت.    
ی کەم تەرخەم لە بەشوووی اکێشوووان بوووۆ فەرموووان ەرئاراسوووتە کردنوووی سوووزای سوووەرن  ڕ(4 

 .     کارگێڕی
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 (یقصی الحقائق)کاری لیژنەکانی بە دیار خستنی ڕاستی یەکان 

پێکهوووووات بوووووۆ بە  (٧٠/٧/٧١٠٢)لە  (٢٢)لیوووووژنەیە  کە بە فەرموووووانی ژموووووارە  (1
دواداچووووووونی ئەو ,انیووووواریەی کە بە دەسوووووتمان گەیشوووووت وو سوووووەبارەت بە 

مامۆسوووووتا بە نایاسوووووایی دوای  (٢)سوووووتی بوووووۆ پێووووودانی ناوونیشوووووانی ,ان
مامۆسووووتایە بە دیووووار کەوت  (٢)ووردبینووووی کردنووووی دۆسوووویەی کەسووووی ئەو 

 کەوا ,انیاری یەکە دروست نەبوو.

سوووووەردانی ئاوارەکوووووانی  (الحقوووووائق يتقصووووو)لیوووووژنەیە  بە مەبەسوووووتی   (2
مووان کوورد ڕاپۆرتمووان بەر, کووردەوە بووۆ دەسووتەی  (خووا,ر و وسوون شووام)کەم ووی 

ئەو  والیتیراق تووواکو لێکوووۆڵینەوە لەو بوووابەتە بکوووات چوووونکە کووودەسووو اکی عێووو
موووواددانەی کە لە الیەن  وە,ارەتووووی کووووۆی و کووووۆچ ەرانی عێرایووووی فیوووودراڵ 
پێشکەشووووی ئاوارەکووووان کرابوووووو یەکجووووار خووووراپ بوووووو ڕاپۆرتەکەشوووومان 

کۆمەڵێووک وێوونە و بەڵووگە هەر بووۆ ئەم مەبەسووتە وێنەمووان دایە  پێکهووات وو لە 
 .(سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وە,یران)و  (پەرلەمانی کوردستان)

بە  (الحقووووائق يتقصوووو)لیووووژنەی پێکهوووواتوو بووووۆ دەرخسووووتنی ڕاسووووتیەکان (3
هەڵسوووووا بە دواداچووووووونی بوووووۆ ئەو  (٠١/٠٧/٧١٠٢)لە  (٠٩١)فەرموووووانی ژموووووارە 

سووکااڵیە کوورد کە ئاڕاسووتەی دەسووتەکەمان کوورا بوووو سووەبارەت بە گەنوودەڵی لە 
ەو بوووابەتە کووورد و بە دۆکیۆمێنوووت و ,انکوووۆی سوووۆران د بەدواداچوونموووان بوووۆ ئ

بەڵووگەوە ڕاپووۆرتی کۆتووایی ئاڕاسووتەی بەڕێووز سووەرۆکی دەسووتەکەمان کوورا و 
 سکااڵکە داخرا.

هەموووان لیوووژنە لیوووژنە بە دواداچووووونی بوووۆ ئەو سوووکااڵیە کووورد کە ئووواڕاتەی (4
 دەستەکەمان کراوە لەسەر شارەوانی ڕواندو, و ڕاپۆرتی کۆتاییمان بە 
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ەی فەرموووی ئاڕاسوووتەی سوووەرۆکی دەسوووتە کووورد و کۆمەڵێوووک وێووونە و بەڵوووگ
 سکااڵکە داخرا.

لیووووژنەی تای ەتمەنوووود بە دەرخسووووتنی ڕاسووووتیەکان بە دواداچوووووونی بووووۆ (5
کوووورد و ڕاپووووۆرتی کۆتووووایی  (روموووون شووووی  إسووووماعیع)سووووکااڵی هوووواوواڵتی 

ئاڕاسوووتەی سوووەرۆکی دەسوووتە کووورد کە توووای ەت بووووو بە یەرەبووووو کوووردنەوەی 
بڕیووواری لەسوووەر درا  (ئوووة النوووزاع الملکیوووةهی),ەوی کشوووتوکاڵی کە لە ڕێگوووای 

بوووووود لە ئەنجاموووودا بەدیووووار کەوت نوووواوبراو یەرەبووووووەکەی وەرگرتووووۆتەوە 
لە دەسوووەاڵتی دەسوووتەکەمان نوووی  (إختصووواص التینوووي)کێشوووەکەی  بە پوووێ ی 

 یە.

لیوووژنەی توووای ەت بە دەرخسوووتنی ڕاسوووتیەکان بە دوادا چووووونی بوووۆ سوووکااڵی (6
کووووورد و ئەنجوووووامی کۆتوووووایی هووووواوواڵتی گەڕەکوووووی هەولێوووووری نوووووو   (٠٥)

ڕاسووتیەکان بە دۆکیووۆمێنتەوە  ئاڕاسووتەی سووەرۆکی دەسووتە کوورد و سووکااڵکە 
 داخرا.

داوای ڕوون کردنەوەمووووووان لە  (٠٢/٩/٧١٠٢)لە  (٠٢٢)بە نوسووووووراوی ژمووووووارە (7
لەسوووەر بە کووور  دانوووی یوووانەی مامۆسوووتایانی د  پارێزگوووای هەولێووور کوووردووە

 (٠٩١٢)ی سووواڵی (٢٧)رە خێزانوووی عەنکووواوەد چوووونکە بە پوووێ ی یاسوووای ژموووا
 دەبێت بە ,یاد کردنی ئاشکرا بە کر  بدرێت بۆ ماوەی ساڵێک.

دوا بە دوای کۆبووووونەوەی بەڕێووووەبەری گشوووتی فەرموووانگەی یاسوووایی لەگەڵ 
بەڕێوووز پارێزگووواری هەولێووور بە ئاموووادە بووووونی بەڕێووووەبەری کاروبووواری نووواوخۆ 

اریش ڕوون بوووووۆوە کەوا ئەو کێشوووووەیە کێشوووووەی ,ۆربەی یانەکوووووانەد هۆکووووو
 دەگەڕێتەوە بۆ ئەنجام نەدانی هەڵ ژاردنی دەستەی کارگێڕی یانەکان 
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لەبەر بووووارو دۆخووووی سیاسووووی و سووووەربا,ی و دارایووووی ئەمووووڕۆی هەرێمووووی 
کوردسوووتان لە کۆتاییووودا بڕیوووار درا کەوا لە مووواوەیەکی کورتووودا هەڵ وووژاردن بوووۆ 
دەسووووتەی کووووارگێڕی یانەکووووان بکرێووووت وە بە ,یوووواد کردنووووی ئاشووووکرا لەالیەن 

ێزگووای هەولێوور و دەسووتەی کووارگێڕی یانەکووان بە ئامووادە بوووونی نوووێنەری پار
 دارایی یانەکان بە کری بدرێت.

 

بەدواداچووووووون بوووووۆ بابەتێوووووک دەکوووووات لە  (الحقوووووائق يتقصووووو)لیوووووژنەی (8
وە,ارەتووووی کووووار و کاروبوووواری کووووۆمەاڵیەتی کە تووووای ەتە بە بەڕێوووووەبەرایەتی 

وەبەری گشووووتی چوووواودێری کووووۆمەاڵیەتی هەولێوووور لەسووووەر ڕاپووووۆرتی بەڕێوووو
 چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی  هەولێر لە ووردبینی کردن دایە.
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 بەشى کاروبارى یاسایى
 

رێووووووووودانى کئەم بەشوووووووووە هەڵدەسوووووووووتێت بە ڕێکخسوووووووووتن و بە یەکەوە 
گرێ ەسووووتەکانى دەسووووتە کە پەیوەنوووودى بە خووووانوو بەرەو بارهەڵگروموڵووووک و 

و بەڵووێن نوووامە و بڕیارەکوووان و موواڵى دەسوووتە و پەسووەند کردنوووى بریکووار نوووامە 
کفووواالت کە توووای ەتە بە فەرموووانگەى یاسوووایى و چووواودێرى کردنوووى کەیسوووى 

 گەندەڵى .

 -فەرمانبەری هەیە و لە دوو هۆبە پێک دێت: (3)ئەم بەشە یەنیا 

 هۆبەی گرێ ەستەکان و پەسەند کردن (1

 هۆبەی موڵکایەتی (2
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 (31/12/2١17یاکو  2١17 /1/1)ڵى کاروچاالکى یەکانى بەشى کاروبارى یاسایى بۆ سا

 بەلێن نامەکان :
 سەرجەم دهۆک سلێمانى هەولێر

١٢ ٢ ٠٢ ٢٢ 

 
 

 هێڵکاری بەڵێن نامەکان
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 دامەزراندن بەگرێبەست :
 سەرجەم دهۆک سلێمانى هەولێر

٧٢ ٢ ٢ ٠٢ 

 

 هێڵکاری دامەزراندن بە گرێبەست
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 گرێبەستى بەکرێ گرینى ئۆیۆمبێل :

 سەرجەم دهوک سلێمانى هەولێر

٢ ٧ ٢ ٧ 

 
 هێڵکاری گرێبەستی بەکرێ گرینی ئۆیۆمبێل
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 :بریکارنامەى یایبەت

 سەرجەم دهوک سلێمانى هەولێر

٢ ١ ١ ٢ 

 
 هێڵکاری بریکارنامەی یایبەت
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 :بریکارنامەى گشتى
 سەرجەم دهوک سلێمانى هەولێر

٢ ٢ ٠ ٢ 

 
 هێڵکاری بریکارنامەی گشتی
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ی  ڵ ا گێڕی فەرمانگەی یاسایی س  (٧١٠٢)کار و چاالکی یەکانی بەشی کار
 ٢٠/٠٧/٧١٠٢کو تاوە ٠/٠/٧١٠٢نوسراوی هاتووە لە رێکەوتى  ٢٩٢. 
 (٠١١)  ٢٠/٠٧/٧١٠٢تواکو  ٠/٠/٧١٠٢پۆستەبەرى فەرمانگەکەموان لە رێکەوتوى 

 پۆستەمان هەبووە بۆداموودە,گاکانى  وکومەتى هەرێم .
 ٢٠/٠٧/٧١٠٢تاکو ٠/٠/٧١٠٢نوسراوی دەرچووە لە رێکەوتى  ٧٠١. 
 

 -ئاماری بەشی کارگێڕی فەرمانگەکەمان بەم شێوەیەی خوارەوەیە:
 پۆستەبەر نوسراوی دەرچوو یوونوسراوی ها

٠١١ ٧٠١ ٢٩٢ 

 
 هێڵکاری ئاماری کارگێڕی
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  یەوارەی سیاسوی کوردووە کەوا سوەرۆکی یەوارەکە  (٢٢)ڕاستاندنمان بۆ
و یەوارەکە داوای گەنوووودەڵیان لەسووووەر تۆمووووار نەکووووراوە بە مەبەسووووتی 

 ی کوردستان نەکردووە.بەشداری کردنیان لە هەڵ ژاردنەکانی هەرێم

 (٠٥)  جوووار نوێنەرموووان بەشوووداری کۆبووووونەوەی لیوووژنەی وەاڵم دانەوەی
ڕاپووووۆرتی نێووووو دەوڵەتووووی لە ئەنجوووووومەنی وە,یووووران کووووردووە و ئەو 
داواکاریانەی ئاڕاستەمان کراوە وەاڵم دراوەتەوە و ئێستا  بەردەواموین 

 لە بەشداری کردنی ئەو کۆبوونەوانە.

 نگەی یاسوایی وە  نووێنەری دەسوتە بەشوداری بەڕێوەبەری گشتی فەرموا
کردووە لە بۆردی لۆجسوتی بوۆ بە دواداچووون و جوێ بە جوێ کردنوی ئەو 
بڕیووارانەی کە وکووومەتی هەرێووم دەری دەکووات بە مەبەسووتی چاکسووا,ی و 

 کەم کردنەوەی چاکسا,ی.

 خولەکان
خووولی شوویاندنی یاسووایی لە بەڕێوووەبەرایەتی گشووتی پەیمووانگەی دادوەری  (1

 .(٢/٧/٧١٠٢)رایەتی ئەکادیمی و ڕاهێنان لە ڕێکەوتی بەڕێوەبە
کوووردنەوەی خوووولی یاسوووایی لە ,انکوووۆی کوردسوووتان لە الیەن فەرموووانگەی  (2

ژمووارەی بەشوودار بوووو  (٧/٧/٧١٠٢)خۆپاراسووتن و شووەفافیەت لە ڕێکەوتووی 
 فەرمان ەر.(٧)
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خولی بەڕەنگار بوونەوەی گەندەڵی لە ژێر ڕۆشنایی سەروەری یاسا لە الیەن  (3
نگەی خۆپاراسووتن و شووەفافیەت بەشووی گەشووەپێدان و ڕاهێنووان لە فەرمووا

 فەرمان ەر. (٧)ژمارەی بەشدار بوو  (٠٩/٢/٧١٠٢)ڕێکەوتی 
خوووولی ,موووانی ئینگلیوووزی لە بەڕێووووەبەرایەتی گشوووتی کوووار و دەسوووتەبەری  (4

ژمووارەی  (١/٢/٧١٠٢)کووۆمەاڵیەتی بەشووی ڕاهێنووانی پیشووەیی لە ڕێکەوتووی 
 .فەرمان ەر بووە (٢)بەشدار بوو 

خولی سیستەمی سەرچاوە مرۆییەکوان لە الیەن فەرموانگەی خۆپاراسوتن و  (5
 بۆ سەرجەم فەرمان ەران. (٠٢/٧/٧١٠٢)شەفافیەت لە ڕێکەوتی 

 
 

 ئاستەگەکان
لەبەر کەمی میالکات نەتوانراوە هۆبەکان وەکوو پێوسوت بکورێتەوە تواکو  (1

بە  (٧١٠١)ئەرکوووی خوووۆی بە جوووێ بگەیەنێوووت بوووۆیە پێویسوووتە لە سووواڵی 
فەرموان ەری لوێ هواتوو لە یاسوایی و  نەوە و دامە,رانودن ژموارەیەگواسوت

 ووردبینی کارگێڕی بۆمان دابین بکرێت.
 نەبوونی شوێنی گونجاو و پیداویستی لە ئۆتۆم ێع و کەل و پەل. (2
 



 

 

 

 

 

ىخۆپاراستنورمانگهكانىفهچاالكییه
تفافیهشه  
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 یە داراییەکان بەشی ئاشکراکردنی بەرژەوەندی

 

عێییقا   –لە پەیییوە ی نییا دۆی دەسییتەی دەسییپاکی هەرێمییی کوردسییتان (٨٤)بەپێییی دییاددە 
هەڵاەسییتێب بە  بەشییی شاشییرقاکقدنی بەرژە ەنییایاە دارایاەکییان (٧١٠٢)ی سییاڵی (٠)ژدییارە

 اەکان کە سادانی ڕاسپێقدرا اندارای یە ڕێوشوێنەکانی  ەرگقتنی شاشرقاکقدنی بەرژە ەنای
ەساای بیانری   پکیو   سیەنەد ڕانی گواستنە ە  داهاتی دارایی   لە دانو بەرە   شادقازەک

عیینە ی لە نییا ە ە  دەرە ەی هەرێییێ دەگییقێتە ەد  ە بە د ادااییو ن دەکییا  لە ە  دییا ی د
ە  ە بەد ا پێکییرەک کقدنییی لە یەن ڕاسییپێقدرا ان  ە پکییرنانی زانااریاەکییان لە بارەیییانە 

 ا بە گیوێقەی یاسیای دەسیتە   ڕێنمایاەکیانی شاشیرقاکقدنی ەدااو نی بەدەسب هێنیانی نیاڕ
بە دۆکاودێنییب کییقدن     )شەسییتۆی داراییییپ بەپێییی هەدییان دییاددە شەه بەشییە لە هۆبەکییانی 

شەە  مەان ی یەکەمەی  (٦)لەماوەی  پێو دێبپ (بەد اگەڕانی راستااەکان   بەد ادااو ن
 ک کارو چاالکی لە بەشەکەمان ئەنجامدراوەکە بریتین لە:ئەم ساڵ کۆمەڵێ

پاڵپکییییب بە دییییاددە  :نەەەەاردنی یەەەەۆرمی ئاشەەەەکراکردنی بەرژەوەنەەەەدییە داراییەکەەەەان -١
ی (٣)عێیقا  ژدیارە  -لە یاسای دەستەی دەسپاکی هەرێمیی کوردسیتان (٣/هەشتەم/پێنجەم)

قدنی شەسیتۆی داراییی  ژدیارە لە ڕێنمایاەکانی شاشرقاک (٢)هەدوارکقا د   ە داددە  ٧١٠٠ساڵی 
 د بەشەکەدان  یۆڕدی شاشیرقاکقدنی بەرژە ەنیایاە دارایاەکیانی بەهەرد  (٧١٠٢)ی ساڵی (٧)

نیییارد  ە بیییۆ  راسیییپێقدرا ان لە گکیییب داه    (یەەەۆرمی کۆیەەەایی   یەەەۆرمی یەکەم)جیییۆری 
 دەزگاکیانی هەرێییێ  ە بەردە اه بیو ە لە  ەرگییقتنە ە   ییۆڕه   بەد اداایو ن کییقدن بییۆ شە 
ڕاسپێقدرا انە  لە کاتی دیاری کیقا  دا  ۆڕدایان نەگەڕانیاۆتە ە لە ڕێیئەی شاراسیتە کقدنیی 
نو سقا ی شاگیادارکقدنە ەپ شیایەنی شادیاژە پێیاانە دادەزرا ەکیانی هەرێمیی کوردسیتان لەه 

 پوۆسەیەدا تاڕادەیەکی زۆر ها کاری بەشەکەدان بو ن جئە لە دەزگا شەدنی   
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رەتییی پێەییمەرگەد شەننییودەنی شاسییایید دەزگییای  ەزا )تییایتە  سییەربازیەکانی هەرێییێ بە 
کە تا ەکو شيەتا  ێوای دا اکقدنی اەناجارەدان بە نوسقا ی  ەردی   پەیوەنیای  (شاسایی

 کقدن بە نوێنەرەکاناان لاەتی راسپێقدرا اناان بۆدان نەنارد  ەپ

 بەدواداچوونی داوا سزاییەکان: -٢

 -لە یاسیای دەسیتەی دەسیپاهی هەرێمیی هوردسیتان  (5) لە دیاددە (هەشیتەه)بە پێی بقگەی 
شە  دییاددەیە  (٣)هەدییوار هییقا د راسییپێقدرا ان هە لە دییاڵی  (٧١٠٠)ی سییاڵی (٣)عێییقا  ژدییارە 

پیو بیاەنە ە بەپێیی  ( یۆڕدی شاشیاقاهقدنی بەرژە ەنیایاە دارایاەهیان)دیاری هقا ن دەبێب 
   ٨   ٣)پ لە داددەهییانی (٧١٠٢)اڵی ی سیی(٧)ژدییارە  (رێنمییایی شاشییاقاهقدنی شەسییتۆی دارایییی)
رۆژ دیییاری هییقا ە بییۆ پوهییقدنە ە  گەڕانییانە ەی  ییۆڕدی  (٣١)ی شەه رێنمییایاە دییا ەی (5

 ییۆڕدی یەهەهد  ییۆڕدی )شاشییاقاهقدنی بەرژە ەنییایاە دارایاەهییان بەهەرسییی جییۆرەهەیە ە 
لە  (ەهەهی)لە  یەن راسییپێقدرا انە ە بییۆ دەسییتەپ  ە بەپێییی بییقگە  (دییولید  ییۆڕدی هۆتییایی

لە یاسای دەسیتە هەر راسیپێقدرا ێب بە شەنسەسیب د ا باە ێیب لە گەڕانیانە ەی  (٠1)داددە 
دانییل لە رێاە تییی دیییاری هییقا  لە  یەن دەسییتە بییۆ  (٣) ییۆڕه بییۆ دییا ەیەر زیییاتق بێییب لە 

دانیل زییاتق نەبێیب  ە بە  (٣)گەرانانە ەی  ۆڕهد سزا دەدرێب بە بەنا هقدن بۆ دیا ەیەر لە 
سەد دلاۆن دینار زیاتق نەبێب  ییان بە  (٠١١)دلاۆن دینار هەدتق نەبێب   لە  (٣)یەر لە غەرادە

ە ە شاداژەدیان پێیاا ەد لە دیا ەی یەهێب لەه د   سزایەپ لەسەر بنەدای شە  داددانەی لەسیەر
ابییقد  دا بەشییەهەدان دا ای سییزایی جو نییا  ە لەرێییئەی بەشییی دا اهییان لە  ەردییانئەی ڕ

نی  ارەیەر راسیپێقدرا  لە اەنیا داه   دەزگیایەکی هەرێیێ  ە بەد اداایویاسایی لەدژی ژدی
کییقد  ە بییۆ شە  غۆناغییانەی دا اکییان پێییی گەیکییتون  ێییوای درێدەکێکییانی زۆری دا اکییان   
  ازی پەیوەنییایمان لەگەال  یەنە پەیوەنایییاارەکان  ەو  نییوێنەری یاسییایی    ەردییانئەی 

 اونەک لەگەال تێتاناەکانمان لەسەر حوکمی دادگای لێرۆلانە ەکانپ  شەننادی شەه بەد ادا
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لێرۆڵانە ە  دەسپاکی بە راپۆر  دا ە بە بەڕێز سەرۆکی دەستە لە ڕێئەی بەڕێز بەڕێیوەبە  
گکتی  ەردانئەکەدان بە ەکالە د بە تیایتە  لە  دا اییانەی بەشیێوەی کۆتیایی دادیقا ن   

 پیاسا   رێنمایاەکانی دەستەیان تێاا جێتەجی نەکقا ە

 :ووردبینی ناوخۆيی یۆرمی ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکان -٣

 ٧١٠٢ی سیییاڵی  ٧لە رێنمیییایی شاشیییرقاکقدنی شەسیییتۆی داراییییی ژدیییارە  ٠١پاڵپکیییب بە دیییاددە 
بەشیییەکەدان   ردبانیییی زۆریییینەی شە   ۆڕدیییانەی کیییقد  ە کە لە  یەن راسیییپێقدرا انە ە 

ەسیتی دییاری کقدنیی شە  کەه   کوڕییانەی لە پوکقا ەتە ە  گەڕێنیارا ەتە ە دەسیتە بە دەب
پوکیییقدنە ە   ۆڕدەکیییان بیییو نی هەیە بەدەبەسیییتی گەڕانیییانە ە  بیییۆ راسیییپێقدرا ان   

 تە ا پوکقدنە ەیانپ

  ووردبینی دەرەکی یۆرمی ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکان:  -٤

نی کیانی شاشیرقاکقدبەدەبەستی لێرۆلانە ە لە ڕاسیب   در سیتی شە  زانااریایانە  لە  ۆڕدە
  ردبانیی کقدنیی )دنەی ایقا ە لە یەن ڕاسیپێقدرا انە ەد لکربەرژە ەنایاە دارایاەکان تۆدیا

پقس   ژدارەیەو  ەردانتەری بەک  سەردانی هەریەکێیو رکە پێرهاتو ە لە بە (زانااریاەکان
تی بەڕێییوەبەرایەتی گکییتی تۆدییارکقدنی دییانو بەرە لە  ەزارەتییی داد   بەڕێییوەبەرایە)لە 

هە لێیق لە /گکتی هاتو اۆ لە  ەزارەتی نا دۆ   لسی بانری نا ەنیای لە هەرێمیی کوردسیتان
 ەزارەتی دارایی   بەڕێوەبەرایەتی گکتی تۆدارکقدنی کۆدپانااکان لە  ەزارەتی بازرگیانی   

کقد  ە بۆ کۆکقدنە ە  زانااری لەسەر سادانی ڕاسیپێقدرا ان   بەرا رد کقدنیی  (پاکەسازی
  زانااریایییانەی لە یەن ڕاسیییپێقدرا  تۆدیییارکقا ەپ تیییا ەکو شێەیییتا بەشیییەکەدان لەگەال شە

  ردبانی بیۆ  یۆڕدی بەشیێو لە ڕاسیپێقدرا ان کیقد  ە  ە شەننیادی جۆرا جیۆر بەدەسیب 
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هاتو ن لەسەر ڕاسب   در ستی شە  زانااریاانەی لە  ۆردەکانایان تۆدیارکقا ە بە ه بەهیۆی 
 نهێنی بو نی 

 

اتوانقێب لەه ڕاپیۆڕتەدا شادیاژە بە شەننادەکیان برقێیبپ شیایەنی شادیاژە کۆی شەه پوۆسەیە ن
پێیییاانە کە شەه پوۆسیییەیە زۆر بە سەیییتی بەڕێوەدەاێیییب بەهیییۆی درەنیییل  ەاڵه دانە ە  
بەڕێوەبەرایەتااەکان جا بەهۆکاری نەبیو نی داتابەیەیی پێکیرە تو  بێیب کە زانایاری تێیاا 

ەر ڕاسپێقدرا   ێوای بو نی دوڵو   سیادان ییان تۆدارکقابێب یان نەبو نی زانااری بێب لەس
 بێبپ ەهەرهۆکارێری تق کە پەیوەنای بە نهێنی هێکتنە ە  زانااریاەکانە 

 پاراستنی یۆرمی ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکان:  -٥

دەبەسیییتا پاراسیییتنا گکیییب شە  زانيار يیییانەی لە نیییا ەرۆهی  یییۆڕدی شاشیییاقاهقدنی ەب
هیییان تۆدیییارهقا ە لە  ەن راسیییپێقدرا انە ەد  ە پاراسیییتنی دیییودی بەرژە ەنیییا يە دارا يە

 ۆڕدەهان لەهەر تێاچو ن   لە نا اونێب بەشەهەدان د ای دابين هقدنیی پێاا  ەیتيەکانی 
لە هۆدپيییوتەر   سییاانەر دەسییتی هییقد  ە بە پوۆسییەی سییااناقدنی گکییب  ییۆڕدی گەڕا ەی 

 ( یۆڕدی  ەهەه    یۆڕدی هۆتیا ی)ری شاشاقاهقدنی بەرژە ەنا يە دارا يەهان لەهەرد   جؤ
رێاخەییتنيان لەسییەر بنەدییای جییۆری  ییۆڕه   نییا ی راسییپێقدرا    کییۆدی  ییۆره   شییوێنی 

 هارهقدنيانپ
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 (گەشەپێدان و راهێنان)كار و چااڵكیەكانی بەشی 

 

 -هەڵەا ە بە شەنناداانی شە  هار   اااڵهاانەی دوارە ە:

لەگەال زانایییۆی هوردسیییتان بیییۆ شە   بە هەدیییاهەنئی (HR)هیییقدنە ەی دیییولێای  •
 ٠٠/٠/٧١٠٢-1ڕۆژ لە بەر اری  ٣ ەردانتەرانەی هەڵئقی بو انادەی هارگێقین بۆ دا ەی 

هقدنە ەی دولێای یاسایی بە هەداهەنئی لەگەال زاناۆی هوردستان بۆ لێاۆلەران  •
نا ناکیییانی یاسیییایی جایییا از هە لە یەن  ٠٧  یاسیییایەهانی دەسیییتەهەدان لەژێیییق 

دیییولە  ٧٢/٧/٧١٠٢-٠٧نیییی هە لێیییقە ە دیییولەهە پێکیییاەک هیییقا لە بەر اری داد ەرا
ڕۆژی دایەنیا لە هۆتیایی بو انیادە بەسیەر بەشیااربو انی  ٠٧بەردە اه بو  دیا ەی 

 دولەهە دابەشاقاپ

سییییەنتەری  -(ETTCهییییقدنە ەی دولێییییب بە هەدییییاهەنئی لەگەال رێاخییییقا ی •
 konrad Adenaureتون شەدێنیا یق سیتا )   (تەهنەلۆجاا   ڕاهێنیانی شە ر پیی

Stiftung)  بەرەنئاربو نە ەی گەناەڵی لەژێق ڕۆشنایی سەر ەری )لەژێق نا ناکانی
 پ٠٣/٨/٧١٠٢-1ڕۆژ لە بەر اری  5بۆ  ەردابەرانی دەستەهەدان بۆ دا ە  (یاسا

لەنێوەناەهانی دوێناناا  (دەسپاهی  اتا   تنی ڕاستاەهان)شەنناداانی هەڵمەتی •
غوتابخییانە  ٧5تییوانقا  ٣/5/٧١٠٢تییاهو  1/٨ی هە لێییق لە بەر اری لە سییەنتەری پارێزگییا

هەڵیمەتەهە  ,هەزار غوتابی سو ددەنا بو  لەه هەڵیمەتە ٠٧بەسەر باقێتە ە نزیاەی 
 لە ساڵی نوێی دوێنان بەردە اه دەبێبپ
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 (هپدینیییاار حەیییان)هە لە یەن  (پقاهتازەهقدنیییی یاسیییای شارسیییتانی)دیییولی  •
ڕۆژ  بیییییۆ  ەردیییییانتەرانی  (5)بیییییۆ دیییییا ەی  ٧١/٢/٧١٠٢-٠٢   تیییییقایە ە لەبەر اری

 . ەردانتەر (٧5)دەستەهەدان بە بەشااری 

  هە لە یەن  (دیاكر   بەرزە تیی  ەردیانتەران   دانەنکیانی دەدەنیی)دولی
 (5)  تیقایە ە بیۆ  ەردیانتەرانی دەسیتەهەدان بیۆ دیا ەی  (نهپدیناار حەا)

 . ەردانتەر (٧5)بە بەشااری  ٧٢/٢/٧١٠٢-٧٣ڕۆژ لەبەر اری 
  شەتەهێتی نێودە ڵەتی تێئەیکتن لەجاا ازی هەلتورەهیان بە جەدیب )دولی

بەهەدییاهەنئی لەگەال سییەنتەری  (هییقدنە ە لەژێییق ڕۆشیینایی سییەر ەری یاسییا
جییان )نادییارا لە یەن بییالوێزی پێکییوی سییویا تەهنەلوجاییای شە ر پییی شەن

 (5)  تقایە ە بیۆ  ەردیانتەرانی دەسیتەهەدان بیۆ دیا ەی  (شەهەل نورد نار
 . ەردانتەر (٧١)بە بەشااری  ٠١/٤/٧١٠٢-٢ڕۆژ لەبەر اری 

  دیزاینایییقدن   جێتەجێاقدنیییی سیییتقاتادیەتی بەرەنئیییاربو نە ەی )دیییولی
ەهەدییاهەنئی لەگەال سییەنتەری ب (گەنییاەڵی لەژێییق ڕۆشیینایی سییەر ەری یاسییا
  تیقایە ە بیۆ  (دپهارین هۆیکیەر)تەهنەلوجاای شە ر پی شەننادارا لە یەن 
بە  ٠٢/٤/٧١٠٢-٠٣ڕۆژ لەبەر اری (5) ەردیییانتەرانی دەسیییتەهەدان بیییۆ دیییا ەی 

 . ەردانتەر (٧١)بەشااری 
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کەەەەەارو چاالکیەکەەەەەانی بەشەەەەەی پەیوەنەەەەەدی لەگەڵ ر ک ەەەەەراوە 
 ناحکومییەکان :

 
هەڵمەیەی )دە اه بیو  لە شەننادیاانی پیوۆژەی ر بیە (٧١٠٢) سیالی   لەدان بەشەکە

شەه پوۆژەیە گەڕان بو  بەنیا  دادەزرا ە  (بەرەن اربوونەوەی وەرگرینی بەرییل
دزدەتئوزاریەکانی حرودەتی هەرێمی کوردسیتان کە ڕاسیتە دۆ پەیوەنیایاان 

ەکان پێکیرەک بە دەڵرە ە هەیە لە یەن اەنا دادۆسیتایەکی پەیپۆڕ سیامانار
 کقاند لەه دادەزرا انەی دوارە ە بەڕێوە او ن:

 ەردیانئەی کیارگێوی   داراییی کە / ەزارەتی دوێنانی بااڵ توێدینە ەی زانەتی  /١
 شرقاپ لە یەن دپشەدان  ەرەج پێکرە (٣/٠/٧١٠٢)لەڕێرە تی 

د.محمەەد ) یەن  ٠٣/٧/٧١٠٢لەبەر اری   ەزارەتییی شییارە انی   گەشییب   گییوزار /٢
 شرقا کەتاایاا شەه شوێنانە بەشااربو ن: پێکرە ( کانیر

  ٠/شارە انی 
  ٧/شارە انی 
  ٣/شارە انی 
  ٨/شارە انی 
  5/شارە انی 
  ٢/شارە انی 

 

بەڕێییییوەبەرایەتی هیییاتو اۆی هە لێیییق  هە لە ڕێرە تییییی / ەزارەتیییی نیییا ەدۆ/٣
 شرقاپ پێکرە (د.محمد ر کانی)لە  یەن  (٧٧/٧/٧١٠٢)
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 ەو سیییییەبارە  بە شاسیییییتی  ەرگقتنیییییی بەرتایییییل لە شەننادیییییاانی راپقسیییییاا

دادەزرا ەکییانی هەرێمییی کوردسییتان,  ە دەردەییتنی شەننییادی راپقسییاەکە لە 
 شێوەی  ێنەی هێلراریپ

  بەهییۆی شە ەی بەشییەکەدان بییۆ دییا ەی اەنییا دانئێییو بەرپقسییی نەبییو ە بییۆیە
 کار اااڵکاەکانای بۆ دا ەیەو سەب بو ە بۆ شاگاداریتانپ

 
کە لە  یەن  ٧/٤/٧١٠٢اری کیییییقد لە داتانئێیییییو لە بەر اری بەشیییییەکەدان بەشیییییا*

رێرخقا ی ستۆپ بۆ دژە گەناەڵی بە ها کاری شاناەتاوتی ری ۆره بیۆ گەشیەپێاان 
(RID)   ەدەنی لە پوۆسیەی ااکەیازی بەشااری کۆدەڵی د )لە اواراێوەی پوۆژەی
ری لە بیییارەی ااکەیییازیەکانی  ەزارەتیییی کار بیییا (نە ەی گەنیییاەڵی  بیییوڕ  بەڕ  

 کۆدەاڵیەتی رێرخقابو پ
 

هەڵەییا بە سییەردانارقدنی  ەزارەتییی شە غییا    ٠1/٢/٧١٠٢بەشییەکەدان لە بەر اری *
کار بییاری شییایانی بە هەدییاهەنئی لەگەال بەڕێییوەبەرایەتی گکییتی پەیوەنییایاەکانی 

  ەزارەتی نا بقا  لەپێنا  پوۆژەیەو تایتە  بە دژە گەناەڵی لەڕێی شایانەکانە ەپ
 

گیۆی  بەشااریمان کقد لە کۆن وانەیی پیێرە ە ژییان   گ تو ٧٧/٤/٧١٠٢لە ڕێرە تی *
 شاشتاانەی شایانەکان کە لە یەن دەزگای ژیان بۆ دا ەکانی دقۆڤ رێرخقابو پ

گقتنیی پەیوەنایمان بەسب لەگەال زۆربەی شیایان   شایانزاکیان    ەر 1/٧١٠٢دانئی *
ەکەن   رێئیییا ایییارە  ە شایانایییانەی کە بیییاس لە دژە گەنیییاەڵی ددشە  دە    سیییق 

 سزاکانای کە بەگوێقەی شایانەکاناان لەبارەیانە ە باسرقا ەپ
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ئەو الیەن و ئەەایین و ئەەایینزانەی کە وەاڵمەەی ئێمەیەەان داوەیەوە یەەاوەکو ئێ ەەتا 
 دەقی ئایینی دژە گەندەڵیان بۆ رەوانە کردووین :

 یەکێتی زانایانی شایانی شاەكه /٠

 بەهاشاەکان /٧

 زەردەشتاەکان /٣

 کاکەیاەکان /٨

 شێزیایەکان /5

 
تییایتە  بە  ٠٠/٠١/٧١٠٢بەشییااریمان کییقد لە کۆن وانەییێری بەهاشاەکییان لە رێرە تییی *

 شایانی بەهاشاەکان   ر حاەتی لێتوردەیی   پێرە ە ژیان لە یەن شە انە ەپ
بەشااریرقدنمان لە کۆڕبەنای کۆدەاڵیەتی کوردستان لە شاری هە لێیق لە بەر اری *
 ڕۆژی شەدمە کە تاایاا اەناین ڕێرخقا ی دەدەنی بەشااریان تاادا کقدپ ٠٧/٧١٠٢/1
بەشیییااریرقدنمان لە پكنێیییو بە نیییا ی شاشیییتە ایی   پیییێرە ە ژییییانی پێرهیییاتە *

 ڕۆژی سی شەدمەپ ٠٧/٠٧/٧١٠٢ر اری نەتە ەیاەکان لە شاری هە لێق بە
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 بەشی شەیاییەت و رەیتاری وەزیفی کاروچااڵکی                   
 
شاسییتی پێکییاەک هقدنییی )باڵ کییقدنە ەی دەرشەننادەکییانی ڕاپقسییی لەسییەر  (٠

لەدادەزرا ە دیییزدە  گیییوزاریە گکیییتاەهان لە هەرێمیییی  (دیییزدە  گیییوزاری
کوردسیییتان کە پێکیییتق شەننادیییارابو  لە یەن  ەردیییانتەرانی بەشیییەکەدان لە 

 ەهان لەشەننادی راپقساەهان تیاهو سایتی دەستە  ە شاگادارهقدنە ەی دادەزرا
   .هاری لەسەر باەن 

 
شەنناداانی سامانارێو لەدییوانی دەسیتەی دەسیپاکی بیۆ بەڕێیوەبەری گکیتی  (٧

دیوانی سەرجەه دادەزرا ە گکتاەکانی هەرێمی کوردستان بیۆ ڕ  نریقدنە ەی 
لە ڕۆژی یەککیەدمە بەر اری  (٧١٠٢)ی سیاڵی (٠)ڕێنمایی ڕە تای  ەزی ی ژدارە 

(٠1/٧/٧١٠٢) . 
 
شەننادیییاانی سیییامانارێو لە زانریییۆی نیییۆلای بیییۆ دادۆسیییتایان   غوتابایییان     (٣

دوێنییاکاران    ەردییانتەرانی زانرییۆکە بە دەبەسییتی ڕ  نرییقدنە ەی بییوگە   
لە بەر اری  (٧١٠٢)ی سییاڵی (٠)داددەکییانی ڕێنمییایی ڕە تییاری  ەزی ییی ژدییارە 

 پ (٧١٠٢/5/٠٢)
 
ی تسییتەی دەسییپاکی بییۆ بەڕێییوەبەرانی دەشەننادییاانی سییامانارێو لە دیییوا (٨

سەرجەه دادەزرا ە گکتاەکانی هەرێێ بۆ ڕ  ناقدنە ەی  (دۆیەتی –یاسایی )
-٧٣)لە بەر ارەکیییانی  (٧١٠٢)ی سیییاڵی (٠)ڕێنمیییایی ڕە تیییاری  ەزی یییی ژدیییارە 

 پ   (٧٨/٢/٧١٠٢
لەرێنمییایی رە تیاری پاکییەیی بییۆ  ەردییانتەرانی  (٣٢)کیارکقدن لەسییەر دییاددەی  (5

ەرێمییی هوردسییتان هەدییۆی لەشادییادەهقدنی نمییو نەیەهی هەرتییی گکییتی لەه
بەڵێنییادە دەبانێییتە ە هەپێویەییتە لە یەن سییەرجەه  ەردییانتەرانی هەرێییمە ە 
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شامییزا باقێییب هەپابەنییان بەرێنمییایی رە تییاری پاکییەیی  ەردییانتەران   بەلییێن 
 .نادەهە لەدۆساەی هەساەتی  ەردانتەر دەپارێزرێب

 
ەه دادەزرا ەگکیییتاەکانی هەرێمیییی هیییۆهقدنە ەی زانایییاری لەسیییەر سیییەرج (٢

  ژدارەی پەیوەنیایرقدن بە   ی دادەزرا ەکان   نا ناکاناانکوردستان  ەهو نا
دادەزرا ە لەگەال نا ی بەرپقسی دادەزرا ەکە   ژدارەی پەیوەنایرقدن پێیاە ە 

. 
 

سیییییییەرجەه  ن لەسیییییییەر هییییییۆهقدنە ەی زانایییییییاری لەبەردە اه بو نمییییییا -
 ی دادەزرا ەکیییان   تان  ەهیییو نیییادادەزرا ەگکیییتاەکانی هەرێمیییی کوردسییی

  ژدیییارەی پەیوەنیییایرقدن بە دادەزرا ە لەگەال نیییا ی بەرپقسیییی  نا ناکیییان
 .دادەزرا ەکە   ژدارەی پەیوەنایرقدن پێاە ە 

 ەکیییو بەڕێزتیییان شاگیییادارن کە کار ایییا کی بەشیییەکەدان پەیوەنیییای  :یێبینەەەی 
نار سیب لە ڕاستە دۆی هەیە بە شاستی  ەراهەدتیو نی ژییانێری شاسیایی   تە

هەرێماا تاکو بتوانان کار اا کاەکانمان شەنناه باەین بەاڵه بەهیۆی شەه دۆدە 
میان  ەکیو پێویەیب جێتەجیی ەکانتای هەرێێ ناتوانان کار اا کانالەبارەی شێە

 برەین پ
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 بەشی کارگێڕی
  

بەشی کارگێوی بە پێیی سییییییاەتەدی نیا ەدۆی بەڕێیوەبقدنی دەسیتەی دەسیپاکی 
پەننا نۆ  شاداژەی پێریقا ە  (51)لە بەشی یەکەه  داددەی   (٧١٠٢)ی ساڵی  (٠) ژدارە

کە شەه بەشییییییە د ای گۆڕانراری تەنها  ەکو بەک دا ەتە ە   هاچ هۆبەیەکی نیاە 
 پ  
 بەشی کارگێڕی 

شیییای   کارەکیییانی شیییییییەه  بەشیییە  بیییقیتاە  لە کییییارگێقی   پێکیییرەک کقدنییییی 
 ەردییییییانئە   ە دابانرقدنییی پێاا یەییتااەکانی دزدەتئییوزاری بییۆ  ەردییانتەرانی 

  ەردانئە   پارێزگاری کقدناان   ااکرقدنە ەیان   ە بەرە پێییییی بقدناانپ
لە کییاری دۆڵەتییاا  هەڵاەسییتێب بە شاداژەپێییاان   ڕێرخەییتن   بە د ا دااییو نی 

 دۆڵەتی  ەردانتەرانی  ەردانئە پ 
دیادەبو نی  ەردیانتەران لە ساەیتەدی  ە شادادەکقدنی ڕاپۆرتی ڕۆژانەی تۆداری شا

شەلارتقۆنی   تۆدارەهانی هاتو     دەراو ی نو سقا ەهانی  ەردیانئە    ەرگیقتن 
  پێاانی نو سیقا ەکان بە  ەردانئەکیانی تیقی دەسیتەکەدان  ە پۆسیترقدناان بیۆ 

  ەردانئەکان    یەنە پەیوەنایاارەکانی دەرە ەی دەستەپ 
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  ەردانئەیە بەپێی شەه دکتەیە دقا ەتە ڕ  پداتای دۆڵەتی شەه 

 دۆڵە  
دیییییییییۆلەتی 

 شاسایی
دییییییییییییۆلەتی 

 دایرایەتی
دییییییییییۆلەتی 

 نەدۆشی
دییییۆلەتی شاسییییایی 

 بەنو سقا 
دییییییییییییۆڵەتی 

 دوێنان
 ٧ ٣ ٧١ ٠ ڕۆژ ٨1١
 
 
داتییای هییاتو    دەراییو ی نوسییقا ەکانی تییایتە  بە  ەردانئەکەدییان بە پێییی شەه  

 دکتەیە دقا ەتە ڕ  پ
 دەراو  هاتو 
 نو سقا  ٠١٠ نو سقا  ٣٤٤

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

وكارگێرىكاروبارىىرمانگهفهكانىچاالكییه
 دارایى
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کاروباری کارگێری و داراییفەرمانگەی   
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 دەربارەی کاروچاالکیەکانی فەرمانگەی کاروباری کارگێری و دارایی

 

یاساایی هەماواری یەکەمای  یاساای دەساتەی   اتی (٧١٠٢)ی ساایی  (٢)بەپێ ی یاسای ژمارە 
بر ەی چوارەم فەرمانگەی کاروباری کاار رری دەسپاکی هەرێمی کوردستان مادەی دوازدەهەم 

 (٧١٠٢)ی سااایی  (٠)و دارایاای بە پااێ ی سمیااتەمی بەرێااوەبردنی ناااوبۆی دەسااتە بە ژمااارە 
 .(٢٧)فەصلی دەیەم ماددەی 

 فەرمانگە پرک هاتووە  یەم بەشانەی بوارەوە. 

 بەڕێوەبەری   تی کاروباری کار رری و دارایی بەڕێوەی دەبات. /یەکەم

 سکرتاریەتی بەڕێوەبەری   تی بۆ ڕێکخیتنی کارەکانی بەڕێوەبەری   تی . /دووەم

 فەرمانگە یەم بەشانە پرک دێت. (٢٥)مادەی 

 بەشی کارگێری. /دووەم .                      بەشی سەرچاوەمرۆییەکان /یەکەم

 و ئامار. بەشی پالن /چوارەم                                        .بەشی دارایی /سێ یەم

 .بەشی زانیاریەکان و کۆمپیوتەر /پێنچەم
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 بەشی سەرچاوەمرۆییەکان
 

 لەم هۆبانەی خوارەوە پێک هاتووە. بەشی سەرچاوەمرۆییەکان
 هۆبەی دۆسیەکان./٣          هۆبەی خۆیەتی. /١
 هۆبەی هاتوو و دەرچوو./٤              هۆبەی میالک./٢
 هۆبەی ناسنامە./٥

 
بەم شیێوەیە  (٣١/١٢/٢١١٢)تیاکو  (١/١/٢١١٢)لە  بەشیی سیەرچاوەمرۆییەکانانی سەرجەم کارەک
 بەڕێوەچووە.

 تەواو کردنی سەرجەم دۆسمەکانی فەرمانبەرانی دەستەکەمان بە سکان کردنمان._١
 دروست کردنی ناسنامە بۆ فەرمانبەران ._٢
ە و کاااری یەسااەر نووسااراوە یەامااان تۆمااارکراو(٩٨١)نووسااراوی هاااتوو بۆفەرمانگەکەمااان _٣

 کراوە .
 نووسراو دەرچووە. (٥٥٥)نووسراوی دەرچوو یە فەرمانگەکەمان  _٤
 فەرمان دەرچووە.(٥٥٢)فەرمانی دەرچوو یە فەرمانگەکەمان _٥
 بڕیار دەرچووە. (٢٢)ژنەی دیاری کردنی دەرماڵە یە فەرمانگەکەمان يبڕیاری ی_٥
 بڕیار دەرچووە . (٤)کەمان ژنەی هەژمار کردنی بزمەت یە فەرمانگەمبڕیاری ی_٢
ساااەرجەم مۆڵەتەکاااانی فەرماااانبەران بە شاااروەی داتاااابەیا داناااراوە باااۆ دیاااارکردنی _٩

 ڕەصمدەکانمان.
 فەرمانبەر بەشروەی  رێ بەست دامەزراوە یە دەستەکەمان .  (٢١_)٨

 .  فەرمانبەر  واستنەوەی ڕاژەیان بۆ ئەنجام دراوە بۆ سەر ممالکی دەستەکەمان (٢٩) _١١
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 ەشی کارگێریب

  

و  یسەرپەرشتی کردنی سەرجەم ئمش و کارەکاانی کاار رری یە باواری بەڕێاوەبردن و بزمەتگاوزار
 هونەری بۆ دەستەکەمان 

 .بانەی خوارەوە پێک هاتووەۆلەم ه
 .هۆبەی پەرتوکخانە/٣ .                                     هۆبەی پرسگە/١
 .هۆبەی هونەری/٤ .       هۆبەی خزمەتگوزاری و ئامێرەکان/٢
 .هۆبەی کۆگا/٥

 
 .سەرجەم ئیش و کارەکانی بەم شێوەیە بەڕێوەچووە

یمادەی کارەباایی و ۆو م ەکاانسەرجەم  کارەکاانی ئۆتۆمبرلسەرپەرشتی و چاودێری کردنی  _١
 دابمن کردنی سووتەمەنی و چاککردنەوەی یە کاتی پروییت.

 کان. سەرپەرشتی کردنی سەرجەم کارەبزمەتگوزاریە _٢
 چاودێری دەوامی فەرمانبەرانی فەرمانگەکەمان._٣
جەردی /وەر اارتن/بەکاارێ  اارتن/دەربیااتە/سااووتەمەنی/ژنە یە کااڕینماای(٢٤)پرااک هرنااانی _٤  زنە.ەجەردی ب/کۆ ا
ی کوردساتان عئمانە و دابمن کردنای ڕۆژناامەی وە ااکخوڕێکخیتنی ئمش و کارەکانی پەرتو_٥

 تا دوا ژمارەی ئریتا
 .ە (٢١١٤)ژمارە 

 دابەش کردنی پۆستەی ناوەوە و دەرەوەی دەستەکەمان._٥
 ڕاپەڕاندنی سەرجەم ئمش و کارەکانی کارەبایی و ئامررەکان._٢

ئۆتااۆمبرلی  (١)یە ەڵ  (٢١١٢)ئۆتااۆمبرلی پمکاااڵ دباان کااابمنە مۆدێاا   (٤)داباامن کردناای _٩
ەرمااانگەی انی فمەت بااۆ ڕاپەڕاناادنی کارەکااویەایەن سااەرۆکی  کاا کە(٢١١٢)انااد رۆزمۆدێ  

 .دەسپاکی دەستەکەمان یەیرکۆڵمنەوەی دهۆک 
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 بەشی دارایی
 

دەسااترت بە دانااانی بااوودجەی سااااڵنە و رێکخیااتنی   اات ڵبەشاای دارایاای دەسااتەکەمان هە
بەڵگەکانی  ەید و وەر ارتن و بەر  کاردن  و رێکخیاتنی تەرازووی پراداچونەوەی مانگاانە و 

چەی فەرمانبەران و تۆماارکردنی   ات کاارە راپۆرتی دارایی و رێکخیتن و بەر  کردنی موو
دارایمەکان یە تۆمارەکاانی ژمررکااری و بەر  کردنای پاارەی  رێبەسات یە ڕووی دارایامەوە بە 

 هەماهەنگی یە ەل بەشی یاسایی دەستەکەمان.   

 -سەبارەت بە ژمارەی ئەژمرری جاری بانکممان سێ ئەژمررمان هەیە یە بانکی برایەتی :_

 بۆ بەرجی و پر منەی جۆراوجۆر و بەردەوام. (١٢٨)ئەژمرری _١

 بۆ بەرجی مووچەی فەرمانبەرانی هەمم ەی و  رێبەست. (١٢٢)ئەژمرری _٢

 بۆ  یابی دابراوی دەستەکەمانە. (١٢٣)ئەژمرری _٣

بە هۆکاری نەبوونی بوودجەی سااڵنەی  کومەتی هەرێمی کوردستان یەبەر  ەیرانای دارایای _
کااریگەری یەساەر پاالن و کاروبااری دەساتەکەمان هەباووە هەوڵ  بوودجەمان باۆ دانەناراوە و

کۆی   اتی بەرجمەکانماان  (٣١/١٢/٢١١٢)دراوە کەمترین بەرجی بکرێت یە کارەکانماندا تاکو 
ساێ ملماار و ساەد و شەسات و دوو ملماۆن و پرانو ساەد و نەوەد و ساێ (٣ ١٥٢ ٥٨٣ ٥٥١)بڕی 

 ب تەی بوارەوە بەر  کراوە. هەزار و شەش سەد و پەنجا دینار بووە بە پێ ی

 

 

 



٧١٠٢هەرێمی کوردستان ساڵی  سپاکی ده ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی  
 
 

  
 732 

 
  

 (٣١/١٢/٢١١٢)تاکو  (١/١/٢١١٢)خشتەی کۆی گشتی خەرجیەکان لە 

و  
ااااا
ااااا
ناا

ارە
یتم

ای
و   
ااااا
ااااا
ناا

ات
نفق
ای

 

ص 
ایف

 

ادە
ایم

و  
این

 

م  
ااااا
صا
تفا و 
این

 

کاااااااۆی   اااااااتی         ایبمان
 دینار

کۆی   اتی فەصالی یەکەم             ٠ ٠ ٧
 (ایرواتب و ااجور)

٢ ٩٨٥ ١٥٢ ١٥١ 

کۆی   اتی فەصالی دووەم        ٧ ٠ ٧
 (ایمیتلزمات ایخدممە)

٥٩ ٥٥١ ٢١١ 

کۆی   تی فەصلی سارمەم                        ٥ ٠ ٧
 (ایمیتلزمات اییلعمە )

٨٢ ٣١٩ ٢٥١ 

کۆی   تی فەصلی چوارەم              ٢ ٠ ٧
 (صمانە ایموجودات)

٢١ ٩٤٣ ٥٥١ 

    کۆی   تی فەصلی پرنجەم                    ٢ ٠ ٧
 (اینفقات ایرأسمایمە )

٥٥ ٤١١ ٥١١ 

کاااااۆی   اااااتی فەصااااالی     ٢ ٠ ٧
ایمناااااا  )شەشااااااەم            

وااعاناااااات و مصاااااروفات 
 (ابری

٢٨ ٣٥١ ١١١ 

 (٣ ١٥٢ ٥٨٣ ٥٥١) کۆی گشتی
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 باڕی (٣١/١٢/٢١١٢)تااکو ( ٢١١٢ /١/١ )بەرجی  رێبەساتی فەرمانبەرانماان هەباووە  یە-
وت سەد و پەنجا و سێ هەزار و سێ ساەد و پەنجاا شەست ملمۆن و  ە(٥١ ٢٥٣ ٣٥١)

 بەر  کراوە. (ایرواتب وااجور)دینار بووە یە ەڵ کۆی   تی فصلی یەکەم 

بەر  کردنی پارەی  ارێ بەساتی ئۆتۆمبرا  باۆ بەڕێوەبەرایەتمەکاانی یرکاۆڵمنەوەی -
 ١١٣ ٢٥١)سلرمانی و دهۆک و فەرمانگەی کاار رری و دارایای باۆ دەساتەکەمان بە باڕی 

یە  چاا  و شااەش ملمااۆن و سااەد و سااێ هەزار و دووسااەد و پەنجااا دینااار بااووە(٤٥
 .(٣١/١٢/٢١١٢)تاکو (١/١/٢١١٢)ڕێکەوتی 
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 بةشي ثالن و ئامار
 

 وه ی باواره م هۆباناە یاە  ی كاروباری كاار رری و دارایماە رمانگە فە  ر بە سە  شی پالن و ئامار كە بە  
 : پرك هاتووه

  ندازه ی ئە هۆبە -٣        ی پالن هۆبە -٢     ئامار ی هۆبە١-

 شی پالن وئامار كانی بە كیە ره سە كاره
 سپاكی. ی ده ستە ده یران رمانبە م فە رجە سی  سە ی زانماری كە وه كۆكردنە 
 تای  زاره ڵ وه  اە نگی یە ماهاە هە  ساپاكی باە ی ده ساتە اری ده ی تاە ب اە دانان و دیزاین كردنی نە
 . كرێت ر ده سە ئریتا كاری یە  جێ كردن كە و نم تە وه دانكردنە هئاو

 سااااپاكی و  ی ده سااااتە ڵی و ڕۆڵاااای ده نااااده ی  ە رباااااره ده یك شاااای پااااالن وئامااااار ڕاپرساااامە بە
تی  ز اكااانی  كومااە رانی دام و ده رمانبااە فە  شاارك یااە بە  كااە انجام د تمااان ئااەی هاواا  وه هۆشااماركردنە

ڕوو بااۆ زیاااتر  بیااتۆتە و زانماااری  ناادێك داتااا هە  شااداریان تراادا كااردووه رێمی كوردسااتان  بااە هااە
كی  یە شاروه  دا بە پرسمەام ڕ سپاكی,یە ی ده ستە ده  و  ئاشناكردنی هاواڵتمان بە كە ستە رچاوڕوونی ده بە
رتی   ااتی  رانی كااە رمانبااە مرااك ڕاو بۆچااوونی فەشااكردنی فۆر   ی پر كە چوارچرااوه  یاادانی یااە مە
ی  ساتە ی ده وه هماوای ئاە  ڕوو باە  باراوەتەساپاكی  ی ده ساتە ی دهڵاڵی و ڕۆ ناده ی  ە ی دیاارده ربارهەد
ی  وه نگاربووناە ره ر باۆ بە  اە  كانی بخاتاە وڵاە تر هە كی تۆكماە یە شاروه بە  ند برت وه سپاكی سوودمە ده

وڵی  هااە  وام یااە رده بااە  ی كە كمە ره سااە  ركااە ڕای ئە هر سااپاكی سااە ی ده سااتە ده ,ڵی  نااده ی  ە دیااارده
  یاە ك هە اڵم ڕاساتمە و سامممنار  ,باەڕ ی  وۆرك ۆپ و كۆ ڕێگە  یە   ی هاواڵتمان دا بووه وه شماركردنەهۆ
وتنی ئاابووری  پر اكە راقراع ی ئاازادی ۆساەڕدوای پ  رێمی كوردستان  یاە ین ,هە ی پربكە بێ ئاماژه ئە

ڵكو  ربگرێت باە یتوانی سوودی یروه كی  ونجاو نە یە شروه بە  وه دابە اڵم بە بمنی بە  بۆوه  زۆر باشی بە
    كارهرنانی سامانی   تی بە ردان و براپ بە ده هە ڕای بە هر ئا ارێكی زۆر براپدا برد سە  بەرێمی  هە
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  دهئاایو  وهەی پاێ  وه تاا باواره  وه اڵتە سە می ده ڕه هە  یە  ك  كە یە دیارده  ڵی كرده نده موو جۆرێك,  ە هە

 ز ئاسات  اە كاربوونی بتوانرت یە ستبە ی ده كورتە  و  ماوه سپاكی یە ی ده ستە ده  ئاسان نمە  بوون ,بۆیە
واوی چامن و  یتورێك تاە كاە  ڵی بۆتاە ناده  ە  نی دابرت چونكە ده ی مە ڵگە دابوازی هاواڵتمان و كۆمە و

  وام یااە رده ,بااە  بووه وەسااتان نااە سە دهسااپاكی  ی ده سااتە شاادا ده وه ڵ ئە  ااە یە  وه كااانی  رتۆتااە توێژه
دوای   یااە وانە ون یە ربكاە كانی ده نجاماە ره وبۆ ده ركارێك بكرێات ڕاساتە هاە  رجمش نماە ماە  وڵدایاە هە
بنااربرنن و وە یە ئریتاشاادا ئەو راسااتممە یە   وره سااپاكی زۆر  ااە ی ده سااتە نااد ساااڵی تاار ڕۆڵاای ده چە

نگاری  ره بااە و وەتوانمااویەتی بووه ۆڵاای هااەڕسااپاكی  ی ده سااتە دهڕاپرسااممەکەدا دەردەکەوێاات کە 
 (كی زۆر  یاە تاڕاده)اڵمای  وه )اڵمای بەشاداربووان بەم شاروەیەیە و وهبە شاروەیەک   وه ڵی ببرتە نده  ە

كان پرااك  اڵمااە وه %(٠٠.٥)ی  ڕێااژه (زۆر  )اڵماای  وه   هرنراات  وه كان پرااك ده اڵمااە ی وه %(٢.٥)ی  ڕێااژه
  یااە  وه ر ووردبمنااە  ااە ئە  هرنراات وه پرااك ده %(٧٧.٢)ی  ڕێااژه (نااد مااام ناوه)اڵماای  وه  هرنراات وه ده
ی  وه ناەونگاربو ره بە  یاە  بووه ۆڵای هاەڕساپاكی  ی ده ستە ده  بات كە ریده ده %(٢١.٧)ی  ێژهڕكان  اڵمە وه

ی  ێااژهڕ وه  وهدانااا م كااە  سااپاكمان بااە ی ده سااتە ۆڵاای دهڕ %(٥٢.٥)ی  ێااژهڕاڵم  ڵی ,بااە نااده ی  ە دیااارده
 (.ڵی نده ی  ە ی  دیارده وه نگاربوونە ره بە  یە  م داناوه كی زۆر كە یە ادهڕسپاكمان تا ۆڵی دهڕ %(2.٧٥)

. 
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کە پرسامارێکی تاری ی ڵ نده ی  ە ستاندنی دیارده وه  یە هەبووە  یڵۆڕسپاكی  ی ده ستە دههەروەها  
ی  %(2.٥)ی  ێااژهڕ (كی زۆر  یااە ادهڕتا) یاڵماا وه ) ەکااان بەم شااروەیەیەاڵم وهڕاپرساامەکەمان بااوو 

  هرنراات وه كان پرااك ده اڵمااە وه %(٠٥.2)ی  ێااژهڕ (زۆر  )اڵماای  وه   هرنراات  وه كان پرااك ده اڵمااە وه
ی  ێاژهڕكان  اڵماە وه  یاە  وه ردبمناەور و  اە ئە  هرنرات وه پراك ده %(٧٢)ی  ێژهڕ (ند مام ناوه)اڵمی  وه
ڵی  نااده ی   ە سااتاندنی دیااارده وه  یاە  بووه ۆڵاای هااەڕساپاكی  ی ده سااتە ده  بات كااە ریاده ده %(٢٢.٠)

ۆڵاای ڕ %(٧١.٥)ی  ێااژهڕ وه  م داناااوه كااە سااپاكمان بە ی ده سااتە ۆڵاای دهڕ %(٥٥.٢)ی  ێااژهڕاڵم  ,بااە
 .( م داناوه كی زۆر كە یە ادهڕتا سپاكمان ده
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 بەشی زانیاریەکان و کۆمپیوتەر

 

 کردنی سمیتەمی کامررا بۆ دەستە. چاککردن وصمانە_١

 زیاد کردنی کامررا بۆ شوێنی وەستانی ئۆتۆمبرلەکانی دەستە._٢

 چاککردنی  ژووری دابەش کردنی انترنرت یە نهۆمی سێ یەم. _٣

چەندان سەردان کردنی بەشەکانی   ت فەرمانگەکان بە مەبەستی چااککردن و بەساتن _٤
 رنرت کراوە یەایەن بەشەکەمان.بۆ کۆمپموتەر و چارەسەری کر ەکانی انت

بە  (patris)کااااارکردن یە سااااەر سمیااااتەمی سااااەرچاوەمرۆیمەکان یە ەڵ کۆمپانمااااای _٥
 هاوبەشی تا ئریتا بەردەواممن یەسەر کارکردن.

 تەواو کردنی سمیتەمی هاتن و چوونی فەرمانبەران._٥

 تەواو کردنی سمیتەمی داواکردن و پڕۆسەی ناردنی مۆڵەت._٢

 دنی سمیتەمی ئەیمکترۆنی ممالکات.دەست پرکر_٩

 دروست کردنی چەند داتا بەییرک بۆ بەشە جماجما کانی دەستە. _٨

 دروست کردن و دیزاین کردنی چەند برۆشو و بەر ی کتربرک بۆ دەستە._١١
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 كىگشتىیهشێوهبهستهكانىدهكانوپێداویستیهنگیهئاسته

:ڕووىیاسایىله

 پێویستیمان هێشتا اڵم به درا نجام ئه 4102 ساڵى  له م كه یه موارى هه ڕاى ره سه  سته ده یاساى
  هكهراو  ئامهاده تهر موارى ههه دوو شنووسه  ڕه ئێسهتا,  دا یاسهاكه  لهه  یه هه زیاتر موارى هه  به

 ى وه نگاربوونهه ره به یاسهاى شنووسهى ڕه ڵ گهه له, بكها  ر سهه له كهارى مان رله په ڕوانین چاوه
 كانى تاوانهه  لهه كهان هاتووه سه  ده و ماڵ و موڵك ى وه گێرانه یاساى شنووسى ڕه,  ڵى نده گه
    بههه هموارى تايبهه هههه  سههته و گرنگترينيههان بهه  ده  كههراوه مان رلههه په ى وانههه ڕه  كههه ڵى نههده گه

 .  كراوه ر نه سه تا ئێستا چاره  ترين گرفته وره گه  كه  سپاكى يه رى ده لێك ڵه

 :ماددییپێداویستىڕووىله

 كردنهى دابهین پێنهاو  لهه  سهتیه رده به  یهه مهادیى توانها  م  كهه مان كه سته ده الوازى خاڵێكى
و  توانها  بهه و كهارا كى یه سهته ده نهانى بنیها  به   یهه تى ڕه بنهه خاڵێكى  كه كانمان پێداویستیه

 . وه رێمى كوردستان بگرێته م هه رجه ى سه وه كانمان ب  ئه فراوانتركردنى چااڵكييه

 : مرۆیىتواناىڕووىله

 كادرى,  ڵى نده گه كانى یسه كه  له وه لێك ڵینه كانى بواره  له لێهاتوو كادرى  به پێویستى  سته ده
تها ئێسهتا   واو بكرێن كه ته  سته زگاكانى ده ى دام و ده وه ب  ئه  یه هه ووردبین كادرى,  یاسایى

 زاكاندا. پارێزگا و قه  ياخود له  سته رى ده نته سه  چ له  زراوه ى دامه نيوه  متر له كه
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 : نگىماهههههاوكارى

 ى ێپهه  بههه هێشههتا اڵم بههه سههپاكى ده ى سههته ده ڵ گههه له زگاكههان ده و دام هاوكههارى راى ڕه سههه
 . زانیارى پێدانى و   تایبه  بوارى ندێك هه  له  نیه پێویس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.امحد انور حممد
 سةرؤكى دةستة



 

 
 

 پاشكۆ:

 گەندەڵی ڕووبەرووبوونەوەی ستراتیژی قى ده 
کوردستان هەرێمی لە  
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تا  ٧١٠٢نەوەی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان ساڵی ستراتیژی ڕووبەروو بو
٧١٧٠ساڵی   

 سەرەتا و پاشخان

لە هەرێمی کوردستان پرسی گەندەڵی بەشێوەیەکی فەرمی و نا فەرمی باسی لێووەدەکر    
لەم چەند ساڵەی دواییودا باسودردن  .واتە لەسەر ئاستی میدیایی   سیاسی و دامودەزگاکان

س و پووژەیەی چاکزووازی بووە وووبەرووبووونەوەی گەنوودەڵی لە ئەلێموودای پەرلەمووان و لە پوور
ئاموایەیەکە بوە بووونی  (٣١٠٢)دامەزرانودنی دەسوتەی دەسویاکی لە سواڵی  .حدومەت دابووە

گەنووودەڵی و هەوڵوووی وووبەرووبووووونەوەی  چووووندە بە پووو  ی ئەو یاسوووایەی کە دەسوووتەی 
سواڵی  ٧  هەمواری یەکەمی بە یاسای یموارە ٣١٠٠ساڵی  ٢یمارە )دەسیاکی لەسەر دامەزراوە 

 ئامانجی دروستدردنی دەزگاکە بە وووبەروو بونەوەی گەندەڵییە.  (٣١٠٢

بە پووو  ی واپەرتەکوووانی وێدشوووراوی شوووەفافیەتی نێوووودەوڵەتی یێووورا  لە  راپتوووری  ئەو 
دیووارە هەرێمووی کوردسووتانی    واڵتووانەیە کە گەنوودەڵی بە شووێوەیەکی بەر بوواو تیایوودایە

شێدە لە یێرا  و کەم تا زەر ئامایەکانی ئەو وێدشوراوە بوە هەرێموی کوردسوتانی  لێوی بە
یێووورا    ی شوووەفافیەتی نێوووودەوڵەتی (٣١٠٢)بە پووو  ی ئیمدێدزوووی سووواڵی  .هەڵوەسوووتەیە

واڵت لە یێووورا   (٦)واتە تەنیوووا   واڵتوووی لیدانووودا (٠٦٧)ی هەیە لە کوووەی (٠٦٠)پلەپەنووودی 
دایە لە کووەی  (٠٦٦)یێوورا  لە پوولەی   (٣١٠٦)دی سوواڵی هەروەهووا بە پوو  ی پلەپەنوو   راپتوورن

بەهەر حوا  ئەگەر ئەو ئیمدێدزوە  .دەوڵەت لە یێرا   راپتورن (٠١)واتە تەنیا   واڵتدا (٠٧٦)
 بەاڵم ئێمە ئەم دەرئەنجامانە بە هەند   دەقا و دە  بە هەرێمی کوردستان دروست نەب  
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ڵی یەکووێدە لە هەکووارە سووەرەکیەکانی گەنوودە  چوووندە لە هەرێمووی کوردسووتان .وەردەگووری 
گشوووتی لەکیەکوووی تووورەوە  بەردەم پێشووودەوتمی دامودەزگاکوووان و کەمەڵێوووا بەشوووێوەیەکی

گەنووودەڵی هەکارێووو  بوووووە بوووە نوووایەدالەتی کوووەمەاڵیەتی و تێداووووونی شووویرازە و بەهوووا 
کووەمەاڵیەتی و مرەیایەتیەکووان  وووبەرووبوووونەوەی ئەو پەتووایە پێویزووتی و ئەرکێدووی 

 نە.هەمەکیە

سیاسووەتی  حدووومەتی هەرێمووی “لیژنەیەکووی وەزرای  (٣١١٢)لە هەرێمووی کوردسووتان سوواڵی  
کە دروسووتدردنی چەنوود لیژنەیەکووی   دەرکوورد ”کوردسووتان بووە بەوەنێوواربوونەوەی گەنوودەڵی

چاکزووازی و وووبەرووبووونەوەی گەنوودەڵی لووێدەوتەوە بووە وێدشزووتمی سیزووتمی دادوەری   
بە یەکەمجار لیژنەی دەسیاکی لە پەرلەمانی کوردستان لە  .کارگێژی  پژەیەکان و واگەیاندن

لە ئەنجووومەنی وەزیووران نوسوویمێەی حوووکمژانی و  (٣١٠١)پێددێموورا  لە سوواڵی  (٣١١٢)سوواڵی 
ئەرکەکەشی بریتی بووو لە کوارکردن بوە حدوومەتێدی چواک  و  .دەسیاکی دەست بەکار بوو

ێششەریە  بەنواوی سوتراتیژی ساڵێ  دوای دروست بوونی ئەم نوسیمێەیە دەسی  شەفاف 
پەرلەمووانی کوردسووتان یاسووای  (٣١٠٠)سوواڵی  .حوووکمژانی دروسووت و شووەفافیەت دەرچوووو

دەسووتەی گشووتی دەسوویاکی هەرێمووی کوردسووتانی پەسووەند کوورد   کە بە پوو  ی ئەو یاسووایە 
دەستەی دەسیاکی دەب  دابمەزر  کە بە پ  ی ماددەی سوێدەمی یاسواکە ئەرکوی سوەرەکی 

یتی دەبێت لە لێێیرکردنی میدانیزمێدی  کارا بوە چەسویاندنی پژەنزوییی ئەو دەستەیە بر
بەاڵم  .سووەروەری یاسووا  نەهێشووتمی دیوواردەی گەنوودەڵی و پشووتیوانیدردن لە شووەفافیەت

دامەزرا  بەاڵم ئەو چووار چێووە یاسوایی و دامودەزگواییەی  (٣١٠٢)دەستەی دەسیاکی ساڵی 
ردەی گەنودەڵی ناکوارابوون  ئەمەب بەهوەی کە تا ئێزوتا هەیە بوە وووبەرووبووونەوەی دیوا

 ناکەکی سیاسی   هەکاری کارگێژیی  گرفتی یاسایی و نەبوونی هەشیاریی پێویزت.
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نوواکەکی سیاسووی نێوووان حیزبەکووان کوواریێەری نێێەتیبووی هەبووووە بووە ئیوورادەی سیاسووی بووە 
دیەگەنووودەڵی   نەبووووونی پەیوەنووودی و هەمووواهەنێی لەسوووەر بمەموووای هاوکووواری لەنێووووان 

مودەزگاکانی یاسادانان و چواودێریی    لێەەلو  کوردن و دادوەریوی هەروەهوا نەبووونی دا
پەیوەنووودییەکی لەو شوووێوەیە لە نێووووان کیەنە پەیوەندیووودارەکان بە وووبەرووبووووونەوەی  
گەندەڵی   زەمیمەی  ەشدردووە بە پەرەسەندنی گەندەڵی هەروەهوا نەبووونی پزویەویی و 

پێویزووت هەکوواری بەهێووز بوووون بووە ناکووارایی پژەسووەی  شووارەزایی   واهێمووان و کەرەسووەی
 وووبەرووبوونەوەی گەندەڵی.

ئەم ستراتیژە کە بە پ  ی ستانداردە نێودەوڵەتییەکوان و لە یێور وەشومایی وێددەوتمموامەی 
  بە پشوووتیوانی  (UNCAC)نەتەوە یەکێرتووەکوووان بوووە بەوەنێوووار بووووونەوەی گەنووودەڵی 

نووسوووراوەتەوە   هەوڵوووێدە بوووە  (WFD)اسوووی دامەزراوەی وێزتمیمیزوووتەر بوووە دیموکر
نەهێشتمی ئەو هەکار و کاریێەرە نێێەتیبانەی کە باسدرا  هەوڵێدە بە داوشتمی ووئیوایەکی 
نیشووتمانی بووە دیەگەنوودەڵی   کە هەموووو کیەنە پەیوەندیوودارەکان لە یێوور چەنوود ئامووان  و 

نەوەی دیواردە و بمەمای هاوبەب کوە بدواتەوە و وە  نە شوەوێێایە  بو  بوە وووبەرووبوو
کولتوووری گەنوودەڵی لەم سووتراتیژە گەنوودەڵی وە  دیوواردەیەکی بمەمووایی و دامودەزگووایی 

بەاڵم لە هەمووان کاتیشوودا هەشوویاری و توانووایی تاکەکووان لە تووی  مووامەڵەی لەگە  دەکوور 
لەسەر دەکرێتەوە لەم ستراتیژە میدانیزمەکانی وووبەرووبوونەوەی گەندەڵی لەسوەر چووار 

داوێژراوە   ەپاراست  یان وێێریدردن لە گەندەڵی  لێەەل  کردنی یاسوا  ئاستی سەرەکی 
هەشوویاری و واهێمووان   هەروەهووا هەموواهەنێی و هاوکوواری نێوووان کیەنە پەیوەندیوودارەکان  

 هەماهەنێی نێوان دامودەزگاکان و کەمەڵی مەدەنی.
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ری پ  دەکرێوت لوێە کا (٣١٠٣)بە کەتایی  (٣١٠٧)ماوەی ئەم ستراتیژە پێم  ساڵە  سەرەتای 
لە نووووواوەوەکی سوووووتراتیژەکە   دوو پاشووووودەی هەیە کە وێدارەکوووووانی لێەەلێدوووووردن و 
چوواودێریدردنی  سووتراتیژەکە دەستمیشووان دەکەن   ئەمووانی  بووریتی  لە پاشوودەی پ نووی 

 لێەەل  کردن و پاشدەی چاودێریدردن و هەڵزەنێاندن.
 

 -چۆنیەتی داڕشتنی ستراتیژیەکە:

ەکیەکانی دەستەی دەسیاکی کە لە یاساکە ئامایەی پێدوراوە بریتوی یە یەکێ  لە ئەرکە سەر
لە داوشوووتمی سوووتراتیژیەتێدی نیشوووتمانی بوووە بەرەنێووواربوونەوەی گەنووودەڵی لە هەرێموووی 
کوردستان بە ئەم مەبەستە لیژنەیەکی هاوبەب پێددێمدرا بە دەستیێشوشەری دەسوتە و بە 

نودەڵی لە هەرێموی کوردسوتان هەروەهوا ئەندامیەتی دامەزراوەکانی بەرەنێار بووونەوەی گە
)دامەزراوە پەیوەندیووودارەکان   و بە پاڵیشوووتی  WFD)  دامەزراوەی ویزتمیمزوووتەر بوووە

دیموکراسووووی   دەسووووتدرا بە نووسوووویمەوە و داوشووووتمی سووووتراتیژیەتی نیشووووتمانی بووووە 
 .(٣١٠٣)تا ساڵی  (٣١٠٧)وووبەرووبونەوەی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان بە ساڵی 

اواز پەیژەو کوراوە بوە داوشوتمی ئەم سوتراتیژە  بمەموای سوەرەکی ئەوە بووو کە شێوازی لی
سوووتراتیژەکە  ەمووواڵی بووو    واتە لە گووورفتە ناو ەییەکوووان   گووورفتە دامودەزگاییەکوووانی 
هەرێوومەوە سووەرچاوەی گرتەوو    بێێومووان ئەمە لە پووا  سوووود وەرگوورت  لە ئەزموووون و 

یەکی توور ئەوە بووووە کە هەموووو کیەن و دامودەزگووا بمەمووا .سووتانداردە نێودەولەتییەکووان
پەیوەندیووودارەکانی وووبەرووبوووونەوەی گەنووودەڵی  بە شوووێوەیە  بەشووودارب  لە داوشوووتمی 

 ستراتیژەکە   بە واتایەکی تر ستراتیژێ  کە نیشتمانی ب .
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 -ئامانجە گشتییەکانی ستراتیژیەکە:

ودەزگوا گشوتییەکان گەشەپێدانی دەسیاکی و لێیرسیمەوە و شەفافیەت لە دام (１
 و بەرز کردنەوەی متمانەی هاواڵتیان پێیان.

برەودان بە کەلتوور و هەشویاریی وووبەرووبوونەوەی گەنودەڵی لەسوەر ئاسوتی  (２
 .(دامەزراوەیی)پەروەردەیی و دامودەزگایی 

کووواراکردنی پەیوەنووودی هاوکووواریی نێووووان سوووێدتەرەکان و دامودەزگاکوووان    (３
موواهەنێی کووارا بووە دەزیوومەوەی گەنوودەڵی   هەروەهووا دروسووتدردنی میدووانیزمی هە

 لێدەڵیمەوە و سدااڵ بەرز کردنەوە لێی.
زیاتر لێێیر کردنی ستانداردە نێودەوڵەتییەکانی وووبەرووبونەوەی گەنودەڵی  (４

 لە چوار چێوەی یاسایی و دامودەزگایی.
هانوودانی چوواودێریدردنی چاککووانە لە دەرەوەی دامودەزگووا فەرمییەکووان بووە  (５

تراتیژی وووبەرووبوونەوەی گەنودەڵی و باشوتر کردنوی پەیوەنودیی لێەەلێدردنی سو
 هاوکاری لەگە  کەمەڵی مەدەنی.

 
 

 -ئەولەویات و ئامانجەکان بە پێ ی سێکتەر:

 سێدتەری سیاسی. .٠
 دامودەزگا ناوەندییەکان. .٣
 حدومەتە  ەلێیەکان. .٢
پووەلی,   ئاسووای  داواکاری گشووتی و )دەزگووا تایەەتەکووانیی لێەەلوو  کردنووی یاسووا  .٢

 .(دوەریدا
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 دارایی گشتی. .٢
 سێدتەری تایەەت و بواری بازرگانی. .٦
 کەمەڵی مەدەنی و میدیا. .٧
 پەیوەندی و هاوکاریی نێودەوڵەتی و هەرێمایەتی. .٢

 

 -پەیکەری جێبەجێکردن:
  لێەەلێدردنی ئەم ستراتیژە ئەرکێدوی هەمەکیەنەیە   واتە هەمووو دامودەزگاکوانی

نی ئەم ستراتیژەیان دەکەوێوتە ئەسوتە   هەرێمی کوردستان بەرپرسیارێتی لێەەل  کرد
بە تووایەەتی ئەو کیانووانەی کە لە پاشوودەی پ نووی لێەەلوو  کردنووی ئەم سووتراتیژە ناویووان 

 .هاتووە و چەنیەتی بەرپرسیارێتیەکەیان دیاریدراوە
  دوای مانێێووو  لە پەسوووەند کردنوووی ئەم سوووتراتیژە   بە دەسیێشوووشەری دەسوووتەی

ی وووبەوووبوونەوەی گەنودەڵی پێدودێت لە کیەنە دەسیاکی لیژنەی هاوبەشوی سوتراتیژە
نی کواری سوتراتیژەکە پەسوەند دەکوات و کەبووونەوەی  ئەم لیژنەیە پ .پەیوەندیدارەکان

 وەرزی ساز دەکات بە مەبەستی لێەەل  کردنی ستراتیژەکە.
  دەسوووتەی دەسووویاکی هەرێموووی کوردسوووتان وەڵوووی هەمووواهەنێی لە نێووووانی کیەنە

سووتراتیژە دەبیموو  و ئەرکووی بە دواداچوووونی پ نووی لێەەلوو  پەیوەندیوودارەکانی ئەم 
 کردنی ئەم ستراتیژەی لە ئەستەیە.
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  کە نگاندنی ستراتیژه ڵسە چاودێریکردن و هە

 وێووی واپووەرت نووسووی  و   لووە  م سووتراتیژ  نێاندنی ئووە ڵزووە وێوشووێمی چوواودێریدردن و هە
ی  رانوە م پێو  پێی ئوە  واپەرت نووسی  بە .ب  کان د  رپرسیار  بە  نە ی نێوان کیە و  کەبوونە

 -ب : د   و   وار 
لێدردنی  و پ نووی لێەووە  کە لیدردنی سووتراتیژ  لێەووە  رپرسوویارن لووە ی بە نانووە و کیە ئووە .٠

 نووس  ، س  مانگ لارێك. سیاکی د  ی د  ستە ، واپەرت بە د  کە ستراتیژ 

  نوس   ڵى د  ند  ى گە و  رووبونە وووبە شى ى هاوبە سیاكى واپەرت بە لیژنە ى د  ستە د  .٣
 ب مانگ لارێك. شە

 نووس  ساڵى لارێك. ب واپەرت بە واى گشتى د  ى هاوبە لیژنە .٢

كانى ل   رپرسیار  بە  نە   کیە گە ب لە ى دوو قەڵى یان هاوبە و  سیاكى كەبوونە ى د  ستە د 
لو    تى چواودێریرردنى پ نوى لو  بوەس بە مە  دات بە نجام د  ئە  كە ل  كردنى ستراتیژ  بە

 . كە كردنى ستراتیژ 

  بە پ نى ل  بوە  و   توان  پێداچوونە د   كە ى ستراتیژ  راستى ماو  ناو   ب لە ى هاوبە لیژنە
  كان بوە   بوارودە ى گەرانرارییوە گوە ى بیێونجێم  لە و  برات بە ئە  كە ل  كردنى ستراتیژ 

 ند ب  . زامە ب و  ى هاوبە یژنەندامانى ل ى ئە رل  زەریمە مە

  كە ى سوتراتیژ  كەتایی ماو   ر لە واست  و دوو مانگ بە ناو  ر لە ب دوو مانگ بە ى هاوبە لیژنە
ل  كردنوى  ڵى و لو  بوە نود  ى  گە و  ونەبروو وشى وووبە نێاندنى ر  ڵزە بە هە   و  بێتە كەد 

  كوات بوە نێاندنى كەتوایی د  ڵزە ب هە هاوبەى  ڵى  لیژنە ند  ى گە و  رووبونە ستراتیژى وووبە
 .ڵى ند  گە ى و  رووبونە نو  ى وووبەما بە دارششتمى ستراتیژى  بمە

 




