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 پێشهکی

دایە، کۆکراوەی ساڵێکی  لەبەر دەستی بەڕێزتانئەم ڕاپۆرتەی 
 ،داجوراوجۆرەکانبوارە  دەسپاکیە لەکار و چا��کیەکانی دەستەی 

 بە پێ ی ئەو توانایەی فەراهەم کراوە بۆ دەستە.

ئەو لە چوارجێوەی ئەنجامدراوانە، وە ئەو کارو چا��کیە 
هەرێمی یاسای دەستەی دەسپاکی  ئەرکانەن کەوا لە

، هەموارکراو بە یاسای ژمارە ٢٠١١)ی ساڵی ٣کوردستان ژمارە (
 ئاماژەیان پێکراوە.، ٢٠١٤)ی ساڵی ٧(

ئێمە لە دەستەی دەسپاکی چەندین کێشەو گرفتمان هەیە، 
رێگرن لەبەردەممان بۆ ئەوەی وەکو پێویست کەوا 

  .ئەرکەکانمان جێ بەجێ بکەین

كانى ەتە��سەدئەوەی ەوە بۆ نئاستەنگانە دەگەڕێو ئەو 
تى ە��سەد �تى ياسادانان و�ەسەكو دەمى كوردستان وێرەه
يان ۆ ركى خەواوى ئەت ەرى بەتى دادوە��سەد كردن وێجەبێ ج
 ەل ەمێى ئەوەئ ەگەڵ، لەستەر دەرامبەبە ل ەهيناوەنێجەب

كان ەاويستيپێد ەمان بژەئاما دامانۆكانى خەرتپۆموو راەه
كانى ەا��كيچت ێتوانەن ەستەد ەش وايكردووەمەوا ئە، كەكردوو

 .فراوانتر بكات

بۆیە، لە کۆتایی ئەم راپۆڕتە وەکو پوختەیەکی، گرفتەکانی 
یەوە، لەگەڵ لە ڕووی یاسایی و ماددی و مرۆی ماندەستە

، بەهیوای بۆ بەڕێزتان خستوتەڕووچۆنیەتی چارسەرکردنیان 
 کردنیان. چارسەر 
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 یەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکانی�ک�کارو چا

نــــی حاڵەتەکــــانی گەنــــدەڵی و کــــاری ســــەرەکی ئاشــــکرا کرد
کـــۆکردنەوەی زانیـــاری دەربارەیـــان بە پشـــت بەســـتن بە دەزگـــا 

ــــان  ــــاری و ســــکا��کان وە ر وەرگو هونەریەک ــــی هەواڵ و زانی تن
) ٧لێکۆڵینەوە لە تاوانەکـانی گەنـدەڵی کە لە (مـاددەی یەکەم/ 

ـــی ماددەکـــانی  ـــێ کـــراوە بە پێ لە یاســـایی دەســـتە ئامـــاژەی پ
ـــی ) یاســـایی ١٩٦٩) ســـاڵی (١١١ژمـــارە ( یاســـایی �ـــ�ادانی عێراق

ـــانی دادگەری �ـــ�ایی و  دەســـتە وە پاڵپشـــت بەیاســـای بنەماک
 ٣رێنماییەکــانی رێکخســتنی کــاری لێکــۆڵینەوەی دەســتە ژمــارە (

)، هاوکــاری کــردن لە بــواری چــاودێری خەرج کــردن و ٢٠١٦ســاڵی 
مایەکـــــانی هەرێـــــم و ڕێگاکـــــانی  وەرگـــــرتن و رەفتـــــارکردن بە

ــ ــوەبردنی، هێن ــان بەڕێ ــۆ دەرەوە ڕای ــارانەی ب انەوەی ئەو تۆمەتب
ـــــۆ دەرەوە وکـــــردو ـــــدنەوەی ئەو مـــــایەو ســـــامانەی ب ە، گەڕان

ڕفێنـــدراون. ئـــاڵوگۆرکردنی زانیـــاری و لێکـــۆڵینەوەی هاوبە�ـــ� 
 نێودەوڵەتی.

ــان  ــانگەی لێکۆڵینەوەک ــاری فەرم ــۆڵینەوە لســک  ەەبارەت بە لێک
انیـاری و تاوانەکانی گەندەڵی بە �� قۆناغ دەبێـت (وەرگرتنـی ز 

بەدواداچــوون بــۆی، قۆنــاغی هەواڵــدەری کە لێکــۆلەری دەســتە 
لێکــــــۆڵینەوەی تیــــــا دەکــــــات بەبــــــێ دادوەری لێکــــــۆڵینەوە 
(لێکۆڵینەوەی سەرەتایی)، قۆناغی داوایی ��ایی کە لێکـۆڵەری 

ــر چــاودێری دادوەری یــدەســتە لێکــۆڵینەوەی تیا دا دەکــات لە ژێ
ــپاکی وە هەردوو قۆ ــای لێکــۆڵینەوەی دەس نــاغ بە کەیــس دادگ

 .هەژمار دەکرێت)
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)ی ٢٠١١) بـۆ سـاڵی (٣بە پێی یاسایی دەستەی دەسپاکی ژمارە (
) پاڵپشــت بە ٢٠١٤) بــۆ ســاڵی (٧هەمــوار کــراو بە یاســای ژمــارە (

) ســاڵی ٣ڕێنماییەکــانی ڕێکخســتنی کــاری لێکــۆڵینەوە ژمــارە (
) دەستەکەمان بەرێوەبەراییەتیەکـان لێکۆڵینەوەکـانی هەر ٢٠١٦(

زگــای هەولێــر ســلێمانی دهــۆك ســەر بە فەرمــانگەی �ــ� پارێ
لێکۆڵینەوەکــان  کاریــان وەرگرتنــی زانیــاری بە هەمــوو رێگاکــانی 
ـــاری) و (داوای  ـــاغی (زانی ـــت قۆن ـــاغ دەبرێ ـــرتن و �ـــ� قۆن وەرگ
هەواڵـــدەری) و (داوای �ـــ�ایی) بـــۆیە وردەکـــاری کـــۆی گشـــتی 

لە تۆمارەکــــانی بنەرەتــــی  ٢٠١9ئەوزانیاریــــانەی کە لە ســــاڵی 
ـــدا و بە ـــراو تیای ـــاری وەرگی ـــراوە رێک ـــان تۆمـــار ک ڕێوەبەرایەتیەک

بەدواداچــوون وە لێکــۆڵینەوە یــان بــۆ ئەنجــام دراوە بۆتــان �ــ� 
 دەکەینەوە

تێبینی: بە هۆی جیـاوازی رێگاکـانی هـاتنی زانیاریەکـان و داوای 
ــــان یەك  ــــۆی گشــــتی ئامارەک ــــ�ایی ک ــــدەری و داوای � هەواڵ

 ناگرێتەوە.

ــاغی بە شــێوەیەکی گشــتی لە ف ەرمــانگەی لێکۆڵینەوەکــان قۆن
 ٢٠١9یەکەم  کــۆی گشــتی  زانیــاری هــاتوو تۆمــارکراو بــۆ ســاڵی 

) زانیاریە وە  قۆناغی دووەم داوایی هەواڵدەری 116بریتیە لە (
) 342) قۆناغی �� یەم داوای ��ایی بـریتیە لە (167بریتیە لە (

ئەو داوا �ـــــ�اییانەی کە بە بڕیـــــاری بەڕێـــــز دادوەری دادگـــــای 
) 120کۆڵینەوە ڕەوانەی دادگای تایبەتمەنـد کـراون بـریتیە لە (لێ

داوایــی �ــ�ایی داوای �ــ�ایی ڕەوانە کــراو بەپێــی تایبەتمەنــدی 
) کۆی گشـتی بڕیارەکـانی داخسـتنی داوای 59جۆری و شوێنی (



9201ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستان بۆ ساڵی   

 

6 
 

) ئەو داوا �ــــ�اییانەی کە لە ژێــــر لێکــــۆڵینەوەدان 99�ــــ�ایی (
 ) داوایی ��ایی 316بریتین لە (

ەکانی تایبەت بە ئاماری بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی وردەکاری
 هەولێر بەم شێوەی ��ی خوارەوەیە

لە قۆنــاغی یەکەم  کــۆی گشــتی  زانیــاری هــاتوو تۆمــار کــراو بــۆ 
ـــریتیە لە ( ٢٠١9ســـاڵی  ـــی 48ب ـــاغی دووەم داوای ـــاری  قۆن ) زانی

ـــریتیە لە ( ـــدەری ب ـــاغی �ـــ� یەم داوای �ـــ�ایی 58هەواڵ ) قۆن
ئەو داوا ��اییانەی کە بە بڕیاری بەڕێـز دادوەری ) 73بریتیە لە (

دادگای لێکۆڵینەوە ڕەوانەی دادگای تایبەتمەنەند کراون بـریتیە 
ـــی 36لە ( ـــراو بەپێ ـــ�ایی ڕەوانە ک ـــی � ـــ�ایی داوای ـــی � ) داوای

) کـــۆی گشـــتی بڕیارەکـــانی 25تایبەتمەنـــدی جـــۆری و شـــوێنی (
ژێــــر  ) ئەو داوا �ــــ�اییانەی کە لە27داخســــتنی داوای �ــــ�ایی (
 ).75لێکۆڵینەوەدان بریتین لە (

وردەکاریەکانی تایبەت بە ئاماری بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی 
 سلێمانی بەم شێوەی ��ی خوارەوەیە 

لە قۆنــاغی یەکەم  کــۆی گشــتی  زانیــاری هــاتوو تۆمــار کــراو بــۆ 
) زانیـــاری  قۆنـــاغی دووەم داوایـــی 59بـــریتیە لە ( 2019ســـاڵی 

ـــریتیە لە ( ـــدەری ب ـــاغی �ـــ� یەم داوای �ـــ�ایی 57هەواڵ ) قۆن
) ئەو داوا �ــــــ�اییانەی کە بە بڕیــــــاری بەڕێــــــز 128بــــــریتیە لە (

دادوەری دادگای لێکۆڵینەوە ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند کراون 
) داوایـــی �ـــ�ایی ئەو داوا �ـــ�اییانەی کە لە ژێـــر 41بـــریتیە لە (

ــریتین لە ( ) داوایــی �ــ�ایی داوای �ــ�ایی 167لێکــۆڵینەوەدان ب
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) کــۆی 17وانە کــراو بەپێــی تایبەتمەنــدی جــۆری و شــوێنی (ڕە
 ).40گشتی بڕیارەکانی داخستنی داوای ��ایی (

وردەکاریەکانی تایبەت بە ئاماری بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی 
 دهۆك بەم شێوەی ��ی خوارەوەیە

لە قۆنــاغی یەکەم  کــۆی گشــتی  زانیــاری هــاتوو تۆمــار کــراو بــۆ 
) زانیـــاری  قۆنـــاغی دووەم داوایـــی 9بـــریتیە لە (  ٢٠١9ســـاڵی 

ـــریتیە لە ( ـــدەری ب ـــاغی �ـــ� یەم داوای �ـــ�ایی 52هەواڵ ) قۆن
) ئەو داوا �ــــــ�اییانەی کە بە بڕیــــــاری بەڕێــــــز 141بــــــریتیە لە (

دادوەری دادگای لێکۆڵینەوە ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند کراون 
) داوایـــی �ـــ�ایی داوایـــی �ـــ�ایی داوای �ـــ�ایی 43بـــریتیە لە (

) کــۆی 17راو بەپێــی تایبەتمەنــدی جــۆری و شــوێنی (ڕەوانە کــ
) ئەو داوا 32گشـــــتی بڕیارەکـــــانی داخســـــتنی داوای �ـــــ�ایی (

).74�ــــــــ�اییانەی کە لە ژێــــــــر لێکــــــــۆڵینەوەدان بــــــــریتین لە (
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 25/12/2019 تاوەکو 1/1/2019ئاماری گشتی رێکارەکانی وەرگیراو لە زانیاریەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە 

انیاریەکانی کۆی گشتی ز 

تۆمارکراو لە تۆماری بنەڕەتی 

 2019زانیارەکانی 

زانیاریەکان کە توخمی ��ایی  زانیاری کە دەکەوێتە ژێر ڕکێفی یاسای دەستە

تێدایە بە��م لە تایبەتمەندی 

 دەستە نیە ڕەوانە کراوە

زانیاری تایبەتمەند بە 

دەستە ڕەوانەکراوە بە 

پێی تایبەتمەندی 

 شوێنی

هەڵگیرا

 و

لە قۆناغی بەدواداچوون  خراویەک

 دایە

بۆتە داوای 

 هەواڵدەری

116 7 5 26 70 2 6 
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 25/12/2019تاوەکو 1/1/2019ئاماری گشتی رێکارەکانی وەرگیراو لە داوای هەواڵدەری فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە 

کۆی گشتی داوای 

هەواڵدەریەکانی تۆمارکراو لە 

 تۆماری هەواڵدەری

اڵدەریە داوای هەو

 هەڵگیراوەکان

داوای هەواڵدەریە 

ڕەوانەکراوەکان بە 

پێی تایبەیمەندی 

 شوێنی

داوای 

 هەواڵدەریە

 یەکخراوەکان

 ئەو داوای

هەواڵدەریانەی بون 

 بە داوای ��ایی

کۆی گشتی داوای 

هەواڵدەریەکان کە لەژێر 

 ) داوا249لێکۆڵینەوەدایە (

بڕیارەکان

ی ساڵی 

20١٩ 

بڕیارەکانی 

 ێشووسا��نی پ

ساڵی 

2019 

داوای سووراوەی 

 سا��نی پێشوو

167 10 45 5 6 29 ١١7 132 

 

 

 

 

 1/1/2019ئاماری گشتی رێکارەکانی وەرگیراو لە داوای ��اییەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە 
 25/12/2019تاوەکو
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کۆی گشتی 

داوا��ایەکانی 

تۆمارکراو لە 

تۆماری ��ایی 

2019 

داوای 

��ایی 

 یەکخراو

رەوانەکراو 

بەپێی 

 54ماددە 

 اصول

 

داوای ��ایی ڕەوانە کراو 

بەپێی تایبەتمەندی جۆری و 

 )59شوێنی (

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانە 

کردنی داوای ��ایی بۆ دادگای 

 )120تایبەتمەند (

کۆی گشتی بڕیارەکانی 

داخستنی داوای 

 )99��ایی(

کۆی گشتی داوای 

��اییەکان کە لەژێر 

) 316ە (لێکۆڵینەوەدای

 داوا

سوراوەی  ٢٠١٩ساڵی

 سا��نی پێشوو

سوراوەی سا��نی  ٢٠١٩ساڵی

 پێشوو

ساڵی 

201٩ 

سوراوەی 

 سا��نی پێشوو

ساڵی

٢٠١٩ 

سوراوەی 

سا��نی 

 پێشوو

342 8 2 52 7 41 79 47 52 201 115 
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ئاماری بریارەکانی دادوەری دەستگیرکردن و ئامادەکردن لە فەرمانگەی 
 12/2019 /25تاوەکو  1/2019 /1ەکان لە  لێکۆڵینەو

بڕیاری جێ بە جێ  کۆی گشتی بڕیاری دادوەری ژ

 کراو

بڕیاری جێ بە جێ 

 نەکراو

 84 160 244 بڕیاری ئامادەبوون 1

 15 30 45 بڕیاری دەستگیر کردن 2

کۆی گشتی بڕیارە  3

 دادوەریەکان

289 190 99 
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وا ��اییەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان ئاماری ��یەنی پەیوەندیداری دا
 25/12/2019تاوەکو  1/1/2019لە

ژمارەی داوای  ��یەنی پەیوەندیدار ژ

 ��ایی

 ٥٨ وەزارەتی ناوخۆ ١

 ٢٠ تاکە کەس ٢

 ٧ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمە��یەتی ٣

 ١٤ وەزارەتی پەروەردە ٤

 ٣٧ و گەشت و گوزار وەزارەتی شارەوانی ٥

 ١ نیشتەجێ بوونپرۆژەی  ٦

 ١٦  وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ٧

 ٧ کۆمپانیا ٨

 ١ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێ بوون ٩

 ١ واناوەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکر  ١٠

 ١ قوتابخانەی ئەهلی ١١

 ٤ وەزارەتی پەروەردەی اتحادی عیراقی ١٢

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عیراقی/لقی  ١٣

 قی دهۆکهەولێر/ل

٦ 

 ٣ وەزارەتی ناوخۆی عیراقی ١٤

 ٣٥ وەزارەتی دارایی و ئابووری ١٥

 ٢ وەزارەتی رۆشنبیری و��وان ١٦

و توێژینەوەی  وەزارەتی خوێندنی با�� ١٧

 زانستی

٨ 

 ١ دەستەی چاودێری دارایی ١٨
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 ٣ ئەهلیبانکی  ١٩

 ١ وەزارەتی بازرگانی عیراقی ٢٠

 ١ ری ئاینیوەزارەتی ئاوقاف و کاروبا ٢١

 ٣ وەزارەتی پێشمەرگە ٢٢

 ٣ وەزارەتی بەرگری عیراقی ٢٣

 ٤ ی مەدەنیڕێکخراو و کۆمەڵە ٢٤

 ١٤ دادوەزارەتی  ٢٥

 ٦ وەزاەرتی سامانە ��وشتیەکان ٢٦

 ١٨ وەزارەتی کارەبا ٢٧

 ٤ ئەنجومەنی ئاسایش ٢٨

 ١٢ وەزارەتی تەندروستی ٢٩

 ١٦ دەستەی وەبەرهێنان ٣٠

 ١ ی نەوتی عیراقیوەزارەت ٣١

 ١ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرجاوەکانی ئاو ٣٢

 ١ ئاسای�� هەولێر ٣٣

 ٣ ئەنجوومەنی دادوەری ٣٤

 ٦ بەرێوەبەرایەتی گستی ئاسای�� سلێمانی  ٣٥

 ٣١٩ کۆی گشتی 36
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 فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان ئاماری تۆمەتباران بە پێی ماددەی یاسایی لە 
 25/12/2019تاوەکو  1/1/2019لە  

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ

 ٨ ی دەسپاکی١٥ ١

 ٣ ی.س ٢٤٠ ٢

 ١ ی.س٢٧٥ ٣

 ٤١ ی.س٣٠٧ ٤

 ١٤ ی.س٣١٠ ٥

 ٦ ی.س٣١٢ ٦

 ٦ ی.س٣١٦ ٧

 ١ ی.س٣٢٣ ٨

 ٩ ی.س٣٣٠ ٩

 ٣١ ی.س٣٣١ ١٠

 ١٦ ی.س٣٣٢ ١١

 ٣٣ ی.س٣٤٠ ١٢

 ١٦ ی.س٣٤١ ١٣

 ٢ ی.س٤٤٤ ١٤

 ٥ ی.س٣١٨ ١٥

 ٣ ی.س٣٣٥ ١٦

 ٣ .سی٢٨٩-٢٩٨ ١٧

 ٢ ی.س٣٠٨ ١٨

 ٤٧٫٤٨٫٤٩بە دە��لەتی مادەکانی  ٣٤٠ ١٩

 ی.س

١١ 

 ١ ی.س ٣١٥ ٢٠
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 ١ ی.س ٣٣٩ ٢١

 ٢ ی.س ٣٢٦ ٢٢

 ٣ ی.س ٣٣٣ ٢٣

 ١ ی. س ٣٣٤ ٢٤

 ١ ی.س ٤٣٧ ٢٥

 ٧ ی.س ٤٥٣ ٢٦

 ١ ی.س ٣٢٩ ٢٧

ی دەسپاکی بە دە��لەتی مادەکانی       ١٥ ٢٨

 ی.س ٢٩٨-  ٢٨٩

١ 

 ٢ ی.س ٣١٦/٣١ ٢٩

 ٢٣١ کۆی گشتی 30
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  فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکانئاماری تۆمەتباران بە پێی پۆستی وەزیفی لە 
 25/12/2019 تاوەکو 1/1/2019لە   

 ژمارە پۆستی وەزیفی ژ

 ٥ بەرێوەبەری گشتی ١

 ٩ بەڕێوەبەری ناحیە ٢

 ٣١ بەرێوەبەر ٣

 ٢ راوێژکار ٤

 ٢٤ ئەفسەری پۆلیس ٥

 ١٧٥ فەرمانبەر ٦

 ١٠٠ هاو��تی ٧

 ٥ پارێزەر ٨

 ٣ پاسەوانی سنوور ٩

 ١٢ سەربازی پلەدار ١٠

 ٨ سەرۆکی شارەوانی ١١

 ٢ کارمەند ئاسایش ١٢

 ٣٧٦ کۆی گشتی ١٣
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ئاماری تۆمەتباران بە پێی چارەنووسیان لە کاتی ڕەوانەکردنی 
لە   فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکانەتمەند لە دۆسیەکانیان بۆ دادگای تایب

 25/12/2019تاوەکو   1/1/2019

کۆی گشتی داوای ڕەوانەکراو بۆ دادگای  ژ

 تایبەتمەند

١٢٠ 

 ١٨ تۆمەتباری هە��توو 1

 ١٨ تۆمەتباری ڕاگیراو 2

 ١٦٤ تۆمەتباری دەستەبەرکراو 3

 ٢٠٠ کۆی گشتی تۆمەتباران 4
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 25/12/2019تاوەکو  1/1/2019لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان وە لە بڕی پارەی گەڕێندرا

 بەهای گەندەڵی خەمڵێندراو پارێزگا ژ

 (قیمە المقدرە للفساد)

بڕی پارەی دەست 

 بەسەردا گیراو

(قیمە ا��موال 

 المضبوطە)

 بەهای گەڕێندراوە

 (قیمە المال المستردە)

                              دینار                 )٣،٢٦١،٨٢٣،٣٦٦( هەولێر ١

(�� ملیار و دووسەد و شەست و 

یەك ملیۆن و هەشت سەد و بیست و 

�� هەزار و �� سەد و شەست و 

 شەش دینار)

---------- ---------- 

 دینار )٧٦،٠٤٥،١١٣،٠٥٠( سلێمانی ٢

( حەفتاو شەش ملیار و چل و پینج 

ملیۆن و سەدو سێزدە هەزارو پەنجا 

 دینار)

 دینار)٢،٢٠٠،٣٩١،٨٠٠(

دوو ملیار و دووسەد 

ملیۆن و �� سەدو 

نەوەدو یەك هەزارو 

 هەشت سەد دینار

 دینار  )٥،٥١٩،٧٣٧،٠٠٠(

(پێنج ملیارو پێنج سەدو 

نۆزدە ملیۆن و حەوت 

سەدو �� و حەوت 

 هەزار دینار)

 دینار )٣٩،٢٧٣،٩٧٠،٩١٩( دهۆك ٣

( �� و نۆ ملیارو دووسەدو حەفتاو  

دو حەفتا هەزار و نۆ �� ملیۆن نۆ سە

 سەدو نۆزدە دینار)

------ ------- 

 دینار )١١٨،٥٨٠،٩٠٧،٣٣٥( کۆی گشتی

(سەدو هەژدە ملیارو پێنچ سەدو 

تا ملیۆن و نۆ سەدو حەفت هەزار شهە

 و �� سەدو �� و پێنج دینار)

 دینار )٢،٢٠٠،٣٩١،٨٠٠(

دوو ملیار و دووسەد 

ملیۆن و �� سەدو 

نەوەدو یەك هەزارو 

 سەد دینارهەشت 

 دینار ) ٥،٥١٩،٧٣٧،٠٠٠(

(پێنج ملیارو پێنج سەدو 

نۆزدە ملیۆن و حەوت 

سەدو �� و حەوت 

 هەزار دینار)



9201ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستان بۆ ساڵی   

 

22 
 

 25/12/2019تا  1/2019 /1ئاماری گشتی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی (هەولێر) لە  

کۆی گشتی زانیاریەکانی 

تۆمارکراو لە تۆماری بنەڕەتی 

 2019زانیارەکانی 

زانیاریەکان کە توخمی ��ایی  کە دەکەوێتە ژێر ڕکێفی یاسای دەستەزانیاری 

تێدایە بە��م لە تایبەتمەندی 

 دەستە نیە ڕەوانە کراوە

زانیاری تایبەتمەند بە 

دەستە ڕەوانەکراوە بە 

پێی تایبەتمەندی 

 شوێنی

هەڵگیرا

 و

لە قۆناغی بەدواداچوون  یەکخراو

 دایە

بۆتە داوای 

 هەواڵدەری

٤ / ٣٢ ٤ ٤ ٤ ٤٨ 

 
کۆی گشتی داوای 

هەواڵدەریەکانی تۆمارکراو لە 

 تۆماری هەواڵدەری  

داوای هەواڵدەریە 

 هەڵگیراوەکان

داوای هەواڵدەریە 

ڕەوانەکراوەکان بە 

پێی تایبەیمەندی 

 شوێنی

داوای 

 هەواڵدەریە 

 یەکخراوەکان

 ئەو داوای 

هەواڵدەریانەی بون 

 بە داوای ��ایی

کۆی گشتی داوای 

ەکان کە لەژێر هەواڵدەری

 ) داوا114لێکۆڵینەوەدایە (

داواکانی 

ساڵی 

2019 

داواکانی سا��نی 

 پێشوو

داوای سووراوەی  2019ساڵی 

 سا��نی پێشوو

٧٦ ٣٨ ١٠ ١ ٣ ١٦ ٦ ٥٨ 
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ژمارە  زنجیرەی

داوا��ایەکانی 

تۆمارکراو لە 

 ٢٠١٩تۆماری ��ایی 

داوای 

��ایی 

 یەکخراو

رەوانەکرا

و بەپێی 

ماددە 

٥٤ 

لاصو  

 

داوای ��ایی ڕەوانە کراو 

بەپێی تایبەتمەندی جۆری و 

 )25 (شوێنی

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانە 

کردنی داوای ��ایی بۆ دادگای 

 )36تایبەتمەند (

کۆی گشتی بڕیارەکانی 

داخستنی داوای 

 )27��ایی(

کۆی گشتی داوای 

��اییەکان کە لەژێر 

 )داوا75لێکۆڵینەوەدایە (

 سوراوەی ٢٠١٩ساڵی

 سا��نی پێشوو

سوراوەی سا��نی  ٢٠١٩ساڵی

 پێشوو

ساڵی 

2019 

سوراوەی 

 سا��نی پێشوو

ساڵی

٢٠١٩ 

سوراوەی 

 سا��نی پێشوو

)زنجیرە بە 1+ (  72

 هەڵەتۆمارکراوە

- 2 21 4 6 30 8 19 35  40 
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ئاماری بڕیارەکانی دادوەری دەستگیرکردن و ئامادەکردن لە بەڕێوەبەرایەتی 
 25/12/2019تاوەکو  1/1/2019) لە لێکۆڵینەوەی (هەولێر

بڕیاری جێ بە جێ  کۆی گشتی بڕیاری دادوەری ژ

 کراو

 بڕیاری جێ بە جێ نەکراو

 ٧ ٥٠ ٥٧ بڕیاری ئامادەبوون 1

بڕیاری دەستگیر  2

 کردن

٢ ٥ ٧ 

کۆی گشتی بڕیارە  3

 دادوەریەکان

٩ ٥٥ ٦٤ 

 

) بڕیاری تری ئامادەکردن لە سا��نی پێشوو ١١) (٢٠١٩جگە لە بڕیارەکانی ئامادەکردنی ساڵی ( -١تێبینی / 

 ) بووە .٢٠١٩دەرچووە بە��م جێ بە جێ کردنی لەساڵی (

) ٢٠١٩) بریاری دەستگیر کردن لە سا��نی پێشوو دەرچووە بە��م جێ بە جێ کردنی لە ساڵی (٩وە (

 بووە.
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 - 1/1/2019کۆڵینەوەی هەولێر لە ئاماری بریارەکانی دادوەری دەستگیرکردن وئامادەکردن لە بەرێوەبەرایەتی لێ
25/12/2019 

جێبەجێ  ئامادەکردن

 کراو

یەکسەر بە  جێبە جێ نەکراو

دەستەبەری 

 ئازادکراو

راگیراو دوای بە دەستەبەری 

 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو

٣ ٤٧ ٧ ٥٠ ٥٧ - - 

 بڕیاری ئامادەکردنی سا��نی پێشوو کە 

 ووەب ٢٠١٩جێبەجێ کردنەکەی لە ساڵی 

 

یەکسەر بە 

دەستەبەری 

 ئازادکراو

راگیراو دوای بە دەستەبەری 

 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو

١١ ١١ - - - 

 

جێبەجێ  دەستگیرکردن

 کراو

یەکسەر بە  جێبە جێ نەکراو

دەستەبەری 

 ئازادکراو

راگیراو دوای بە دەستەبەری 

 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو

٣ ١ ١ ٢ ٥ ٧ - 
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 بڕیاری دەستگیرکردنی سا��نی پێشوو کە  

 بووە ٢٠١٩جێبەجێ کردنی لە ساڵی 

 

یەکسەر بە 

دەستەبەری 

 ئازادکراو

راگیراو دوای بە دەستەبەری 

 ئازادکراو

افراج  ڕاگیراو

 کراو

 چارەنووس دواخراو

٩ ٩ - - - - 
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ی ئاماری ��یەنی پەیوەندیداری داوا ��اییەکانی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوە
 25/12/2019 - 1/1/2019لە  (هەولێر)

ژمارەی داوای  ��یەنی پەیوەندیدار ژ

 ��ایی

 ١٨ وەزارەتی ناوخۆ ١

 ١ دەستەی وەبەرهێنان ٢

 ٣ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمە��یەتی ٣

 ٢ وەزارەتی پەروەردە ٤

 ٥ وەزارەتی شارەوانی وگەشت و گوزار ٥

 ١ پرۆژەی نیشتەجێ بوون ٦

 ٣ بازرگانی و پیشەسازی وەزارەتی ٧

 ٣ کۆمپانیا ٨

 ١ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێ بوون ٩

 ١ وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکروان ١٠

 ١ قوتابخانەی ئەهلی ١١

 ١ وەزارەتی پەروەردەی عیراقی  ١٢

 ١ � هەولێرئاسای� ١٣

 ٣ وەزارەتی ناوخۆی عیراقی  ١٤

 ٤ وەزارەتی دارایی و ئابووری ١٥

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عیراقی/لقی  ١٦

 هەولێر

٢ 

 ٢ وەزارەتی خوێندنی با�� ١٧

 ١ وەزارەتی نەوتی عیراقی ١٨

 ١ بانکی ئەهلی ١٩



9201ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستان بۆ ساڵی   

 

28 
 

 ١ وەزارەتی بازرگانی عیراقی ٢٠

 ٨ تاکە کەس ٢١

 ١ وەزارەتی سامانە ��وشتیەکان ٢٢

 ١ وەزارەتی پێشمەرگە ٢٣

 ٢ وەزارەتی تەندروستی ٢٤

 ٣ ەزارەتی دادو ٢٥

 ١ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرجاوەکانی ئاو ٢٦

 ٣ وەزارەتی کارەبا ٢٧

 ٧٤ کۆی گشتی
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ئاماری ��یەنی پەیوەندیداری داوا ��اییەکانی کە لە ژێر لێکۆڵینەوەدایەلە 
 25/12/2019 - 1/1/2019لە  بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی (هەولێر)

ارەی داوای ژم ��یەنی پەیوەندیدار ژ

 ��ایی

 ٧ وەزارەتی ناوخۆ ١

 ٢ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمە��یەتی ٢

 ٢ وەزارەتی پەروەردە ٣

 ٣ وەزارەتی شارەوانی وگەشت و گوزار ٤

 ٢ وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ٥

 ١ کۆمپانیا ٦

 ١ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێ بوون ٧

 ١ کروانوەزارەتی شەهیدان و ئەنفال ٨

 ١ ئاسای�� هەولێر ٩

 ٢ وەزارەتی ناوخۆی عیراقی /قسم اقامە و جوازات ١٠

 ٣ وەزارەتی دارایی و ئابووری ١١

 ١ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عیراقی/لقی هەولێر ١٢

 ٢ وەزارەتی خوێندنی با�� ١٣

 ١ پەیمانگەی پزیشکی دادوەری ١٤

 ١ وەزارەتی کارەبا ١٥

 ١ ەرگەوەزارەتی پێشم ١٦

 ١ وەزارەتی تەندروستی ١٧

 ٢ وەزارەتی داد ١٨

 ١ ٢نوسینگەی پاسەپۆرتی هەولێر/ ١٩

 ٣٥ کۆی گشتی
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ئاماری تۆمەتباران بە پێی ماددەی یاسایی لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی ( 
 25/12/2019 - 1/1/2019هەولێر) لە  

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ

 ٨ ی.س ٣٣٢ ١

 ١ ی.س٣٣١ ٢

 ٦ ی.س٣٤١ ٣

 ٢١ ی.س٣٤٠ ٤

 ١١ ی.س ٣٠٧ ٥

 ١ ی.س ٢٩٨-٢٨٩ ٦

 ٤ ی.س ٣٣٠ ٧

 ٤٧٫٤٨٫٤٩بە دە��لەتی مادەکانی  ٣٤٠ ٨

 ی.س

١١ 

 ١ ی.س ٣١٥ ٩

 ٦٤ گشتی کۆی
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ئاماری تۆمەتباران بە پێی پۆستی وەزیفی لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی 
 25/12/2019 - 1/1/2019(هەولێر) لە   

 ژمارە زیفیپۆستی وە ژ

 ٣ بەڕێوەبەری ناحیە ١

 ٣ بەرێوەبەری گشتی ٢

 ٢ راوێژکار ٣

 ٣٢ فەرمانبەر ٤

 ١٧ ئەفسەری پۆلیس ٥

 ٦ هاو��تی ٦

 ١ پارێزەر ٧

  ٦٤ کۆی گشتی

 

ئاماری تۆمەتباران بە پێی چارەنووسیان لە کاتی ڕەوانەکردنی دۆسیەکانیان 
لە  کۆڵینەوەی (هەولێر)بۆ دادگای تایبەتمەند لە بەڕێوەبەرایەتی لێ

1/1/2019 - 25/12/2019 

کۆی گشتی داوای ڕەوانەکراو بۆ دادگای  ژ

 تایبەتمەند

٣٦ 

 ٣ تۆمەتباری هە��توو 1

 - تۆمەتباری ڕاگیراو 2

 ٧٤ تۆمەتباری دەستەبەرکراو 3

 ٧٧ کۆی گشتی تۆمەتباران 4
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 1/1/2019لە  )بڕی پارەی خەمڵێنراو لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی (هەولێر
- 25/12/2019 

ژمارەی  ژ

 سکا��

بەهای گەندەڵی 

 خەمڵێندراو  

 (قیمە المقدرە للفساد)

بڕی پارەی دەست 

 بەسەردا گیراو 

(قیمە ا��موال 

 المضبوطە)

بەهای 

 گەڕێندراوە

(قیمە المال 

 المستردە)

 ١ق ك ٤٥ ١

٢٠١٩ 

         دینار                                      ٣،٢٦١،٨٢٣،٣٦٦

(�� ملیار و دووسەد و 

شەست و یەك ملیۆن و 

هەشت سەد و بیست و 

�� هەزار و �� سەد و 

 شەست و شەش دینار)

___ ___ 

 

دینار                                               ٣،٢٦١،٨٢٣،٣٦٦ کۆی گشتی

(�� ملیار و دووسەد و 

شەست و یەك ملیۆن و 

هەشت سەد و بیست و 

و �� سەد و �� هەزار 

 شەست و شەش دینار)
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 25/12/2019 - 1/1/2019ئاماری گشتی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی لە 

کۆی گشتی زانیاریەکانی 

تۆمارکراو لە تۆماری 

 2019بنەڕەتی زانیارەکانی 

زانیاریەکان کە توخمی  زانیاری کە دەکەوێتە ژێر ڕکێفی یاسای دەستە

لە ��ایی تێدایە بە��م 

تایبەتمەندی دەستە نیە 

 ڕەوانە کراوە

زانیاری تایبەتمەند بە 

دەستە ڕەوانەکراوە بە 

پێی تایبەتمەندی 

 شوێنی

هەڵگیر 

 او

یەکخرا

 و

لە قۆناغی 

 بەدواداچوون دایە

بۆتە داوای 

 هەواڵدەری

59 3 1 17 34 2 2 

 
کۆی گشتی داوای 

هەواڵدەریەکانی تۆمارکراو 

لە تۆماری هەواڵدەری  

2019 

داوای هەواڵدەریە 

 هەڵگیراوەکان

داوای هەواڵدەریە 

ڕەوانەکراوەکان بە 

مەندی تپێی تایبە

 شوێنی

داوای 

 هەواڵدەریە 

 یەکخراوەکان

 ئەو داوای 

هەواڵدەریانەی 

بون بە داوای 

 ��ایی

کۆی گشتی داوای 

هەواڵدەریەکان کە لەژێر 

 ) داوا 58لێکۆڵینەوەدایە ( 

ساڵی 

2019 

 سا��نی پێشوو 2019ساڵی  سا��نی پێشوو

57 4 15 1 - 12 40 18 
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کۆی گشتی 

داوا��ایەکانی 

تۆمارکراو لە 

تۆماری ��ایی  

2019 

داوای 

��ایی 

 یەکخراو

داوای ��ایی ڕەوانە کراو 

بەپێی تایبەتمەندی جۆری 

 )17و شوێنی (

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانە 

کردنی داوای ��ایی بۆ 

 )41دادگای تایبەتمەند (

گشتی بڕیارەکانی  کۆی

داخستنی داوای ��ایی 

)40( 

کۆی گشتی داوای 

��اییەکان کە لەژێر 

)  167لێکۆڵینەوەدایە (

 داوا

سا��نی  2019ساڵی 

 پێشوو

ساڵی  سا��نی پێشوو 2019ساڵی 

2019 

سا��نی 

 پێشوو

ساڵی 

2019 

سا��نی 

 پێشوو

 128 3 14 3 7 34 16 24 98 69 
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دەستگیرکردن و ئامادەکردن لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی لە ئاماری بڕیارەکانی دادوەری 

1/1/2019 - 25/12/2019 

کۆی  بڕیاری دادوەری ژ

 گشتی

بڕیاری جێ 

 بە جێ کراو

بڕیاری جێ بە 

 جێ نەکراو

 26 38 64 بڕیاری ئامادەبوون 1

 11 8 19 بڕیاری دەستگیر کردن 2

کۆی گشتی بڕیارە  3

 دادوەریەکان

83 46 37 

 

               ئاماری ��یەنی پەیوەندیداری داوا ��اییەکانی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی لە                       

1/1/2019 - 25/12/2019 

ژمارەی داوای  ��یەنی پەیوەندیدار ژ

 ��ایی

 7 وەزارەتی دارایی و ئابوری 1

 3 دەستەی وەبەرهێنان 2

 3 وەزارەتی داد 3

 12 تاکە کەس 4

 1 دەستەی چاودێری دارایی 5

 7 وەزارەتی تەندروستی 6

 ١ وەزارەتی ئاوقاف و کاروباری ئاینی 7

 12 وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار 8

 2 وەزارەتی کارەبا 9

 2 بانکی ئەهلی 10

 19 وەزارەتی ناوخۆ 11

 2 وەزارەتی سامانە ��وشتیەکان 12
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 5 دەوەزارەتی پەروەر  13

 2 وەزارەتی رۆشنبیری و ��وان 14

 2 وەزارەتی پێشمەرگە ١٥

 3 وەزارەتی خوێندنی با�� و توێژینەوەی زانستی ١٦

 6 بەرێوەبەرایەتی گشتی ئاسای�� سلێمانی ١٧

 3 وەزارەتی بەرگری عیراقی ١٨

 2 ڕێکخراو و کۆمەڵە ١٩

 5 وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ٢٠

 3 وەریئەنجوومەنی داد ٢١

 3 نوێنەرایەتی وەزارەتی پەروەردەی عیراق ٢٢

 1 کۆمپانیا ٢٣

 106 کۆی گشتی 
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                      ئاماری تۆمەتباران بە پێی ماددەی یاسایی لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی                           

1/1/2019 - 25/12/2019 

 مارەژ  ماددەی یاسایی ژ

 17 ی.س 307 1

 2 ی.س 310 2

 6 ی.س 312 3

 1 ی.س323 4

 2 ی.س 316 5

 1 ی.س334  6

 5 ی.س 330 7

 20 ی.س 331 8

 11 ی.س 340 9

 8 ی.س 341 10

 8 ی.دەسپاکی 15 11

 7 ی.س 453 12

 7 ی.س 332 13

 2 ی.س 240 14

 1 ی.س 275 15

 2 ی.س 326 16

 1 ی.س 329 17

 3 ی.س 333 18

 1 ی.س 437 19

 298-289بە دە��لەتی ی.دەسپاکی  15 20

 ی.س

1 

 2 ی.س 316/31 21

 108 کۆی گشتی 
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                     ئاماری تۆمەتباران بە پێی پۆستی وەزیفی لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی                            

1/1/2019 - 25/12/2019 

 ژمارە پۆستی وەزیفی ژ

 ٢ بەرێوەبەری گشتی 1

 ١٠ بەڕێوەبەر 2

 ٢ جێگری بەڕێوەبەر 3

 ٥٠ فەرمانبەر 4

 ٣٨ هاو��تی 5

 ٧ پۆلیس 6

 ٦ بەرێوەبەری ناحیە 7

 ٣ پاسەوانی سنوور 8

 ١٢ سەربازی پلەدار 9

 ٨ سەرۆکی شارەوانی 10

 ٢ کارمەندی ئاسایش 11

 ٤ پارێزەر 12

 ١٤٤ کۆی گشتی

 

پێی چارەنووسیان لە کاتی ڕەوانەکردنی دۆسیەکانیان بۆ دادگای تایبەتمەند لە  ئاماری تۆمەتباران بە

 25/12/2019 - 1/1/2019بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی لە 

کۆی گشتی داوای ڕەوانەکراو بۆ دادگای  ز

 تایبەتمەند

٤١ 

 ١٢ تۆمەتباری ئامادە نە بوو (هە��توو) 1

 ١٨ تۆمەتباری ڕاگیراو 2

 ٣٦ تباری دەستەبەرکراوتۆمە 3

 ٦٦ کۆی گشتی تۆمەتباران 4
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 25/12/2019تاوەکو  1/1/2019بڕی پارەی گەڕێندراوە لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی لە 

 بەهای گەندەڵی خەمڵێندراو   ژمارەی سکا�� ژ

 قیمە المقدرە للفساد)ال(

بڕی پارەی دەست بەسەردا 

 گیراو 

 ە)(قیمە ا��موال المضبوط

 بەهای گەڕێندراوە

 (قیمە المال المستردە)

ق /18-2 ١

 2015ك/

ن یۆك مل ەتةنها ي  1,540,000

 زار دينارەل هچدوەس پێنجو 

----------- ------ 

ق /71-2 ٢

 2017ك/

نها بيست ەت  27,212,800

دو ەن ودووسیۆوت مليەوح

 د دينارەشت سەزارو هەه ەدوانز 

---------- -------- 

خ /11-2 ٣

 2018ك/

نج پێنها ەت 5,481,486,000

ك ەشتاويەدوهەوارسچمليارو

ش ەشتاوشەدوهەوارسچن ۆملي

 زاردينارەه

نج پێتةنها  5,481,486,000 ------

ك ەشتاويەدوهەوارسچمليارو

ن ۆملي

ش ەشتاوشەدوهەوارسچ

 زاردينارەه

ق /11-2 ٤

 2018ك/

ن ۆملي ەزدۆنها نەت 19,600,000

 زار دينارەد هەش سەوش

 ەزدۆنها نەت 19,600,000 -------

زار ەد هەش سەن وشۆملي

 دينار
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ق /70-2 ٥

 2018ك/

ل ودوو چنها ەت  42,976,000

ش ەفتاوشەدوحەسۆن ونۆملي

 زاردينارەه

-------- ------- 

ق /10-2 ٦

 2019ك/

تةنها ��   32,536,350

 دو�� وەيَنج سپن و ۆودوومليَ 

 �زارو�ەش هەش

 نجادينارپەدو ەس

--------- ------- 

ق  /18-2 ٧

 2019ك/

ن ۆمليَ  ەتةنها دوانز  12,310,000

 زار دينارەه ەدودەس �و�

--------- ------- 

ق /33-2 ٨

 2019ك/

 

ن ۆملي ەنز پانها ەت 15,000,000

 دينار

-------- ------ 

ق /37-2 ٩

 2019ك/

ست ەنها شەت  65,259,400

دو ەن ودووسۆملي نجپێو 

 د دينارەوارسچزاروەهۆنجاونپە

-------- ------- 

ق /38-2 ١٠

 2019ك/

وت ەنها �� وحەت  37,177,300

وت ەفتاو حەدو حەن وسۆملي

------ ------ 
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 د دينارەس �زارو�ەه

ق /41-2 ١١

 2019ك/

ن و ۆك ملي ەنها يەت 1,120,000

 زار دينارەدوبيست هەس

------- ------- 

خ /20-2 ١٢

 2019ك/

د ەنج سپێنها ەت  500.000.000

 ن دينارۆملي

---------- ---------- 

خ /26-2 ١٣

 2019ك/

نها ەت  250.000.000

 ن دينارۆنجا مليپەدو ەدوس

--------- ----------- 

زانيارى   /24 ١٤

/2019 

ن ۆنها دوو مليەت  2,658,000

شت ەنجاو هپەدو ەش سەوش

 زار دينارەه

ن ۆنها دوو مليەت  2,658,000 ---------

شت ەنجاو هپەدو ەش سەوش

 زار دينارەه

ق /38-2 ١٥

 2016ك/

ن ۆملي ەنها دوانز ەت 12,993,000

زار ەهێ د وسىەوەدو نەسۆون

 دينار

 ەنها دوانز ەت 12,993,000 ----------

د ەوەدو نەسۆن ونۆملي

 زار دينارەه ێوسى

ق /16-2 ١٦

 2018ك/

ن ۆملي ەنها يانز ەت 11,848,200

شت ەل وهچدو ەشت سەوه

 دينار دەزارودووسەه

---------- ---------- 

ن ۆنها دوومليەت 2,500,000 ---------ن و ۆنها دوومليەت 2,500,000ق /46-2 ١٧
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 زار دينارەد هەج سپێنو  زار دينارەد هەج سپێن 2019ك/

وت ەنجاوحپەنها ەت 57,000,000 2019زانيارى//25 ١٨

 ن دينارۆملي

ن ۆملي �نها �ەت 3,000,000 ----------

 دينار

خ /50-2 ١٩

 2019ك/

 ��رۆن دۆنجا مليەپ$ 50.000.000

 

---------- ---------- 

نج پێن  ۆوت مليە$ح 7.500.000 2019زانيارى//53 ٢٠

 ��رۆزاردەد هەس

------ -------- 

تەنها نۆزدە ملیۆن و  ١٩،٤٣٠،٠٠٠ ٢٠١٩ق ك//٢-١١٥ ٢١

 چوار سەد و �� هەزار دینار

-------- -------- 

ار تەنهابیست وچو ٢٤،٩٨٤،٠٠٠ ٢٠١٩ق ك//٢-١١٨ ٢٢

ملیۆن ونۆ سەدو هەشتا و چوار 

 هەزار دینار

--------- --------- 

تەنها چوار سەدو  ٤٢٩،٩٨٢،٠٠٠ ٢٠١٩ق/ك//٢-١٢٥ ٢٣

بیست و نۆ ملیۆن و نۆ سەدو 

 هەشتاو دوو هەزار دینار

----------- ---------- 

تەنها دوو  ٢،٢٠٠،٣٩١،٨٠٠ ---------- ٢٠١٩ق ك//٢-١٠٤ ٢٤

ن و ملیار و دوو سەد ملیۆ

-------------- 
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�� سەد و نەوەدو یەك 

 هەزار وهەشت سەد دینار

تەنها حەوت ملیار و  ٧،٠٤٥،١١٣،٠٥٠ کۆی گشتی

چل وپێنج ملیۆن و سەدو سیانزە 

$ ٥٧،٥٠٠،٠٠٠هەزار وپەنجا دینار + 

پەنجا و حەوت ملیۆن و پێنج سەد 

 هەزار دۆ��ر

تەنها دوو  ٢،٢٠٠،٣٩١،٨٠٠

ملیار و دوو سەد ملیۆن و 

�� سەد و نەوەدو یەك 

 هەزار وهەشت سەد دینار

تەنها پێنج  ٥،٥١٩،٧٣٧،٠٠٠

ملیار و پێنج سەد و نۆزدە 

ملیۆن و حەوت سەد و �� و 

 حەوت هەزار دینار



9201ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستان بۆ ساڵی   

 

44 
 

 25/12/2019 - 1/1/2019ئاماری گشتی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە 

کۆی گشتی زانیاریەکانی 

تۆمارکراو لە تۆماری بنەڕەتی 

 2018نیارەکانی زا

زانیاریەکان کە توخمی ��ایی  زانیاری کە دەکەوێتە ژێر ڕکێفی یاسای دەستە

تێدایە بە��م لە تایبەتمەندی 

 دەستە نیە ڕەوانە کراوە

زانیاری تایبەتمەند بە 

دەستە ڕەوانەکراوە بە پێی 

 تایبەتمەندی شوێنی

هەڵگیرا

 و

لە قۆناغی بەدواداچوون  یەکخراو

 دایە

 بۆتە داوای

 هەواڵدەری

٠ ٠ ٤ ٥ ٠ ٠ ٩ 

 

کۆی گشتی داوای 

هەواڵدەریەکانی تۆمارکراو لە 

 ٢٠١٩تۆماری هەواڵدەری  

داوای هەواڵدەریە 

 )١٤( هەڵگیراوەکان

داوای هەواڵدەریە 

ڕەوانەکراوەکان بە 

پێی تایبەیمەندی 

 شوێنی

داوای 

 هەواڵدەریە 

 یەکخراوەکان

 ئەو داوای 

هەواڵدەریانەی 

 بوون بە داوای

 ��ایی

کۆی گشتی داوای هەواڵدەریەکان کە 

 ) داوا٧٧لەژێر لێکۆڵینەوەدایە (

ساڵی 

٢٠١٩ 

 سا��نی پێشوو ٢٠١٩ساڵی  سا��نی پێشوو

٣٨ ٣٩ ٧ ٥ ١ ١٤ - ٥٢ 
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کۆی گشتی 

داوا��ایەکانی 

تۆمارکراو لە تۆماری 

 201٩��ایی  

داوای 

��ایی 

 یەکخراو

داوای ��ایی ڕەوانە کراو 

ەتمەندی جۆری و بەپێی تایب

 )١٧شوێنی (

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانە 

کردنی داوای ��ایی بۆ دادگای 

 )٤٣تایبەتمەند (

کۆی گشتی بڕیارەکانی 

داخستنی داوای ��ایی 

)٣٢( 

کۆی گشتی داوای ��اییەکان 

) ٧٤کە لەژێر لێکۆڵینەوەدایە (

 داوا

سا��نی  ٢٠١٩ساڵی 

 پێشوو

سا��نی  ٢٠١٩ساڵی  سا��نی پێشوو ٢٠١٩ساڵی 

 پێشوو

سا��نی  ٢٠١٩ساڵی 

 پێشوو

٦ ٦٨ ٩ ٢٣ ١٥ ٢٨ ٠ ١٧ ٥ ١٤١ 
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 ئاماری بڕیارەکانی دادوەری دەستگیرکردن و ئامادەکردن

 25/12/2019 - 1/1/2019لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە 

کۆی  بڕیاری دادوەری ژ

 گشتی

بڕیاری جێ بە 

 جێ کراو

بڕیاری جێ بە جێ 

 نەکراو

 ٥١ ٧٢ ١٢٣ یاری ئامادەبونبڕ  1

 ٢ ١٧ ١٩ بڕیاری دەستگیر کردن 2

کۆی گشتی بڕیارە  3

 دادوەریەکان

٥٣ ٨٩ ١٤٢ 
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 ئاماری ��یەنی پەیوەندیداری داوا ��اییەکانی بەڕێوەبەرایەتی

 25/12/2019 - 1/1/2019لێکۆڵینەوەی دهۆك لە 

ژمارەی داوای  ��یەنی پەیوەندیدار ژ

 ��ایی

 ٣ روستیوەزارەتی تەند 1

 ٢٤ ریووەزارەتی دارایی و ئابو 2

 ٣ وەزارەتی خوێندنی با�� و توێژینەوەی زانستی 3

 ٢٠ وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار 4

 ٨ وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی 5

 ٧ وەزارەتی پەروەردە 6

 ٢ ڕێکخراوی کۆمەڵەی مەدەنی 7

 ١٣ وەزارەتی کارەبا 8

 ٢١ وەزارەتی ناوخۆ 9

 ٨ وەزارەتی داد 10

 ٤ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ١١

 ٤ ئەنجومەنی ئاسای�� کوردستان ١٢

 ٤ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمە��یەتی ١٣

 ٣ وەزارەتی سامانە ��وشتیەکان ١٤

 ٣ کۆمپانیا ١٥

 ١٢ دەستەی وەبەرهێنان ١٦

 ١٣٩ کۆی گشتی
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 ەڕێوەبەرایەتیئاماری تۆمەتباران بە پێی ماددەی یاسایی لە ب

 25/12/2019 - 1/1/2019لێکۆڵینەوەی دهۆك لە  

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ

 ١٠ ی.س ٣٣١ 1

 ١ ی.س ٣٣٩ 2

 ٣ ی.س ٣٣٥ 3

 ٢ ی.س ٢٩٨-٢٨٩ 4

 ٤ ی.س ٣١٦ 5

 ١ ی.س٣٤٠ 6

 ١ ی.س٢٤٠ 7

 ١٣ ی.س٣٠٧ 8

 ٥ ی.س٣١٨ 9

 ٢ ی.س ٤٤٤ ١٠

 ١٢ ی.س ٣١٠ ١١

 ١ ی.س ٣٣٢ ١٢

 ٢ ی.س ٣٤١ ١٣

 ٢ ی.س ٣٠٨ ١٤

 ٥٩ کۆی گشتی
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 ئاماری تۆمەتباران بە پێی پۆستی وەزیفی لە بەڕێوەبەرایەتی

 25/12/2019 - 1/1/2019لێکۆڵینەوەی دهۆك لە  

 ژمارە پۆستی وەزیفی ژ

 ٢٢ بەڕێوەبەر 1

 ٩٠ فەرمانبەر 2

 ٥٦ کاسب 3

 ١٦٨ کۆی گشتی                             

 

 

 ران بە پێی چارەنووسیان لە کاتی ڕەوانەکردنی دۆسیەکانیانئاماری تۆمەتبا

 بۆ دادگای تایبەتمەند لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك 

 25/12/2019 - 1/1/2019لە  

کۆی گشتی داوای ڕەوانەکراو بۆ دادگای  #

 تایبەتمەند

٤٣ 

 ٣ تۆمەتباری ئامادە نەبوو( هە��توو) ١

 ٠ تۆمەتباری ڕاگیراو ٢

 ٥٤ مەتباری دەستەبەرکراوتۆ ٣

 ٥٧ کۆی گشتی  ٤
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 25/12/2019 - 1/1/2019ی پارەی گەڕێندراوە لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە بڕ 

بەهای گەندەڵی  ژمارەی سکا�� ژ

 خەمڵێندراو  

 (قیمە المقدرە للفساد)

 بڕی پارەی دەست بەسەردا گیراو 

 (قیمە ا��موال المضبوطە)

 راوەبەهای گەڕێند

 (قیمە المال المستردە)

 / / ٢،٥٠٠ ٢٠١٩ ٣ق  ك١٢ 1

 / / ١٦٥٠٠ ٩٢٠١ ٣ق  ك١٤  ٢

 / / ١٠٠٠ ٢٠١٩ ٣ق  ك٣٢ ٣

 / / ٥٠ ٢٠١٩ ٣ق  ك٩٣   ٤

 / / ٩٩٠٠ ٩٢٠١ ٣ق  ك١١٧  ٥

 / / ٦٠٠ ٩٢٠١ ٣ق  ك١٣٥  ٦

   ٣٠،٥٥٠ )��رۆ(د یگشت ۆیک

 / / ٣١،٣٦٥،٥٠٠ ٢٠١٩ ٣ق  ك٦ ٧

 / / ٤٣٩٩٠٧٣٢٧ ٢٠١٩ ٣ق  ك١١  ٨

 / / ٤٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٩ ٣ق  ك ١٣ ٩
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 / / ٣،٩٠٥،٢٤٤،٠٦٩ ٢٠١٩ ٣ق  ك٢١ ١٠

   ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠١٩ ٣ق  ك٢٣ ١١

 / / ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٩ ٣ق  ك٢٤ ١٢

 / / ٣٠٨،٩٣٤،٠٠٠ ٢٠١٩ ٣ق  ك٣٩ 1٣

 / / ٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ٩٢٠١ ٣ق  ك٤٠ 1٤

 / / ١،٥٩٤،١٧٥،٤١٦ ٢٠١٩  ٣ق  ك٤١ 1٥

 / / ٧٥٩،٢٥٠،٠٠٠ ١٩٢٠  ٣ق  ك٤٢ ١٦

 / /   ٢،٩٠٧،٠١٧،٥٢٢ ٢٠١٩  ٣ق  ك٤٣ ١٧

 / / ٢،٠٨٦،٦١٠،٠٠٠ ٢٠١٩  ٣ق  ك٤٤ ١٨

 / / ٥،١٤٧،٠٧٠،٢٤٤ ٢٠١٩  ٣ق  ك٤٥ ١٩

 / / ٧٢٤،٦٧٩،٤٧٣ ٢٠١٩  ٣ق  ك٤٦ ٢٠

 / / ٧٨٢،٤٢٩،٤١٧ ٢٠١٩  ٣ق  ك٤٧ ٢١

 / / ٢،٩٩٥،٦٨٠،٩٨٥ ٢٠١٩  ٣ق  ك ٤٨   ٢٢

 / / ٥،٧٢٠،٥٠٠،٨٦٦ ٢٠١٩  ٣ق  ك ٤٩  ٢٣



2019ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستان بۆ ساڵی   

 

52 
 

 / / ٢٠٩،٥٤٧،١٠٠ ٢٠١٩  ٣ق  ك ٥٥ ٢٤

 / / ١١،٥٤٠،٠٩٩،٠٠٠ ٢٠١٩  ٣ق  ك ٨٥  ٢٥

 / / ٧٥٠،٠٠٠ ٢٠١٩  ٣ق  ك١٢٩   ٢٦

 / / ٣٠٠،٠٠٠ ٢٠١٩  ٣ق  ك١٣١ ٢٧

 / / ٤٠٠،٠٠٠ ٢٠١٩  ٣ق  ك١٣٢ ٢٨

 / / ١٥٠،٠٠٠ ٢٠١٩  ٣ق  ك١٣٣ ٢٩

   ٣٩،٢٣٧،٣١٠،٩١٩ )ناری(د یگشت ۆیک
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 کارو چا��کییەکانی فەرمانگەی یاسایی
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 فەرمانگەی یاسایی

 

 -ئەرکی فەرمانگەی یاسایی:

)ی هەمــوار کــراو بە ٢٠١١)ی ســاڵی (٣بە پــێ ی یاســای دەســتەکەمان ژمــارە (

) لە ٢٠١٥)ی ســاڵی (١٠) کە بە بڕیــاری ژمــارە (٢٠١٤)ی ســاڵی (٧یاســای ژمــارە (

وردســــــتانەوە دەرچــــــووە , ئەرکــــــی �ــــــ�یەن ســــــەرۆکایەتی هەرێمــــــی ک

 -فەرمانگەکەمان بەم شێوەیە دیاری کراوە:

پێشکەشکردنی بیروڕا و ڕاوێژ لە پرسـە یاسـاییەکان کەوا دەخـرێنە بەردەم  )1

دەســـتە و نـــوێنەرایەتی کردنـــی دەســـتە لەو دەعوایـــانەی لەســـەری بەرز 

 دەکرێتەوە بە بریکاری فەرمی کە لە سەرۆکی دەستە دەرکرابێت.

کـــردن لەبەردەم دادگـــا تایبەتمەنـــدەکان لەوەی پەیوەســـتە بە  مـــورافەعە )2

تاوانەکـــــانی گەنـــــدەڵی یـــــان پێـــــداچوونەوەی ڕێگەکـــــانی تـــــانە لێـــــدان 

 دەربارەیانەوە.

نــوێنەرایەتی کردنــی دەســتە لەو لیــژنە لێکــۆڵینەوانەی لەســەر داواکــاریی  )3

 دەستە پێکهێنران.

بە یاســـاکانی ئامـــادەکردنی لێکـــۆڵینەوە و تـــوێژینەوەی یاســـایی تـــایبەت  )4

 بەڕەنگاربوونەوەی گەندەڵی و ڕێککەوتننامە نێودەوڵەتیەکانی ئەم بوارە.

 پێشکەشکردن و داواکردنی یارمەتی یاسایی نێودەوڵەتی ئاڵوگۆرکراو. )5

 چاودێری لەسەر دەسپاکی بڕیار و کارەکانی کەرتی گشتی. )6

 دانانی ڕێنمایی ڕێگەگرتن لە ناکۆکی بەرژەوەندییەکان لە هەرێمدا. )7

تنە بەری ڕێکار بۆ چاودێریی ئاستی دەسپاکی بڕیار و کارەکانی کەرتـی گر  )8

 گشتی و دەرکردنی ڕاپۆرتی ناوبەناو لەم بارەیەوە.

ئامـــادەکردنی پێشـــنیار و پـــڕۆژە یاســـا لە بـــواری  نەهێشـــتنی گەنـــدەڵی و  )9

 بەڕەنگاربوونەوەی.
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 بە�� داواکان
 ڵى بـهنـدهكانى گهیسـهدواداچـوونى كه ى بـهێگاى هۆبـهڕ �� داواكان لهبه

پارێزگاكـانى  تن / تـاوان) لـهكان(كـهندهت مهدادگا تایبـه كات لهدواداچون ده

مــافى  ك داكــۆكی كــار لــهبێــت وهشــدارى دادگــایی كــردن دهبه رێم , وههــه

 . یهڵی ههندهگه ندى بهیوهى پهوهگشتى ئه

ی دەکــات یــان لەســەر وە بە دواداچــوونی ئەو داوایــانەی کە دەســتە ئیقــامە

 دەستە ئیقامە دەکرێت بە مەبەستی داد بینی و تانە لێدان.
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کە بە دواداچوون کراوە لە ساڵی  ی کوردستانئاماری پارێزگاکانی هەرێم

 -) بەم شێوەیەیە:٣١/١٢/٢٠١٩تاکو  ١/١/٢٠١٩) واتە لە (٢٠١٩(

 

تاکو  ١/١/٢٠١٩هۆبەی بەدواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی هەولێر لە (

 -هەواڵە (إحالە) کراوە: )٣١/١٢/٢٠١٩

 سەرجەم حسم گەڕانەوە لە دادگایە 

داواکانی هەواڵەی 

 دادگای تاوان کراوە

٢٢ ٤ ٥ ١٣ 

داواکانی هەواڵەی 

 دادگای کەتن کراوە

١١ ٣ ٠ ٨ 

سەرجەم داوا 

 هەواڵەکراوەکان

٣٣ ٧ ٥ ٢١ 

, ۲۰۱۷, ۲۰۱٦) داوای ساڵھکانی (۱٦() حسم بووە کھ ۲۰۱۹) داوامان لھ (۲۳تێبینی/ ( 

)یھ.۲۰۱۹) داواش (۷)یھ و (۲۰۱۸  
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هێڵکاری هۆبەی بەدواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی لە هەولێر لە ماوەی 

 -کە هەواڵە (إحالە) کراوە:) ۳۱/۱۲/۲۰۱۹تاکو  ۱/۱/۲۰۱۹(

 

 

 

 

 

 

 

 

و تاک ١/١/٢٠١٩هۆبەی بەدواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی سلێمانی لە (

 -) هەواڵە (إحالە) کراوە:٣١/١٢/٢٠١٩

 سەرجەم حسم گەڕانەوە لە دادگایە 

داواکانی 

هەواڵەی دادگای 

 تاوان کراوە

٢٨ ٥ ٧ ١٦ 

داواکانی 

هەواڵەی دادگای 

 کەتن کراوە

٩ ٠ ٢ ٧ 

سەرجەم داوا 

 هەواڵەکراوەکان

٣٧ ٥ ٩ ٢٣ 
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ە هێڵکاری هۆبەی بەدواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی لە سلێمانی ل

 -کە هەواڵە (إحالە) کراوە: )۳۱/۱۲/۲۰۱۹تاکو  ۱/۱/۲۰۱۹(ماوەی 

 

 

 

 

 

 

 

تاکو  ١/١/٢٠١٩هۆبەی بەدواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی دهۆک لە (

 -) هەواڵە (إحالە) کراوە:٣١/١٢/٢٠١٩

 سەرجەم حسم گەڕانەوە لە دادگایە 

داواکانی 

هەواڵەی دادگای 

 تاوان کراوە

٣٧ ١١ ٨ ١٨ 

داواکانی 

واڵەی دادگای هە

 کەتن کراوە

١٤ ٤ ٤ ٦ 

سەرجەم داوا 

 هەواڵەکراوەکان

٥١ ١٥ ١٢ ٢٤ 
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هێڵکاری هۆبەی بەدواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی لە دهۆک لە ماوەی 

 -کە هەواڵە (إحالە) کراوە: )۳۱/۱۲/۲۰۱۹تاکو  ۱/۱/۲۰۱۹(

 

 

 

 

 

 

 

ان) لھسھر (کھتن و تاوکۆی کەیسەکانی گەندەڵی لە دادگا تایبەتمەندەکانی 

 -):۲۰۱۹ئاستی ھھرێمی کوردستان بۆ ساڵی (

دادگای  پارێزگا

 تاوان

دادگای 

 کەتن

لە 

 دادگایە

 سەرجەم حسم گەڕانەوە

 ٣٣ ٧ ٥ ٢١ ١١ ٢٢ هەولێر

 ٣٧ ٥ ٩ ٢٣ ٩ ٢٨ سلێمانی

 ٥٧ ٢٠ ١٣ ٢٤ ١٧ ٤٠ دهۆک

 ١٢٧ ٣٢ ٢٧ ٦٨ ٣٧ ٩٠ کۆی گشتی
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کە  )۳۱/۱۲/۲۰۱۹تاکو  ۱/۱/۲۰۱۹( هێڵکاری دادگا تایبەتمەندەکان لە ماوەی

 -هەواڵە (إحالە) کراوە:

 

 

 

 

 

 

 

داوا تمییز کراوەکانی هەرێمی کوردستان لە قۆناغی دوای دادگایی کردن 

 -) بەم شێوەیە یە:٣١/١٢/٢٠١٩تاکو  ١/١/٢٠١٩لە (

ژمارەی  پارێزگا

 تمییزکراوەکان

 دادگای کەتن دادگای تاوان

 ٠ ٩ ٩ هەولێر

 ٠ ٢ ٢ سلێمانی

 ٢ ٤ ٦ دهۆک

 ٢ ١٥ ١٧ سەرجەم
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 (مدور)

لەسەر ئاستی  تاوان) –لە دادگای تایبەتمەند (کەتن ی سەرجەم کەیسەکان

 -) ماون:١/١/٢٠٢٠کە لە ( هەرێمی کوردستان

مدوری کەی��  پارێزگا

ساڵی 

 )٢٠١٨تاکو٢٠١٦(

سەرجەم 

کەی�� 

 مدور

کەی�� ساڵی 

)٢٠١٩( 

 سەرجەم

کەی�� 

)۲۰۱۹( 

سەرجەم 

 کەیسەکانی

مدور و 

کەیسەکانی 

لە 

)۱/۱/۲۰۲۰( 

 تاوان کەتن تاوان کەتن

 ٣٥ ٢١ ١٧ ٤ ١٤ ٨ ٦ هەولێر

 ٣٩ ٢٣ ١٦ ٧ ١٦ ٦ ١٠ سلێمانی

 ٢٤ ٢٤ ١٨ ٦ ٠ ٠ ٠ دهۆک

 ٩٨ ٦٨ ٥١ ١٧ ٣٠ ١٤ ١٦ سەرجەم

 -ئاماری تۆمەتباران لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان:

 ژمارەی تۆمەتباران پارێزگا

 ٨٣ هەولێر

 ٤٧ مانیسلێ

 ٣٢ دهۆک

 ١٦٢ کۆی گشتی
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تاوان) لەسەر ئاستی -کەیسە یەک�� کەرەوەکان (حسم) لە دادگاکانی (کەتن

 -):٣١/١٢/٢٠١٩) تا (١/١/٢٠١٩هەرێمی کوردستان لە (

سەرجەمی یەک��  ئازادکردن إدانە پارێزگا

 (حسم) کەرەوەکان

 ٢٣ ١٣ ١٠ هەولێر

 ١٩ ٧ ١٢ سلێمانی

 ٢٠ ١٠ ١٠ دهۆک

 ٦٢ ٣٠ ٣٢ جەمسەر

 

 )۳۱/۱۲/۲۰۱۹تاکو  ۱/۱/۲۰۱۹(حسم) کراوەکان لھ ماوەی (هێڵکاری کەیسە یەک�� 
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 -محکوم کراوەکان لە پارێزگای هەولێر:

ماددەی یاسایی  ناوی محکوم ژ

 إحالە کراو

ماددەی 

یاسایی حوکم 

 دراو

 پیشەی حکوم دراو ماوەی حوکم

أ.ش.ی  ,    ١

چ.ع.ص  ,   

,   ن.أ.ح.     

ج.ب.ع.    ,    

 ک.ص.أ

غرامە کردنی هەر یەکێک بە بڕیاردرا بە  ٣٤١ ٣٤١

) دوو سھد و بیست و پێنج ھھزار ۲۲٥۰۰۰(بڕی 

 ).۱۳/٦/۲۰۱۹دینار لھ ڕێکھوتی (

 فەرمانبەر

س.خ.ش.   ,    ٢

ئ.م.ع.    ,         

 ش.ع.ک. 

غرامە کردنی هەر یەکێک بە بڕیاردرا بە  ٣٤١ ٣٤١

سھد و بیست و پێنج ھھزار  ) دوو۲۲٥۰۰۰(بڕی 

 ).۱٦/٤/۲۰۱۹دینار لھ ڕێکھوتی (

 ی بانکفەرمانبەر 

بڕیاردرا بە حپس کردنی بۆ ماوەی یەک  ٣٤٠ ٣٤٠ ص.أ.ڕ ٣

لە ڕێکەوتی  ساڵ و إیقاف تنفیذ کرا

 فەرمانبەری بانک
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)1٤/۱/۲۰۱۹(. 

) بڕیار درا بھ حبس ۸/۷/۲۰۱۹(لە ڕێکەوتی  ٣٤٠ ٣٤٠ خ.ح.م ٤

 یھک ساڵ و إیقاف تنفیذ كرا.کردنی بۆ ماوەی 

 فەرمانبەری بانک

) بڕیار درا بھ ۲۷/۸/۲۰۱۹لھ ڕێکھوتی ( ٠ 330 ڕ.أ.خ ٥

) دوو سھد و ۲۲٥۰۰۰غھرامھکردنی بھ بڕی (

 بیست و پێنج ھھزار دینار.

ئەفسەری لێکۆڵینەوەی 

بەڕێوەبەرایەتی 

بەڕەنگاربوونەوەی توندوتیژی 

 خێزانی.

) بڕیار درا بھ حبس ۱٤/۱۰/۲۰۱۹(لھ ڕێکھوتی  ٣٤٠ ٣٤٠ ه.م.ر. ٦

 کردنی بۆ ماوەی یھک ساڵ و إیقاف تنفیذ کرا.

 فەرمانبەری بانک

) بڕیار درا بھ حبس ۹/۱۲/۲۰۱۹لھ ڕێکھوتی ( ٣٤٠ ٣٤٠ د.ح.أ ٧

 کردنی بۆ ماوەی یھک ساڵ و إیقاف تنفیذ کرا.

 فەرمانبەری بانک

حبس ) بڕیار درا بھ ۲۱/۱/۲۰۱۹لھ ڕێکھوتی ( ٣١٨ ٣١٨ ز.م.ق ٨

 کردنی بۆ ماوەی یھک ساڵ و إیقاف تنفیذ کرا.

 بەڕێوەبەری گشتی
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) بڕیار درا بھ حبس ٤/۲/۲۰۱۹لھ ڕێکھوتی ( ٣٤٠ ٣٤٠ ب.ج.أ ٩

 کردنی بۆ ماوەی یھک ساڵ و إیقاف تنفیذ کرا.

 فەرمانبەری بانک

) بڕیار درا بھ حبس ۹/۱۲/۲۰۱۹لھ ڕێکھوتی ( ٣٤٠ ٣٤٠ ل.ن.خ ١٠

 و إیقاف تنفیذ کرا. کردنی بۆ ماوەی یھک ساڵ

 فەرمانبەری پرسگە

 

 -محکوم کراوەکان لە پارێزگای سلێمانی:

ماددەی یاسایی  ناوی محکوم ژ

 إحالە کراو

ماددەی 

یاسایی حوکم 

 دراو

پیشەی  ماوەی حوکم

 حکوم دراو

بە پێ ی  )ساڵ١٠بڕیاردرا بە بەند کردن بۆ ماوەی ( ٣٠٧ ٣٠٧ ک.أ.م.أ ١

 .٣٠٧ماددەی 

 مامۆستا
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ک.ق       ت. ٢

               ی.ر.ک

ووشیار 

عبدالقادر 

 محمد

بڕیاردرا بە بەند کردن بۆ ماوەی یەک ساڵ ,  ٣٠٨ ٣١٢

)پێنج سەد هەزار دینار ٥٠٠٠٠٠غەرامەکردنیان بە بڕی (

 .٣٠٨بە پێ ی ماددەی  بۆ هەر یەکێکیان

 پۆلیس

بە  )مانگ٣بڕیار درا بە بەند کردنی بسیط بۆ ماوەی ( ٣١٢ ٣١٢ ن.ف.م ٣

 .٣٠٨پێ ی ماددەی 

 کاسب

و  )ساڵ١٠کردن بۆ ماوەی (زیندانی بڕیاردرا بە  ٣١٥ ٣١٥ أ.ش.ی ٤

 . )ملیۆن دینار غرامھ۲۸(

 کاسب

مانگ و )٦کردن بۆ ماوەی (زیندانی بڕیاردرا بە  ٣٠٧ ٣٠٧ ز.ع.ع ٥

 . )دینار غرامھ۷٥۰۰۰(

 شۆفێر

ڵ بەند کردنی سوک بۆ ماوەی یەک ساڵ لەگە ٣٤١ ٣٤١ س.م.أ ٦

 ڕاگرتنی ��اکەی.

 فەرمانبەر

 فەرمانبەر) دووسھد و ۲۲٥۰۰۰(بڕیار درا بە غەرامەکردنی بە بڕی   ٢٧٩ م.ح.ن ٧
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 بیست و پێنج ھھزار دینار.

بڕیار درا بە بەند کردن بۆ ماوەی �� مانگ لەگەڵ  ٣٣١ ٣٣١ ی.إ.چ ٨

 إیقاف تنفیذ.

 پزیشک

بەڕێوەبەری  )ساڵ.٦(ەی بڕیار درا بە بەند کردنی بۆ ماو ٣١٠ ٣١٠ س.أ.م ٩

 کۆمپانیا

)ساڵ لھگھڵ إیقاف ۱(بڕیار درا بە بەند کردنی بۆ ماوەی  ٣١٠ ٣١٠ ه.أ.م ١٠

) دووسھد و بیست و ۲۲٥۰۰۰تنفیذ و غھرامھکردنی بھ بڕی (

 پێنج ھھزار دینار.

 فەرمانبەر

 فەرمانبەر تنفیذ.یەک ساڵ زیندانی کردن لەگەڵ إیقاف  ٣٣٥ ٣٣٥ ظ.ع.ح ۱۱

 مامۆستا  ٣٣٥ ٣٣٥ .نپ.خ ۱۲
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 -محکوم کراوەکان لە پارێزگای دهۆک:      

ماددەی یاسایی  ناوی محکوم ژ

 إحالە کراو

ماددەی 

یاسایی حوکم 

 دراو

 پیشەی حکوم دراو ماوەی حوکم

) مانگ لھگھڵ ٦(حبس) کردنی بۆ ماوەی (بڕیاردرا بە  ٣٣١ ٣٣١ م.س.ط ١

 )۲٤/٤/۲۰۱۹(إیقاف تنفیذ) لھ ڕێکھوتی (

 اسەوانپ

 ع.ع.م

) پێنج ٥(بڕیار درا بە حبس کردنی بۆ ماوەی  ٣٣٥ ٣٣٩ ک.ع.ک ٢

مانگ بۆ پێنج تاوان , ھھر تاوانێک یھک مانگ لھ 

 ).۲۹/۷/۲۰۱۹ڕێکھوتی (

فەرمانبەری 

 دائیرەی کاتب عدل

ه.ع.خ               ٣

, ه.ح.أ                 

 , م.ر.ز

) ۲۲٥۰۰۰(نیان بە بڕی بڕیار درا بە غەرامە کرد ٣٤١ ٣٤١

دووسھد و بیست و پێنج ھھزار دینار بۆ ھھر یھکێکیان 

 ).۳/۹/۲۰۱۹لھ ڕێکھوتی (

فەرمانبەری 

گومرگی إبراهیم 

 خلیل

 فەرمانبەر)دینار لھ ۲۲٥۰۰۰(بڕیار درا بە غرامە کردن بە  ٣٣١ ٣٣١:ش.ش.ص ٤
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) بداللة المواد ۳۳۱) بھ پێ ی ماددەی ۱۷/۱۰/۲۰۱۹(

 .٤۹و٤۸و٤۷

بە غیابی بڕیاردرا بە بەند کردن بۆ ماوەی  ٣٠٨ ٣٠٨:.ج.مه ٥

 ).۲۷/۱۰/۲۰۱۹) لھ (۳۰۸)ساڵ بھ پێ ی ماددەی (٦(

 ئاسایش

بە غیابی بڕیاردرا بە بەند کردن بۆ ماوەی  ٣٤٠ ٣٤٠:أ.أس ٦

 ).٦/۱۱/۲۰۱۹) لھ (۳٤۰)ساڵ بھ پێ ی ماددەی (٦(

سەرۆکی زانکۆی 

 نەورۆزی پێشو

مانگ  ٦را بە زیندانی کردن بۆ ماوەی بڕیارد ٣١٦ ٣١٦:ع.ع.ع. ٧

 ).٦/۱۱/۲۰۱۹) لھ (۳۱٦(بە پێ ی ماددەی 

بەڕێوەبەری 

پێشووی ��یبة 

 عقار زاخۆ

ح.م.أ          ٨

:ع.م.س

بڕیاردرا بە زیندانی کردن بۆ هەر یەکێکیان بۆ  ٣٣١ ٣٣١

) لھ ۳۳۱(مانگ بە پێ ی ماددەی  ٦ماوەی 

)۱۰/۱۱/۲۰۱۹.( 

سەرۆکی یانەی 

�� پێشووی وەرز 

بەردەڕەش و 

سەرۆکی 

شارەوانی 
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 بەردەڕش

بڕیاردرا بە زیندانی کردن بۆ ماوەی یەک ساڵ  ٣٠٧ ٣٠٧:ن.م.ح. ٩

 ).۱۷/۱۱/۲۰۱۹) لھ (۳۰۷(بە پێ ی ماددەی 

 رائد ��طة الغابات

مانگ بە ٩بڕیاردرا بە زیندانی کردن بۆ ماوەی  ٣٣١ ٣٣١:س.ن.م ١٠

 ).۹/۱۲/۲۰۱۹) لھ (۳۰۷(پێ ی ماددەی 

 مساح
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 ئاماری محکوم کراوەکان بە پێ ی پۆست

 محکوم  پلەی وەزیفی

 ١ بەڕێوەبەری گشتی

 ١ بەڕێوەبەری پێشوو

 ١ سەرۆکی یانە

 ١ سەرۆکی زانکۆی ئەهلی پێشوو

 ١ بەڕێوەبەری کۆمپانیا

 ١ دکتۆر

 ١ ئەفسەر

 ٣ پۆلیس 

 ٢ پاسەوان

 ١ ئەفسەری پۆلی�� دارستان

 ١ ئاسایش

 ١٢ فەرمانبەر

 ٨ نبەری بانکفەرما

 ٣ گومرگفەرمانبەری 

 ٢ مامۆستا

 ١ سەرۆکی یەک لە شارەوانی یەکان

 ٢ کاسب

 ١ مساح

 ٢ پاسەوان

 ١ شۆفێر

 ٤٦ کۆی گشتی
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 بە�� مشورەت و پێشنیارى رەشنووس
ــدانی ڕاو مشــورەت لە رووی یاســاییەوە ، وە  ئەم بەشــە ھەڵدەســتێت بە پێ

ــــۆ نەھێشــــتن و ھەڵســــان بە ئامــــادەکردنی لێکۆڵینەوەکــــان  و دیراســــات ب

�ـــ� پـــڕۆژەی یاســـا و وەشنوڕ وە داڕشـــتنی , ەنگـــاربوونەوەی گەنـــدەڵی ڕ بە

وە  , ێنماییەکــان ئەوانەی کە پەیوەنــدیان بە خۆپاراســتن ھەیە لە گەنــدەڵیڕ

ـــڕۆژەی  ـــاوخۆی دەســـتە و ڕێھەروەھـــا داڕشـــتنی پ ـــڕەوی ن نماییەکـــان و پەی

  ٠ )ةکوک القانونیصپێداچوونەوەو ھەڵسەنگاندنی (ال

وە ھەڵدەستێ بە دەربڕینی پرس و ڕا لە پرسـە یاسـاییە جـۆر بە جۆرەکـان و 

و ھەڵسەنگاندن بۆ کردەوەی یاسایی وە چارەسەری  ئامادەکردنی توێژینەوە

کارگێڕی کە پەیوەندیـدارە بە ڕاپـۆرتی مـاوەیی پێویسـت بـۆ ڕێگـری کـردن لە 

  ٠و بە دواداچوون  ەنگاربوونەوەڕ گەندەڵی و بە

 -: 2019 ساڵی لە ڕەشنوس پێشنیاری و مشورەت بە�� چااكیەكانی

 پــارچە لەســەر) جمیــل محمــد جاســم( پــارێزەر كــردنەوە بــۆ ســكا��ی روون -1

 وارش. 44) 43/1541( ژمارە زەوی

 پەڕاوێـزی لەسـەر وە دەسـتە سەرۆكی بەڕێز فەرمانی كردنەوە بۆ  ڕوون -2

 داخســتنی ســكا��ی لەســەر یاســایی فەرمــانگەی گشــتی بەڕێــوەبەری بەڕێــز

 . كشتوكاڵیەكان قڕكەرە و دەرمان فرۆشتنی وەكیلەكانی

 بە  مــرۆڤ مــافی ســەربەخۆی دەســتەی كــردنەوە بــۆ نوو�ــ�اوی ڕوون -3

 بەڕێــوەبەری بەڕێــز پەڕاوێــزی لەســەر وە 27/12/2019 بەرواری لە) 2( ژمــارە

 یاسایی. فەرمانگەی گشتی

 وەزارەتـی و�ـ�اوینو بـۆ یاسـا پێشـنیاری و مشورەت بە�� پێشنیاری ڕاو -4

ــــدانان ــــوەبەرایەتی/  پ��ن ــــتە بەڕێ ــــتیەكان گرێبەس ــــارە بە گش  لە) 2454( ژم

  1/9/2019 بەرواری
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ـــــۆ تێبینیەكـــــانی و ســـــەرنج -5  ســـــەرۆكایەتی نوو�ـــــ�اوی بەشـــــەكەمان ب

  30/6/2019 بەرواری لە) 3904( ژمارە بە وەزیران ئەنجومەنی

 لە كە ەرمانســازاند یاســای هەمــواركردنی لەســەر مشــورەت ڕاو پێــدانی -6

ــدا ئەنجــومەنی كۆبوونەوەكــانی ــژنەی شــێوەی بە وەزیران ــدار لی  تایبەتمەندی

  كرا. تاووتوێ

ـــۆ د ڕوون -7 ـــردنەوە ب ـــی نوو�ـــ�اوی ك ـــی وەزارەت ـــوەبەرایەتی/  دارای  بەڕێ

 وە 13/10/2019 بەرواری لە) 1831( ژمــــارە بە یاســــایی كاروبــــاری گشــــتی

  تیگش بەڕێوەبەری بەڕێز پەڕاوێزی لەسەر

 دەســتەكەمان یاســای كــردنەوەی هەمــوار لەســەر مشــورەت ڕاو پێــدانی -8

 هەمـواركراو ی) 2011( سـاڵی ی) 3( ژمـارە دەسـتەكەمان یاسـای بە پاڵپشت

 دووەم خــــاڵی – دوازدەم مــــاددەی) 2014( ســــاڵی ی) 7( ژمــــارە یاســــای بە

 .كرد كوردستانمان پەرلەمانی ئاڕاستەی یاسا پڕۆژە شێوەی بە كە) 9( بڕگەی

 ژمــارە تــایبەت بریكارنــامەی بە ئامــاژە دەســتەكەمان كردنــی نــوێنەرایەتی -9

 بـــــۆ  دەســـــتە بەڕێـــــز ســـــەرۆكی لە�ـــــ�یەن 1/10/2018 بەرواری لە) 175(

 پێڕاگەیانـــدنامەی گـــوێرەی بە) 5/  هەولێـــر بەرایـــی( دادگـــای لە ئامـــادەبوون

 ئاڕاســــــتەی دادگـــــاوە لە�ــــــ�یەن كە 16/10/2018 بەرواری لە 2958 ژمـــــارە

 داوایەی ئەو لەســــەر كــــردن دادگــــایی بەمەبەســــتی كــــراوە ەســــتەكەماند

 كرابوو. تۆمار دەستەكەمان لەسەر پاڵم كۆمپانیای لە��یەن

 خـــولی بەشـــداری 28/1/2019 بەرواری لە) 2/10( ژمـــارە فەرمـــانی بە م -10

 جێبەجـێ ڕێنماییەكانی(ناونیشانی بە 2016 ساڵی ی) 2( ژمارە ڕێنماییەكانی

) 3( مـاوەی بـۆ كە كـرد) كوردسـتان هەرێمـی حكومیەكـانی تەگرێبەس كردنی

 بەڕێـز لە�ـ�یەن كە 2019 دووەمـی كـانونی 31 – 29 بەرواری لە بوو ڕۆژ ��

   ئامادەكرابوو.) بلباس حمد عارەب عمر(
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ــــردن بەشــــداری 13/2/2019 بەرواری لە) 22( ژمــــارە فەرمــــانی بە -11  لە ك

 دەســـــتەكەمان لە رۆژ) 3( بۆمـــــاوەی كە) پڕۆتۆكـــــۆڵ و ئەتەكێـــــت( خـــــولی

  بەڕێوەچوو.

 كردنــی ســەردانی بە هەڵســاوە خۆمــان كارەكــانی ســەرەڕای بەشــە ئەم -12

 بە�ــ�/  پــۆلیس بەڕێــوەبەرایەتی و كۆمە�ــ�یەتی چاكســازی بەڕێــوەبەرایەتی

 هێنـــانی پێـــك بە كوردســـتان هەرێمـــی شـــارەكانی گواســـتنەوەی و گـــرتن

 بە 14/11/2016 لە) 133( ژمـــــارە كــــارگێڕی فەرمـــــانی بە با�ــــ� لیژنەیەكــــی

ــژنە لەگەڵ هەمــاهەنگی ــانی لی  فەرمــانی بە ســلێمانی شــارەكانی ��وەكیەك

ــژنەی و 29/10/2017 لە) 191( ژمــارە ــ�وەكی لی  ژمــارە فەرمــانی بە دهــۆك �

ــۆ بەدواداچــوون بەمەبەســتی 15/4/2018 لە) 80( ــارودۆخی ب ــراوان ب  و ڕاگی

 مــامەڵەكردن لە ە�ــ�یەتیكۆم یەكســانی بەرقەراركردنــی ڕووی لە �ــ�ادراوان

ــان لە ــزیكەوە لە هەروەهــا وە گەڵی ــاداربوون ن ــارە بەڕێوەچــوونی لە ئاگ  ڕێك

 یاســــای پێــــی بە كردنــــدا دادگــــایی لێكــــۆڵینەوەو لەكــــاتی یاســــایی یەكــــان

ـــــانی ـــــاییكردنی بنەماك ـــــ�ایی دادگ ـــــات اصـــــول( � ـــــة المحاكم  وە) الجزائی

 اریشــە وئ كێشــەو هەبــوونی لەكــاتی یاســایی چارەســەری پێشكەشــكردنی

  لێكۆڵینەوەكانیاندا. ڕێڕەوی لە) تأخیر( دواكەوتن
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 �ـــ�ادراوانی و ڕاگیـــراوان بـــۆ ەیە) 2019( ســـاڵی خشـــتەی خـــوارەوە ئەمەی

 -:  كردوون سەردانمان جار) 9( كە دەسپاكی دەستەی كەیسەكانی

 ژ

 

 راگیراو

 

 سزادراو

 

 پارێزگا ئازادكراو

 افراج دەستھبھر 

رھھولێ ۳ ٥ ۷ ۹ ۱  

 دھۆك - - ۷ - ۲

 سلێمانی - - ۳ ۱۱ ۳
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 بە�� چاودێری و چاکسازی کارگێڕی
 -ئەرکی سەرەکی ئەو بەشە بریتی لە:

چــاودێری کردنــی بڕیــار و فەرمانەکــانی کەرتــی گشــتی کە تــا چەنــد  )1

 دەسپاکی لەو بڕیار و فەرمانانە هەیە.

رایــــی چــــاودێری چــــۆنیەتی خەرج کــــردن و چــــۆنیەتی ئیــــدارەدانی دا )2

هەرێمــــی کوردســــتان دەکــــات بە هەمــــاهەنگی لەگەڵ دیــــوانی 

 چاودێری دارایی.

 دەرکردنی ڕاپۆرتی ناو بە ناو لە بارەی ئەو خەرجییانەوە. )3

بە دواداچوون بۆ کاری ئەو لیژنانە دەکات کە لە دەستە پێک دێت یان  )4

 پەیوەندی بە کاری دەستەکەمانەوە هەیە.

ــان لە ســەر و )5 ــوێکردنەوەی زانیارییەک ــم و گشــت قەوارە ن اقعــی هەرێ

گشــتی و تایبەتەکــان و داهاتەکــان و فەرمانبەرەکــان و ســەرۆکی 

 فەرمانگە ,کارگێڕی و پیشەیی یەکان.
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 -) بریتی یە لە:٢٠١٩کار و چا��کیانەی چاودێری و چاکسازی کارگێڕی ساڵی (ەو ئ

ڕێکەوتی بە  ژ

 دەست گەیشتنی

 بابەت

ناوی 

پێشکەشکاری 

 بابەت

فەرمانی لیژنەی بە  بابەت

دەرخستنی 

 ڕاستییەکان

 ئەنجامی بابەتەکە 

٢٠١٩/٠١/١٧ ١ بوونی گەندەڵی لە  هاو��تیەک 

پڕۆژەی دروست 

) ٢٨٠کردنی (

 شووقە.

) ١٧/١/٢٠١٩) لە (٨ژ.(

 دەرچووە.

ڕەوانەی فەرمانگەی  لێکۆڵینەوە 

) لە ١٦کراوە بە نوو��اوی ژمارە (

)٢٩/١/٢٠١٩.( 

٢٠١٩/٠٢/٠٣ ٢ ن جون عما 

 یعقوب

تجاوز لە موڵکی 

گشتی لە کەرتی 

 )ی عەنکاوە٥(

) ٤/٢/٢٠١٩) لە (٦٨ژ.(

 دەرچووە

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی تجاوز 

لەو موڵکە نەکراوە بەڵکو بە پێ ی 

) لە ٦٥٠٨نوو��اوی فەرمی ژمارە (

) سەرۆکایەتی ٤/٥/٢٠٠٦(

ئەنجوومەنی وەزیران بە فەرمی 

 لەسەر ناوبراو تملیک کراوە.
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٠١٩٢/٠٢/٠٦ ٣ گی��ن عثمان  

 کریم

مکافحە و دزی 

 کردن

داخرا لەبەر ئەوەی لە پسپۆڕی  -

 دەستەکەمان نەبوو.

٢٠١٩/٠٢/١٢ ٤ علی حمە  

 صالح

) ١٠٠��دان و دانانی (

کارمەند لەسەر 

می��کی وەزارەتی 

شارەوانی و گەشت 

 و گوزار

نوو��او کراوە بۆ سەرۆکایەتی  -

ئەنجوومەنی وەزیران بە ژمارە 

) ١٩/٢/٢٠١٩) کە لە (٢٦��اوی (نوو

دەرچووە , و نوو��او کراوە بۆ 

وەزارەتی دارایی و ئابوری بە ژمارە 

 ).٣٠/٤/٢٠١٩) لە (٧٤(

٢٠١٩/٠٢/١٧ ٥ گۆڕینی شەهیدی  - 

هاو��تی بۆ 

 شەهیدی سەنگەر

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی کار و  -

کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان 

بۆ ڕوون کردنەوەی زیاتر بە پێ ی 

) کە لە ٢٠نوو��اوی ژمارە (

 ) دەرچووە.١٩/٢/٢٠١٩(



2019ن بۆ ساڵی ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستا  

 

79 
 

٢٠١٩/٠٢/٠٣ ٦ بوونی گەندەڵی لە  - 

سایلۆی هەولێر لە 

��یەن دوو 

فەرمانبەر 

بەناوەکانی (بۆتان 

 و ئاکۆ)

) ١٩/٢/٢٠١٩) لە (٢٤ژ.(

 دەرچووە.

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی زیاتر 

 نزیک بوو لە غایەی شخ��.

٢٠١٩/٠٢/١٩ ٧  هەزار(٥٠) - 

پاسەوانی 

بەرپرسانی حکومی 

 و حزبی

داخرا لەبەر ئەوەی بە فەرمانی  -

وزاری وەزارەتی ناوخۆ بە ژمارە 

) لیژنەیەک ٢٠/٥/٢٠١٨) لە (٦٩٦٥(

پێک هاتووە لە بەرپرسانی پۆلیس 

�� پارێزگاکان (هەولێر و  لە هەر

سلێمانی و دهۆک) بۆ مەبەستی 

دابەش کردنەوەی پاسەوانی 

بەرپرسانی هەرێمی کوردستان 
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) پاسەوانی ٢٣٢بە��م تەنها (

پۆلیس ��ی بەرپرسان 

 گەڕێنراونەتەوە.

٢٠١٩/٠٣/٢٤ ٨ جبار عثمان  

 -طاهر

بەڕێوەبەری 

ڕێپێدراوی 

کۆمپانیای 

 میدیا تێک

سکا�� لە 

دەرئەنجامی 

)ی ٢تەندەری ژمارە (

 وەزارەتی پەروەردە.

داخرا لەبەر ئەوەی لەبەر  -

بەرژەوەندی گشتی پڕۆژەکە درا 

 بوو بە کۆمپانیای سۆفت ماکس.

٢٠١٩/٠٢/٢٤ ٩ دلشاد علی  

 حسن

سکا�� لە دژی 

بەڕێوەبەری گشتی 

چاکسازی 

کۆمە��یەتی و 

) لە ٣٢ژ.(

 )دەرچووە.٣/٣/٢٠١٩(

بەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی با

 گەندەڵی تێدا نەبوو.
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بەڕێوەبەری 

 چاکسازی گەوران.

٢٠١٩/٠٢/٢٥ ١٠ أیوب یوسف  

 -إبراهیم 

ب.گ.کۆمپانیا

 ی بارکوفارما

کڕینی پێداویستی 

تاقیگە بۆ سەنتەری 

گواستنەوەی خوێن 

 لە هەولێر.

) ٣/٣/٢٠١٩) لە (٣١ژ.(

 دەرچووە.

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی 

 گەندەڵی تێدا نەبوو.

٢٠١٩/٠٣/٨٠ ١١   -ئیمێڵ: 

HaqBejEhaqBej

@gmail.com 

بوونی گەندەڵی لە 

��یەن مامۆستایەک 

بە ناوی (ژی��ن عمر 

محمد) کە گوایە 

دەوام ناکات و 

 مووچە وەردەگرێت.

) ٣١/٣/٢٠١٩) لە (٤٨ژ.(

 دەرچووە.

داخرا لەبەر ئەوەی بە فەرمانی 

) لە ١٢٦٩٤وەزاری ژمارە (

) وە فەرمانی کارگێڕی ٢٠١٧/٩/١٣(

) ٢٠١٧/٩/٢٠) لە (١٨٥٦٣ژمارە (

مۆڵەتی بێ مووچەی پێ دراوە بۆ 

) ساڵ و بە خزمەت و ٢ماوەی (

 خانەنشینی بۆی ئەژمار ناکرێت.
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٢٠١٩/٠٣/٠٨ ١٢ أمینە نجیم  

 محمد

پێدانی مۆڵەتی بێ 

مووچە بە دەر لە 

 ڕێنماییەکان.

) ٣١/٣/٢٠١٩) لە (٤٨ژ.(

 دەرچووە.

نوو��او کراوە بۆ سەرۆکایەتی 

) ١٥٢لدین بە ژمارە (زانکۆی ص��ح ا

) , لە ووردبینی کردن ٢/٩/٢٠١٩لە (

 دایە.

٢٠١٩/٠٣/٢٤ ١٣ بوونی گەندەڵی لە  - 

��یەن بەڕێوەبەری 

کارگێڕی فەرمانگەی 

ڕێکخراوە نا 

 حکومیەکان.

) ٣١/٣/٢٠١٩) لە (٤٨ژ.(

 دەرچووە.

داخرا لەبەر نەبوونی بەڵگەی 

پێویست لەسەر بەڕێوەبەری 

ۆکار بوو کارگێڕی فەرمانگەکە کە ه

بێ لەبەر هەدەردانی بڕی 

) شەست ملیۆن یۆرۆ کە ٦٠٠٠٠٠٠٠(

گوایە لە ��یەن ڕێکخراوێکی 

هۆڵەندی بۆ هەرێمی کوردستان 

 تەرخان کرا بوو.
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٢٠١٩/٠٣/٢٩ ١٤ هێڵی گەرم/  

٠٧٧٣٠٥٤٠٠٧٤ 

بوونی گەندەڵی لە 

��یەن بەرپر�� 

کارگێڕی 

تەندروستی 

سەرچنار لە شاری 

 کەرکوک.

) ١٤/٤/٢٠١٩) لە (٥٧ژ.(

 دەرچووە.

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی بە پێ 

ی ڕاپۆرتی فەرمانگەی گشتی 

تەندروستی هەولێر بابەتەکە 

 یەک��یی کراوەتەوە.

٢٠١٩/٠٤/٢٩ ١٥ هەڤاڵ حسن  

 محمد صالح

بابەتی دەرماڵەی 

 وەزارەتی کشتوکاڵ.

بابەتەکە لە ��یەن چاودێری دارایی  -

 ووردبینی دەکرێ.

٢٠١٩/٠٧/١١ ١٦ ەلەفزیۆنی ت 

K24 

)ی ٣٢پارچە زەوی (

 پارک

) ٢٢/٤/٢٠١٩) لە (٧٠ژ.(

 دەرچووە.

بابەتەکە ڕەوانەی فەرمانگەی 

 لێکۆڵینەوەکان کرا.

٢٠١٩/٠٥/٢١ ١٧ هێڵی گەرم/  

shwankqqo

@gmail.com 

گرێبەستی 

ئۆتۆمبێلی 

هاتووچۆی 

فەرمانبەران لە 

) لە ٨٣ژ.(

)٢٧/٥/٢٠١٩ (

 دەرچووە.

او کراوە بۆ وەزارەتی نوو�� 

شەهیدان و ئەنفالکراوان بە 

) بۆ ٢٧/٨/٢٠١٩) لە (١٤٢ژ.(

 هەڵوەشاندنەوەی گرێبەست.
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وەزارەتی 

 شەهیدان.

٢٠١٩/٠٤/٢٤ ١٨ نهیب  

إسماعیل 

 إلیاس

بوونی گەندەڵی لە 

خاڵی پشکنینی 

 کەڵەک(ئاسایش)

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی لە  -

 إختصا�� دەستەکەمان نەبوو.

٢٠١٩/٠٦/٢٥ ١٩ زاد هاوڕێ ئا 

 علی 

دامەزراندنی 

فەرمانبەری 

گرێبەست بە 

نایاسایی لە دیوانی 

وەزارەتی بازرگانی 

 (سایلۆی سلێمانی).

) لە ١٠١نوو��او کراوە بە ژمارە ( -

) بۆ وەزارەتی بازرگانی ٣٠/٦/٢٠١٩(

و پیشەسازی , لە ووردبینی کردن 

 دایە.

٢٠١٩/٠٦/٢٥ ٢٠ هاو��تیانی  

دانیشتووی 

گەندەڵیەکانی 

کۆمپانیای 

) ١/٧/٢٠١٩) لە (١٠٢ژ.(

 دەرچووە.

ڕەوانەی فەرمانگەی لێکۆڵینەوە 

 کرا.
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 ٣و٢و١مارینا 

 ستیتە��ر 

 ڕۆژهە��ت

٢٠١٩/٠٦/٢٥ ٢١ هێڵی گەرم  

 ب.ن.ج

گەندەڵی لە ��یەن 

لیژنەی 

نۆژەنکردنەوەی 

 بانکی بنەص��وە.

) ١/٧/٢٠١٩) لە (١٠٣ژ.(

 دەرچووە.

داخرا لەبەر ئەوەی هیچ 

ەبوو بە پێ ی گەندەڵیەکی تێدا ن

 یاسا و ڕێنماییەکان.

٢٠١٩/٠٥/٢٠ ٢٢ هێڵی گەرم /  

 سۆران أحمد

بوونی گەندەڵی لە 

دۆسیەی 

فەرمانبەری حکومی 

(محمد رشید 

حارس) 

سەرپەرشتیاری 

پەروەردەیی لە 

بابەتەکە داخرا تاوەکو یاسای  -

 چاکسازی دەردەچێت.
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پەروەردەی ناوەندی 

 هەولێر.

٢٠١٩/٠٧/٠٢ ٢٣ دروست کردنی  کۆمەریوان ��و 

کۆگا لە سەنتەری 

 شەکرە (د.شوان)

) ٧/٧/٢٠١٩) لە (١٠٦ژ.(

 دەرچووە.

داخرا لەبەر ئەوەی هیچ گەندەڵی 

 یەکی تێدا بەدی نەکرا.

٢٠١٩/٠٧/٠٢ ٢٤ دروست کردنی  هاو��تیەک 

دوکان و شوقە و 

خواردنگە لەسەر 

پارچە زەویی یەکی 

شارەوانی لە 

 ).٩٢گەڕەکی (

) ٧/٧/٢٠١٩) لە (١٠٥ژ.(

 دەرچووە.

 لە وردبینی کردن دایە.
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٢٠١٩/٠٥/٢٨ ٢٥ بە دەست هێنانی    

بڕوانامەی دکتۆرا لە 

��یەن (بارزان عمر 

علی) بەرپر�� 

وردبینی لە دیوانی 

 وەزارەتی پەروەردە.

) ٩/٦/٢٠١٩) لە (٨٧ژ.(

 دەرچووە.

داخراوە لەبەر ئەوەی بە پێ ی 

یاسا و ڕێنماییەکان بڕوانامەکەی 

 بوو. بە دەست هێنا

٢٠١٩/٠٧/٠١ ٢٦ کەسێکی  

 نادیار

سەرپێچی لە 

پێدانی دەرماڵەی 

بڕوانامە لە 

وەزارەتی 

 ڕۆشنبیری.

) نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی ١  

) ١٠٧ڕۆشنبیری و ��وان بە ژمارە (

) بە مەبەستی ٧/٧/٢٠١٩لە (

ناردنی لیستی دەرماڵی شوێنی 

جوگرافی و بڕوانامە و شوێنی 

ر کە بە ) فەرمانبە٥کارکردنی (

لیست ئاماژەیان پێ کراوە.                                     

) نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی ٢
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) ١٦٠ڕۆشنبیری و ��وان بە ژمارە (

 ).١٠/٩/٢٠١٩لە (

٢٠١٩/٠٧/٢٢ ٢٧ هێڵی گەرم  

(محمد قادر 

 علی)

بوونی گەندەڵی 

(دامەزراندن) لە 

بەڕێوەبەرایەتی 

خانەنشینی هەولێر 

(کارزان  بە ناوی

 سعدی عمر)

بابەتەکە ڕەوانەی فەرمانگەی  )١/٨/٢٠١٩) لە (١٢٦ژ.(

 لێکۆڵینەوەکان کرا.

٢٠١٩/٠٧/٠٩ ٢٨ بوونی گەندەڵی لە  هاو��تی نادیار 

وەزارەتی ئەوقاف 

 و کاروباری ئایینی.

) ١/٨/٢٠١٩) لە (١٢٥ژ.(

 دەرچووە.

 لە وردبینی کردن دایە.

٢٠١٩/٠٨/٢١ ٢٩ هێڵی گەرم  

shwan 

k99@gmail.c

فرۆشتنی 

ئۆتۆمبێلی حکومی 

لە وەزارەتی 

 لە وردبینی کردن دایە.  
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om  شەهیدان بە

 فەرمانبەرەکانیان.

٢٠١٩/٠٨/١٨ ٣٠ هێڵی  

گەرم/ئیمێڵ 

dunyadzaiy

@gmail.com 

بوونی گەندەڵی لە 

ڕاوێژکاریی محمد 

 باجە��نی ئێواران.

داخرا لەبەر ئەوەی هیچ گەندەڵی  )٢٧/٨/٢٠١٩) لە (١٤١ژ.(

 یەکی تێدا بەدی نەکرا.

٢٠١٩/٠٥/٢٠ ٣١ هێڵی گەرم /  

ئیمێڵ 

shwank99@

gmail.com 

بوونی گەندەڵی لە 

سەرف کردنی 

دەرماڵە لە 

وەزارەتی شەهیدان 

 و ئەنفالکراوان.

 لە وردبینی کردن دایە.  
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٢٠١٩/٠٦/١٨ ٣٢ هێڵی گەرم /  

ئیمێڵ 

shwank99@

gmail.com 

بوونی گەندەڵی لە 

 تۆمار کردنی کەل و

پەل لە کۆگای 

وەزارەتی شەهیدان 

 و ئەنفالکراوان.

 لە وردبینی کردن دایە.  

٢٠١٩/٠٦/١٨ ٣٣ هێڵی گەرم /  

ئیمێڵ 

shwank99@

gmail.com 

دەست بە 

سەرداگرتنی 

ئۆتۆمبێلی 

وەزارەتی شەهیدان 

لە ��یەن (محمود 

 حاجی صالح).

 لە وردبینی کردن دایە.  
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٢٠١٩/٠٦/٢٠ ٣٤ ئاشنا دارا أبو  

 بکر

ەندەڵی لە ��یەن گ

هاو��تی بێریڤان 

أوات توفیق نوری) 

کە چەند 

ئیمتیازێکی لە 

وەزارەتی شەهیدان 

وەرگرتووە بە 

بیانووی ئەوەی 

دایکی بەرکەوتەی 

 چەکی کیمیایی یە.

 لە وردبینی کردن دایە.  

٢٠١٩/٠٩/٠١ ٣٥ نوو��اوی  

وەزارەتی 

 پەروەردە

گۆڕینی ڕەگەزی 

زەوی قوتابخانە بۆ 

ری خزمەت گوزا

 (ڕانیە).

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی  -

شارەوانی گەشت و گوزار بە ژمارە 

) , لە ووردبینی ٣/٩/٢٠١٩) لە (١٥٧(

 کردن دایە
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٢٠١٩/٠٨/٢٧ ٣٦ نوو��اوی  

ژمارە 

)٩/٤/٠٨٥١٥( 

) ١١ڕێنمایی ژمارە (

وەزارەتی دارایی و 

 ئابووری.

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی دارایی  -

) لە ١٤٥( و ئابووری بە ژمارە

) , وە��می ٢٨/٨/٢٠١٩(

نوو��اوەکە دراوە کە ڕێنمایی 

یەکە ڕاگیراوە بە نوو��اوی ژمارە 

) کە ٢٨/٨/٢٠١٩) لە (٣٦٢(

ئاڕاستەی سەرجەم وەزارەتەکان 

 کراوە.

٢٠١٩/٠٩/٠٨ ٣٧ کەسێکی  

 نادیار

دوو مووچەیی لە 

 وەزارەتی ناوخۆ

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی ناوخۆ  -

) , لە ١٠/٩/٢٠١٩( ) لە١٦٢بە ژ.(

 ووردبینی کردن دایە.

٢٠١٩/٠٧/٠٩ ٣٨ کاسبکاران و  

بازرگانەکانی 

 کوردستان

هەناردە کردنی قاڵبی 

قوڕ قوشم و 

هەناردەکردنی لە 

) ١/٨/٢٠١٩) لە (١٢٧ژ.(

 دەرچووە.

نوو��او کراوە بۆ دەستەی 

) لە ١٦٤وەبەرهێنان بە ژ.(

دبینی کردن ) , لە وور ١١/٩/٢٠١٩(
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 دایە. ��یەن چەند بازرگانێک.

٢٠١٩/٠٩/١٠ ٣٩ علی حمە  

 صالح

کارگەی چیمەنتۆی 

 طاسلوجە.

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی   

) ١٦٦بازرگانی و پیشەسازی بە ژ.(

 ).١٢/٩/٢٠١٩لە (

٢٠١٩/٠٩/١٠ ٤٠ علی حمە  

 صالح

هەناردە کردنی 

پەتاتە و بەخشینی 

لە باجی گومرگی 

پاڵپشت بە یاسای 

)ی ساڵی ٢٠ژ.(

١٩٩٨. 

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی دارایی   

) لە ١٦٧و ئابووری بە ژ.(

)١٢/٩/٢٠١٩.( 
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٢٠١٩/٠٩/١٥ ٤١ مەلەک جە��ل  

 , عی�� حەمد

داگیر کردنی زەوی و 

زاری کشتوکاڵی لە 

سنوری (دەربەندی 

گۆمەسپان) لە ��یەن 

 موختاری ئەو سنورە.

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی ناوخۆ   

 ).١٥/٩/٢٠١٩) لە (١٦٨بە ژمارە (

٢٠١٩/١٠/٠١ ٤٢ فەرمانبەر لە  

دیوانی 

وەزارەتی 

 دارایی.

پەنجا  (٥٠٠٠٠٠٠٠)

ملیۆن دینار لە 

 .وەزارەتی دارایی

) ٢/١٠/٢٠١٩) لە (٢١٠ژ.(

 دەرچووە.

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی 

نەتوانرا گەندەڵی بسەلمێنرێت 

 تێیدا.

٢٠١٩/٠٩/٢٥ ٤٣ سەرۆکایەتی  

داواکاری 

گشتی / 

 گەرمیان

گرتنی بیمە لە وەر 

ئۆتۆمبێلی بار 

هەڵگر و 

ئەنجامدانی سۆنەر 

لە بازگەی 

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی  -

پ��ندانان و وەزارەتی تەندروستی 

و وەزارەتی دارایی بە ژمارەکانی 

 ).٢/١٠/٢٠١٩) لە (٢٠٨, ٢٠٧,  ٢٠٦(



2019ن بۆ ساڵی ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستا  

 

95 
 

 پەروێزخان.

٢٠١٩/١٠/١٥ ٤٤ جودت محمد  

 أیوب

بوونی گەندەڵی لە 

دروست کردنی 

هۆڵی پرسە لە 

 ناحیەی شەمامک.

) لە ٢٢٣ژ.(

)١٦/١٠/٢٠١٩ (

 دەرچووە.

نوو��او کراوە بۆ سەرۆکایەتی 

شارەوانی یەکانی هەولێر بە ژمارە 

) , لە ٢٧/١٠/٢٠١٩) لە (٢٣٢(

 ووردبینی کردن دایە.

)ی ١ی بڕیاری ژمارە () تیم بۆ جێ بە جێ کردن١٤) لیژنەی پێک هاتوو لە (١٨/٩/٢٠١٩) لە (١٧٥بە نوو��اوی ژمارە ( ٤٥

) ١٤/١٠/٢٠١٩) لە (٢١٧) دوای بە دواداچوون و ووردبینی کردن بە نوو��اوی ژمارە (١٥/٧/٢٠١٩ئەنجوومەنی وەزیران لە (

) ٣/١١/٢٠١٩) لە (٢٣٩ئەنجامی لیژنەکە ڕەوانەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران کرا.    وە ڕاپۆرتی دووەم بە ژمارە (

 ەزیران کرا.ڕەوانەی ئەنجومەنی و

٢٠١٩/١٠/٠٣ ٤٦  -هاو��تی  

دەشتی 

 هەولێر

بوونی گەندەڵی لە 

وەزارەتی کشتوکاڵ 

لەسەر سەرف 

) لە ٢٢١ژ.(

)١٦/١٠/٢٠١٩ (

 دەرچووە.

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی هیچ 

 گەندەڵی یەکی تێدا نەبوو.
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کردنی دەرماڵە و 

خوێندن بە بێ 

 مۆڵەت.

٢٠١٩/١٠/١٦ ٤٧ دەڵی لە بوونی گەن فریاد بلباس 

سەندیکای 

 پزیشکانی هەولێر.

) لە ٢٢٢ژ.(

)١٦/١٠/٢٠١٩ (

 دەرچووە.

 لە وردبینی کردن دایە.

٢٠١٩/١٠/١٥ ٤٨ (ص.م) هێڵی  

 گەرم

بوونی گەندەڵی لە 

فەرمانگەی 

پۆستەی عەنکاوە 

(وەرگرتنی مووچە 

لە ��یەن فەرمانبەر 

و پاسەوانی 

فەرمانگە بە بێ 

ئەوەی دەوام 

را لەبەرئەوەی هیچ بابەتەکە داخ -

 گەندەڵیەک تێدا بەدی نەکرا.
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 بکەن).

٢٠١٩/١٠/١٥ ٤٩ سۆلین جبار  

 طاهر

خەرج کردنی بڕی 

) پێنج ٥٠٠٠٠٠٠٠٠(

سەد ملیۆن دینار 

بەشێوەی نقدی 

بەناوی (هاوکار 

غفور سعید) بۆ 

کۆمپانیای فۆکس 

 ئۆیڵ ئینەرجی.

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی دارایی  -

گشتی و ئابوری / بەڕێوەبەرایەتی 

) لە ٢٢٥دیوان بە ژمارە (

) لە ٧٦٥١) , بە ژ.(١٧/١٠/٢٠١٩(

) وەزارەتی دارایی ١٨/١١/٢٠١٩(

وە��می داوەتەوە کە ئەو بڕە 

پارەیە بۆ وێستگەی کارەبای 

 هەولێر و دهۆک سەرف کراوە.
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٢٠١٩/٠٧/١٨ ٥٠ بوونی گەندەڵی لە  - 

بەڕێوەبەرایەتی 

تاقیگەی بیناسازی 

 هەولێر.

) لە ١٢٣ژ.(

)٣٠/٧/٢٠١٩ (

 دەرچووە.

 لە وردبینی کردن دایە.

٢٠١٩/١٠/٠٢ ٥١ رفعت حامد  

 حسن

دەست بەسەر 

داگرتنی زەوی 

) ١٥٩کەرتی ژمارە (

 ڕێگای کۆیە.

نوو��او کراوە بۆ سەرۆکایەتی   

) لە ٢٢٧داواکاری گشتی بە ژمارە (

) , (چاوەڕێی وە��می ٢٢/١٠/٢٠١٩(

 داواکاری گشتین).

٢٠١٩/١٠/٠٢ ٥٢ نیشتەجێ پڕۆژەی  - 

بوون لە شارۆچکەی 

 شەق��وە.

نوو��او کراوە بۆ سەرۆکایەتی  -

ئەنجوومەنی وەزیران بە ژمارە 

 ).٢٢/١٠/٢٠١٩) لە (٢٢٩(

٢٠١٩/١٠/٠١ ٥٣ بەکارهێنانی  - 

ئۆتۆمبێلی حکومی 

بۆ کاروباری شخ�� 

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی  -

خوێندنی با�� و توێژینەوەی 

) لە ٢٢٨ی بە ژمارە (زانست
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بە شێوەی نا 

 یاسایی.

)٢٢/١٠/٢٠١٩.( 

٢٠١٩/١٠/٢٠ ٥٤ سەرچاوەیەک  

لە دیوانی 

وەزارەتی 

دارایی و 

 ئابووری

) کڕینی ��پتۆپ بۆ ١

(شێروان عمر) 

جێگری بەڕێوەبەری 

وەزارەتی دارایی و 

) پێک ٢ئابوری.       

هێنانی لیژنەی 

 کۆبوونەوە.  

) ٢/١٠/٢٠١٩) لە (٢١٠ژ.(

 دەرچووە.

ا چونکە بەم شێوەیە بابەتەکە داخر 

نەبوو کە ئاڕاستەی دەستەکەمان 

 کرا بوو.

٢٠١٩/٠٩/٢٢ ٥٥ ستار عزیز  

 محمد أمین

جێ بە جێ نە 

کردنی نوو��اوی 

وەزارەتی دارایی و 

ئابوری بڕیاری 

لیژنەی با��ی 

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی بە پێ  )٢/١٠/٢٠١٩) لە (٢١١ژ.(

ڕێنماییەکان وەرگرتنی  ی

 ئۆتۆمبێلەکە شمولی نەدەکرد.
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خەم��ندن و 

فرۆشتنی 

 ئۆتۆمبێلی میری.

٢٠١٩/١١/١٧ ٥٦ بوونی گەندەڵی لە  - 

پشکنینی تیشکی 

ئۆتۆمبێلی 

 بارهەڵگر.

 لە وردبینی کردن دایە.  

٢٠١٩/١١/١٧ ٥٧ خەڵکی  

گەڕەکی 

 فەرمانبەران

فرۆشتنی باخچە لە 

��یەن شارەوانی لە 

گەڕەکی 

 فەرمانبەران.

) لە ٢٤٦ژ.(

)١٩/١١/٢٠١٩ (

 دەرچووە.

 لە وردبینی کردن دایە.
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٢٠١٩/١١/٢٤ ٥٨ حیزبی  

شیوعی 

 کوردستان

بوونی گەندەڵی لە 

دەستەی کارگێڕی 

کۆمکاری زیندانی 

یە سیاسیەکانی 

 کوردستان.

 لە وردبینی کردن دایە.  

٢٠١٩/١١/٢٤ ٥٩ هاو��تی  

عبدالقادر فقی 

 عبداللە

گەڕاندنەوە بۆ 

وەزیفە و قەرەبوو 

 کردنەوە.

 وردبینی کردن دایە. لە  

٠٤/٠٩/٢٠١٩ ٦٠ جبار رحمان  

عثمان / یونس 

 رمضان عوزیر

(مزایدەی صوری) 

لەسەر 

بەنزینخانەیەک لە 

 گەڕەکی ڕاستی

داخرا, دوای تدخل کردنمان بە فعلی  -

مزایدەکە لە صوریەوە بووە 

مزایدەیەکی فعلی بە پێ ی ئەو 

 مەرجانەی کە دیاریان کرد بوو.

٢٧/١١/٢٠١٩ ٦١ ڕاپۆرتی لیژنەی  - 

دەسپاکی 

ڕەوانە کراوە بۆ فەرمانگەی  -

لێکۆڵینەوەکانی سلێمانی, لە 
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پەرلەمانی 

 کوردستان

 وردبینی کردن دایە.

٢٦/١١/٢٠١٩ ٦٢ هێڵی گەرم /  

 هاو��تی 

بوونی گەندەڵی لە 

��یەن سکرتێری 

پارێزگاری پێشووی 

هەولێر (أسعد أحمد 

 بێشەیی).

) لە ٢٥٥ژ.(

)٢٨/١١/٢٠١٩( 

لەبەر ئەوەی بابەتەکە بەو  داخرا

شێوەیە نەبوو کە ئاڕاستەی 

 دەستە کرابوو.

٢٥/١١/٢٠١٩ ٦٣ د.معاذ شیت  

 محمدأمین

بوونی گەندەڵی لە 

سەندیکای 

دەرمانسازانی 

 کوردستان.

) لە ٢٥٣ژ.(

)٢٧/١١/٢٠١٩.( 

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی 

بابەتێکی سەندیکای کارگێڕی بوو 

 ر کرا.لە ��یەن سەندیکاوە چارەسە

١٩/١١/٢٠١٩ ٦٤ لە ��یەن  

نوسینگەی 

دەستەوە 

ت��یحیەی 

گومرگی نێوان دوو 

کۆمپانیای (ڕۆژان و 

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی دارایی  -

) لە ٢٢٦و ئابووری بە ژمارە (

) ڕاو سەرنجی خۆمانی ١٥/١٢/٢٠١٩(
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 داوە. لە وردبینی کردن دایە. کۆردیۆ) هاتووە.

٢٤/١١/٢٠١٩ ٦٥  عبدالقادر  

 فقی عبداللە

هەژمار کردنی 

خزمەت و 

گەڕاندنەوەی 

مووچە لە نێوان 

ساڵەکانی 

 )٢٠٠٩تا٢٠٠٢(

نوو��او کراوە بۆ سەرۆکایەتی  -

ئەنجوومەنی وەزیران/ فەرمانگەی 

) ٢٨٠کارگێڕی و دارایی بە ژمارە (

), لە وردبینی کردن ٢٣/١٢/٢٠١٩لە (

 دایە.

١٨/١٢/٢٠١٩ ٦٦ بوونی گەندەڵی لە  محمد صالح 

��یەن بەڕێوەبەری 

 کارەبای بنەص��وە.

) لە ٢٧٤ژ.(

)٢٢/١٢/٢٠١٩( 

 لە وردبینی کردن دایە.
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١٨/١٢/٢٠١٩ ٦٧ هێڵی گەرم /  

 هدیە إسماعیل

بوونی فەرمانبەری 

بن دیوار لە 

کتێبخانەی گشتی 

 ص��ح الدن.

) ٢٧٣ژ.(

 )٢٢/١٢/٢٠١٩لە(

 لە وردبینی کردن دایە.

١٧/١٢/٢٠١٩ ٦٨ ەڵی لە بوونی گەند هاو��تیەک 

��یەن بەڕێوەبەری 

گشتی یاسایی 

پاراستنی مافی 

مرۆڤ لە دەستەی 

مافی مرۆڤ (تاڤگە 

 عمر رشید).

نوو��او کراوە بۆ دەستەی  -

سەربەخۆی مافی مرۆڤ بە ژمارە 

),لە وردبینی ٢٢/١٢/٢٠١٩) لە (٢٧٧(

 کردن دایە.

١٨/١٢/٢٠١٩ ٦٩ شوان حسین  

 أحمد

کاندیدی بەرنامەی 

 تواناسازی

 بینی کردن دایە.لە ورد -
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٢٣/١٢/٢٠١٩ ٧٠ هێڵی گەرم /  

 مەروە محمد

پابەند نەبوونی 

کارمەندانی 

نەخۆشخانەی 

سەروەران بە دەوام 

 کردن.

بابەتەکە درایە لیژنەی تایبەت  بە  -

جێ بە جێ کردنی بڕیاری ژمارە 

)ی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی ١(

وەزیران تایبەت بە دەوام کردنی 

ی کردن فەرمانبەران.لە وردبین

 دایە.

١٧/١٢/٢٠١٩ ٧١ ئیمێڵ  

ortas2014ali

@gmail.com 

پابەند نەبوونی 

بەشداربووانی 

بەرنامەی تواناسازی 

بە یاسا و 

 ڕێنماییەکان.

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی  -

خوێندنی با�� و توێژینەوەی 

) لە ١٧زانستی بە ژمارە (

 ), لە وردبینی کردن دایە.٩/١/٢٠٢٠(

٢٠/١١/٢٠١٩ ٧٢ دیار نەمانی بڕێک  ڵی گەرمهێ 

پارە کە بۆ 

خزمەتگوزاری لە 

نوو��او کراوە بۆ قائیمقامی  -

), ٩/١/٢٠٢٠) لە (١٨سۆران بە ژمارە (

 لە وردبینی کردن دایە.
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خاوەن دوکانەکانی 

قەزای سۆران 

 وەرگیراوە.

١١/١٢/٢٠١٩ ٧٣ هێڵی گەرم /  

وفاوو عبداللە 

 مصطفی

کۆمپانیای 

نیوستاندار کە 

بە پشکنینی تایبەتە 

شت و مەک و کا�� 

لە دەروازەی حاجی 

 ئۆمەران.

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی دارایی  -

) لە ١٦و ئابوری  بە ژمارە (

),  لە وردبینی کردن ٩/١/٢٠٢٠(

 دایە.

١١/١٢/٢٠١٩ ٧٤ هێڵی گەرم /  

 إسماعیل أحمد

تەواو نەکردنی 

جووت سایدی 

سۆران و حاجی 

 ئۆمەران.

وەزارەتی نوو��او کراوە بۆ  -

ئاوەدان کردنەوە و نیشتەجێ 

) لە ١٥کردن بە ژمارە (

 ).لە وردبینی کردن دایە.٩/١/٢٠٢٠(

١٨/١١/٢٠١٩ ٧٥ نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی  -ناڕێکی لە دەوامی هێڵێ گەرم/  



2019ن بۆ ساڵی ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستا  

 

107 
 

بلباس محمد 

 أحمد

چەند کارگوزارانی 

چەند قوتابخانەیەک 

لە ناحیەی ڕزگاری 

سەر بە قەزای 

 خەبات.

) لە ١٤ە بە ژمارە (پەروەرد

 ).لە وردبینی کردن دایە.٩/١/٢٠٢٠(

١٦/١٢/٢٠١٩ ٧٦ هێڵی گەرم /  

 ڕێکان توفیق

نەبوونی پزیشک لە 

بنکەی تەندروستی 

 گەزنە.

نوو��او کراوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی  -

گشتی تەندروستی هەولێر بە 

).لە ٩/١/٢٠٢٠) لە (١٢ژمارە (

 وردبینی کردن دایە.

١٨/١٢/٢٠١٩ ٧٧ گەرم /  هێڵێ 

 پێشمەرگە

بوونی گەندەڵی لە 

)ی ٣لیوای (

 گەرمیان.

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی  -

) لە ١٣پێشمەرگە بە ژمارە (

 ).لە وردبینی کردن دایە.٩/١/٢٠٢٠(

٠٦/١٢/٢٠١٩ ٧٨ هێڵی گەرم /  

 پێشمەرگە

دابەش کردنی 

مووچە لە 

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی  -

) لە ٧ێشمەرگە بە ژمارە (پ



2019ن بۆ ساڵی ڕاپۆرتی سا�نھی دەستھی دەسپاکى ھھرێمی کوردستا  

 

108 
 

فەرمانبدەی یەکەی 

 )ی دهۆک.٨٠(

 ).لە وردبینی کردن دایە.٩/١/٢٠٢٠(

١١/١٢/٢٠١٩ ٧٩ هێڵێ گەرم /  

 دانا ڕەزا عزیز

بێ بەشبوونی 

گوندی نتیمار سەر 

بە ناحیەی 

 سەرداش.

نوو��او کراوە بۆ وەزارەتی کارەبا  -

).لە ٩/١/٢٠٢٠) لە (٩بە ژمارە (

 وردبینی کردن دایە.

٠٢/١٢/٢٠١٩ ٨٠ بوونی دوو  هاو��تییەک 

مووچەیی لە ��یەن 

(بارزان ص��ح 

محمد) سەر بە 

وەزارەتی ناوخۆ 

ی ٢٣(لقی 

 مەخمور).

داخرا ئەم بابەتە پەیوەندی بە  -

دەستەوە نی یە چونکە لە 

 دەرەوەی هەرێمی کوردستانە.
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تــــاکو  ١/١/٢٠١٩ئامــــاری لیــــژنەی دەرخســــتنی ڕاســــتی یەکــــانی لە مــــاوەی (

 -) بەم شێوەیەیە:٣١/١٢/٢٠١٩

١( 

ڕەوانەی ��یەنی پەوەندیدار  داخراو

 کراوە

نو��او کراوە بۆ ��یەنی 

پەیوەندیدار و لە وردبینی کردن 

 دایە

 کۆی گشتی

٨٠ ٥٠ ٥ ٢٥ 

 

 هێڵکاری لیژنەی دەرخستنی ڕاستی یەکان
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ــران  )２ ــۆ بە دواداچــوونی بڕیارەکــانی ســەرۆکایەتی ئەنجــومەنی وەزی ب

) لیــــژنە پێکهــــات بــــۆ بە ١٨/٩/٢٠١٩) لە (١٧٥نوو�ــــ�اوی ژمــــارە (بە

دواداچوون و ووردبینی کردن , بە دوو نوو��او ئەنجـامی لیـژنەکە 

ڕەوانەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کـرا ڕاپـۆرتی یەکەم بە 

ـــۆرتی دووەم بە ژمـــارە (١٤/١٠/٢٠١٩) لە (٢١٧ژمـــارە ( ) لە ٢٣٩)وە ڕاپ

 -وەیە بوو:لە ��یەن لیژنەی تایبەت بەم شێ),کارەکان ٣/١١/٢٠١٩(

 ژمارەی سەردان ژمارەی لیژنە پارێزگا

 ٤٠ ٩ هەولێر

 ٢٧ ١ سلێمانی

 ١٩ ٣ دهۆک
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 بە�� کاروبارى یاسایى
ئەم بەشە هەڵدەستێت بە ڕێکخستن و بە یەکەوە گرێدانى گرێبەستەکانى 

دەستە کە پەیوەندى بە خانوو بەروو بارهەڵگروموڵک و ماڵى دەستە و 

و کفا��ت کە تایبەتە بە  نى بریکار نامە بەڵێن نامە بڕیارەکانپەسەند کرد

 .فەرمانگەى یاسایى و چاودێرى کردنى کەی�� گەندەڵى

 

تاکو  ١/١/٢٠١٩کاروچا��کى یەکانى بە�� کاروبارى یاسایى لە ماوەی (

٣١/١٢/٢٠١٩(  

 : ڵێنامهى بهوهپڕكردنه

 كۆى گشتى دهۆک سلێمانى هەولێر

١٨٧ ٢٧ ٠ ١٦٠ 

 

 لێن نامەکان :بە

.ى كارى شوفێرى تاك��وهى پڕكردنهڵێننامهبه*   

 كۆى گشتى دهۆک سلێمانى هەولێر

٨٠ ٢٠ ١٨ ٤٢ 

             

 : رانرمانبهستى فهى گرێبهوهنوێ كردنه  

 كۆى گشتى دهۆک سلێمانى هەولێر

٣٩ ١٠  ١٤ ١٥ 
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 گرێبەستى بەکرێ گرتنى ئۆتۆمبێل :   

 كۆى گشتى دهوک سلێمانى هەولێر

٣ ٠ ٢ ١ 

          

  :بریکارنامەى گشتى   

 كۆى گشتى دهوک سلێمانى هەولێر

٣ ٠ ٠ ٣ 

 

 :دامەزراندن بەگرێبەست 

 كۆى گشتى دهۆک سلێمانى هەولێر

١ ١ ٠ ٠ 

 

 ى كار:ست نامهيوهپه

 كۆى گشتى  دهوک سلێمانى هەولێر

١ ٠ ٠ ١ 

 

ى بۆ ڕۆژى كهكارهێنانى وێنهسێك بۆ بهند كهندى چهزامهرگرتنى ڕهوه
 :ستهڵى و كاروچا��كى دهندهى گهنگاربوونهرهجيهانى به

 كۆى گشتى  دهوک سلێمانى هەولێر

١٧ ٠ ٠ ١٧ 
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فەرمانگەی خۆپاراستن و كانى چا��كییهکارو
 شەفافیەت
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 کیەکانی فەرمانگەی خۆپاراستن و شەفافیەت��کاروچا

 
ئەکادیمیای دەسپاکی لە ئاستی بەڕێوەبەرایەتێک بە  کاراکردنی )١(

) لە یاسای دەستەی دەسپاکی ٧پێ ی ماددەی (نۆیەم/ دووەم/ 
ی هەمووارکراو و ٢٠١١)ی ساڵی ٣هەرێمی کوردستان ژمارە (

) لە ٢٤٢ب��وکردنەوەی پەیڕەوی ناوخۆی ئەکادیمیا لە ژمارە (
 عی کوردستان.رۆژنامەی فەرمی وەقای ی٣١/١٠/٢٠١٩
بەهەماهەنگی لەگەڵ فەرمانگەکانی تری دەستە، فەرمانگەی  )٢(

خۆپاراستن و شەفافیەت هەڵسا بە سەرپەرشتی جێ بەجێکردنی 
هەڵمەتی هەفتەی رووبەڕوبونەوەی گەندەڵی لە شارەکانی 

ک لە ژێر دروشمی (بۆ نەهێشتنی ۆمانی و دهێهەولێر و سل
دەستی  هەڵمەتەکە ١/١٢/٢٠١٩لە  گەندەلی ...... تۆش هاوکاربە) 

ونی پێکرد لە شاری هەولێر لە نێو پارکی شار بە ئامادەبو
کردنی لە ��یان راگەیاندنەکان، و ڵژمارەیەکی زۆر لە خەڵک وروما

بە ئامادەبوونی سەرۆکی دەستە و بەرێوەبەرە گشتییەکانی 
  . فەرمانبەرانی دەستە دەستە و

 
 چا��کیەکان ئەمانەی لە خۆ گرتبوو:

پێشکەشکردنی شانۆگەریەک لە��یەن قوتابیان و خۆیندکارانی  -
پەیمانگەی هونەرە جوانەکان بە چەند دیمەنێکی تەمسیلی بۆ 

 تیشکخستنە سەر زیانەکانی گەندەلی لەسەر تاک و کۆمەڵگا.
لە نێو پارکی  کەی هەولێر لە شۆێنی چا��کیەر وتەی بەڕێز پارێزگا -

مەتەو داکۆکیان لە ڵهە بەڕێزیان بۆ ئەو شار، وەکو پاڵپشتی
 بەرەنگاربونەوەی گەندەڵی.
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) وێنەو دروشمی جۆراو ٥٠پێشانگایەک بۆ نیشاندانی زیاتر لە ( -

ڵگا لە جۆر بۆ دیارخستنی بەشداری هەموو چین و توێژەکانی کۆمە
، ئەویش لەڕێگەی وێنەگرتنی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی

ۆلیس و ژنی ماڵ و کەسانی  جۆراوجۆر لە پزیشک و فەرمانبەر و پ
ریەکێکیان دروشمێک بەرز هەلە وێنەکان کاسبکار و ..هتد وە 

 اندانی چەند وێنەیەکی کاریکاتێری، جگە لە نیشدەکاتەوە
، و هەموو ئەو وێنانە دانرابوون لە نێو هونەرمەندانی کوردستان

ئەو کەسانەی سەردانی پارکیان دەکرد تەماشای  ، وپارکی شار
 وێنەکانیان دەکرد .

دانانی تابلۆیەکی گەورە لەسەر قاعیدەیەکی ئاسن و لەسەری  -
ی زمانەکانی جیهانشێوازی هونەری و بە (گەندەڵی) بە نوو��ابوو

دوای  ، تاوەکو ئامادەبوواندابینکردنی چەند جۆرە ڕەنگێک لەگەڵ
، هەڵبستن بە بزرکردنی وشەکانی ڕەنگکردنی دەستیان بە بۆیە
 .هێشتنی گەندەڵینەگەندەڵی وەک ئاماژەیەک بۆ 

ب��وکردنەوەی دروشمەکانی دژە گەندەڵی لە شێوەی فلێکس و  -
 هەڵواسینی لە نێو بازاڕ و شوێنەکانی تری شاری هەولێر .

ن کەناڵەکان و ) یەک خولەکی لە ��یە١پەخشکردنی ڤیدیۆیەکی ( -
بو ەوە لە دیمەنە چیڕۆکێک هەندێ سایت و پەیج کەوا خۆی دەبینێ

  .نی گەندەڵیزیانەکادەرخستنی 
لە شاری سلێمانی و بە هەماهەنگی لەگەڵ  ٣/١٢/٢٠١٩، و لە دواتر

کۆلێجی یاسای زانکۆی سلێمانی و لە چوارچێوەی ئەو هەڵمەتدا 
پانێڵێکی ئەکادیمی پێشکەشکرا بە ئامادەبوونی سەرۆکی دەستە 

ی سلێمانی و سەرۆکی زانکۆ و ڕاگر و چەندین کەسایەتی ر و پارێزگا
ێندکارانی رەیەکی زۆر لە مامۆستایان و قوتابیان و خوشارەکە و ژما
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، لەگەڵ کردنەوەی پێشانگای وێنەو زانکۆ و ڕاگەیاندنەکان
دروشمەکان و ب��وکردنەوە و هەڵواسینی فلێکس لە شاری 

 سلێمانی .
لەشاری دهۆک و بەهاوبە�� لەگەڵ کۆلێژی  ٥/١٢/٢٠١٩، لە پاشان

کیەکانی هەڵمەتەکەدا یاسای زانکۆی دهۆک لە درێژەی کاروچا��
کی دەستە پانێڵێکی ئەکادیمی پێشکەشکرا بە ئامادەبوونی سەرۆ

و ڕاگری کۆلێژ و بەشێک لە     UNDPیو شارەزایەک لە ڕێکخراو
مامۆستا و قوتابیان و خوێندکارانی زانکۆ و هەندێ لە کەناڵەکانی 

، لەگەڵ کردنەوەی پێشانگەیەکی وێنە و دروشمەکانی یاندنەڕاگ
، هەروەها ەڵواسینی فلێکس لە نێو شاری دهۆکەڵی و هدژەگەند

لەو رۆژە بەڕێوەبەری لێکۆڵینەوەکانی دهۆکی دەستە و لە 
چوارچێوەی ئەو هەڵمەتەدا و لە ڕێگەی پرێس کۆنفرنسێکدا ئامار و 

 ڕاگەیاندنەکان خستەڕوو .داتاکانی کاری خۆیان بۆ 
)  ەڵیجیهانی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندڕۆژی ( ٩/١٢/٢٠١٩لە و 

وەکو کۆتا ڕۆژی هەڵمەتەکە لەشاری هەولێر لە هۆڵی شەهید 
سعد عبداللە مەڕاسیمێک بەڕێوەچوو بە ئامادەبوونی بەڕێزان 

زگار ێسەرۆکی پەرلەمان و ژمارەیەک ئەندام پەرلەمان و وەزیر و پار
 کۆمەڵی و بەڕێوەبەری گشتی و نوێنەری چەند ڕێکخراوێکی

 .مەدەنی  بیانی و خۆماڵی
یمەکە بە پێشکەشکردنی ووتەی بەڕێزان سەرۆکی مەڕاس

دەستی پێکرد ،  UNDPیەرلەمان و سەرۆکی دەستە و نوێنەر پ
دواتر پانێڵێک پێشکەشکرا لە ��یەن شارەزایانی ئەم بوارە و لە 
کۆتاییدا خە��تی ڕێزلێنان دابەشکرا لەسەر ئەو فەرمانبەرانەی 
لە��یەن وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان 

 .نکرابوون وەکو فەرمانبەری دەسپاکدەستنیشا
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 کاروچا��کی بەشەکانی فەرمانگەی خۆپاراستن و شەفافیەت

 
 راکردنی بەرژەوەندییە داراییەکانبە�� ئاشک یەکانیکاروچا��ک

) لە پەیڕەوی ناوخۆی دەستەی دەسپاکی ٤٨( یبەپێی ماددە
) بە�� ٢٠١٦)ی ساڵی (١عێراق ژمارە ( –هەرێمی کوردستان

لە فەرمانگەی خۆپاراستن و  راکردنی بەرژەوەندییە داراییەکانئاشک
شەفافییەت کۆمەڵێک ڕێوشوێن ئەنجام دەدات بە مەبەستی 

ڕاسپێردراون  ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکانی ئەوانەی
ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکان بە  بەپڕکردنەوەی فۆڕمی

اسای دەستەی دەسپاکی ) لە ی٣پێی ماددەی (پێنـجەم/هەشتەم/
 ەموارکراو)ى ه٢٠١١)ی ساڵی(٣عێراق ژمارە( –هەرێمی کوردستان 

لە ڕێنمایی ئاشکراکردنی ئەستۆی دووەم) ماددەى ( ەروەهاه
ئەم بەشە لە هەر �� هۆبەی  )،٢٠١٦)ی ساڵی (٢دارایی ژمارە(

(بەدۆکیۆمێنتکردن و بەدواداگەڕانی ڕاستییەکان و بەدواداچوون) 
کانی بە پێی چەند قۆناغێک ئەنـجام دەدات کە پێکدێت، کارە

دەستپێدەکات بە ڕاسپاردنی ڕاسپێردراوان و ناردنی فۆڕم بۆیان و 
یە لە ڕەوانە  ووردبینیکردنیان و تا کۆتایی پرۆسەکە کە بریتی

کردنی حالەتی گومانلێکراو بۆ فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان, لە 
راکردنی بەرژەوەندییە ماوەی ڕابردوو کارو چا��کیەکانی بە�� ئاشک

 داراییەکان بەم شێوەیە بووە:
داواكردنى ليست لە  داواکردنی لیستی نوێی راسپێردراوان: -١

دامودەزگاکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت ئەو دامەزراوانەی 
گۆڕانکاری لە ژمارەی ڕاسپێردراوانیان ڕوویداوە لە ڕێگەی 

دوا گۆڕانکاری لە  ئاڕاستەکردنی نوو��او بە مەبەستی وەرگرتنی
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لیستی راسپێردراوان، دوای وە��مدانەوەی ئەم نو��اوانە لە ��یەن 
دامەزراوەکان بەشەکەمان هەڵساوە بە بەراووردکردنی لیستی 
نوێی ڕاسپێردراوان بە لیستی کۆن بۆ دڵنیابوونەوە لە جۆری ئەو 

 ڕمەی بۆ ڕاسپێردراوان دەنێردرێت.فۆ
داراییەکان: دوای ەرژەوەندییە ناردنی فۆڕمی ئاشکراکردنی ب -٢ 

وە��می دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان بە ناردنی لیستی 
ڕاسپێردراوان، بە�� ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکان 

ی فۆڕمی (یەکەم و هەڵساوە بە ناردنی فۆڕم بە هەر �� جۆر 
ى ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکان بە خولی و کۆتایی)

لیستی نێردراو، دواتر هەڵساوە بە پرۆسەی  بەراوورد بە
ە بۆ پرۆسەی وەرگرتنەوەی فۆڕمەکان و بەدواچوون کراو

کاتی دیاریکراودا، وە لە حالەتی  لە گەڕانەوەی فۆرمەکان
دواکەوتنیان چەندین نوو��اوی ئاگادارکردنەوە بۆ ڕاسپێردراوان 
کراوە ئەمەش بە پێی ماددەی (یازدەم /دووەم) لە ڕێنمایی 

)، ئەم خشتەی ٢٠١٦)ی ساڵی( ٢رە(شکراکردنی ئەستۆی دارایی ژمائا
خوارەوەش دوایین داتای ناردن و گەڕانەوەی فۆڕمی ڕاسپێردراوان 

 دەخاتە ڕوو:
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 ووردبینی سەرەتایی فۆڕمی ئاشکراکرنی بەرژەوەندییە داراییەکان: -٣

دوای گەڕانەوەی فۆڕم و پرۆسەی وەرگرتنەوەیان بە پێی ماددەی 
)ی ٢ئەستۆی دارایی ژمارە ( (دەیەم) لە ڕێنمایی ئاشکراکرنی

بە�� ئاشکراکرنی بەرژەوەندییە داراییەکان هەڵساوە  ،)٢٠١٦ساڵی(
بە ووردبینی کردنی سەرەتایی بۆ فۆڕمی گەڕاوە، لە حالەتی 

ڕاسپێردراو  ،هەبوونی هەر کەموکوڕیەک لە ناوەرۆکی فۆڕمەکە
 اوەکو کەموکوڕییەکان تەواو بکات.ئاگادارکراوەتەوە ت

مێنتکردن و پاراستنی فۆڕمی ئاشکراکرنی بە دۆکیۆ -٤
 بەرژەوەندییە داراییەکان:

دوای گەڕانەوەی فۆڕم و ووردبینیکردنی سەرەتایی بۆیان و 
ەندییە تەواوکرنی کەموکوڕییەکان، بە�� ئاشکراکردنی بەرژەو

دۆکیۆمێنتکرنی فۆڕمەکان و داراییەکان هەڵساوە بە بە
وون و ڕووداوێک، لە سکانکردنیان بۆ پاراستنیان لە هەر تێکچ

ئێستادا گشت فۆڕمە گەڕاوەکان بە دۆکیۆمێنت کراون و 
 ).نبە شێوەى ئەلیکترۆنى هەڵگیراوسکانکراون (وێنەکانیان 

ژ.  فۆڕم  جۆری فۆڕم ژ
 نێردراو

 ژ.فۆڕم گەڕاوە

فۆڕمی یەکەمی ئاشکراکردنی  ١
 بەرژەوەندییە داراییەکان

٣١٣١ ٣١٧٦ 

ئاشکراکردنی فۆڕمی خولی  ٢
 بەرژەوەندییە داراییەکان

٣٠٣ ٣١٩ 

فۆڕمی کۆتایی ئاشکراکردنی  ٣
 بەرژەوەندییە داراییەکان

٢٩٣ ٣٤٧ 
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ووردبینیکردنی ناوخۆیی فۆڕمی ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە  -٥
 داراییەکان:

دوای ئەوەی ڕاسپێردراو هەریەک لە  فۆڕمی یەکەم و خولی 
کۆتایی پڕدەکاتەوە، بە�� ئاشکراکردنی یاخود یەکەم و 

بەرژەوەندییە داراییەکان هەڵساوە بە بەراووردکردنی هەردوو 
فۆڕمی راسپێردراو بە مەبەستی ئاگاداربوون لەو زیادەیەی 
ڕوویداوە لە ماوەی پڕکردنەوەی نێوان هەردوو فۆڕم، ئەگەر هاتوو 

ئەوا  زیادەیەکی بەرچاو هەبوو لە داهات و سامانی ڕاسپێردراو
گشت دۆکیۆمێنتەکان و فۆڕمی ڕاسپێردراو دەدرێت بە لیژنەی 
بانگهێشتکردنی ڕاسپێردراوان، بۆ ئەوەى ماوەیەکى گونجاو بدرێت 
بە ڕاسپێردراو ئەم زیادەیە بسەلمێنێت کەوا یاساییە لەڕێگەى 

 پێشکەشکردنى بەڵگەى یاسایی سەلمێنراو.

ژەوەندییە ووردبینیکرنی دەرەکی فۆڕمی ئاشکراکردنی بەر -٦
 داراییەکان:

 پرۆسەی ووردبینی دەرەکی بە دوو شێوە ئەنجامدراوە:

لە ڕێگەی لیژنەی بانگهێشتکردنی ڕاسپێردراوان، ئەم لیژنەیە  -أ
هەڵساوە بە بانگهێشتکردنی ئەو ڕاسپێردراوانەی کە زیادە هەیە لە 

جامی بەراووردکرنی فۆڕمی یەکەمی موڵک و سامانیان لە ئەن
ەوا ناگونجێت بە فۆڕمی خولی یاخود کۆتایی, كڕاسپێردراوان 

لەگەڵ مووچەى فەرمى و داهاتى ناحکومى تۆمارکراو لە 
بۆ پێدانی ڕوونکردنەوەو پێشکەشکردنی بەڵگەی  فۆڕمەکەى,

یاسایی، ئەمەش هەنگاوێکە بۆ دەرخستنی ڕاستییەکان چونکە 
ئەگەر هاتوو ڕاسپێردراو نەیتوانی بە بەڵگەی یاسایی سەلمێنراو 

ۆکاری ئەم زیادبوونە و سەرچاوەکەی بخاتە ڕوو ئەوا گشت ه
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زانیاری و دۆکیۆمێنتەکان ڕەوانەی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان 
 ێت بۆ گرتنە بەری ڕێکاری یاسایی.دەکر

شێوەی دووەمیان بە مەبەستی ووردبینیکردنی زانیارییەکان و  -ب
 بەدواداچوون لە ڕاستی و دروستی ئەو زانیاریانەی لە فۆرمی
ئاشکراکرنی بەرژەوەندییە داراییەکان تۆمارکراون بە پێی ماددەی 

)ی ٢(پازدەم) لە رێنمایی ئاشکراکردنی ئەستۆی دارایی ژمارە (
بە�� ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکان,  )٢٠١٦ساڵی (

ش بە بەدواداچوونی بۆ کۆمەلێک لە فۆڕمەکان ئەنجامداوە، ئەوی
 هەماهەنگی لەگەڵ هەریەک لە:

 وەزارەتی داد/ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی خانووبەرە. -
 وەزارەتی دارایی و ئابووری/ لقی بانکی ناوەندی هەولێرو سلێمانی. -
وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی/ بەڕێوەبەرایەتی گشتی  -

 تۆمارکردنی کۆمپانیاکان.
 امەت. بەڕێوەبەرایەتی گشتی باجی دەر ەزارەتى دارایی و ئابوورى/ و  -

لە میانەی ئەم پرۆسەیە نوو��او بۆ هەریەک لەم دامەزراوانە 
کراوە بۆ دڵنیابوونەوە لە ڕاستی و دروستی ئەم زانیاریانەی کە لە 
فۆڕمی ڕاسپێردراوان تۆمارکراوە، دوای ئەوەی وە��می 
نو��اوەکانمان پێدەگات بەراوورد دەکرێت بە زانیاری تۆمارکراوی 

اوازیشدا بە پێی ماددەی ونی جیفۆرمەکان، لە کاتی هەبو
)ی ٢) لە ڕێنمایی ئاشکراکردنی ئەستۆی دارایی ژمارە ((چواردەم

) بە نوو��اوی فەرمی ڕاسپێردراو ئاگادار دەکرێتەوە و ٢٠١٦ساڵی (
بە پێى ڕێکارەکانى ڕوونکراو لە داوای ڕاوبۆچوونی�� لێدەکرێت 

 .خاڵى (أ)
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 ی وەزیفیبە�� شەفافیەت و ڕەفتار  یەکانیکاروچا��ک
نوێکردنەوەی بەشێکی زانیاریەکانی (ڕێبەری دامەزراوە  -١

گشتیەکانی هەرێمی کوردستان) کە لە��یەن دامەزراوەکانەوە 
 گۆڕانکاری بەسەرهاتووە کە پێشتر کاری لەسەر کرابوو.

ئەنجامدانی سمینار لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەولێر بە  -٢
ەرجەم دامەزراوە ئامادەبوونی بەڕێوەبەرە گشتیەکانی س

گشتیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ڕوونکردنەوەی چۆنیەتی 
پڕکردنەوەی فۆڕمی بەڵێننامەی تایبەت بە فەرمانبەرانی کەرتی 

 2016)ی ساڵی 1گشتی بە پابەندبوونیان بە ڕێنمایی ژمارە (
((ڕێنمایی ڕەفتاری پیشەیی بۆ فەرمانبەرانی كەرتی گشتی 

 .عێراق)) –لەهەرێمی كوردستان 

گشتاندنمان کردووە بۆ سەرجەم وەزارەت و دەستە و فەرمانگە  -٣
نەبەستراوەکان بە وەزارەت بەمەبەستی کۆکردنەوەی زانیاری 
لەسەر (پەیکەر و پەیڕەوی ناوەخۆی سەرجەم دامەزراوەکان)و 
 کۆکردنەوەیان لە ڕێبەریەکدا، تائێستا کارکردن لەسەری بەردەوامە.

ەرمانبەرانی بەشەکەمان بە مەبەستی پێکهێنانی لێژنەیەک لە ف -٤
بە دواداچوون لەسەر جێبەجێ کردنی ناوەڕۆکی گشتاندنی ژمارە 

کە ئاراستەی سەرجەم دامەزراوە گشتیەکانی  ٢٦/١١/٢٠١٨) لە ٣/٧٥(
هەرێمی کوردستان کرابوو، تایبەت بە بەدواداچوون لەسەر 

ن پڕکردنەوە ئیمزاکردنی سەرجەم فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستا
 2016)ی ساڵی 1لەسەر بەڵێننامەی پابەندبوون بە ڕێنمایی ژمارە (

((ڕێنمایی ڕەفتاری پیشەیی بۆ فەرمانبەرانی كەرتی گشتی 
عێراق)) کە لە میانەی کار و چا��کیەکاندا -لەهەرێمی كوردستان 

لێژنەکەمان سەردانی ئەم شوێنانەیان کرد (ئەکادیمیای کوردی، 
ژینگەو فەرمانگەی ژینگەی هەولێر، دەستەی پاراستن و چاککردنی 
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دیوانی وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندن و چەند دامەزراوەیەکی 
سەر بە وەزارەتەکەیان، دیوانی وەزارەتی خوێندنی با�� و 
توێژینەوەی زانستی و چەند دامەزراوەو کۆلێژو زانکۆو پەیمانگەو 

و  سەنتەرێکی سەر بە وەزارەتەکەیان، دیوانی وەزارەتی کشتوکاڵ
 سەرچاوەکانی ئاو چەند دامەزراوەیەکی سەر بە وەزارەتەکەیان).

بەشداریکردنی فەرمانبەرانی بەشەکەمان لە چەندین خوولی  -٥
جیا جیا لە سەنتەری پەرەپێدانی مرۆیی (ئەنستیۆتی کوردستان بۆ 

 .بەمەبەستی بەهێزتر کردنی تواناکانیان KIPA) کارگێڕی گشتی/
ئامار و ئەنجامدانی توێژینەوەی بەمەبەستی کۆکردنەوەی  -٦

زانستی لە��یەن فەرمانگەکەمانەوە، هەڵساین بەکۆکردنەوەی 
زانیاری تایبەت بە بڕوانامە و پسپۆڕی و خزمەت و ژمارەی 
پەیوەندی ئەو فەرمانبەرانەی کە لە پۆستی (وەکیل وەزیر، 
ڕاوێژکار، بەڕێوەبەری گشتی) دەست بەکارن، یان پۆستەکانیان 

ەو پۆستانەیە، دواتر بەراورد کردنیان بە یاساو هاوشێوەی ئ
پەیڕەوی ناوخۆی دامەزراوەکەیان بە مەبەستی دڵنیا بوون لە 

 یاسایی بوونی پۆستەکانیان، تا ئێستا کارکردن تیایدا بەردەوامە.
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 بە�� گەشەپێدان و ڕاهێنان

ـــولی  .1 ـــاتر لە (: KIPAخ ـــاردنی زی ـــانبەری  شەســـت) ٦٠ن فەرم
بەمەبەســــتی  KIPAەنســــتیوتی کوردســــتان دەســــتەکەمان بــــۆ ئ

ــــوەبەرایەتیە دەکــــرێنەوە ــــ�نە لەم بەڕێ لە  بەشــــداریکردن لەو خو�
 .گشتی) ژمێریاری، بوارەکانی (کارگێڕی، یاسایی،

بــــۆ  ٢١/٢/٢٠١٩-٢٠کــــردنەوەی خــــولی ئەتەکێــــت لەبەرواری  .2
ـــ�یەن بەڕێز(هەڵگـــورد ســـاڵەیی)  فەرمـــانبەرانی دەســـتەکەمان لە�

ـــــــۆ ـــــــت لە فەرمـــــــانگەی بەرپر�ـــــــ� بە�ـــــــ� پرۆتۆک ڵ و ئەتەکێ
 .پەیوەندییەکانی دەرەوە بەڕێوەچوو

ــی گرێبەســتە  .3 ــایی جــێ بەجــێ کردن ــردنەوەی خــولی (ڕێنم ک
بۆ ئەو  ٢٧/٣/٢٠١٩-٢٥) لە بەرواری ٢٠١٦ی ساڵی ٢گشتیەکان ژمارە 

ــاری و  فەرمــانبەرانەی لە دەســتەکەمان لە بــواری (یاســایی و ژمێری
وە کە لە �ـ�یەن بەڕێـز (عمـر کرایە ووردبینی و گرێبەست) کاردەکەن

ــی  ــوەبەری بە�ــ� گرێبەســتە گشــتییەکان لە وەزارەت عــارەب) بەڕێ
 پ��ندانان بەڕێوە چوو.

بەمەبەســتی دابەشــکردنی (نــامیلکەی نەوەی دەســپاک) لە  .4
ـــــــــدانی  ٢٧/٣/٢٠١٩بەرواری  ـــــــــا بە ئەنجام بەشـــــــــەکەمان هەڵس

مەڕاســــیمێک لە ژێــــر دروشــــمی (لەپێنــــاو بنیادنــــانی نەوەیەکــــی 
) بە ئامــادەبوونی بەڕێــزان وەزیــری پەروەردە و ســەرۆکی دەســپاک

دەســتە و بەڕێــوەبەرانی گشــتی دەســتە و پەروەردە و قوتابیــانی 
ەتی کە تێدا چەند وتارێک و کورتەباسێک ڕ چەند قوتابخانەیەکی بنە

ـــــی  ـــــدا ســـــوپاس و پێزانین لەســـــەر گۆڤـــــارەکە کـــــرا وە لە کۆتایی
 را.دەستەکەمان بەسەر ستافی نامیلکەکە دابەش ک
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ــــانی  .5 دوا بە دوای ڕاگەیانــــدنی مەڕاســــیمی (لە پێنــــاو بنیادن
نەوەیەکی دەسپاک) بەشەکەمان توانی لەماوەی زیاتر لە مانگێک 

ی ئەم نامیلکەیە بەسەر بە�� زۆری قوتابخانەکـانی سـەنتەری شـار 
 .و بەشێکی زۆر لە قەزاو ناحیەکانی دابەش کردهەولێر 

ـــامیلکەی نەوەی  .6 ـــی ن دەســـپاک لە مەڕاســـیمی دابەش کردن
بە ئامـادەبوونی دەزگاکـانی  ٢٩/٤/٢٠١٩پارێزگـای دهـۆک لەبەرواری 

ســـــــــتافی وراگەیانـــــــــدن و بەڕێـــــــــوەبەرانی گشـــــــــتی پەروەردە 
ئەم پڕۆسـەیە  ،بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەکان لە پارێزگـای دهـۆک

بەردەوام بـــوو بە مەبەســـتی گەیانـــدنی نـــامیلکەکە بـــۆ ســـنوری 
 سنوری پارێزگای دهۆک.سەرجەم قوتابخانەکانی قەزاکانی 

ــــــنج هەزار دانە لە ٢٥٠٠٠( نــــــاردنی زیــــــاتر لە .7 ) بیســــــت و پێ
نـــامیلکەی (نەوەی دەســـپاک) بـــۆ ســـنوری پارێزگـــای ســـلێمانی وە 

 دابەشکردنی بەسەر قوتابیانی قوتابخانەکانی ئەم سنورە.
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 ەندی لەگەڵ رێکخراوە ناحکومیەکانپەیو� بە� یەکانیکاروچا��ک
 

لە هۆڵی کۆبوونەوەکانی  ٢٩/١/٢٠١٩شەممە بەرواری  ڕۆژی �� -١
دەسپاکی بەسەرپەرشتی ڕێکخراوی ستۆپ  دەستەی

بەهەماهەنگی لەگەڵ بە�� پەیوەندی لەگەڵ 
ڕێکخراوەناحکومیەکانی فەرمانگەى خۆپاراستن و شەفافیەت، 
سیمیناری ناساندنی فەرهەنگی گلۆسەری (چەمک و زاراوەکانی 

 مان ئەنجامدا.یەت و دژەگەندەڵی) شەفاف
بەشداری گفتوگۆی کراوەی راپۆرتی سێیەمی (هەڵسەنگاندن و  -٢

یاری) لە ئاستی جێبەجێکردنی یاسای مافی دەستکەوتنی زان
ناونیشانی (توێژەران و دەسکەوتنی لەژێر  ٩/٣/٢٠١٩ڕێکەوتی 

زانیاری) کە لە��یەن (رێکخراوی ستۆپ و تۆڕی تارگێت) بە پاڵپشتی 
) لە هۆتێل NED( دیموکرا�� ئەمریکا سندوقی نیشتیمانی بۆ

 چوارچرامان کرد.
بەرپر�� بەشەکەمان  ٣١/٣/٢٠١٩ڕۆژی یەک شەممە بەرواری  -٣

بەشداربوو لەو دانیشتنەی کە پێکهاتبوو لە  بەڕێزان دکتۆر 
ئەحمەد سەرۆکی دەستەی دەسپاکی  و  مشیر رشید بەرێوەبەری 

ی سەرۆکی گشتی فەرمانگەی یاسایی و دکتۆر دانا سعید سۆف
) کە تایبەتبوو بە RIDئینستتیوتی ڕیفۆرم بۆ گەشەپێدان (

 اتیژی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی.گەڕاندنەوەی ئاکشن پ��نی ستر 
بە ئامادەبوونی د. احمد  ١٥/٤/٢٠١٩ڕۆژی دووشەممە بەرواری  -٤

انور سەرۆکی دەستەو بەڕێوەبەرە گشتیەکانی دەستە، 
ۆبەی ڕاگەیاندنی بەشەکەمان بە هەماهەنگی لەگەڵ ه

 کۆبونەوەیەکنووسینگەی دەستە، هەڵساین بە ئەنجامدانی 
لەگەڵ ژمارەیەک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و 
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کەسایەتی دیکە کە پێک هاتبوون لە (پەرلەمانتار و ڕاوێژکاری 
، PFO ، ڕێکخراو STOPپەرلەمانی لیژنەی دەسپاکی، ڕێکخراوی

، دەزگای ژیان بۆ RID خراویڕێکخراوی ئاشتی و ئازادی،  ڕێک
پەرەپێدانی مرۆیی، ژمارەیەک چا��کوانی دیکە و نوێنەرانی 
فەرمانگەکانی دیکەی دەسپاکی)،  ئامانج تیایدا هەڵسەنگاندنی 

 ی دەستەی دەسپاکی بوو.٢٠١٨ڕاپۆرتی کۆتایی ساڵی 
لە چا��کییەکی رۆشنفکری کە  ٢٢/٤/٢٠١٩رۆژی دووشەممە  -٥

لەرێورەسمێکی تایبەت بەئامادەبوونی  بەشەکەمان پێی هەڵسا،
د.احمد انور سەرۆکی دەستەو نازەنین صالح بەرێوەبەری گشتی 
فەرمانگەی خۆپاراستن و شەفافیەت/ بەوەکالەت، ڕێکخراوی 

) ژمارەیەک لە کتێب و RIDئینیستتیوتی ڕیفۆرم بۆگەشەپێدان (
ب��وکراوەیان بەخشییە سەرجەم بە�� فەرمانگەکانی دەستەی 

 .کیدەسپا
بەرپرس بە��  ٢٤/٧/٢٠١٩ڕۆژی چوار شەممە بەرواری -٦

ی دەستەکەمان بە پەیوەندی لەگەڵ ڕێکخراوە ناحکومییەکان
) و RIDیاوەری نوێنەری دەستەی مافی مرۆڤ و  ڕێکخراوی (

ژمارەیەک لە ڕێکخراوی دیکە ، کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ لێژنەی 
ان لە تە��ری (ڕۆشنبیری و کۆمەڵی مەدەنی) پەرلەمانی کوردست

کۆبوونەوەکە بریتی بوو لە �� تەوەر (جێ بە  پەرلەمان ئەنجام دا.
جێ کردنی یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاری، پەیماننامە نێوان 
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و پەرلەمان وحکومەت و 
دەزگاکان و ئەنجام دانی کۆبوونەوەیەکی سا��نەی پەرلەمان 

 مەڵی مەدەنی).لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆ
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لە هۆتێل دێدەمان  ٣١/٧/٢٠١٩ڕۆژی چوارشەممە بەرواری  -٧
بەرپر�� بە�� پەیوەندی لەگەڵ ڕێکخراوە ناحکومییەکان 
بەشداری کۆنفڕان�� سا��نەی ڕێکخراوی ستۆپ بۆ دژەگەندەڵی 
لەژێر ناونیشانی (نەخشە ڕێی چاکسازی و ڕووبەڕووبوونەوەی 

دو وتاری دەستەی دەسپاکی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان) کر 
 خوێندەوە.

بەرپر�� بەشەکەمان  ٣/٨/٢٠١٩ڕۆژی شەممە بەرواری  -٨
بەشداری کۆبوونەوەی پڕۆگرامی پتەوکردنی دیموکرا�� ماڵپەری 

هۆتێل چوارچرای شاری سەکۆ، سەکۆیەک بۆ هەمووانی لە 
 هەولێر کرد.

بە نوێنەرایەتی دەستەی  ٣/٩/٢٠١٩رۆژی �� شەممە بەرواری  -٩
دەسپاکی بەرپر�� بە�� پەیوەندی لەگەڵ ڕێکخراوەکان و 
بەرپر�� راگەیاندنی نووسینگەی سەرۆکی دەستە، بەشداری 
گفتوگۆیەکی کراوەی لەژێر ناونیشانی (پر�� پرۆژە 
تەواونەکراوەکانی نیشتەجێ بوون لە هەولێرو ئاسۆی 

 چارەسەرەکان) لە هۆتێل چوارجرا لە شاری هەولێر کرد.
بەشداریمان کرد لە  ٢١/٩/٢٠١٩مە بەرواری ڕۆژی شەم -١٠

دەسپێکی (دووەم کۆڕبەندی سەکۆی بەشداری گشتی) لە ژێر 
لە هۆتێل چوارچرای شاری  ناونیشانی (چاکسازی بەرەو کوێ؟)

هەولێر، تیایدا چەند پانێڵێک لەبارەی دۆخی چاکسازی و چا��کی 
سەکۆی شارەکان بەڕێوەچوو. هەر لەهەمان ڕۆژیش بەرپر�� 

ەکەمان بە نوێنەرایەتی دەستە بەشداری یەکەم ڕۆژی بەش
کۆنگرەی دووەمی ڕێکخراوی (ئاشتی و ئازادی ) لە شاری هەولێر 

 کرد.
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لەشاری هەولێر بەشداری  ١٩/١١/٢٠١٩رۆژی �� شەمە  -١١
لەگەڵ شاندی پرۆگرامی گەشەپێدانی  کۆبوونەوەیەکمان کرد

ەمار زیاب) نەتەوە یەکگرتووەکان کەپێکهاتبوو لە بەرێزان (غ
لەعێراق و(خاتوو ئیزابێ��  UNDPبەرپر�� یەکەمی پرۆگرامی 

(ئەنوەربن  وبەرێز UNDPئۆرایب) بەرپر�� ئۆفی�� هەولێر 
 UNDPخەلیفە) راوێژکاری بواری دژە گەندەڵی ئۆفی�� عەممانی 

کە  UNDPو (ویسام امین) بەرپر�� هاریکاری ئۆفی�� هەولێری
ستی ری هەولێر کرد بەمەبەسەردانی دەستەی دەسپاکیان لەشا

 گرێدانی گرێبەستێکی دووقۆڵی.
بەشداری ئەو کۆبوونەوەیە  ٢٠/١١/٢٠١٩رۆژی چوارشەممە  -١٢

بووین کە بەرێز ئەنوەر بن خەلیفە راوێژکاری بواری 
بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی ئۆفی�� عەممانی پرۆگرامی 

لەگەڵ دەستەی  UNDPگەشەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان 
 اکی هەرێمی کوردستان سازکرد.دەسپ

لەهۆتێل بێل��رۆما لەشاری هەولێر  ٢/١٢/٢٠١٩رۆژی دووشەممە  -١٣
بەنوێنەرایەتی  بەشەکەمان بەشداریمان کرد لە کۆنفرانسێک لەژێر 
ناونیشانی  (بەشداری گشتی و پرۆسەی بریاردان) کە لە��یەن 

 )رێکخرابوو.RIDئینستتیوتی ریفۆرم بۆ گەشەپێدان (
ئامادەی رێورەسمی پرۆتۆکۆڵی کاری هاوبەش  ٤/١٢/٢٠١٩ژی رۆ -١٤

بۆ دژە گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان لەنێوان د.ئەحمد 
ئەنوەرسەرۆکی دەستەی دەسپاکی و زینە عەلی ئەحمەد 

 ) لە عێراق کرد.UNDPبەرێوەبەری گشتی پرۆگرامەکانی (
سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی  ٤/١٢/٢٠١٩رۆژی چوارشەممە  -١٥

) ی و نوێنەرانی UNDPەتمان کرد بۆ هەریەک لە نوێنەری (تایب
رێکخراوە مەدەنیەکانی ( ستۆپ بۆ دژە گەندەڵی) و (لێکۆڵەر بۆ 
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فەرمانگەکەمان لەدەستەی دەسپاکی کەوا اگرتنی یاسا) ڕ بەرز
 .دبووکر ی ئامادە

 

لە شاری هەولێر بەشداری  ١٥/١٢/٢٠١٩رۆژی یەک شەممە  -١٦
ەربارەی هەمواری یاسای دەستەی کۆبوونەوەی راوێژکاری د

 سەکۆی بەشداری گشتی  )RID(دەسپاکیمان کرد کە رێکخراوی 

3P بۆ هەریەک لە سەرۆکی دەستەو پەرلەمانتارو شارەزایان سازی
 کردبوو.
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 پوختەی راپۆرت
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 پوختەی راپۆڕت

ژمارە یاسای  دەستەی دەسپاکی هەرێمی کوردستان دامەزراوە بەپێ ی
 –یاسای دەستەی گشتی دەسپاکی هەرێمی کوردستان  ی٢٠١١)ی ساڵی ٣(

 . ٢٠١٤)ی ساڵی ٧بەیاسای ژمارە ( هەموارکرا، دواتر ئەم یاسایە عێراق

 

 هەیکەلیەتی دەستە
 هەیکەلیەتی دەستە بەم شێوەیە:

 .نوسینگەی سەرۆکی دەستە -
 فەرمانگەی لێکۆلینەوەکان. -
 .فەرمانگەی یاسایی -
 فەرمانگەی کاروباری کارگێری و دارایی. -
 فەرمانگەی خۆپاراستن و شەفافیەت. -

 
 چا��کیەکانی دەستە

هەڵمەتی هەفتەی رووبەڕوبونەوەی گەندەڵی لە شارەکانی گەیاندنی ڕا) ١(
ک لە ژێر دروشمی (بۆ نەهێشتنی گەندەلی ...... ۆمانی و دهێهەولێر و سل

دەستی پێکرد لە شاری هەولێر لە  هەڵمەتەکە ١/١٢/٢٠١٩لە  تۆش هاوکاربە) 
کردنی لە ڵونی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک ورومانێو پارکی شار بە ئامادەبو

راگەیاندنەکان، و بە ئامادەبوونی سەرۆکی دەستە و بەرێوەبەرە ��یان 
  . فەرمانبەرانی دەستە گشتییەکانی دەستە و

 چا��کیەکان ئەمانەی لە خۆ گرتبوو:
پێشکەشکردنی شانۆگەریەک لە��یەن قوتابیان و خۆیندکارانی پەیمانگەی  -

هونەرە جوانەکان بە چەند دیمەنێکی تەمسیلی بۆ تیشکخستنە سەر 
 یانەکانی گەندەلی لەسەر تاک و کۆمەڵگا.ز 
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لە نێو پارکی شار،  کەی هەولێر لە شۆێنی چا��کیەر وتەی بەڕێز پارێزگا -
مەتەو داکۆکیان لە بەرەنگاربونەوەی ڵبەڕێزیان بۆ ئەو هە وەکو پاڵپشتی

 گەندەڵی.
) وێنەو دروشمی جۆراو جۆر بۆ ٥٠پێشانگایەک بۆ نیشاندانی زیاتر لە ( -

ڵگا لە بەشداری هەموو چین و توێژەکانی کۆمەدیارخستنی 
، ئەویش لەڕێگەی وێنەگرتنی کەسانی  ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی

جۆراوجۆر لە پزیشک و فەرمانبەر و پۆلیس و ژنی ماڵ و کاسبکار و ..هتد 
اندانی ، جگە لە نیشریەکێکیان دروشمێک بەرز دەکاتەوەهەلە وێنەکان وە 

، و هەموو ئەو وێنانە هونەرمەندانی کوردستان چەند وێنەیەکی کاریکاتێری
ئەو کەسانەی سەردانی پارکیان دەکرد  ، ودانرابوون لە نێو پارکی شار

 تەماشای وێنەکانیان دەکرد .

 دانانی تابلۆیەکی گەورە لەسەر قاعیدەیەکی ئاسن و لەسەری نوو��ابوو -
ینکردنی داب لەگەڵی زمانەکانی جیهانشێوازی هونەری و بە (گەندەڵی) بە

دوای ڕەنگکردنی دەستیان بە  ، تاوەکو ئامادەبووانچەند جۆرە ڕەنگێک
، هەڵبستن بە بزرکردنی وشەکانی گەندەڵی وەک ئاماژەیەک بۆ بۆیە

 .نەهێشتنی گەندەڵی
ب��وکردنەوەی دروشمەکانی دژە گەندەڵی لە شێوەی فلێکس و  -

 هەڵواسینی لە نێو بازاڕ و شوێنەکانی تری شاری هەولێر .
ن کەناڵەکان و هەندێ ) یەک خولەکی لە ��یە١پەخشکردنی ڤیدیۆیەکی ( -

بو دەرخستنی ەوە لە دیمەنە چیڕۆکێک سایت و پەیج کەوا خۆی دەبینێ
  .زیانەکانی گەندەڵی

لە شاری سلێمانی و بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆلێجی  ٣/١٢/٢٠١٩، و لە دواتر
تدا پانێڵێکی ئەکادیمی یاسای زانکۆی سلێمانی و لە چوارچێوەی ئەو هەڵمە

ی سلێمانی و ر پێشکەشکرا بە ئامادەبوونی سەرۆکی دەستە و پارێزگا
سەرۆکی زانکۆ و ڕاگر و چەندین کەسایەتی شارەکە و ژمارەیەکی زۆر لە 
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، لەگەڵ ێندکارانی زانکۆ و ڕاگەیاندنەکانمامۆستایان و قوتابیان و خو
وە و هەڵواسینی کردنەوەی پێشانگای وێنەو دروشمەکان و ب��وکردنە

 فلێکس لە شاری سلێمانی .
 

لەشاری دهۆک و بەهاوبە�� لەگەڵ کۆلێژی یاسای  ٥/١٢/٢٠١٩، لە پاشان
زانکۆی دهۆک لە درێژەی کاروچا��کیەکانی هەڵمەتەکەدا پانێڵێکی 

کی دەستە و شارەزایەک لە ئەکادیمی پێشکەشکرا بە ئامادەبوونی سەرۆ
بەشێک لە مامۆستا و قوتابیان و و ڕاگری کۆلێژ و     UNDPیڕێکخراو

، لەگەڵ کردنەوەی یاندنەخوێندکارانی زانکۆ و هەندێ لە کەناڵەکانی ڕاگ
ەڵواسینی فلێکس لە پێشانگەیەکی وێنە و دروشمەکانی دژەگەندەڵی و ه

، هەروەها لەو رۆژە بەڕێوەبەری لێکۆڵینەوەکانی دهۆکی نێو شاری دهۆک
و لە ڕێگەی پرێس کۆنفرنسێکدا  دەستە و لە چوارچێوەی ئەو هەڵمەتەدا

 ئامار و داتاکانی کاری خۆیان بۆ ڕاگەیاندنەکان خستەڕوو .
)  وەکو کۆتا جیهانی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیڕۆژی ( ٩/١٢/٢٠١٩لە و 

ڕۆژی هەڵمەتەکە لەشاری هەولێر لە هۆڵی شەهید سعد عبداللە 
رلەمان و مەڕاسیمێک بەڕێوەچوو بە ئامادەبوونی بەڕێزان سەرۆکی پە

زگار و بەڕێوەبەری گشتی و ێژمارەیەک ئەندام پەرلەمان و وەزیر و پار
 .مەدەنی  بیانی و خۆماڵی کۆمەڵی نوێنەری چەند ڕێکخراوێکی

ەرلەمان و مەڕاسیمەکە بە پێشکەشکردنی ووتەی بەڕێزان سەرۆکی پ
دەستی پێکرد ، دواتر پانێڵێک  UNDPیسەرۆکی دەستە و نوێنەر 

یەن شارەزایانی ئەم بوارە و لە کۆتاییدا خە��تی ڕێزلێنان پێشکەشکرا لە ��
دابەشکرا لەسەر ئەو فەرمانبەرانەی لە��یەن وەزارەتەکانی حکومەتی 

 .نکرابوون وەکو فەرمانبەری دەسپاکهەرێمی کوردستان دەستنیشا
ک بە پێ ی ئەکادیمیای دەسپاکی لە ئاستی بەڕێوەبەرایەتێ کاراکردنی) ٢( 

) لە یاسای دەستەی دەسپاکی هەرێمی ٧دووەم/ماددەی (نۆیەم/ 
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ی هەمووارکراو و ب��وکردنەوەی پەیڕەوی ٢٠١١)ی ساڵی ٣کوردستان ژمارە (
رۆژنامەی فەرمی ی  ٣١/١٠/٢٠١٩) لە ٢٤٢ناوخۆی ئەکادیمیا لە ژمارە (

 وەقایعی کوردستان.
 
هەفتەی ڕووبەڕووبوونەوەی لە چوارچێوەی هەڵمەتی  ٤/١٢/٢٠١٩لە  )٣(

ی ، بەڕێز سەرۆکی دەستە هەڵسا بە واژوکردنی پڕۆتۆکۆلێکیگەندەڵ
بەری پڕۆگرامی عێراق لە لەگەڵ (زینە علی) بەڕێوە لێکتێگەیشتن

بەمەبەستی پاڵپشتی کردنی دەستە لە کاروچا��کیەکانی  UNDPڕێکخراوی
 .  ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە 
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 گرفتەکانی دەستە
 یی :یەکەم : ��یەنی یاسا

 نەبوونی دادگایەکی تایبەتمەند بەکەیسەکانی گەندەڵی-
 یپێویست لە لێکۆڵەر.ی نەبوونی ژمارە-
زۆری پارێزبەندی و رەزامەندی سەروو (مرجع) لە یاساکان کە ڕێگری -

 .لە کەیسەکانی گەندەڵی دەکەن لەئەنجامدانی لێکۆڵینەوە
 .دیدارەکانە پەیوەنفەرمی نەبوونی هەماهەنگی پێویست لەگەڵ دەزگا-

 دووەم: ��یەنی ماددی ومرۆیی:
 کەمی ژمارەی فەرمانبەرانی دەستە.-
 دەستە.ی بچوکی بینایە-
 

 پێشنیارەکان
دەسە��تەکانی هەرێمی کوردستان وەکو دەسە��تی جێ بەجێکردن 

دەسە��تی دادوەری بەتەواوی ئەرکی خۆیان یاسادانان و دەسە��تیو
ئەوەی ئێمە لە هەموو ڵ لەگە ،دەستە بەجێنەهێناوە لەبەرامبەر

کەوا  خۆمان ئاماژەمان بەپێداوەستێەکان کردووە،پێشوتری ڕاپۆرتەکانی 
ۆیە ب ،اتنەتوانێت چا��کییەکانی فراوانتر بک ئەمەش وایکردووە دەستە

 نەڕوو.جاریکی تر پێشنیارەکان دەخەی
پێوەستییەکانی سەرخستنی کارەکانی دەستە وئەرکی دەسە��تەکانی هەرێمی 

 بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی: ان بەرامبەر دەستەکوردست

 دەسە��تی یاسادانان:-١
هەموارکردنەوەی یاسای دەستە وەک ئەوەی بۆ پەڕلەمانی کوردستان  -

 بەمەبەستی بەهێزکردنی دەسە��تەکانی دەستە.  ١٦/١٠/٢٠١٩ نێردراوە لە
پشتیوانی تەواوی دەستە لە ڕووی هەماهەنگی و پەیوەندی نێوان  -

 بوارەکاندا. ووو�� لە هەموهەرد
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تەواوبونی ماوەی سەرۆکی  سەبەرەت بەچارەسەرکردنی گرفتی یاسایی  -
 دەستە.

 دەسە��تی جێبەچێکردن:-٢
بودجەی پێویست و دابینکردنی پێداوەستیە ماددیەکانی دەستە وەک بینا  - 

 .کانی دەستەگونجاوبێت لەگەڵ گەورەیی ئەرکەوا کە
 دەستە بۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی.هاوکاریکردنی بەردەوامی  -
 دامەزراندنی ئەنجوومەنی با��ی چاکسازی یان ئەنجومەنی با��ی دژە گەندەڵی. -
 جێ بەجێکردنی ستراتیژییەتی دژەگەندەڵی لە ��یەن حکومەتی تازەوە. -

 دەسە��تی دادوەری:-٣
سەکانی گەندەڵی (کەتن و تاوان) یتەرخانکردنی دادگایەک بۆ سەرجەم کە-

 ەماهەنگی لەگەڵ دەستە.بە ه
 کردنی دەسە��تی دەستە بۆ دامەزراندنی لێکۆلەر.��وا -
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

د.احمد انور محمد                           
رۆكی دەستس 
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 هاوپێچەکان
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 هاوپێچی یەکەم: پەیڕەوی ناوخۆی ئەکادیمیای دەسپاکی
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 UNDPتێگەیشتن لەگەڵ رێکخراوی کرۆتۆکۆلی لێپهاوپێچی دووەم: 
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