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 پێشًکُ

د خىیژژوى رىر  (0202)ڕاپژژتر ٍ  ژژو ٍ  ک د  ژژکوکٍلى درێژژى ک کوراالویککىکژژوهٍ د  ژژ ى
   ٍ کٌرد  ون.پىرلىموه ٍ رىڕێزد   

يىرژٌا  کژوریگىرک  االى  و ێکٍ هوئو ویٍ ا پڕ لى  ىهگى ک  ىهدرا  ٍ ا دارایٍ ..ي ژد کى
يىر  ش ژو ئێتژ و ئىا کژوریگىراهى کٌرد ژ ونيىرێمژٍ لى ىر ژیون ا گٌز راهٍ يوااڵ کژوهٍ 

کش کىا ژٌاهى ى کٌرد ژ وهيىرێمٍ دام ا د زگوکوهٍ  لىا رورادۆخى  ىخ ىدا،رىرد اامن 
لى رىرێٌ الژٌا  رى هکژٌ   ژ و   ژێر ئىم رور  هو ىرور  کىاا د اام لىا کژو ىا   ژو ئێتژ وش 

 . ( وواب)رێگىک  کت ىمٍ 

رى يێٌاشژٍ لىییىن د  ژ ىک د  ژکوکٍ رێمٍ کٌرد  ون پرۆ ىک دژایى ٍ گىهد  ٍ لى يى
ئێت و )ا  ٌاهویىکٍ کىم رىرێٌ د الێ ا لى رىرامبىردا گىهد  ٍ رىرد اامى ا يىڕ شىیى لى 

 لى ىر روش ررٌاهٍ ژیون ا گٌز ران ا خزمى گٌزاریى گش ٍ یىکون، (ا ئویود شدا

ٌ ىکىم جور  رى یو و دامژکردن کى ی یو وک الوکتوزک کىا ى رٌارک جێ رىجێ 0202لى و ٍ 
تژژوزک لى ژژىرجىم ئىا رژژٌاراهىک کىاا داهٍ الوک زگوکژژون پىیٌ  ژژا کژژراان رى ئىه ومژژد

رىشژێکٍ گرهگژٍ  ٌاهوکوهمژون رژت الژوادێریکردهٍ  ئژێمى لى د  ژ ى کى لى خژتک گر ژٌا یو و
 پرۆ ىکى  ىرخوهکرداا .

دژایى ٍ گىهژد  ٍ ئێمى رت رىرالوا ڕااهی زیو ر ون کٌمى ێک رورى ٍ پىیٌ  ا رى پرۆ ىک 
رىا يکژژژٌایىک پىرلىمژژژوهٍ  ،د خىیژژژوى ڕاا (جژژژورێکٍ  ژژژر)ا پێداایتژژژ ٍ د  ژژژ ىکىمون 

ک د زگژو کٌرد  ون ڕا ٍ ختک رگێرێ لى دارکن کردهژٍ پێداایتژ کىکون ا کژوراکردهٍ زیژو ر
رژٌارک الژوادێرک ا دژایى ژٍ کىکون رژت ئىا ک روشژ ر رى ئىرکىکوهکژون يى بتژ ن لى الوادێری
 دا .. گىهد  ک
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 ئاستًىگًکاىُ ةًردەم فراواىکردىُ چاالکیًکاىُ دەستًى دەسپاکُ
 

    ییىهٍ مرۆیٍ :    

ک يىیى کى هژژژوگٌه ێ لىگى  (ر لێکژژژت ى)د  ژژژ ى ژمژژژور یىکٍ کىم فىرمژژژوهبىرک  -1
 کٌرد  ون .ىرێمٍ يگىار یٍ فراااهٍ کىر ٍ گش ٍ لى 

  ژولێکت کوىا  لى کىیتىکوهٍ گىهد  ٍ پێٌیت ٍ رى ژمور یىکٍ زۆر لێکت ىر يىیى کى
رژژت  (ديژژت  – ژژمێموهٍ  –يىالێژژر )يىیى لى  کلێکژژت ىر (11) ىهًژژو  د  ژژ ى ئێتژژ و

 .يىزار فىرموهبىر لىخت د گرێا (088)الوادێرک کىر ٍ گش ٍ کى زیو ر لى 

یى  لێکژژژت ىرک  (، يى ىرژژژ ى، کژژژٌیى ،  ژژژتران گىرمکژژژون)لى يىریى  لى  يىرا يژژژو
لى کو ێکدا  ، د رکوێا کىیتىکوهٍ گىهد  کش ، ىر ڕاک کور کوهٍکى دادا رک يىیى 
 . ار  يىن ا پێٌیت ى کوریون لى ىر رکرێاگىد یون کىیتٍ 

لى يىمٌارک یىکىمٍ یو وک د   ى داااک د  ژىاڵ ٍ دامىزراهژدهٍ  0212لى و ٍ  -0
رىاڵم رىيتک هوکٌکٍ  کو ژٍ  د   ىک هىزايىک عێراقشێٌ ک لێکت ىرمون کرد يوا

 هىکرا. ئىمکور  هێٌان کٌ مىکون

پو کشژژژا رى هٌا ژژژرااک فىرمژژژٍ لێژژژىهىک یو ژژژویٍ خژژژت ٍ رارژژژرداا دااامژژژون لى ا 
رژژت  هژژتێئىه ژژٌمىهٍ دادا رک کژژرد کى رێگژژر هىرژژن لى  ژژٌێود خژژٌاردهٍ لێکژژت ىراهٍ 

 لى کزیژوهێکٍ زۆر گىار ئىمىش  ا ا ر  ی کرد ئىه ٌمىهٍ دادا رک د   ى رىاڵم 
ا   خژژتک  ( ژژو  (4)دااک زیژژو ر لى )ئێتژژ وش ئىا کێشژژىیى ا ژژو ،  داکژژورک د  ژژ ى 

يىمٌارهىکردهىا ک یو وک د   ى ا رێگریىکژوهٍ ئىه ژٌمىهٍ دادا رک  موا  ىا  .
 رێگررٌا  لى الور  ىرکردهٍ ئىا گرف ى  ىر ککىک د   ى.
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 ىکوهٍ گىهد  ٍ :کراا رى کىیتدادگویىکٍ  ویبى  -1

لى داا ژژژژو ٍ ڕارژژژژرداا رىرد اام دااامژژژژون کژژژژرداا  لى ئىه ژژژژٌمىهٍ دادا رک کى 
يواشژژێٌ ک رىاژژدا دادگژژویى   ىرخژژون رکرێژژا رژژت یىکیکژژردهىا ک کىیتژژىکوهٍ 

ئىمىش هىکژژرا ا رژژٌا  يژژتک ئىا ک کىیتژژىکون زۆر داا  گىهژژد  ٍ رىاڵم رىداخىا 
کى ئىا ش رى  ىرژژن ٍ پێٌیتژژا هکژژون لى ئو ژژحٌکمىرىشژژێکٍ رىرالژژوا لى ا کىان رژژ

خراپٍ لى ىر کوراالویککىکوهٍ د   ى ر هگٍ داا  ىا  رىا ک دادگوکون رىشێککون 
ٍ رڕیور کوهکژژون لى ئو ژژا  وااهىکژژوهٍ گىهژژد  ٍ هژژکن ا یىکیکژژردهىا ک کىیتژژىکوه

کىیتژىکوهٍ  ا گژرێ ىا ر ىهًو فىرموهبىرک خٌار پژمى رواڵکژون  پىیٌ  ا رى گىهد  ٍ
 . یک ربوىا کىم ر یىک ر 

پرۆ ژژىک  ٌهژژدکردهىا ک  ،دا کى پرۆ ژژىک الوکتژژوزک رىرێژژٌ  د الژژێلى کو ێکژژ ئێتژژ و
رىر هگوررٌاهىا ک گىهژد  ٍ پێٌیتژ ٍ رى  ىرخژوهکردهٍ دادگژویىکى رژت کىیتژىکوهٍ 

 گىهد  ٍ .

یو ویٍ )رت رٌار کوهٍ  ریش د   ى پێٌیت ٍ رى ژمور یىکٍ زیو ر لى فىرموهبىرک  -2
 اهژژٍ دارایژژٍ هىمژژوه ٌاهکٌ  ژمژژور کرىيژژتک یىیر رىاڵم يىیى (کژژورگێرک-ااردرژژکن  -

رى لىا فىرمژژژوهبىراهى ئىا ک پێٌیتژژژ موهى یژژژو فىرمژژژوهبىر دارمىزرێوژژژکن لى پێٌیتژژژا 
ڕاگر وژژژژٍ  رڕیژژژژورک لىرىر ىهًژژژژو ژمژژژژور یىکٍ کىم هىرژژژژێ  ،ًێوکنوهگٌا ژژژژ وىا  رکژژژژ

 گٌا  وىا ک فىرموهبىران. 
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 ییىهٍ موددک : 
 

ا يىرداا کواک رو ىخژژژژژوهى ا شژژژژژٌێوٍ  ژژژژژىر کٍ د  ژژژژژ ى خراپژژژژژٍ ا هىشژژژژژ -1
کى هژژژژوگٌه ێ لىگى  ئىر  ا رىرێژژژژٌ رىرایى ٍ لێکژژژژت کوىا ک  ژژژژمێموهٍ ا ديژژژژت  

 کور کوهکون .

روشژژ ر کردهژژٍ کور کژژون ا رژژٌا ى رێگژژر لى رىرد م جىک رىرد  ژژا دکىمژژٍ رژژٌا -0
اا ن کىىررىختکون ا يىهدێ لى یىزاکژوکردهىا ک هٌا کوگىکوهٍ د   ى لى ئکدار   

 يىیى.رى رکوویى ا کىل ا پىل ا  ىیور  ا ي د ... ئىا هٌا کوگوهى پێٌیت کون

مرۆیژٍ کى لى خژو ٍ  ژىر ا  ئوموژ مژون پێژداا ،  پێٌیت کىکوهمون لىرااک  ىررورک
رىشژێکٍ زۆر  ک يىرێمٍ کٌرد  ون0201رٌادجىک  و ٍ  یو وک يکٌادارین لى پرۆژ 

پێٌیت کمون رى پو کش ٍ ئێژٌ ک رىڕێژز  لى  مىکىاا ئێ لى پێداایت ىکون دارکن رکرێا
 پىرلىموهٍ کٌرد  ون رت ئىا مىرى  ى.

 ییىهٍ یو ویٍ :   

هژوردا ى پىرلىمژوهٍ  کىمونڕ شوٌا ٍ يىمٌارک د   ى 0217 و ٍ  (12)لى موهگٍ  -1
يکژژژٌادارین لى ا رزک رژژژتیى  ژژژو ئێتژژژ و ئکشژژژٍ لى ژژژىر هىکژژژراا  رىاڵم کٌرد ژژژ ون 

  رى ێن دراا  کورک لى ىر رکرێا يواشێٌ ک رىاژدا یو ژوک یو وداهوهٍ دايو ٌا ا 
 يىمٌاررکرێ ىا  ا د  ىاڵ ٍ زیو رک پێ ردرێا. کىموند   ى

جىخژژا کژژردهىا  لى الور  ژژىرکردهٍ گرف ژژٍ یو ژژویٍ  ژژىرور و رى  ىااارژژٌاهٍ  -0
 موا ک  ىرۆکٍ د   ى.
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 ن :خولێکٍ  رک گرهگ  ىرور و رى د   ىک د  کوکٍ ا د زگو الوادێریىکو -

ٍ ا رژژێ ییىهژژٍ د زگژژو الوادێریىکژژون خژژولێکٍ یىک ژژور گرهگژژٍ یپورا ژژ وٍ  ژژىررىخت
گىشىکردن ا کورارٌاهٍ زیو رک ئىا دامىزراااهىیى کى پىرلىموهٍ کٌرد  ون د  ژٌاهێ 

دان ا داارخت وىا ک ئىا ر ێٌ لى د   ێرا رێگرپرۆ ىیى ا پو کشا ا يواکوررێا لى
دا لى ژىر کوێدامىزراهدهٍ  ىرجىم پت  ى رواڵکون   ا مممیهێٍ  کو ٍدامىزراااهى لى

 .رێا(شور زایٍ - دلتٌزک –لێًو ٌایٍ )روىموک 
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 الویککىکوهٍ د   ىک د  کوکٍ
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-  را کىی هکش کموهی ڕاارىڕاارٌاهىا ی گىهد  ی لى يىرێمی کٌرد  ون  

 :0203-0201عێراق 

 
ارىڕاارٌاهىا ی گىهد  ی لى يىرێمی   را کىی ڕا 0215د   ى لى  و ی 
رڕااهى، ا یوئکعی کٌرد  ون، )داڕش بٌا  0201 و  و ی  0215کٌرد  ون  و ی 

 . (11/3/0215لى  011ژمور  
ا  لى کورکوىی هتیىم یىکێک لى رڕگى  ىر کککىکوهی رىرهومىی کوری ازاری 

هد رری ی رٌا لى الوکتوزی ا رىر هگوررٌاهىا ی گىهد  ی. رتیى داای الى
کترٌاهىا یى  کى ییىهى جترااجتر کون ئومود ی رٌان، ا لى ىر دااای 

،  ىرۆکویى کی ئىه ٌمىهی 12/0/0202لى  23د   ى رى هٌا راای ژمور  
ا زیران، پێشوکوزی پێوج ئىهدامی رت لێىهىی  ىکوکککی پێداالٌاهىا  رى 

لێىهىیىکی  10/0/0202لى   (آ 26)  را کى کى کرد ا د   ى رى فىرموهی ژمور  
حىاو کى ی رى  ىرۆکویى ی  ىرۆکی د   ى ا ئىهدامێ ی رىڕێٌ رىری 
گش ی فىرموهگىی ختپورا  ن ا شىفوفکىو، داا هٌێوىری دیٌاهی 
 ىرۆکویى کی ئىه ٌمىهی ا زیران ا  ێ مومت  وی زاهکتکوهی يىرێمی 

ىی کوری کرد ا يىمٌاری   را ک 1/1/0202کٌرد  ون دامىزراهد. ئىا لێىهىیى  و 
ئومود کرد. ئىم  0212 و  0202هىيێش وی گىهد  ی لى يىرێمی کٌرد  ون 

  را کى  رى  ٌادا رگر ن لى   را کىی پێشٌا، لى ىر روىموی متدێمێکی 
هٌێی يى تىهگوهدن،  ێک ىر کون دارىش کراان ا ئوموهج ا پیهی 

 جێبىجێکردهکش ڕا  ىاخت لى داای يىر  ێک ىرێک هٌا راا  ىا . 
م ڕ شوٌا ى درایى ییىهى پىیٌ هديدار کون، ا دیٌاهی  ىرۆکویى کی داا ر ئى

، ئىااهکش UNODCا  UNDPحکٌمى ی يىرێمی کٌرد  ون، ڕێکخراا کوهی 
 ىره ىکوهی ختیون پێشکىشی لێىهىی ئومود کوری کرد. لێىهى الىهد 



0202ۆرتى ساالنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى ڕاپ  

 

10 
 

کترٌاهىا یىکی ئتهیین ا کترٌاهىا ی دیکىی ڕاارىڕاای لى موهگىکوهی 
ئىه ومدا ا لى ىر پێشوکوزی ئىم  ێ ییىهىی  0202هتڤێمبىری ئتک ترىر ا 

ا  0203-0201ئوموژ یون پێ دراا ، موا ی   را کى کى کٌر کرایىا  رت 
  ىره ىکوهکون رت د ا ىمىهدکردهی ئىم   را کى  ڕ الواکران.

لى  لى ئێت ودا ڕ شوٌا ی   را کىی هکش کموهی ڕاارىڕاارٌاهىا ی گىهد  ی
لىییىن د   ىا   ىااارٌا  ا ڕ ااهىی  0203-0201عێراق -نيىرێمی کٌرد  و

 ئىه ٌمىهی ا زیراهی يىرێمی کٌرد  ون کراا  رى مىرى  ی پى ىهدکردهی.
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   ڕێومویی رێگىگر ن لى دژرٌاهی رىرژ ا هدیکىکون

 
دەستً، ًٌڵسا ةً ئانادەکردىی ڕەشيَوسی ڕێيهایی رێگًگرتو لً دژةَوىی 

دییًکان، کًوا ةً ةًشێک دادەىرێت لً پڕۆسًی خۆپاراستو لً گًىدەڵی، ةًرژەوەى
، ةً سَود وەرگرتو لً ڕاوپێشيیاری UNDP ةً ًٌناًٌىگی لًگًڵ ڕێکخراوی

  .ونانۆستایاىی زاىکۆ UNDPشارەزایان لً 
ةًةۆىًی ٌاوتًریتَون لًگًڵ ڕۆژی جیٍاىی  ٨/٢١/١٢١٢دواتر دەستً لً ةًرواری 

، ةًًٌناًٌىگی لًگًڵ   ٩/٢١/١٢١٢گًىدەڵی کً ٌاوکاتً لًگًڵ ةًرەىگارةَوىًوەی 
UNDP   ًًٌڵسا ةًڕێکخستيی گفتَگۆیًکی کراوە سًةارەت ةً ڕێيهاییًکً، ک

فرست احهد عتداەلل وەزیری داد ، خالد شَاىی وەزیری )تێیدا ًٌریًک لً ةًرێزان 
م ود.ئاناىج ًٌرێم ةۆ کاروةاری ىاوچً کَردستاىییًکاىی دەرەوەی ئیدارەی ًٌرێ

رەحیم سکرتیری ئًىجَنًىی وەزیران، سعید ًٌرکی ئًىدانی پًرلًناىی 
کَردستان لً لیژىًی دەسپاکی، اةراٌیم اسهاعیل سًرۆکی دادگای 
تێًٍڵچَوىًوەی ًٌولێر و ىَێيًری ةًڕێز سًرۆکی ئًىجَونًىی دادوەری 

ڵیيًوەی ًٌرێهی کَردستان، ىادر عتدالعزیز دادوەری ًٌولێر لً دادگای لێکۆ
دەسپاکی، د. ٌێهو نیراىی ڕاگری فاکڵتی یاسا و پًیَەىدییً ىێَدەوڵًتییًکاىی لً 

 (زاىکۆی سۆران و د.نحهد صتاح نانۆستای کۆلیژی یاسا لً زاىکۆی سًاڵحًددیو
وشارەزای ىێَدەوڵًتی  (غیهار دیب)و لً ڕێگًی ئۆىالیيًوە ةًرێزان  .ئانادەةَون

ةاةًتێکی پێشکًش  (یًنا تراةی)َون. ةًڕێز ةًشدارة  UNDPلً  (یًنا تراةی)
کرد لًسًر ةًراورد کردىێکی زاىستیاىً دەرةارەی ىاوەڕۆکی ڕێيهاییًکً لً ىێَان 

سًرۆکی پێشَوتری دەستًی  (رەحیم العگیلی)ًٌروەٌا دادوەر  .چًىد واڵتێک
دەسپاکی عێراق، ةاةًتیکی لًةارەی رێيهاییًکً پێشکًشکرد، دواتر ةَار درایً 

 .دەةَوان ةۆ خستيً رووی تێتیيی و پێشيێیارەکاىیان سًةارەت ةً رێيهاییًکًئانا
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ونًةًست لً دژةَوىی ةًرژەوەىدییًکان ئًو حالًتًیً کًوا فًرناىتًری کًرتی 
گشتی یان یًکێک لً ئًىداناىی خێزاىی یاخَد یًکێکی ىزیک لًو یان ىزیک لً 

ی ًٌةێت کًوا ئًىداناىی خێزاىی ةًرژەوەىدیًکی ناددی یان نًعيًو
ةًریًکًوتيی لێتکًوێتًوە لًگًڵ ةيًناکاىی دەسپاکی و پاراستيی نَلک ونالی 
گشتی کًوا لً ئًستۆی فًرناىتًرەکًدایً یان ةتێتً ٌۆکارێک ةۆ دەستکًوتيی 

 ىاڕەوا ةۆ خۆی یان ةۆ یًکێک لً ئًىداناىی خێزاىی یاخَد یًکێکی ىزیک لً خۆی.
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 لىرٌاری رىر هگوررٌاهىا ی گىهد  ی: UNDP کورکردن لىگى 

 
کورکردن ارىدااداالٌاهی رىرد اام لى ىر يىهگوا کوهی جێ رىجێکردهی 

کىاا   3/10/0217لى  UNDPیوداش ی لێک ێگىیش ن ااژااکراا هێٌان د   ى ا 
رت د   ى لى  UNDPیوداش ىکى ختی د رکوێ ىا  لى يىمويىهگی ا پو کش ی 

 الىهد  ێک ىرێک. 
 1/7/0202ىم مىرى  ى یىکىم کترٌاهىا  رىشێٌ ی ئتهاڵین لى رىرااری رت ئ

رىڕێٌ الٌا لىهێٌان يىرداااڵ، اگف ٌگت کرا لى ىر يێمى گش ککىکوهی جێ 
رىجێکردهی پڕۆژ یىکی گش گکری درێىخویىن لىرٌاری شىفوفکىو ادژ  

 .EUگىهد  ی رىيوارىشی لىگى  یىکێ ی ئتراپو 
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كبًّ فٍروبًگٍی مێکۆڵیٌٍوەکبن يٍکبرو چبالكّ   
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 کبروچبالکّ فٍروبًگٍى مێکۆمیٌٍوەکبن
 

 

کبری سٍرەکی ئبشکرا کردًیی خبڵٍەٍکیبًی نًٍییەڵی و کیۆکردًٍوەی ااًییبری 

ەٌییی ٍَواو و روەرنو دەرببرەیییبن بٍ ت ییس بٍسییدي بٍ دەانییب ًٍَِریٍکییبن 

وییبددەی )ااًیییبری و سییکب کبن وە مێکییۆڵیٌٍوە مٍ ەبواًٍکییبًی نًٍیییەڵی کٍ مٍ 

دٍ ئبویبەەی تیک کیراوە بٍ تێیی وبددەکیبًی یبسیبیی مٍ یبسبیی دەس (٧ /یٍکٍم

یبسییبیی دەسییدٍ وە تبڵ  ییس  (١١٩١)سییبڵی  (١١١)سییداداًی رێرا ییی ەوییبرە 

بٍیبسیییبی بٌٍوبکیییبًی دادنٍری سیییدایی و رنٌىبییٍکیییبًی رنک  یییدٌی کیییبری 

، َبوکبری کردن مٍ بِاری چیبودنری (٦١١٩سبڵی  ٣)مێکۆڵیٌٍوەی دەسدٍ ەوبرە 

وبیٍکیییبًی ٍَرنیییه و ننگبکیییبًی  و رەفدیییبرکردن بٍخٍرج کیییردن و وەرنیییرەي 

ە، وبٍننیییِەبردًی، َێٌیییبًٍوەی ئٍو ەۆوٍەییییبراًٍی بیییۆ دەرەوە ناییییبن کیییردو

نٍناًیییًٍوەی ئٍو وییبیٍو سییبوبًٍی بییۆ دەرەوە نفێٌیییراونر ئییبڵِنۆرکردًی 

 ااًیبری و مێکۆڵیٌٍوەی َبوبٍشی ًێِدەوڵٍەیر

ەبواًٍکیییبًی  ٍڵیٌٍوە مٍببرەت بٍ مێکییۆسییکییبری فٍروییبًگٍی مێکۆڵیٌٍوەکیییبن 

وەرنرەٌییی ااًیییبری و بٍدواداچییِون بییۆی، )نًٍیییەڵی بٍ سییک  ۆًییبت دەبێییس 
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دەکییبت بٍبییک  ەێیییا ۆًییب ی ٍَواڵیییەری کٍ مێکییۆمٍری دەسییدٍ مێکییۆڵیٌٍوەی 

،  ۆًیب ی داواییی سییدایی کٍ (مێکیۆڵیٌٍوەی سیٍرەەبیی)دادوەری مێکیۆڵیٌٍوە 

ەنییر چییبودنری دادوەری یا دەکییبت مٍ یییمێکییۆڵٍری دەسییدٍ مێکییۆڵیٌٍوەی ەیب

 ر(دادنبی مێکۆڵیٌٍوەی دەس بکی وە ٍَردوو  ۆًبت بٍ کٍیس ٍَەوبر دەکرنس

ی ٍَویِار کیراو (٦١١١)بۆ سیبڵی  (٣)بٍ تێی یبسبیی دەسدٍی دەس بکی ەوبرە 

تبڵ  ییس بٍ ننٌىبییٍکییبًی ننک  ییدٌی  (٦١١٢)بییۆ سییبڵی  (٧)بٍ یبسییبی ەوییبرە 

دەسیدٍکٍوبن بٍرنِەبٍراییٍەیٍکیبن  (٦١١٩)سیبڵی  (٣)کبری مێکۆڵیٌٍوە ەوبرە 

مێکۆڵیٌٍوەکبًی ٍَر سک تبرندنبی ٍَومێر سنێىبًی دَۆك سٍر بٍ فٍروبًگٍی 

مێکۆڵیٌٍوەکبن  کبریبن وەرنرەٌی ااًیبری بٍ ٍَوِو رنگبکبًی وەرنرەي و سک 

 (داوای سییدایی)و  (داوای ٍَواڵیییەری)و  (ااًیییبری) ۆًییبت دەبرنییس  ۆًییب ی 

مٍ ەۆوبرەکیبًی  ٦١٦١ یدی ئٍوااًیبرییبًٍی کٍ مٍ سیبڵی بۆیٍ وردەکبری کیۆی ن

بٌٍرەەیییی بٍننِەبٍرایٍەیٍکیییبن ەۆویییبر کیییراوە رنکیییبری وەرنییییراو ەیبیییییا و 

 بٍدواداچِون وە مێکۆڵیٌٍوە یبن بۆ ئًٍجبم دراوە بۆەبن شی دەکٍیٌٍوە

ەێییٌی: بٍ َۆی جیبواای رنگبکبًی َبەٌی ااًیبریٍکبن و داوای ٍَواڵیەری و داوای 

 ایی کۆی ن دی ئبوبرەکبن یٍك ًبنرندٍوەرسد
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بٍ شییێِەیٍکی ن ییدی مٍ فٍروییبًگٍی مێکۆڵیٌٍوەکییبن  ۆًییب ی یٍکٍم  کییۆی 

ااًییبریٍ وە   (١١١)بیریدیٍ مٍ  ٦١٦١ن دی  ااًییبری َیبەِو ەۆویبرکراو بیۆ سیبڵی 

 ۆًییب ی سییک یٍم داوای  (١٩) ۆًییب ی دووەم داوایییی ٍَواڵیییەری بییریدیٍ مٍ 

ئٍو داوا سییداییبًٍی کٍ بٍ بایییبری بٍننیید دادوەری  (٦٠١)سییدایی بییریدیٍ مٍ 

داوایی  (١١٣)دادنبی مێکۆڵیٌٍوە نەواًٍی دادنبی ەبییٍەىًٍی کراون بریدیٍ مٍ 

 (٣٧)سدایی داوای سدایی نەواًٍ کراو بٍتێی ەبییٍەىًٍییی جیۆری و شیِنٌی 

ئٍو داوا سیداییبًٍی کٍ  (٩٣)کۆی ن دی بایبرەکبًی داخ دٌی داوای سدایی 

 داوایی سدایی  (٣٠٦)مٍ ەنر مێکۆڵیٌٍوەدان بریدیي مٍ 

وردەکبریٍکبًی ەبییٍت بٍ ئبوبری بٍننِەبٍرایٍەی مێکۆڵیٌٍوەی ٍَومێر بٍم 

 شێِەی الی خِارەوەیٍ

 ٦١٦١مٍ  ۆًییب ی یٍکٍم  کییۆی ن ییدی  ااًیییبری َییبەِو ەۆوییبر کییراو بییۆ سییبڵی 

 (٦٢)ری بییریدیٍ مٍ ااًیییبری   ۆًییب ی دووەم داوایییی ٍَواڵیییە (٣٠)بییریدیٍ مٍ 

ئٍو داوا سییداییبًٍی کٍ بٍ  (٧١) ۆًییب ی سییک یٍم داوای سییدایی بییریدیٍ مٍ 

بایییبری بٍننیید دادوەری دادنییبی مێکییۆڵیٌٍوە نەواًٍی دادنییبی ەبییٍەىًًٍٍییی 

داوایییی سییدایی داوایییی سییدایی نەواًٍ کییراو بٍتێییی  (٦١)کییراون بییریدیٍ مٍ 



0202ڕاپۆرتى سااڵنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى   

 

18 
 

ایبرەکیبًی داخ یدٌی داوای کیۆی ن یدی ب (٦٣)ەبییٍەىًٍیی جۆری و شِنٌی 

 ر(٠٠)ئٍو داوا سداییبًٍی کٍ مٍ ەنر مێکۆڵیٌٍوەدان بریدیي مٍ  (١٦)سدایی 

وردەکبریٍکبًی ەبییٍت بٍ ئبوبری بٍننِەبٍرایٍەی مێکۆڵیٌٍوەی سنێىبًی بٍم 

 شێِەی الی خِارەوەیٍ

 ٦١٦١مٍ  ۆًییب ی یٍکٍم  کییۆی ن ییدی  ااًیییبری َییبەِو ەۆوییبر کییراو بییۆ سییبڵی 

 (٦١)ااًیییبری   ۆًییب ی دووەم داوایییی ٍَواڵیییەری بییریدیٍ مٍ  (٣١)مٍ بییریدیٍ 

ئٍو داوا سییداییبًٍی کٍ بٍ  (١٣٢) ۆًییب ی سییک یٍم داوای سییدایی بییریدیٍ مٍ 

بایبری بٍنند دادوەری دادنبی مێکۆڵیٌٍوە نەواًٍی دادنبی ەبییٍەىًٍیی کیراون 

مێکیۆڵیٌٍوەدان  داوایی سیدایی ئٍو داوا سیداییبًٍی کٍ مٍ ەنیر (٣٩)بریدیٍ مٍ 

داوایییییی سییییدایی داوای سییییدایی نەواًٍ کییییراو بٍتێییییی  (٦٦٩)بییییریدیي مٍ 

کیۆی ن یدی بایبرەکیبًی داخ یدٌی داوای  (١١)ەبییٍەىًٍیی جۆری و شیِنٌی 

 ر(٦٩)سدایی 
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وردەکبریٍکبًی ەبییٍت بٍ ئبوبری بٍننِەبٍرایٍەی مێکۆڵیٌٍوەی دَۆك بٍم 

 شێِەی الی خِارەوەیٍ

 ٦١٦١کییۆی ن ییدی  ااًیییبری َییبەِو ەۆوییبر کییراو بییۆ سییبڵی مٍ  ۆًییب ی یٍکٍم  

 (٢٦)ااًییبری   ۆًیب ی دووەم داواییی ٍَواڵییەری بییریدیٍ مٍ  (٣٦ )بیریدیٍ مٍ  

ئٍو داوا سییداییبًٍی کٍ بٍ  (٧٩) ۆًییب ی سییک یٍم داوای سییدایی بییریدیٍ مٍ 

بایبری بٍنند دادوەری دادنبی مێکۆڵیٌٍوە نەواًٍی دادنبی ەبییٍەىًٍیی کیراون 

داوایییی سییدایی داوایییی سییدایی داوای سییدایی نەواًٍ کییراو  (٢٧)بییریدیٍ مٍ 

کیۆی ن یدی بایبرەکیبًی داخ یدٌی  (٢٧)بٍتێی ەبییٍەىًٍیی جۆری و شِنٌی 

ئٍو داوا سییداییبًٍی کٍ مٍ ەنییر مێکییۆڵیٌٍوەدان بییریدیي مٍ  (٦٢)داوای سییدایی 

ر(٩٠)
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 02/10/0202حاوەکْ  1/1/0202رياٍگُی هێکۆڵیَُوەکان هُ ئاياری گظخی رێکارەکاٍی وەرگیراو هُ زاٍیاریُکاٍی فُ

 

کۆی گظخی زاٍیاریُکاٍی 

حۆيارکراو هُ حۆياری ةَُڕەحی 

 0202زاٍیارەکاٍی 

زاٍیاریُکان کُ حْخًی  زاٍیاری کُ دەکُوێخُ ژێر ڕکێفی یاشای دەشخُ

شزایی حێدایُ ةُاڵم هُ 

حایتُحًٍُدی دەشخُ ٍیُ 

 ڕەواٍُ کراوە

د زاٍیاری حایتُحًٍُ

ةُ دەشخُ 

ڕەواٍُکراوە ةُ پێی 

 حایتُحًٍُدی طْێَی

ُِڵگیرا

 و

یُکخرا

 و

هُ قۆٍاغی 

 ةُدواداچْون دایُ

ةۆحُ داوای 

 ُِواڵدەری

122 1٣ ٣ ١1 ٣ __ ٧٤ 
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 02/10/0202حاوەکْ 1/1/0202ئاياری گظخی رێکارەکاٍی وەرگیراو هُ داوای ُِواڵدەری فُرياٍگُی هێکۆڵیَُوەکان هُ 

 

 

 

 

 

کۆی گظخی داوای 

ُِواڵدەریُکاٍی حۆيارکراو هُ 

 حۆياری ُِواڵدەری

داوای ُِواڵدەریُ 

 ُِڵگیراوەکان

داوای ُِواڵدەریُ 

وەکان ةُ ڕەواٍُکرا

پێی حایتُیًٍُدی 

 طْێَی

داوای 

 ُِواڵدەریُ

 یُکخراوەکان

 ئُو داوای

ُِواڵدەریاٍُی 

ةْن ةُ داوای 

 شزایی

کۆی گظخی داوای 

ُِواڵدەریُکان کُ هُژێر 

 داوا (0١١)هێکۆڵیَُوەدایُ 

ةڕیارەکا

ٍی شاڵی 

0202 

ةڕیارەکاٍی 

 شااڵٍی پێظْو

داوای  0202شاڵی 

شْوراوەی 

 شااڵٍی پێظْو

٣٣ ٧ ٦١ 0 1 1٤١ ٣ 1٦2 
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 02/10/0202حاوەکْ 1/1/0202ئاياری گظخی رێکارەکاٍی وەرگیراو هُ داوای شزاییُکاٍی فُرياٍگُی هێکۆڵیَُوەکان هُ 

 

کۆی گظخی 

اٍی داواشزایُک

حۆيارکراو هُ 

حۆياری شزایی 

0202 

داوای 

شزایی 

یُکخرا

 و

رەواٍُکراو 

ةُپێی 

 2٧ياددە 

 اصْل

 

داوای شزایی ڕەواٍُ کراو 

ةُپێی حایتُحًٍُدی جۆری و 

 (٣٤)طْێَی 

کۆی گظخی ةڕیارەکاٍی ڕەواٍُ کردٍی 

داوای شزایی ةۆ دادگای حایتُحًٍُد 

(12٣) 

کۆی گظخی ةڕیارەکاٍی 

داخصخَی داوای 

 (١٣)ییشزا

کۆی گظخی داوای 

شزاییُکان کُ هُژێر 

 (٣٨0)هێکۆڵیَُوەدایُ 

 داوا

شْراوەی شااڵٍی  0202شاڵی

 پێظْو

شْراوەی شااڵٍی  0202شاڵی

 پێظْو

شاڵی 

0202 

شْراوەی شااڵٍی 

 پێظْو

شاڵی

0202 

شْراوەی 

شااڵٍی 

 پێظْو

0٨2 ٣٦ -- ١٢ 2 ٧2 ١٣ 1٣ 22 1٤٦ 02٣ 
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دەسدگیرکردن و ئبوبدەکردن فٍروبًگٍی  ئبوبری بایبرەکبًی دادوەری
 ٦٢/١٦/٦١٦١ەبوەکِ  ١/٦١٦١ /١ۆڵیٌٍوەکبن مٍ کمێ

ةڕیاری جێ ةُ جێ  کۆی گظخی ةڕیاری دادوەری ژ
 کراو

ةڕیاری جێ ةُ جێ 
 ٍُکراو

 ٦٨ 1٧٣ 0٧1 ةڕیاری ئايادەةْون 1
 00 ١١ ٨٨ ةڕیاری دەشخگیر کردن 0
کۆی گظخی ةڕیارە  ٣

 دادوەریُکان
٣0٦ 02٦ 102 

 

 ٦١٦١/ ١  /١ئبوبری الیًٍی تٍیِەًیییاری داوا سداییٍکبًی فٍروبًگٍی مێکۆڵیٌٍوەکبن  مٍ  
 ١٦/٦١٦١ /٦٢ەبوەکِ 

 ژيارەی داوای شزایی الیٍُی پُیْەٍدیدار ژ

 ٣0 وەزارەحی ٍاوخۆ 1

 0١ حاکُ کُس 0

 0 وەزارەحی کار و کاروةاری کۆيُاڵیُحی ٣

 1٨ وەزارەحی پُروەردە ٧

 02 و گُطج و گْزار حی طارەواٍیوەزارە 2

 1 پرۆژەی ٍیظخُجێ ةْون ١

 2  وەزارەحی ةازرگاٍی و پیظُشازی ٤

 ٤ کۆيپاٍیا ٨
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 1 وەزارەحی حٍُدروشخی عیراقی ٦

 0 واناوەزارەحی طُِیدان و ئٍُفاهکر 12

 1 شٍُدیکا 11

 1 وەزارەحی پُروەردەی اححادی عیراقی 10

هقی /یراقیوەزارەحی کۆچ و کۆچتُراٍی ع 1٣

 هقی دِۆک/ُِوهێر

٧ 

 ٣ ئٍُجْيٍُی ئاشایض  1٧

 ٧2 وەزارەحی دارایی و ئاةْوری 12

 ٣ وەزارەحی رۆطَتیری والوان 1١

 2 و حْێژیَُوەی زاٍصخی وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ 1٤

 1 ئٍُجْيٍُی ةااڵی خاًٍان 1٨

 1 ئٍُدام پُرهُيان 1٦

 1 ٍُ پێگری ةُ دەشخُةُری 02

 0 ئاوقاف و کاروةاری ئایَیوەزارەحی  01

 1 وەزارەحی پێظًُرگُ 00

 ١ دادوەزارەحی  0٣

 ١ وەزارەحی کارەةا 0٧

 01 وەزارەحی حٍُدروشخی 02
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 ٧ دەشخُی وەةُرِێَان 0١

 1 وەزارەحی کظخْکاڵ و شُرجاوەکاٍی ئاو 0٤

 0 ئٍُجْويٍُی دادوەری 0٨

 

هُ   ٍگُی هێکۆڵیَُوەکان فُريائاياری حۆيُحتاران ةُ پێی ياددەی یاشایی هُ 

 02/10/0202حاوەکْ  1/1/0202

 ژيارە ياددەی یاشایی ژ

 0 ی. س ٧2١ 1

 1 ی.س 0٧2 0

 1 ی اصْهی11٦ ٣

 0٣ ی.س٣2٤ ٧

 11 ی.س٣12 2

 ٧ ی.س٣10 ١

 1٤ ی.س٣1١ ٤

 1 ی.س٣0٣ ٨

 ٤ ی.س٣٣2 ٦

 1٨ ی.س٣٣1 12
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 0 ی.س٣٣0 11

 ٧١ ی.س٣٧2 10

 ٧ ی.س٣٧1 1٣

 1 ی.س ٪٦٧ 1٧

 1 ی.س٣1٨ 12

 ١ ی.س٣٣2 1١

 0 ی.س0٨٦-0٦٨ 1٤

 1 ی.س ٧١٧ 1٨

 ٤ ی.س ٧٤.٧٨.٧٦ةُ دەالهُحی يادەکاٍی  ٣٧2 1٦

 0٧ ی.س ٣12 02

 0 ی.س ٧٤.٧٨.٧٦ةُ دەالهُحی يادەکاٍی  ٣٣2 01

 1 ی.س 0٦2 00

 ١ ی.س ٣٣٣ 0٣

 ٨ هُ ی.س  ٣12ةُ دەالهُحی  ٣2٤ 0٧

 1 ی.س ٣0٦ 02

 1٦٤ کۆی گظخی ٣2
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هُ     فُرياٍگُی هێکۆڵیَُوەکانئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی پۆشخی وەزیفی هُ 

 02/10/0202 حاوەک١/٦٢٦٢ْ/1

 ەوبرە تۆسدی وەایفی ە
 ٦ وەایر 1
 ٣ بریکبری وەایر 0
 ١ ئًٍیام تٍرمٍوبن ٣
 ٣ بٍننِەبٍری ن دی ٧
 ٣ وبوۆسدبی ااًکۆ+سٍرۆکی ااًکۆ 2
 ١ جێگری بٍننِەبٍری ن دی ١
 ٢ ٍرۆکی شبرەواًیس ٤
 ١٩ بٍریِەبٍر ٨
 ١ شبرەاای دادوەری ٦
 ٠ سٍرببای تنٍدار 12
 ٣ ئٍف ٍری تۆمیس 11
 ١ مێکۆڵٍری تۆمیس 10
 ١١ تۆمیس 1٣
 ١٢٢ فٍروبًیٍر 1٧
 ٣ تێ ىٍرنٍ 12
 ١ ًِونٌٍری بٍڵێٌیەران 1١
 ١ جِوەیبر ١٧
 ٢٢ َبوو ەی ١٠

 ٦٢٠ کۆی ن دی
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هُ     فُرياٍگُی هێکۆڵیَُوەکانُ پێی پۆشخی وەزیفی هُ ئاياری حۆيُحتاران ة

 02/10/0202 حاوەک١/٦٢٦٢ْ/1

 ەوبرە تۆسدی وەایفی ە
 ٦ وەایر 1
 ٣ بریکبری وەایر 0
 ١ ئًٍیام تٍرمٍوبن ٣
 ٣ بٍننِەبٍری ن دی ٧
 ٣ وبوۆسدبی ااًکۆ+سٍرۆکی ااًکۆ 2
 ١ جێگری بٍننِەبٍری ن دی ١
 ٢ سٍرۆکی شبرەواًی ٤
 ١٩ ٍریِەبٍرب ٨
 ١ شبرەاای دادوەری ٦
 ٠ سٍرببای تنٍدار 12
 ٣ ئٍف ٍری تۆمیس 11
 ١ مێکۆڵٍری تۆمیس 10
 ١١ تۆمیس 1٣
 ١٢٢ فٍروبًیٍر 1٧
 ٣ تێ ىٍرنٍ 12
 ١ ًِونٌٍری بٍڵێٌیەران 1١
 ١ جِوەیبر ١٧
 ٢٢ َبوو ەی ١٠

 ٦٢٠ کۆی ن دی
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کاحی ڕەواٍُکردٍی دۆشیُکاٍیان ةۆ ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی چارەٍْوشیان هُ 

حاوەکْ   1/١/٦٢٦٢هُ   فُرياٍگُی هێکۆڵیَُوەکاندادگای حایتُحًٍُد هُ 

02/10/020 

 12٣ کۆی گظخی داوای ڕەواٍُکراو ةۆ دادگای حایتُحًٍُد ژ

 ٣ حۆيُحتاری ُِاڵحْو 1

 0٦ حۆيُحتاری ڕاگیراو 0

 1٧٤ حۆيُحتاری دەشخُةُرکراو ٣

 1٤٦ ارانکۆی گظخی حۆيُحت ٧

2 
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 02/10/0202حا  1/١/٦٢٦٢هُ   (ُِوهێر)ئاياری گظخی ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی 

کۆی گظخی زاٍیاریُکاٍی 

حۆيارکراو هُ حۆياری ةَُڕەحی 

 0202زاٍیارەکاٍی 

زاٍیاریُکان کُ حْخًی شزایی  زاٍیاری کُ دەکُوێخُ ژێر ڕکێفی یاشای دەشخُ

حێدایُ ةُاڵم هُ حایتُحًٍُدی 

 دەشخُ ٍیُ ڕەواٍُ کراوە

زاٍیاری حایتُحًٍُد ةُ 

دەشخُ ڕەواٍُکراوە ةُ 

حًٍُدی پێی حایتُ

 طْێَی

ُِڵگیرا

 و

یُکخرا

 و

هُ قۆٍاغی ةُدواداچْون 

 دایُ

ةۆحُ داوای 

 ُِواڵدەری

٣٨ 0 0 02 11 / ٣ 

کۆی گظخی داوای ُِواڵدەریُکاٍی 

 حۆيارکراو هُ حۆياری ُِواڵدەری  

داوای ُِواڵدەریُ 

 ُڵگیراوەکانِ

داوای ُِواڵدەریُ 

ڕەواٍُکراوەکان ةُ پێی 

 حایتُیًٍُدی طْێَی

داوای 

 ُِواڵدەریُ 

 یُکخراوەکان

 ئُو داوای 

ُِواڵدەریاٍُی ةْن 

 ةُ داوای شزایی

کۆی گظخی داوای ُِواڵدەریُکان 

 (12٨)کُ هُژێر هێکۆڵیَُوەدایُ 

 داوا

داواکاٍی 

 0202شاڵی 

داواکاٍی شااڵٍی 

 پێظْو

داوای شْوراوەی  0202ی شاڵ

 شااڵٍی پێظْو

02 0 0 0 -- ٨ 1٦ ٣2 
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ژيارە  زٍجیرەی

داواشزایُکاٍی 

حۆيارکراو هُ حۆياری 

 0202شزایی 

داوای 

سدایی 

یٍک را

 و

رەواٍُکرا

و ةُپێی 

 2٧ياددە 

 اصْل

 

داوای شزایی ڕەواٍُ کراو ةُپێی 

 )حایتُحًٍُدی جۆری و طْێَی

٦٣) 

کردٍی  کۆی گظخی ةڕیارەکاٍی ڕەواٍُ

داوای شزایی ةۆ دادگای حایتُحًٍُد 

(٦١) 

کۆی گظخی ةڕیارەکاٍی 

داخصخَی داوای 

 (٦١)شزایی

کۆی گظخی داوای 

شزاییُکان کُ هُژێر 

 داوا(٠٧)هێکۆڵیَُوەدایُ 

شْراوەی شااڵٍی  0202شاڵی

 پێظْو

شْراوەی شااڵٍی  0202شاڵی

 پێظْو

شاڵی 

0202 

شْراوەی شااڵٍی 

 پێظْو

ەی شْراو 0202شاڵی

 شااڵٍی پێظْو

داوای  ١+11 - 1٤ ٤ ٣ ٦١ - ٦  ٤2

 سۆران

٧٦  ٣٨ 

 



0202ڕاپۆرتى سااڵنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى   

 

32 
 

ئاياری ةڕیارەکاٍی دادوەری دەشخگیرکردن و ئايادەکردن هُ ةُڕێْەةُرایُحی 
 02/10/0202حاوەکْ  1/1/0202هُ  (ُِوهێر)هێکۆڵیَُوەی 

 

 ةڕیاری جێ ةُ جێ ٍُکراو ةڕیاری جێ ةُ جێ کراو کۆی گظخی ةڕیاری دادوەری ژ

 11 0٧ ٣2 ةڕیاری ئايادەةْون 1

 -- 0 0 ةڕیاری دەشخگیر کردن 0

کۆی گظخی ةڕیارە  ٣

 دادوەریُکان

٣٤ 0١ 11 

 

بایبری ەری ئبوبدەکردن مٍ سب ًی تێ ِو  (٢) (٦١٦١)جگٍ مٍ بایبرەکبًی ئبوبدەکردًی سبڵی  -١ /ەێییٌی 

 بِوە ر (٦١٦١)دەرچِوە بٍ م جک بٍ جک کردًی مٍسبڵی 

 (٦١٦١)یبری دەسدگیر کردن مٍ سبالًی تێ ِو دەرچِوە بٍ م جک بٍ جک کردًی مٍ سبڵی بر (١)وە 

 بِوەر
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 02/10/0202 - 1/1/0202ئاياری ةریارەکاٍی دادوەری دەشخگیرکردن وئايادەکردن هُ ةُرێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی ُِوهێر هُ 

 چارەٍْوس دواخراو ڕاگیراو راگیراو دوای ةُ دەشخُةُری ئازادکراو ری ئازادکراویُکصُر ةُ دەشخُةُ جێتُ جێ ٍُکراو جێتُجێ کراو ئايادەکردن

٣2 0٧ 11 0١ -- ٣ - 

 ةڕیاری ئايادەکردٍی شااڵٍی پێظْو کُ 

 ةْوە 0202جێتُجێ کردٍُکُی هُ شاڵی 

 چارەٍْوس دواخراو ڕاگیراو راگیراو دوای ةُ دەشخُةُری ئازادکراو یُکصُر ةُ دەشخُةُری ئازادکراو

٧ 0 0 - - 
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یُکصُر ةُ دەشخُةُری  جێتُ جێ ٍُکراو جێتُجێ کراو دەشخگیرکردن

 ئازادکراو

 چارەٍْوس دواخراو ڕاگیراو راگیراو دوای ةُ دەشخُةُری ئازادکراو

0 0 - 1 1 1 - 

 ةڕیاری دەشخگیرکردٍی شااڵٍی پێظْو کُ  

 ةْوە 0202جێتُجێ کردٍی هُ شاڵی 

 

یُکصُر ةُ دەشخُةُری 

 ازادکراوئ

راگیراو دوای ةُ دەشخُةُری 

 ئازادکراو

 چارەٍْوس دواخراو افراج کراو ڕاگیراو

١ - ١ - - - 
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اياری الیٍُی پُیْەٍدیداری داوا شزاییُکاٍی ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی ئ
 02/10/0202 - 1/1/0202هُ  (ُِوهێر)

 ەوبرە  وەاارەەی تٍیِەًیی دار الیًٍی تٍیِەًیییار ا
 0 وەاارەەی ەًٍیروسدی ٍننِەبٍرایٍەی ن دی ەًٍیروسدی ٍَومێرب 1

 ٣ وەاارەەی شبرەواًی وەاارەەی شبرەواًی 0

 ١ وەاارەەی ًبوخۆ بٌکٍی تۆمی ی ئباادی ٣

 ١ وەاارەەی تێ ىٍرنٍ وەاارەەی تێ ىٍرنٍ ٧

 ١ وەاارەەی ەًٍیروسدی ریرا ی ٍَومێر/فٍروبًگٍی ەًٍیروسدی ًٍیٌٍوا 2

 ١ وەاارەەی ًبوخۆ رایٍەی ن دی َبەِوچۆی ٍَرنهبٍننِەبٍ ١

 ١ وەاارەەی ببارنبًی بٍرنِەبٍرایٍەی ەۆوبر کردًی کۆو بًیبکبن ٤

 ٦ وەاارەەی ەًٍیروسدی وەاارەەی ەًٍیروسدی ٨

 ١ وەاارەەی ەًٍیروسدی بٍننِەبٍرایٍەی کِامیدی کۆًداۆو ٦

بٍننِەبٍرایٍەی یبسبیی وەاارەەی ببارنبًی و  12
 ایتی ٍسب

وەاارەەی ببارنبًی و 
 تی ٍسبای

١ 

 ١ وەاارەەی ًبوخۆ بٌکٍی تۆمی ی ەٍیراوە 11

 ١ وەاارەەی ًبوخۆ بٌکٍی تۆمی ی بٍخدیبری 10

 ١٣ ەبکٍکٍس ەبکٍکٍس 1٣

وەاارەەی شٍَییان و ئًٍفبل  دیِاًی وەاارەەی شٍَییان و ئًٍفبل کراوان 1٧
 کراوان

٦ 

 ٦ وەاارەەی ًبوخۆ ًِوسیٌگٍی وٌبرە 12

 ٢ وەاارەەی ًبوخۆ وەاارەەی ًبوخۆ 1١

 ١ وەاارەەی نۆشٌییری و الوان بٍرنِەبٍرایٍەی وبفِری دەسدکردی ٍَومێر 1٤

 ١ وەاارەەی ًبوخۆ بٍننِەبٍرایٍەی ًٍَێ دٌی ەبوان 1٨

 ٦ وەاارەەی ًبوخۆ تبرندنبی ٍَومێر 1٦

 ٦ وەاارەەی داد بٍننِەبٍرایٍەی جک بٍ جک کردًی ٍَومێر 02

 ١ وەاارەەی کبرەبب ١/بٍنیِەبٍرایٍەی دابٍشکرًی کبرەببی ٍَمێر 01
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 ٣ وەاارەەی تٍروەردە بٍرنِەبٍری  ِەبب بًٍ  00

ەرایٍەی بٍننِەبٍرایٍەی نًِێ بٍرنِەبٍری  ِەبب بًٍ 0٣
 تٍروەردەی ریرا ی

١ 

 ١ وەاارەەی ئٍو بف بٍرنِەبٍرایٍەی ئٍو بفی دەوروبٍر  0٧

 ١ وەاارەەی کبرەبب ٣/رًی کبرەببی ٍَمێربٍنیِەبٍرایٍەی دابٍشک 02

وەاارەەی ببارنبًی و  بٍننِەبٍرایٍەی سبینۆی ٍَومێر 0١
 تی ٍسبای

٦ 

 ١ وەاارەەی شبرەواًی بٍننِەبٍرایٍەی ئبوی ٍَومێر 0٤

 ١ وەاارەەی تٍروەردە بٍریِەبِرایٍەی تٍروەردەی ًبوەًی 0٨

کبر و کبروببری  وەاارەەی وەاارەەی کبر و کبروببری کۆوٍ یٍەی 0٦
 کۆوٍ یٍەی

١ 

 ١ وەاارەەی ًبوخۆ ًِوسیٌگٍی  ٍ  ٣2

 ١ ئًٍجِوًٍی بب ی خبًىبن ئًٍجِوًٍی بب ی خبًىبن ٣1

 ١ ئًٍجِوًٍی دادوەری دادنبی کٍەٌی ٍَومێر ٣0

 ١ ئًٍیام تٍرمٍوبن ئًٍیام تٍرمٍوبن  ٣٣

 ٦ وەاارەەی دارایی ببًکی وٌبرە ٣٧

 ١ وەاارەەی خِنٌیًی بب  ی خِنٌیًی بب بٍننِەبٍرایٍەی ن د ٣2

وەاارەەی کۆچ و کۆچیٍراًی  مێژًٍی فٍرری یبروٍەی داًی ئبوارەکبن ٣١
 مقی ٍَومێر /ریرا ی

٦ 

 ١ وەاارەەی کبرەبب بٍننِەبٍرایٍەی دابٍشکردًی کبرەبب ٣٤

 ١ وەاارەەی دارایی ببًکی ًی دیىبن ٣٨

 ١ رەەی ًبوخۆوەاا بٌکٍی ًٍَێ دٌی ەبواًی ًبوەناسس ٣٦

 ١ وەاارەەی ًبوخۆ بٍننِەبٍرایٍەی ًِوسیٌگٍی کبرەی ااًیبری ٧2

 ١ وەاارەەی داد بٍنیِەبٍرایٍەی جک بٍ جک کردًی سٍالخٍدیي ٧1

وەاارەەی ببارنبًی و  بٍننِەبٍرایٍەی ەۆوبر کردًی َێىب ببارنبًیٍکبن ٧0
 تی ٍسبای

١ 

 ٧١ کۆی ن دی
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ا شزاییُکاٍی کُ هُ ژێر هێکۆڵیَُوەدایُهُ ئاياری الیٍُی پُیْەٍدیداری داو

 02/10/0202 - 1/1/0202هُ  (ُِوهێر)ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی 

 ەوبرە تۆسدی وەایفی ە
 ٦ وەایر 1
 ٦ بریکبری وەایر 0
 ١ بٍرنِەبٍری ن دی ٣
 ٣ بٍرنِەبٍر ٧
      ٦٢ فٍروبًیٍر 2
 ١ ًِونٌٍری بٍڵێٌیەران ١
 ١ دی جێگری بٍریِەبٍری ن  ٤
 ٣ ئٍف ٍری تۆمیس ٨
 ١ ئًٍیام تٍرمٍوبن ٦

 ٣١ کۆی ن دی 
 

 )ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی ياددەی یاشایی هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی 

 02/10/0202 - 1/1/0202هُ   (ُِوهێر

 ەوبرە وبددەی یبسبیی ە
 ٣ یرس٣١٧ ١
 ١ یرس٣١٢ ٦
 ٦٣ یرس٣٢١ ٣
 ١ یرس٣٢١ ٢
 ٧ یرس ٢١ر٢٠ر٢٧وبدەکبًی  بٍ دەالمٍەی ٣٢١ ٩
 ٦ یرس ٢١ر٢٠ر٢٧بٍ دەالمٍەی وبدەکبًی  ٣٣١ ٧

 ٣٧ کۆی ن دی
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ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی چارەٍْوشیان هُ کاحی ڕەواٍُکردٍی دۆشیُکاٍیان ةۆ 

 - 1/1/0202هُ  (ُِوهێر)دادگای حایتُحًٍُد هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی 

02/10/0202 

 02 واٍُکراو ةۆ دادگای حایتُحًٍُدکۆی گظخی داوای ڕە ژ

 0 حۆيُحتاری ُِاڵحْو 1

 ٣ حۆيُحتاری ڕاگیراو 0

 ٧١ حۆيُحتاری دەشخُةُرکراو ٣

 21 کۆی گظخی حۆيُحتاران ٧
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 - 1/1/0202هُ  (ُِوهێر)ةڕی پارەی خُيڵێَراو هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی 

02/10/0202 

 

 

 

 

 

 

ژيارەی 
 شکااڵ

 ڵێَدراو  ةُِای گٍُدەڵی خُي
 (قیًُ اهًقدرە هوفصاد)

ةڕی پارەی دەشج 
 ةُشُردا گیراو 

قیًُ االيْال )
 (اهًضتْطُ

 ةُِای گُڕێَدراوە
 (قیًُ اهًال اهًصخردە)

 
ڕێگری کردن 
هُ ةُُِدەر 

داٍی شاياٍی 
 گظخی

 ١ق ك ٦
٦١٦١ 

سی ونیۆن و دوسٍدو  ) ٣١٦١٧١١١
 (ًٍوەت و خٍوت ٍَاار دیٌبر

و  سی ونیۆن ) ٣١٦١٧١١١ ___
دوسٍدو ًٍوەت و خٍوت 

 (ٍَاار دیٌبر

__ 

 ١ق ك ٦١
٦١٦١ 

چل و دوو ونیۆن و دوو  ) ٢٦٦٢١١١١
 (سٍدو چل ٍَاار دیٌبر

---- ------- __ 

کۆی 
 ن دی

خٍفدبو دوو ونیۆن و ) ٧٦،٢٣٧،١١١
تێٌج سٍد و سی و خٍوت ٍَاار 

 (دیٌبر

سی ونیۆن و  ) ٣١٦١٧١١١ ___
دوسٍدو ًٍوەت و خٍوت 

 (ٍَاار دیٌبر

__ 
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 02/10/0202 - 1/1/0202ئاياری گظخی ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی شوێًاٍی هُ 

کۆی گظخی زاٍیاریُکاٍی 

حۆيارکراو هُ حۆياری ةَُڕەحی 

 0202زاٍیارەکاٍی 

زاٍیاریُکان کُ حْخًی شزایی  زاٍیاری کُ دەکُوێخُ ژێر ڕکێفی یاشای دەشخُ

حێدایُ ةُاڵم هُ حایتُحًٍُدی 

 ڕەواٍُ کراوە دەشخُ ٍیُ

زاٍیاری حایتُحًٍُد ةُ دەشخُ 

ڕەواٍُکراوە ةُ پێی 

 حایتُحًٍُدی طْێَی

هُ قۆٍاغی ةُدواداچْون  یُکخراو ُِڵگیراو

 دایُ

 ةۆحُ داوای ُِواڵدەری

٣2 ٧ 1 ١ 1٦ -- -- 

 

کۆی گظخی داوای 

ُِواڵدەریُکاٍی حۆيارکراو هُ 

 0202حۆياری ُِواڵدەری  

داوای ُِواڵدەریُ 

 یراوەکانُِڵگ

داوای ُِواڵدەریُ 

ڕەواٍُکراوەکان ةُ 

يٍُدی تپێی حایتُ

 طْێَی

داوای 

 ُِواڵدەریُ 

 یُکخراوەکان

 ئُو داوای 

ُِواڵدەریاٍُی 

ةْن ةُ داوای 

 شزایی

کۆی گظخی داوای ُِواڵدەریُکان 

 داوا ( ١0)کُ هُژێر هێکۆڵیَُوەدایُ 

شاڵی 

0202 

 شااڵٍی پێظْو 0202شاڵی  شااڵٍی پێظْو

0٦ 0 1٧ -- - 0 02 ٣٨ 
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کۆی گظخی 

داواشزایُکاٍی 

حۆيارکراو هُ حۆياری 

 0202شزایی  

داوای 

شزایی 

 یُکخراو

داوای شزایی ڕەواٍُ کراو ةُپێی 

حایتُحًٍُدی جۆری و طْێَی 

(12) 

کۆی گظخی ةڕیارەکاٍی ڕەواٍُ کردٍی 

داوای شزایی ةۆ دادگای حایتُحًٍُد 

(٣١) 

کۆی گظخی ةڕیارەکاٍی 

 (0١)َی داوای شزایی داخصخ

کۆی گظخی داوای شزاییُکان 

 00١)کُ هُژێر هێکۆڵیَُوەدایُ 

 داوا (

شااڵٍی  0202شاڵی  شااڵٍی پێظْو 0202شاڵی  شااڵٍی پێظْو 0202شاڵی  شااڵٍی پێظْو 0202شاڵی 

 پێظْو

 1٣٧ 12 ٨ 0 1٧ 00 ١ 02 ٦١ 1٣2 
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ادەکردن هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی ئاياری ةڕیارەکاٍی دادوەری دەشخگیرکردن و ئاي

 02/10/0202 - 1/1/0202شوێًاٍی هُ 

ةڕیاری جێ ةُ  کۆی گظخی ةڕیاری دادوەری ژ

 جێ کراو

ةڕیاری جێ ةُ جێ 

 ٍُکراو

 ٣٣ ٧0 ٤2 ةڕیاری ئايادەةْون 1

 1١ ٧٨ ١٧ ةڕیاری دەشخگیر کردن 0

 ٧٦ ٦2 1٣٦ کۆی گظخی ةڕیارە دادوەریُکان ٣
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ئاياری الیٍُی پُیْەٍدیداری داوا شزاییُکاٍی ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی شوێًاٍی هُ                                      

1/1/0202 - 02/10/0202 

 ەوبرە وەاارەت الیًٍی تٍیِەًیییار ا
 0 وەزارەحی کارەةا وەزارەحی کارەةا ١
 ٨ ئاةْری وەزارەحی دارایی و يُرزی ٍێْدەوڵُحی ةاطًاخ ٦
 1 وەزارەحی طارەواٍی و گُطج و گْزار شُرۆکایُحی طارەواٍی گُريیان ٣
یُکێخی شٍُدیکای کرێکاراٍی کْردشخان هقی  ٢

 گُريیان
 1 شٍُدیکا

 1 وەزارەحی حٍُدروشخی ٍُخۆطخاٍُی فریاکُوحَی شوێًاٍی ٢
 0 وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ زاٍکۆی ُِڵُةجُ+شُرۆکایُحی زاٍکۆی شوێًاٍی ٩
ةَکُی پۆهیصی ٍُخۆطخاٍُی فریاکُوحَی  ٧

 شوێًاٍی
 1 وەزارەحی ٍاوخۆ

 0 وەزارەحی ٍاوخۆ ةُڕێْەةُرایُحی پۆهیصی شوێًاٍی ٠
 ٦ وەزارەحی حٍُدروشخی ٍُخۆطخاٍُی قُاڵ+ٍُخۆطخاٍُی گظخی کُالر ١
 1 وەزارەحی حٍُدروشخی ٍُخۆطخاٍُی يَداڵ ةْوٍی شوێًاٍی ١١
 ٧ وەزارەحی دارایی و ئاةْری يُرزی پُروێز خان کۆيُڵگُی ٍێْدەوڵُحی ١١
 1 ئٍُجْويٍُی دادوەری دادگای حاواٍُکاٍی گُريیان ١٦
طارەواٍی +شُرۆکایُحی طارەواٍی شوێًاٍی ١٣

 عُرةُت
 2 وەزارەحی طارەواٍی و گُطج و گْزار

 1 وەزارەحی رۆطَتیری و الوان فُرياٍگُی رۆطَتیری خاٍُقیٌ ١٢
 1 وەزارەحی دارایی و ئاةْری یكةاٍکی حْوی يُه ١٢
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 1 وەزارەحی ٍاوخۆ ةُرێْەةُرایُحی ٍاحیُی وارياوە ١٩
 +ةُڕێْەةُرایُحی ٍُخظُداٍاٍی گُريیان ١٧

 ةُڕێْەةُرایُحی حۆياری خاٍْوةُرەی گُريیان
 0 وەزارەحی دارایی و ئاةْری

 ٣ وەزارەحی ٍاوخۆ ةُڕێْەةُرایُحی ئاشایظی شوێًاٍی ١٠
 1 وەزارەحی ٍاوخۆ ارحی زاٍیاریٍْوشیَگُی ک ١١
 1 وەزارەحی ٍاوخۆ ٍْوشیَگُی ٍُِێظخَی حاواٍی ةُکرەجۆ ٦١
 ٧ وەزارەحی ٍاوخۆ ةَکُی پۆهیصی دارشخان و ژیَگُی شوێًاٍی ٦١
 0 کۆيپاٍیا کۆيپاٍیای ِێًٌ اةْةکر+کۆيپاٍیای پارياس ٦٦
ةُڕێْەةُرایُحی گظخی پُروەردەی شوێًاٍی  ٦٣

 یٌپُروەردەی ڕاپُر+
 ١ وەزارەحی پُروەردە و فێرکردن

 1 وەزارەحی حٍُدروشخی ةُڕێْەةُرایُحی گظخی حٍُدروشخی شوێًاٍی ٦٢
 1 وەزارەحی دارایی و ئاةْری ةُڕێْەةُرایُحی گْيرگی گُريیان ٦٢
 1 وەزارەحی طارەواٍی و گُطج و گْزار طارەواٍی ٍاحیُی رزگاری ٦٩
 1 چُريۆ شخی چُريۆشخی ٦٧
 1٣ ِاواڵحی ِاواڵحی ٦٠

 ٨1 کۆی گظخی
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ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی ياددەی یاشایی هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی شوێًاٍی                                                 

1/1/0202 - 02/10/0202 

 ژيارە ياددەی یاشایی ژ

 12 ی.س ٣2٤ 1

 1 ی.س 0٦2 0

 ٧ ی.س ٣10 ٣

 1 ی.س٣0٣ ٧

 12 ی.س ٣1١ 2

 ٨ ی.س ٣12ةُ دەالهُحی  ٣2٤ ١

 0 ی.س ٣٣2 ٤

 ٣ ی.س ٣٣1 ٨

 2 ی.س ٣٧2 ٦

 0 ی.س ٣٧1 12

 0٣ ی.س٣12 11

 ٣ ی.س٣٣2 10

 0 ی.س ٣٣0 1٣

 1 ی.س ٣0٦ 1٧
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 ١ ی.س ٣٣٣ 12

 ٠١ کۆی گظخی 

 

                                             ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی پۆشخی وەزیفی هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی شوێًاٍی    

1/1/0202 - 02/10/0202 

 ژيارە پۆشخی وەزیفی ژ

 1 وەکین وەزیر 1

 1 ةُرێْەةُری گظخی 0

 ١ ةُڕێْەةُر ٣

 1 ةُرێْەةُری ٍاحیُ ٧

 ٧ شُرۆکی طارەواٍی 2

 ٣ +مامۆستای زانکۆشُرۆکی زاٍکۆ  ١

 1 طارەزای دادوەری ٤

 ٨ شُرةازی پوُدار ٨

 1 هێکۆڵُری پۆهیس ٦

 11 پۆهیس 12

 0 پزیظک 11
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 2 ی.پزیظک 10

 ٧ يايۆشخا 1٣

 ٣٤  فُرياٍتُر 1٧

 ٣ پێظًُرگُ 12

 0 خاوەن کۆيپاٍیا 1١

 1١ +کاسبِاواڵحی 1٤

 1 جْحیار 1٨

 12٤ کۆی گظخی

 

ی ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی چارەٍْوشیان هُ کاحی ڕەواٍُکردٍی دۆشیُکاٍیان ةۆ دادگا

 02/10/0202 - 1/1/0202حایتُحًٍُد هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی شوێًاٍی هُ 

 ٣١ کۆی گظخی داوای ڕەواٍُکراو ةۆ دادگای حایتُحًٍُد ز

 1 (ُِاڵحْو)حۆيُحتاری ئايادە ٍُ ةْو  1

 0١ حۆيُحتاری ڕاگیراو 0

 ٣٤ حۆيُحتاری دەشخُةُرکراو ٣

 ١٧ کۆی گظخی حۆيُحتاران ٧
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 02/10/0202حاوەکْ  1/1/0202ی گُڕێَدراوە هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی شوێًاٍی هُ ةڕی پارە

 ةُِای گٍُدەڵی خُيڵێَدراو   ژيارەی شکااڵ
 (قیًُ اهًقدرە هوفصاد)

 دیَار                                          دۆالر

ةڕی پارەی دەشج 
 ةُشُردا گیراو 

قیًُ االيْال )
 (اهًضتْطُ

 گُڕێَدراوەةُِای 
 (قیًُ اهًال اهًصخردە)

 
ڕێگری کردن هُ ةُُِدەر داٍی 

 شاياٍی گظخی

پێنج سەد و  ٦٦٪،٧،٩٧٦٪٩     021٨خ ک  12
شەست و سێ ملیۆن و پێنج سەد و 
حەفتا و دوو ملیۆن و شەش سەد و 

 بیست و دوو ملیۆن

 دە ملیار  ١٢،٢٢٢،٢٢٢،٢٢٢     021٦خ ک  2٣

     ةیصج يویار 02٠222٠222٠222 0202خ ک  1١

ٍُوەد و چْار يویۆن و  ٦٧٠١21٠122 0202خ ک  0
طُش شُد و یُک ُِزار و شُد 

 دیَار

ٍُوەد و چْار  ٦٧٠١21٠122  
يویۆن و طُش شُد و یُک 

 ُِزار و شُد دیَار

 

شُد  122٠222٠222ياٍگاٍُ ٍزیکُی  0202خ ک  2
 يویۆن دیَار

شُد  122٠222٠222ياٍگاٍُ ٍزیکُی    
 دیَاريویۆن 

پٍُجاو یُک يویۆن  21٠222٠222 0202خ ک  1٧
 يویۆن دیَار 

پٍُجاو یُک  21٠222٠222  
 يویۆن يویۆن دیَار
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ُِطج شُد و چن و  ٨٧١٠222٠222  0202خ ک  1٦
 طُش يوۆن دیَار

    

ُِطج شُد وق چن و  ٨٧0٠222 0202خ ک  12
 دوو ُِزار دیَار

    

و ٍۆ شُد حُوت يویۆن  ٤٠٦٣1٠٨22 0202ق ک  0٨
و شی و یُک ُِزار و ُِطج شُد 

 دیَار

    

بیست و سێ ملیۆن و  ٢٢،،٦٧،٩،٩     021٨خ ک  12
پێنج سەدو نەوەد و پێنج هەزار و نۆ 

 سەد دینار

گُڕاٍُوەی ئۆحۆيتێوی حیۆحا     021٨ق ک  ٤0
 ٦٢٢٧/پرادۆ

 

یانزە ملیار و  ٢٢،،١،،،١١،١٦١     021٦خ ک  22
ۆن نۆ سەدو سەدو بیست و یەک ملی

نەوەد و یەک هەزار و هەشت سەد 
 دینار

    دۆالر 2٠222  0202ق ک  00

شێ يویۆن و دووشُدو  ٣٠012٠٧22  0202ق ک  ٧٨
 پاٍزە ُِزار و چْار شُد دیَار

    

شُدو ُِطخاو یُک  1٨٨٠12٣٠222 0202ق ک  21
 يویۆن و شُدو شێ ُِزار دیَار

    

يویۆن دوو  0٠1٤٧٠٤22  0202زاٍیاری  12
و شُدو حُفخاو 

چْار ُِزار و حُوت 
 شُدو پٍُجا دۆالر
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دوو يویۆن و شُد ةیصج  0٠102٠222 021٦زاٍیاری  02
 و پێَج ُِزار دیَار

دوو يویۆن و شُد  0٠102٠222  
 ةیصج و پێَج ُِزار دیَار

 

ُِطج شُدو شیْ طُش  ٨٣١٠٧٤2  0202ق ک  1٣2
 ُِزار و چْار شُد و حُفخا دیَار

    

ةیصج و یُک  01٠0٦٧٠١2٧٠٤٤2 ۆی گظخیک
يویارو دوو شُد و ٍُوەد و چْار 

يویۆن و طُش شُدو پٍُجاو 
چْار ُِزار و حُوت شُدو 

 حُفخا دیَار

دوو يویۆن  0٠1٨2٠022
و شُدو ُِطخا 

ُِزار و دووشُدو 
 پٍُجا دۆالر

شُدو چن و  1٧٤٠٤0١٠122 
حُوت يویۆن و حُوت شُدو 
ةیصج و طُش ُِزار و شُد 

 اردیَ

بیست و یەک  ١،٧٦٦٪١،،٦١،٧٢
ملیار و حەوت سەدو نۆ ملیۆن و سەدو 

شەست و یەک هەزار و سێ سەدو 
 بیست و دوو دینار
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 02/10/0202 - 1/1/0202ئاياری گظخی ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی دِۆك هُ 

کۆی گظخی زاٍیاریُکاٍی 

حۆيارکراو هُ حۆياری ةَُڕەحی 

 0202زاٍیارەکاٍی 

زاٍیاریُکان کُ حْخًی شزایی  ری کُ دەکُوێخُ ژێر ڕکێفی یاشای دەشخُزاٍیا

حێدایُ ةُاڵم هُ حایتُحًٍُدی 

 دەشخُ ٍیُ ڕەواٍُ کراوە

زاٍیاری حایتُحًٍُد ةُ دەشخُ 

ڕەواٍُکراوە ةُ پێی 

 حایتُحًٍُدی طْێَی

ُِڵگیرا

 و

هُ قۆٍاغی ةُدواداچْون  یُکخراو

 دایُ

 ةۆحُ داوای ُِواڵدەری

٣0 12 2 2 1٤ 2 2 

 

کۆی گظخی داوای 

ُِواڵدەریُکاٍی حۆيارکراو هُ 

 020٢حۆياری ُِواڵدەری  

داوای ُِواڵدەریُ 

 (1٤) ُِڵگیراوەکان

داوای ُِواڵدەریُ 

ڕەواٍُکراوەکان ةُ 

پێی حایتُیًٍُدی 

 طْێَی

داوای 

 ُِواڵدەریُ 

 یُکخراوەکان

 ئُو داوای 

ُِواڵدەریاٍُی ةْون 

 ةُ داوای شزایی

اوای ُِواڵدەریُکان کُ کۆی گظخی د

 داوا (٨٦)هُژێر هێکۆڵیَُوەدایُ 

شاڵی 

021٦ 

 شااڵٍی پێظْو 0202شاڵی  شااڵٍی پێظْو

٧0 - 1٤ 2 1 ٣٨ ٣ 21 
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کۆی گظخی 

داواشزایُکاٍی 

حۆيارکراو هُ حۆياری 

 0202شزایی  

داوای 

شزایی 

 یُکخراو

داوای شزایی ڕەواٍُ کراو 

ةُپێی حایتُحًٍُدی جۆری و 

 (٧)ی طْێَ

کۆی گظخی ةڕیارەکاٍی ڕەواٍُ 

کردٍی داوای شزایی ةۆ دادگای 

 (٧٤)حایتُحًٍُد 

ةڕیارەکاٍی کۆی گظخی 

 (02 )داخصخَی داوای شزایی

کۆی گظخی داوای شزاییُکان 

 (١٨)کُ هُژێر هێکۆڵیَُوەدایُ 

 داوا

شااڵٍی  0202 شاڵی شااڵٍی پێظْو 0202شاڵی شااڵٍی پێظْو 0202شاڵی  شااڵٍی پێظْو 0202شاڵی 

 پێظْو

٤١ 0 ٧ 2 1٦ 0٤ ٨ 1٧٧ ٨ 0٧ 
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ئاياری ةڕیارەکاٍی دادوەری دەشخگیرکردن و ئايادەکردن هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی 

 02/10/0202 - 1/1/0202دِۆك هُ 

ةڕیاری جێ ةُ جێ  کۆی گظخی ةڕیاری دادوەری ژ

 کراو

ةڕیاری جێ ةُ جێ 

 ٍُکراو

 2٧ ٤٤ 1٣1 ةڕیاری ئايادەةْن 1

 ١ 1١ 00 ةڕیاری دەشخگیر کردن 0

کۆی گظخی ةڕیارە  ٣

 دادوەریُکان

12١ ٦٣ ٣2 
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ئاياری الیٍُی پُیْەٍدیداری داوا شزاییُکاٍی ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی دِۆك 

 02/10/0202 - 1/1/0202هُ

 ەوبرە  وەاارەەی تٍیِەًیی دار الیًٍی تٍیِەًیییار ا

تٍروەردەی دَۆک بٍنیِەبٍرایٍەی 1  ١ وەاارەەی تٍروەردە 

 ٦ وەاارەەی تٍروەردە بٍرنِەبٍرایٍەی تٍروەردەی شٌگبل 0

 ٠ وەاارەەی دارایی و ئببِوری ببًکی داسٌیب دَۆک ٣

 ٧ وەاارەەی دارایی و ئببِوری ببج و خبًِبٍرەی دَۆک ٧

بٍننِەبٍرایٍەی نِورنی ابراَیه  2
 خنیل

 ٦ وەاارەەی دارایی و ئببِوری

 ١ وەاارەەی دارایی و ئببِوری بٍریِەبٍرایٍەی نِورنی دَۆک ١

 ٦ وەاارەەی دارایی و ئببِوری بٍننِەبٍرایٍەی نًٍجیٌٍی ئبکرێ ٤

 ١ وەاارەەی دارایی و ئببِوری سبینۆی بٍردەنەش ٨

وەاارەەی شبرەواًی و نٍشس و  بٍریِەبٍرایٍەی شبرەواًی دَۆک ٦
 نِاار

١٢ 

رەببی دَۆکبٍننِەبٍرایٍەی کب 12  ١ وەاارەەی کبرەبب 

مقی /وەاارەەی کۆچ و کۆچیٍران  11
 دَۆک

وەاارەەی کۆچ و کۆچ بٍراًی 
 ریرا ی مقی دَۆک

٦ 

 ٦ وەاارەەی ًبوخۆ تبرندنبی دَۆک 10
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 ١ وەاارەەی ًبوخۆ بٍننِەبٍرایٍەی تۆمی ی بٍردەنەش 1٣

بٍننِەبٍرایٍەی جک بٍ جک کردًی  1٧
 دَۆک

 ٦ وەاارەەی داد

بٍننِەبٍرایٍەی ەۆوبر کردًی  12
دَۆک/خبًِوبٍرە  

 ١ وەاارەەی داد

 ٣ ئًٍجِوًٍی ئبسبیش ئبسبی ی دَۆک 1١

وەاارەەی کبر و کبروببری  بٍننِەبٍرایٍەی چبودنری دَۆک 1٤
 کۆوٍ یٍەی

١ 

وەاارەەی ک دِکبو و  بٍننِەبٍرایٍەی ک دِکبڵی دَۆک 1٨
 سٍرچبوەکبًی ئبو

١ 

کبنکۆو بًیب کۆو بًیبکبن 1٦  ٢ 

 ١ وەاارەەی خِنٌیًی بب  ااًکۆی دَۆک 02

 ١ وەاارەەی خِنٌیًی بب  ااًکۆی ئبکرێ 01

 ٢ دەسدٍی وەبٍرَێٌبن بٍننِەبٍرایٍەی وەبٍرَێٌبًی دَۆک 00

 ٦ وەاارەەی نۆشٌییری یبًٍی ااخۆی وەراشی 0٣

 ١ وەاارەەی ئٍو بف بٍننِەبٍرایٍەی ئٍو بفی دَۆک 0٧

ًٍیروسدی دَۆکبٍننِەبٍرایٍەی ە 02  ٢ وەاارەەی ەًٍیروسدی 

 ١ ًٍتێکری ب دەسدٍبٍریی ًٍتێکری ب دەسدٍبٍریی 0١

 ٧٩ کۆی ن دی
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ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی ياددەی یاشایی هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی دِۆك هُ 

1/1/0202- 02/10/0202 

 ژيارە ياددەی یاشایی ژ

 12 ی.س ٣٣1 1

 2 ی.س ٣٣2 0

 ٣ ی.س ٣٣2 ٣

 0 ی.س 0٦٨-0٨٦ ٧

 ٤ ی.س ٣1١ 2

 1٨ ی.س٣٧2 ١

 1 ی.س0٧2 ٤

 12 ی.س٣2٤ ٨

 1 ی.س٣1٨ ٦

 1 ی.س 0٤١ 12

 11 ی.س ٣12 11

 1 اصْهی 11٦ 10

 1 .سی ٣1٤ 1٣

 0 ی.س ٪٨٩ 1٧

 ٤٦ کۆی ن دی
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ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی پۆشخی وەزیفی هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی دِۆك هُ 

1/1/021٦ - 02/10/021٦ 

 ژيارە پۆشخی وەزیفی ژ

 1 ی گظخیةُڕێْەةُر 1

 ٧ ةُڕێْەةُر 0

 ٤1 فُرياٍتُر ٣

 0١ کاشب ٧

 120 کۆی گظخی

 

ئاياری حۆيُحتاران ةُ پێی چارەٍْوشیان هُ کاحی ڕەواٍُکردٍی دۆشیُکاٍیان ةۆ دادگای 

 02/10/0202 - 1/1/0202حایتُحًٍُد هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی دِۆك هُ 

 ٧٤ کۆی گظخی داوای ڕەواٍُکراو ةۆ دادگای حایتُحًٍُد #

 2 (ُِالحْو )حۆيُحتاری ئايادە ٍُةْو 1

 2 حۆيُحتاری ڕاگیراو 0

 ١٧ حۆيُحتاری دەشخُةُرکراو ٣

 ١٧ کۆی گظخی  ٧

 



0202ڕاپۆرتى سااڵنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى   
 

58 
 

 02/10/0202 - 1/1/0202ی پارەی گُڕێَدراوە هُ ةُڕێْەةُرایُحی هێکۆڵیَُوەی دِۆك هُ ةڕ

ةُِای گٍُدەڵی  کااڵژيارەی ش ژ

 خُيڵێَدراو  

 (قیًُ اهًقدرە هوفصاد)

 ةڕی پارەی دەشج ةُشُردا گیراو 

 (قیًُ االيْال اهًضتْطُ)

 ةُِای گُڕێَدراوە

 (قیًُ اهًال اهًصخردە)

 / / ٦2222222 0202 ٣ق  ك1١ 1

 / / ٣١22222 0202 ٣ق  ك1٤  0

 / / ٤2٨2222 0202 ٣ق  ك02 ٣

 / / 02222222 0202 ٣ق  ك0٧ ٧

 / / 0222222 0202 ٣ق  ك0٤ 2

 / / 122222222 0202 ٣ق  ك٣١ ١

 / / 2٣222222 0202 ٣ق  ك٣٤ ٤

 / / ٦2222222 0202 ٣ق  ك٣٨ ٨

 / / ٧2222222 0202 ٣ق  ك ٣٦ ٦

 / / 01٤222222 0202 ٣ق  ك٧2 12

   11٧٨222 0202 ٣ق  ك٧1 11

 0٤١0٧222 / 0٤١0٧222 0202 ٣ق  ك٧0 10

 / / 1٤٣2222 0202 ٣كق  2٧ 1٣

 دیَار ٤1٨1٨٤222 (دیَار)کۆی گظخی 

 

/ 0٤١0٧222 



0202سااڵنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى ڕاپۆرتى   
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چبالکی یٍکبًی فٍروبًگٍی یبسبییکبرو 
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 کّ فٍروبًگٍى یبسبیّالکبروچب

 

 -ئٍرکّ فٍروبًگٍى یبسبیّ :

 

ی ٍَوِار کراو بٍ (٦١١١)ی سبڵی (٣)بٍ تک ی یبسبی دەسدٍکٍوبن ەوبرە 
مٍ  (٦١١٢)ی سبڵی (١١)کٍ بٍ بایبری ەوبرە  (٦١١٢)ی سبڵی (٧)یبسبی ەوبرە 

الیٍن سٍرۆکبیٍەی ٍَرنىی کِردسدبًٍوە دەرچِوە , ئٍرکی فٍروبًگٍکٍوبن 
 -بٍم شێِەیٍ دیبری کراوە:

تێ کٍشکردًی بیرونا و ناونژ مٍ ترسٍ یبسیبییٍکبن کٍوا دەخیرنٌٍ بٍردەم  (١

دەسیییدٍ و ًیییِنٌٍرایٍەی کردًیییی دەسیییدٍ مٍو دەرِاییییبًٍی مٍسیییٍری بٍرا 

 دەسدٍ دەرکرابێسردەکرندٍوە بٍ بریکبری فٍروی کٍ مٍ سٍرۆکی 

ویییِرافٍرٍ کیییردن مٍبٍردەم دادنیییب ەبییٍەىًٍییییەکبن مٍوەی تٍیِەسیییدٍ بٍ  (٦

ەبواًٍکییییبًی نًٍیییییەڵی یییییبن تێیییییاچِوًٍوەی ننگٍکییییبًی ەییییبًٍ مێیییییان 

 دەرببرەیبًٍوەر

ًییِنٌٍرایٍەی کردًییی دەسییدٍ مٍو میییژًٍ مێکییۆڵیٌٍواًٍی مٍسییٍر داواکییبریی  (٣

 دەسدٍ تێکُێٌرانر
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ەیییِنژیٌٍوەی یبسیییبیی ەیییبییٍت بٍ یبسیییبکبًی ئبویییبدەکردًی مێکیییۆڵیٌٍوە و  (٢

 بٍنەًگبربِوًٍوەی نًٍیەڵی و ننککٍوەٌٌبوٍ ًێِدەوڵٍەیٍکبًی ئٍم بِارەر

 تێ کٍشکردن و داواکردًی یبروٍەی یبسبیی ًێِدەوڵٍەی ئبڵِنۆرکراور (٢

 چبودنری مٍسٍر دەس بکی بایبر و کبرەکبًی کٍرەی ن دیر (٩

 وەًیییٍکبن مٍ ٍَرنىیارداًبًی ننٌىبیی ننگٍنرەي مٍ ًبکۆکی بٍرەە (٧

نرەٌٍ بٍری ننکبر بۆ چبودنریی ئبسدی دەس بکی باییبر و کبرەکیبًی کٍرەیی  (٠

 ن دی و دەرکردًی ناتۆرەی ًبوبًٍبو مٍم ببرەیٍوەر

ئبوییبدەکردًی تێ ییٌیبر و تییاۆەە یبسییب مٍ بییِاری  ًٍَێ ییدٌی نًٍیییەڵی و  (١

 بٍنەًگبربِوًٍوەیر
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 بٍشّ داواکبن

 

  ڵّ بیٍ ًییه كبًّ نٍ ی یٍ دواداچیِوًّ كٍ  ى بیٍ نگیبى َۆبیٍن  شّ داواكبن میٍ بٍ
تبرندنبكیبًّ   میٍ (ەیبوان /ەي  كیٍ)كبن ًیه ت وٍ دادنب ەبییٍ  كبت مٍ دواداچِن ده

ویبفّ ن یدّ   ك داكۆكی كبر مٍ بێس وه شیارى دادنبیی كردن ده بٍ  رنه , وه ٍَ
 ر  یٍ ڵی ٍَ ًیه نٍ  ًیى بٍ یِه ى تٍ وه ئٍ

ِوًی ئٍو داوایییبًٍی کٍ دەسییدٍ ئیقییبوٍی دەکییبت یییبن مٍسییٍر وە بٍ دواداچیی
 دەسدٍ ئیقبوٍ دەکرنس بٍ وٍبٍسدی داد بیٌی و ەبًٍ مێیانر
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کٍ بٍ دواداچِون کراوە مٍ سبڵی  ی کِردسدبنئبوبری تبرندنبکبًی ٍَرنى
 -بٍم شێِەیٍیٍ: (٣١/١٦/٦١٦١ەبکِ  ١/١/٦١٦١)واەٍ مٍ  (٦١٦١)

 

مٍسیٍر  (کٍەیي و ەیبوان)یەڵی مٍ دادنب ەبییٍەىًٍییەکبًی کۆی کٍی ٍکبًی نًٍ
مٍنٍو سییب ًی  (٣١/١٦/٦١٦١)ەییبکِ  (١/١/٦١٦١)ئبسییدی ٍَرنىییی کِردسییدبن مٍ 

 -تێ ِو:

دادنبی  تبرندنب
 ەبوان

 سٍرجٍم خ ه نٍناًٍوە مٍ دادنبیٍ دادنبی کٍەي

 ٩٢ ١١ ٦٦ ٣٦ ١٠ ٢٩ ٍَومێر
 ٢٧ ٧ ٧ ٢٣ ٦٢ ٣٣ سنێىبًی
 ٧٢ ٦٢ ١ ٢٠ ٦١ ٢٣ دَۆک
 ١١٢ ٢٦ ٣١ ١٦٣ ٩٣ ١٣٦ کۆی ن دی

 َێڵکبری کٍی ٍ دادنب ەبییٍەىًٍیەکبًی ٍَرنىی کِردسدبن
ەبکِ  (١/١/٦١٦١)مٍ  َۆبٍی بٍ دواداچِوًی کٍی ٍکبًی نًٍیەڵی ٍَومێر

(٣١/١٦/٦١٦١) 
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 (٣١/١٦/٦١٦١)ەبکِ  (١/١/٦١٦١)َێڵکبری کٍی ٍکبًی نًٍیەڵی ٍَومێر مٍ 

 

 
ەبکِ  (١/١/٦١٦١)سنێىبًی مٍ َۆبٍی بٍ دواداچِوًی کٍی ٍکبًی نًٍیەڵی 

(٣١/١٦/٦١٦١) 

 

مٍ  خ ه 
 دادنبیٍ

 سٍرجٍم نٍناًٍوە

 12 1 ٨ 1 داواكبًّ نەواًٍی دادنبی ەبوان کراوە
 ٤ 2 ٤ 2 داواكبًّ نەواًٍی دادنبی کٍەي کراوە
 ١٧ ١ ١٢ ١ سٍرجٍم داوا نەواًٍکراوەکبن

 

مٍ  خ ه 
 دادنبیٍ

 سٍرجٍم نٍناًٍوە

 12 1 1٣ 1 بوان کراوەداواكبًّ نەواًٍی دادنبی ە
 ١ 1 ٣ 0 داواكبًّ نەواًٍی دادنبی کٍەي کراوە
 ٦١ ٦ ١٩ ٣ سٍرجٍم داوا نەواًٍکراوەکبن
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 (٣١/١٦/٦١٦١)ەبکِ  (١/١/٦١٦١)َێڵکبری کٍی ٍکبًی نًٍیەڵی سنێىبًی مٍ 

 
 

 

 

ەبکِ  (١/١/٦١٦١)دَۆک مٍ َۆبٍی بٍ دواداچِوًی کٍی ٍکبًی نًٍیەڵی 
(٣١/١٦/٦١٦١) 

مٍ  خ ه 
 دادنبیٍ

 سٍرجٍم نٍناًٍوە

 ٣0 2 0٨ ٧ داواكبًّ نەواًٍی دادنبی ەبوان کراوە
 12 2 ٦ ١ داواكبًّ نەواًٍی دادنبی کٍەي کراوە
 ٢٧ ١ ٣٧ ١١ سٍرجٍم داوا نەواًٍکراوەکبن
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 (٣١/١٦/٦١٦١)ەبکِ  (١/١/٦١٦١)َێڵکبری کٍی ٍکبًی نًٍیەڵی دَۆک مٍ 

 

 

مٍسٍر ئبسدی  (ەبوان /کٍەي )مٍ دادنبکبًی  (خ ه)کٍی ٍ یٍکال کٍرەوەکبًی 
 -:(٣١/١٦/٦١٦١)ەبکِ  (١/١/٦١٦١)مٍ  ٍَرنىی کِردسدبن

جٍوی یٍکال سٍر ئبااد کردن إداًٍ تبرندنب
 کٍرەوە

 ٦٦ 10 12 ٍَومێر
 ٧ ٧ ٣ سنێىبًی
 ٦٢ 1٤ ٨ دَۆک
 ٢٢ ٣٣ ٦١ سٍرجٍم
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 کٍرەوەکبن مٍ دادنبکبًی ٍَرنىی کِردسدبن (خ ه)َێڵکبری کٍی ٍ یٍکال 

 

 

مٍ  داوا ەىیید كراوەکبًی ٍَرنىی کِردسدبن مٍ  ۆًب ی دوای دادنبیی کردن
 -:(٣١/١٦/٦١٦١)ەبکِ  (١/١/٦١٦١)

ەوبرەی  تبرندنبکبن
ەىیید 

 کراوەکبن

دادنبی 
 ەبوان

دادنبی 
 کٍەي

 ەێییٌی

  1 0 ٣ ٍَومێر
  2 0 0 سنێىبًی 
  ٧ 0 ١ دَۆک

  ٢ ٩ ١١ سٍرجٍم
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 َێڵکبری ەىیید کراوەکبًی ٍَرنىی کِردسدبن مٍ دوای دادنبیی کردن

 
 

 (ویور)

مٍسٍر  وبون (ەبوان –کٍەي )مٍ دادنبی ەبییٍەىًٍی ی رجٍم کٍی ٍکبًسٍ
  ئبسدی ٍَرنىی کِردسدبن

ویوری کٍی ی سبڵی  تبرندنب
 (٦١١١ەبک٦١١٩ِ)

 سٍرجٍم (٦١٦١)کٍی ی سبڵی 

 ٩٢ ٦١ ٢٣ ٍَومێر
 ٢٣ ١٢ ٦٠ سنێىبًی
 ٧٢ ٢٧ ٦٧ دَۆک
 ١٠١ ٠٣ ١٠ سٍرجٍم
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ەکبن مٍ تبرندنبی ٍَومێرودكِم كراو  

 
 ە

 ەیوبدد تی ٍ وةەیبرۆە یًبو
 یيبسبي

ی بنداد
 ەىةًیٍەبيی

 بنداد یبِريبر

 .ح ک. ب. 1
 .ي .دگ. 
 .ع .ع

 یظخگ یرُةەِرَيُْة
 رُرياٍتُف
 رُرياٍتُف

م ُاڵة ڵك شاُي ەىياو ۆة ٓحتس لردٍ ُةِريار درا ة حٌُل ىاگداد ٣٧1
 .(1٨/0/0202) یوحُِرَيم ُإيقاف حَفيذ لرا ه

 یواٍەطار ُر هُرياٍتُف م. .ع .أ 0
 طاوَيس

 ەیياو ۆة یحتس لردٍ ُةِريار درا ة (٨/١/0202)ُ ه حاوان یاگداد ٣2٨
ر ُِ ۆر ةْو , ةُشُه یداوا(٣) ُل گياٍ (١)

 گياٍ(١)جار (٣) ُلاحەد ُحاوان ل(٣)لَيميان ُي
 لرَيج.ەحتس د گياٍ (1٨) ُواحُل

 یواٍەطار ُر هُرياٍتُف .م .ع .أ ٣
 طاوَيس

 ەیياو ۆة یحتس لردٍ ُةِريار درا ة (٨/١/0202) ُه نحاوا یاگداد ٣2٨
حتس  گياٍ(10) ُلاحەد ُحاوان ل(0) ۆة گياٍ (١)

 لردن.
 ٍُظيٌ هُخاٍ یهيصپۆ .ط .ظ .و ٧

 وهَيرُِ یرحُپۆاشپ
 ُة ڵشا(1) ەیياو ۆة یحتس لردٍ ُةِريار درا ة حاوان یاگداد ٣1١

 .یغياة ەیطَيْ
 یَيرِ گلار یرُةەِرَيُْة .أ .س .م 2

 یداد یزيظمپ
 ەیياو ۆة یحتس لردٍ ُةِريار درا ة (02/12/0202) ُه حٌُل یاگداد ٣٣1

 م إيقاف حَفيذ لرا.ُاڵة گياٍ (١)
 ُیقْحاةخاٍ ُوان هُاشپ .س .م.ر ١

 ءزِرا
 .گياٍ(١) ەىياو ۆة یحتس لردٍ ُةِريار درا ة حاوان یاگداد ٧٧٧

 .ي.ع .ع ٤
 .أ .م .د

 .أ.أ .ك

 ةاٍك ُه ەر ةْوُةەِرَيُْة
 رُرياٍتُف

 لاشب
 

 شاَل.(0) ەیياوۆ حتس لردٍيان ة ُةِريار درا ة حاوان یاگداد ٧٧٧

( دادگا بڕیاریدا بە حبس کردنی بۆ ٦٢٦٢/،/٦١)هُ  دادگای کُحٌ ٣٧2 فُرياٍتُر هُ ةاٍکی دویٌ د.ع.ع. ٨

 ماوەی یەک ساڵ بەاڵم إیقاف تنفیذ کرا.

( دادگای کەتنی هەولێر بڕیاریدا بە ٦٦/١٦/٦٢٦٢) هُ دادگای کُحٌ ٣٧1 ئُفصُری پۆهیس .ن.صه ٦

( دوو سەد و بیست و ٦٦٩٢٢٢غەرامەکردنی بە بڕی )
 پێنج هەزار دینار.

( بڕیار درا بە حبس کردن بۆ ٦٧/١٦/٦٢٦٢)هُ  دادگای حاوان ٣1١ فُرياٍتُر م.ع.ن 12

 ماوەی یەک ساڵ.
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 ودكِم كراوەکبن مٍ تبرندنبی سنێىبًی

 
 ە

 ەیوبدد تی ٍ وةەیبرۆە یًبو
 یيبسبي

ی بنداد
 ەىةًیٍەبيی

 بنداد یبِريبر

 أ.م.و 1
 
 

 .خ.صه
 

ةُڕێْەةُری ژيێریاری هُ 
 ةُڕێْەةُرایُحی جێ ةُ 

 جێ کردٍی شوێًاٍی
 فُرياٍتُر

 ڵشا(٪) ەىياو ۆة زیَداٍی کردٍیان ُةِريار درا ة حاوان ىاگداد ٣1١
هُگُڵ گُڕاٍُوەی پارەکُی کُ ةڕەکُی 

ک نۆسەد و پەنجا و نۆ ملیۆن (ملیارێ٧٧٧٧٨،،١،٩)
و هەشت سەد حەفتا و حەوت هەزار و حەفت سەد و 

 .حەفتا و چوار دینارە

فُرياٍتُر هُ  ت.ب.ن. 0
 ةُڕێْەةُرایُحی شوێًاٍی 

( ساڵ بە ٪)ةڕیار درا ةُ زیَداٍی کردٍی ةۆ ياوەی  دادگای حاوان ٣2٨

 شێوەی غیابی.

 

\ 

 ودكِم كراوەکبن مٍ تبرندنبی دَۆک

وبددەی  تی ٍ ەیبرٍی ەۆوًبو ە
 يبسبيی

دادنبی 
 ەبيیٍەىًٍی

 بِريبری دادنب

شاڵ ةُ (١)ةِريار درا ةُ زيَداٍی لردٍی ةۆ ياوەی  1/دادگای حاوان ٣1٨ لاشپ .إأ .م 1
 (ئايادە ٍُةْون)طَيْەی غياةی. 

فُرياٍتُر هُ  .ش.پ.س 0
ةُِرَيْەةُرايُحی 

طُِيدان و 
 ئٍُفال لراوان

ياٍگ هُگُـ (١)ةِريار درا ةُ حتس لردٍی ةۆ ياوەی  1/دادگای حاوان ٣٧2
 إيقاف حَفيذ.

فُرياٍتُر هُ  .أ .إ .و ٣
 ئاشايظی دِۆك

 ياٍگ.(٧)ةِريار درا ةُ حتس لردٍی ةۆ ياوەی  1/دادگای حاوان ٣2٤

فُرياٍتُر هُ  .ع.ع.ڤ ٧
 ئاشايظی دِۆك

 ياٍگ.(٧)ةِريار درا ةُ لردٍٓ ةۆ ياوەی  1/دادگای حاوان ٣2٤

ةثِرَيْةةثر هث  .ي.د.ع 2
ةاجی دەرايثحی 

 زاخۆ

دادگای  ٣1١
 0/حاوان

شاڵ ةُ طَيْەی (٤)ةِريار درا ةُ لردٍی ةۆ ياوەی 
 غياةی.
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شێ  (٣222222)ةِريار درا ةُ غُرايُ لردٍی ةُ ةِری  دادگای لُحٌ ةَُيالان11٦ لاشپ .س.ك .ك.خ ١
 يويۆن ديَار.

فُرياٍتُر هُ  .ح.ح.ئ ٤
 َیاةاٍمی داش

 ياٍگ.(١)ةِريار درا ةُ حتس لردٍی ةۆ ياوەی  1/دادگای حاوان ٣2٤

فُرياٍتُر هُ  ئ.ح.ح ٨
 َیاةاٍمی داش

 ياٍگ.(١)ةِريار درا ةُ حتس لردٍی ةۆ ياوەی  دادگای  ٣٣2

ەوبرەی ئبوبری ەۆوٍەیبران مٍ دادنبکبًی ٍَرنىی کِردسدبن کٍ ودکِم 
-کراون:  

ەوبرەی 
 ەۆوٍەیبر

 تبرندنب

 ُِوهێر 1٧
 شوێًاٍی ٣
 دِۆک ٨

کۆی  02
 گظخی

 

-ئبوبری ودکِم کراوەکبن بٍ تک ی تۆسس:  

 تنٍی وەایفی ودکِم
 ةُڕێْەةُری گظخی 1
 ةُڕێْەةُر ٣
 ةُڕێْەةُری پێظْو 1
 فُرياٍتُر 1٧
 کاشپ ٣
 پۆهیصی خاٍٍُظیٌ 1
 پاشُوان 1
 ئُفصُری پۆهیس 1

 کۆی گظخی 02
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 بٍشّ و ِرەت و تێ ٌیبرى رەشٌِوس
 

م بٍشییٍ ڵٍڵیەسییدێس بٍ تێیییاًی ناو و ییِرەت مٍ رووی یبسییبییٍوە ، وە ئٍ
ڵٍڵ ییییبن بٍ ئبوییییبدەکردًی مێکۆڵیٌٍوەکییییبن و دیراسییییبت بییییۆ ًٍڵێ ییییدي و 
بٍنەًگیییبربِوًٍوەی نًٍییییەڵی , وە دانشیییدٌی نەشٌِوسیییی تیییاۆەەی یبسیییب و 
ننٌىبییٍکییبن ئٍواًٍی کٍ تٍیِەًییییبن بٍ خۆتبراسییدي ڵٍیٍ مٍ نًٍیییەڵی,  وە 

دانشیییدٌی تییاۆەەی ننٌىبییٍکیییبن و تٍیییاەوی ًیییبوخۆی دەسیییدٍ و  ڵٍروەڵییب
  ١ (امصکِک امقبًًِیة)تێیاچِوًٍوەو ڵٍڵ ًٍگبًیًی 

وە ڵٍڵیەسدک بٍ دەربایٌی تیرس و نا مٍ ترسیٍ یبسیبییٍ جیۆر بٍ جۆرەکیبن و 
ئبوبدەکردًی ەِنژیٌٍوە و ڵٍڵ ًٍگبًین بۆ کیردەوەی یبسیبیی وە چبرەسیٍری 

بٍ ناتیۆرەی ویبوەیی تێِی یس بیۆ ننگیری کیردن مٍ  کبرنێای کٍ تٍیِەًیییارە
  ١نًٍیەڵی و بٍنەًگبربِوًٍوە و بٍ دواداچِون 

 

 -: ٦١٦١كیٍكبًی بٍشی و ِرەت و تێ ٌیبری نەشٌِس مٍ سبڵی الچب
 

ااًیبری و نوون کردًٍوە بۆ سٍرۆکی دەسدٍ دەرببرەی جک بٍ جک    -١
بسبی دەسدٍو کردًی یبسبی چبک بای دەسدٍكٍوبن دەەِاًێس بٍتێی ی

رنٌىبیٍكبًی رەفدبری تی ٍیی بۆ فٍروبًیٍراًی كٍرەی ن دی چبودنری 
كردًی بایبرەكبًی یبسبی چبك بای   مٍسٍر ناسدی و دروسدی جێیٍجک

 ١بكبت 
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دەربایٌی ناو و ِرەت دەرببرەی چبک بای مٍ کٍرەی ەًٍیروسدی  -٦
 دەرببرەی دەروبن و یبسبی سًٍییکبی دەروبً باانر

ی ناو و ِرەت دەرببرەی انیەنۆیی بۆ تێگٍی شِنٌٍوارە دەربایٌ -٣
 وێژووییٍکبنر

دەربایٌی ناو و ِرەت دەرببرەی بٍ یبسبی وبفی وٌیاو کٍ تٍیِەًیی  -٢
 بٍ دەسدٍی دەس بکی یٍوە ٍَیٍر

مٍ ئٍسدۆكردًی )دەربایٌی ناو و ِرەت سٍببرەت بٍ تاۆەە یبسبی  -٢
 ر(رێراق –فٍروبًیٍراًی ٍَرنىی كِردسدبًی 

دەربایٌی ناو و ِرەت سٍببرەت بٍ َبوەب کردًی باواًبوٍی  -٩
 .فٍروبًیٍرنک مٍ دەسدٍی دەس بکی کٍ بٍننِەبٍری کبرنێای یٍ

ئًٍجِوًٍی بب ی )دەربایٌی سٍرًج و ەێییٌی سٍببرەت بٍ تاۆەە یبسبی  -٧
 ر(رێااق –ًٍَێ دٌی نًٍیەڵی و چبك بای ن دی مٍ ٍَرنىی كِردسدبن 
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 بودنری و چبک بای کبرنێایبٍشی چ
 

 -ئٍرکی سٍرەکی ئٍو بٍشٍ بریدی مٍ:

چییبودنری کردًییی بایییبر و فٍروبًٍکییبًی کٍرەییی ن ییدی کٍ ەییب چًٍییی  (١
 دەس بکی مٍو بایبر و فٍروبًبًٍ ٍَیٍر

چیییبودنری چیییۆًیٍەی خٍرج کیییردن و چیییۆًیٍەی ئیییییارەداًی داراییییی  (٦
دنری ٍَرنىیییی کِردسیییدبن دەکیییبت بٍ ٍَویییبًٍَگی مٍنٍو دییییِاًی چیییبو

 داراییر
 دەرکردًی ناتۆرەی ًبو بٍ ًبو مٍ ببرەی ئٍو خٍرجییبًٍوەر (٣
بٍ دواداچِون بۆ کبری ئٍو میژًبًٍ دەکبت کٍ مٍ دەسدٍ تێک دنیس ییبن  (٢

 تٍیِەًیی بٍ کبری دەسدٍکٍوبًٍوە ٍَیٍر
ًییِنکردًٍوەی ااًیبرییٍکییبن مٍ سییٍر وا ێییی ٍَرنییه و ن ییس  ٍوارە  (٢

فٍروبًیٍرەکیبن و سیٍرۆکی فٍرویبًگٍ ن دی و ەبییٍەٍکبن و داَبەٍکبن و 
 ,کبرنێای و تی ٍیی یٍکبنر
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 (٦١٦١)کبر و چبالکیبًٍی چبودنری و چبک بای کبرنێای سبڵی ٍو ئ
 -بریدی یٍ مٍ:

ی سیبڵی (٦)ەویبرە بٍ وٍبٍسدی بٍدواداچِون بۆ جک بٍ جیک کردًیی یبسیبی  
چبک بای مٍ وِوچٍ و دەروبڵٍ و بٍخ یي و ئیىدیبااەٍکبن و )ی ی یبسب(٦١٦١)

مٍ  (١٢)بٍ فٍرویییبًی ەویییبرە  (رێیییراق -خبًًٍ ییییٌی مٍ ٍَرنىیییی کِردسیییدبن
میییییژًٍیٍک تێکُێٌییییرا بٍ سییییٍرۆکبیٍەی بٍننییییِەبٍری ن ییییدی  (٦٠/٧/٦١٦١)

بٍ وٍبٍسیدی بٍ دواداچیِون  (و یر رشیی إبراَیه)فٍروبًگٍی یبسبیی بٍنند 
 ک کردًی یبسبکٍربۆ جک بٍ ج

خٍوت ەیییه تێییک َێٌییرا بییۆ  (٦٧/١/٦١٦١)مٍ  (١١٩)دواەییر بٍ فٍروییبًی ەوییبرە 
وٍبٍسیییدی بٍ دواداچیییِوًی جیییک بٍ جیییک کردًیییی یبسیییبکٍ ٍَر ەییییىٍ و بٍ 

 دواداچِوًی بۆ ەٍوەرەیٍک دەکرد
 بٍدواداچِوًی ەبییٍت بۆ خبًًٍ یٌی /ەیىی یٍکٍم
ۆەییبیی َێٌییبًی سییِودوًٍی ەیىییی ەییبییٍت بییۆ بٍدواداچییِوًی ک /ەیىییی دووەم

 بِوًی دووببرە مٍ بِدجٍی ن دیر
ەیىی ەبییٍت بٍ دواداچِوًی دووببرە ٍَەوبر کردًی خیدوٍت  /ەیىی سک یٍم
 و تنٍی وەایفیر
ەیىیییی ەیییبییٍت بٍ دواداچیییِوًی ویییبف و ئیىدیبااەٍکیییبًی  /ەیىیییی چیییِارەم

اوە ویراەگراًی کٍس و کبری شیٍَییان و ئًٍفیبمکراوان و ایٌییاًی کیراو نییر
 سیبسیٍکبنر
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ەیىیییی ەیییبییٍت بٍ دواداچیییِوًی بٍ ەوێرکیییبری خبًًٍ ییییٌی  /ەیىیییی تێیییٌجٍم
 تێ ىٍرنٍ و تبسٍواًبنر

ەیىی ەبییٍت بٍ کردًٍوەی ئٍەوێری ەبییٍت بٍ تێیاًی وِوچٍ  /ەیىی شٍشٍم
 و نٍناًٍوەی  ٍراە ببارنبًیٍکبنر

 ر(ِموێ)ەیىی بٍدواداچِوًی ەبییٍت بٍ تنٍی سٍرکردەیی  /ەیىی خٍوەٍم
 
 

دوای بٍدواداچِوًی سٍرجٍم ەیىٍکبن بۆ فٍروبًگٍکبن و دام و 
دەانبکبًی خکِوٍەی ٍَرنىی کِردسدبن بٍم شێِەیٍی 

 -خِارەوەیٍ:
 

 -ەیىی بٍ دواداچِوًی ەبییٍت بٍ خبًًٍ یي: //ەیىی یٍکٍم

دوای بٍ دواداچِوًیییبن بییۆ بٍننییِەبٍرایٍەی خبًًٍ یییي کبرەکبًیییبن بٍسییٍر 
میژًٍیٍکییی  بن تێکُێٌییبوەمیژًٍیییبادە تیی (١٢)کییردووە و  چییِار ەٍوەر دابٍش

 رمیژًٍی الوەکیدە چِار (١٢)و سٍرەکی 

  مٍ یبسییبی چبک یییبای کٍ  (١١و١)و وییبددەی  (٠)سییٍببرەت بٍ وییبددەی
ەییبییٍەٍ بٍ ٍَڵِەشییبًیًٍوەی بٍننییِەبٍرایٍەی خبًًٍ یییي مٍ دەرەوەی 
ی بٍننیییِەبٍرایٍەی ن یییدی خبًًٍ ییییي و ٍَڵِەشیییبًیًٍوەی دۆسییییٍ

 خبًًٍ یٌی ًب یبسبییر
  کبرا کیردن و )کٍ تێکُبەِوە مٍ  (١)ایبد کردًی بانٍی سێیٍم مٍ وبددەی

ت ییییدیِاًکردًی دارایییییی سییییٌیو ی خبًًٍ یییییٌی , ننگییییرەي مٍ ٍَر 
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خٍرجییییٍک مٍسیییٍر سیییٌیو ٍکٍ جیییگٍ مٍو وٍبٍسیییدبًٍی مٍ یبسیییبی 
 مٍ ٍَرنىییا ئبویبەەی (٦١١٩)ی سبڵی (٦٧)خبًًٍ یٌی کبر تێکراو ەوبرە 

 چًِکٍ کبریبن مٍسٍر کردووەر (تێکراوە
کبر مٍسٍر تینٍ بب کیبن کیراوە بٍم شیێِەیٍ بٍ نیِنرەی  -ەٍوەری یٍکٍم:( ١

 -:مٍ یبسبی چبک بای (٧)وبددەی 
 ٍَوِار کردًی وِوچٍی تنٍ بب کبن - أ
 ٍَڵِەشبًیًٍوەی وِوچٍی ًب یبسبیی - ب

دًییی ٍَوییِار کر)ی ن ییدی خبًًٍ یییٌٍ ایٍەئٍوەی مٍ دەسییٍ ەی بٍننییِەبٍر
دادوەرەکیییبن و )کبرییییبن مٍسیییٍر کیییردووە وەک  (ویییِوچٍی تییینٍ بب کیییبًٍ

 ر(شبرەااکبن

بٍ م سیییٍببرەت بٍ ٍَڵِەشیییبًیًٍوەی ویییِوچٍی ًبیبسیییبیی مٍ دەسیییٍ ەی 
سییٍرۆکبیٍەی ئًٍجییِوًٍی وەایییراًٍ وبٍ می ییدێک بٍرای دەکًٍٍوە بییۆ ئٍو 

 سٍرۆکبیٍەیٍ بۆ بایبردان مٍسٍریر

مٍ یبسییبی چبک ییبای کبریییبن  (٠)ی وییبددەی بٍ نییِنرە -ەٍوەری دووەم: (٦
مٍسٍر یٍک  دٌٍوەی سٍرجٍم بٍننِەبٍرایٍەیٍکبًی خبًًٍ ییٌی کیردووە 
 بٍ نِاسدٌٍوەی ویالک و ئٍوِال و دۆسیٍ و دانشدٌی ٍَیکٍمێکی ًِێر

مٍ یبسیبی چبک یبای کبرییبن  (١١)بٍ نِنرەی وبددەی  -ەٍوەری سک یٍم: (٣
ًب یبسبیی کردووە و مٍ ننگبی ٍَەویبر  مٍسٍر ٍَڵِەشبًیًٍوەی خبًًٍ یٌی

کردًیی ًییب یبسییبیی خییدوٍت و چیبککردًی ببرودۆخیییبن کٍ ەییبکِ ئێ ییدب کییبر 
 ی فبینٍکبن کراوەر%(٢١)مٍسٍر 

مٍ یبسبی چبک بای  (١)بانٍی  (٢)بٍ نِنرەی وبددەی  -ەٍوەری چِارەم: (٢
راوی ننک و مٍم ەٍوەرەیٍ ٍَوبًٍَگیبن ٍَیٍ مٍنٍو وەاارەەی تالن داًبن 

بیییبًکی ًێیییِدەوڵٍەی و سی یییدٍوٍکٍیبن بٍ ئٍمیکدرۆًیییی کیییردووە و ٍَر 
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خییبڵٍەێکی ًییب یبسییبیی ٍَبێییس مٍ سی ییدٍوٍکٍ داخییە ًبکرنییس و نەفییدی 
 دەکبەٍوەر

 
ایبد بکرنیس  (١)وبددەی  (١١)مٍ ەٍوەری سک یٍم جگٍ مٍ وبددەی  /ەێییٌی 

 (٣)بیانٍی  (١)چًِکٍ تٍیِەًیی ٍَیٍ بٍ بببٍەٍکٍ و ایبد کردًیی ویبددەی 
 کٍ تێکُبەِوە مٍ کبرکردن و تێ ِاای دارایی سٌیو ی خبًًٍ یير

 

 

 خ دٍی ناسس کردًٍوەی وِوچٍی خبًًٍ یٌی دادوەران و داواکبری 
 -کبری مٍسٍر کراوە: %(٧١)ن دی کٍ 
ەوبرەی دادوەران و داواکبری ن دی  تبرندنب و یٍکٍ ئییاریٍ سٍربٍخۆکبن

 خبًًٍ یي کراو
 ٧٨ ٦/ُِوهێر

 ٣٦ وێًاٍیش
 1٣ دِۆک

 0 گُريیان
 1 شۆران

 12٣ کۆی گظخی
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 -خ دٍی ناسس کردًٍوەی وِوچٍی خبًًٍ یٌی شبرەاا:
 شبرەاایبنەوبرەی  تبرندنب و یٍکٍ ئییاریٍ سٍربٍخۆکبن

 21 ١/ُِوهێر
 01٤ ١/٦/ُِوهێر

 ٤0 شوێًاٍی
 ٤١ دِۆک
 ٧ شۆران
 0 ڕاپُڕیٌ
 ٣ ئاکرێ
 ٤ زاخۆ

 1 چُيچُياڵ
 1 کۆیُ

 ٧٣٧ کۆی گظخی
 

 -دەرئًٍجبم:

ناسیییس کیییردًٍوەی ویییِوچٍی خبًًٍ ییییٌی فٍرویییبًیٍراًی تییینٍی  /یٍکٍم 
ًٍجب ونیۆن دیٌیبر بیۆ تسک سٍد و  (٣٢١١١١١١١)شبرەاایبن نٍناًٍوەی ًدیکٍی 

ەیی خٍانٌٍی خکِوٍەی ٍَرنىیی کِردسیدبن ٍَروەکیِ مٍ نانٍیبًییًی وەاارە
 رباڵو کراوەەٍوەدارایی و ئببِری 

ناسیییس کیییردًٍوەی ویییِوچٍی خبًًٍ ییییٌی دادوەران و ئًٍییییاوبًی  /دووەم 
 دەرًٍچِوەر %(١١١)بٍ م دەرئًٍجبم  %(٧١)داواکبری ن دی بۆ ننژەی 

 

بٍ دواداچیییییِوًی ەیییییبییٍت بٍ کۆەیییییبیی َێٌیییییبًی  ەیىیییییی //ەیىیییییی دووەم
 -:سِودوًٍی بِوًی دووببرە مٍ بِودجٍی ن دی

ی میییژًٍی ەبییٍەیییبن تێکُێٌییبوە بییۆ وەاارەەییی کییبر و کبروبییبری کییۆوٍ یٍە
کیییبر کیییردن مٍسیییٍر سیییِودوًٍیان مٍ کٍواًٍییییاوبن و خیییبوەن تێیاوی یییدیٍ 

 ەبییٍەٍکبن و ەب ئێ دب َیچ داەبیٍکیبن بٍ دەسدىبن ًٍنٍی دِوەر
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دواداچیییِوًی ەیییبییٍت بٍ دووبیییبرە ٍَەویییبر کردًیییی  بٍ //ەیىیییی سیییک یٍم
 -:خدوٍت و تنٍی وەایفی

رەت و فٍروبًگٍکیییییبًی خکیییییِوٍەی ٍَرنىیییییی دوای بٍ دواداچیییییِوًی وەاا
کِردسییییییییدبن بٍ دیییییییییبر کٍوت کٍوا وەاارەەٍکییییییییبن و فٍروبًگٍکییییییییبًی 
ًٍبٍسییییدراو بٍ وەاارەت بٍ تییییک ی ئیىکبًیییییبت و دەواوییییی فٍروییییبًیٍران 

 -کبریبن مٍسٍر بببٍەی چبک بای کردووە بٍو شێِەیٍ:
ەوبرەی ئٍو دۆسیبًٍی  ەێییٌی

 ووردبیٌی کراوە
ەوبرەی دۆسیٍی 

 بًیٍرانفٍرو
 ە  ًبوی وەاارەت و دەسدٍکبن 

 شُرۆکایُحی ُِرێًی کْردشخان ةُ دەشج ٍُگُیظخْوەداحايان  
 

1 

 0 پُرهُياٍی کْردشخان حا ئێصخا هیژٍُیان پێک ٍُِێَاوە 
 ٣ ئٍُجْيٍُی وەزیران داحايان ةُ دەشج ٍُگُیظخْوە 
 ٧ وەزارەحی ٍاوخۆ  
 أ روًٍیاًی َێدەکبًی ئبسبی ی ًبوخۆدۆسیٍی کب داحايان ةُ دەشج ٍُگُیظخْوە 
 ب ی وٍدەًیدۆسیٍی فٍروبًیٍراً 2١٧2 1٣2٧ 
 2 ئٍُجْيٍُی دادوەری 1٤2 1٤2 
 ١ وەزارەحی داد ٧1٨2 0٣12 
 ٤ وەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ و حْێژیَُوەی زاٍصخی ٣2٤22 ٨٧٣٤ 
 ٨ وەزارەحی دارایی و ئاةْوری 1٧12١ ٦٤١٣ 

ُِردوو فُرياٍگُی حٍُدروشخی ُِوهێر و دِۆک  حٍُّا هُ دیْاٍی وەزارەت و
 کاریان هُشُر کردووە

 ٦ وەزارەحی حٍُدروشخی

 12 وەزارەحی پُروەردە 1١022٨ 1٣٨1٨2 
 11 وەزارەحی ڕۆطَتیری و الوان ٤2٣0 ٧1٣2 
 10 وەزارەحی ةازرگاٍی و پیظُشازی ٣022 ٣0٧٦ 
 1٣ وەزارەحی کظخْکاڵ و شُرچاوەکاٍی ئاو ٧٧٦1 12٨٣ 
 1٧ وەزارەحی کارەةا 1٧12٤ 1٧12٤ 
 12 وەزارەحی شاياٍُ شروطخیُکان 1٨٨٤ 101٧ 
 1١ وەزارەحی پالٍداٍان 12٧1 ٨٣٦ 
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 1٤ وەزارەحی ئُوقاف و کاروةاری ئاییَی 10٨١١ ٧٧٤٣ 
 1٨ دەشخُی يافی يرۆڤ ٣0٣ 1٤2 
دەشخُی گظخی ٍاوچُ کْردشخاٍیُکاٍی دەرەوەی  121 102 

 ئیدارەی ُِرێى
1٦ 

 02 دەزگای يییٌ 0٧٤ 100 
 01 دیْاٍی چاودێری دارایی ٣٨٦ ٣٨٦ 
 00 دەشخُی وەةُرِێَان ٧٨١ ٧٣١ 
 0٣ وەزارەحی کار و کاروةاری کۆيُاڵیُحی ١2٧٨ 1١٨٧ 
 0٧ وەزارەحی گْاشخَُوە و گُیاٍدن 22٧٨ ٣٨2٦ 
 02 وەزارەحی ئاوەدان کردٍُوە و ٍیظخُجێ ةْون 21٨٤ ٧٤٨1 
 0١ ەحی طُِیدان و ئٍُفاهکراوانوەزار 1٣2٦ 10٨٦ 
 0٤ وەزارەحی طارەواٍی 02٧1٤ 1٨٧٦٦ 
ِیچ داحایُکیان الٍُةْو هُةُر ئُوەی کاریان  

 هُشُر ٍُکردووە
 0٨ وەزارەحی پێظًُرگُ

 0٦ دەشخُی پاراشخٌ و چاککردٍُوەی ژیَگُ  ٣٨2 0٤0 
 کۆيصیۆٍی ةااڵی شُرةُخۆی ُِڵتژاردن و ڕاپرشی 2٣٧ 2٣٧ 

 
٣2 

 ٣1 دەشخُی دەشپاکی 02٣ 1٣٣ 
 

 -بٍربٍسدٍکبن:

ەیییییییبییٍت بٍ وەاارەەیییییییی ەًٍیروسیییییییدی , بٍننیییییییِەبٍری ن یییییییدی  -١
فٍرویییییییبًگٍی یبسیییییییبیی دەسیییییییدٍکٍوبن تٍیِەًییییییییی بٍ ٍَر یٍک مٍ 

سیییییینێىبًی , )بٍننییییییِەبٍراًی ن ییییییدی فٍروبًگٍکییییییبًی ەًٍیروسییییییدی 
بایبریییییییبن دا کٍ داەییییییبی ەٍواو  (نٍرویییییییبن , ٍَڵٍبییییییجٍ , ناتٍنیییییییي

بٍ دۆسییییییٍی فٍرویییییبًیٍران و ەویییییبرەی ئٍو دۆسییییییبًٍی سیییییٍببرەت 
وردبیٌیییی کیییراون مٍ ویییبوەی ٍَفیییدٍیٍک دا بٍ دەسیییدىبن بگیییبت مٍنٍو 
ٍَبییییییِوًی ئٍو بٍربٍسییییییدبًٍی کٍ دووچبریییییییبن بیییییییۆوە ەییییییبییٍت بٍ 
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فٍروییییبًیٍراًی ننک راوەکییییبن و ٍَبییییِوًی ًٍخۆشییییی کۆنۆًییییب دواەییییر 
نٍروییییبن  جیییبرنکی ەیییر تٍیِەًییییی تێیییِە کیییردًٍوە بٍننیییِەبٍری ن یییدی

وە وییییی دایٍوە کٍوا کبرەکییییبًی میژًٍکٍیییییبن ٍَڵ ٍسییییبرد بٍ َۆکییییبری 
 تک ًٍداًی وِوچٍر

 بِوًی ًٍخۆشی کۆنۆًب کبری میژًٍکبًی س س کردووەر -٦
 شێِاای ەٌبوب مٍ دەواوی فٍروبًیٍرانر -٣
وە م ًٍداًٍوەی وەاارەەییییییییی دارایییییییییی و ئییییییییببِوری بییییییییۆ ئٍو  -٢

ەٍکیییییییبن داوای نووًکردًٍوەییییییییبن ًِوسیییییییراواًٍی کٍ مٍ الیٍن وەاارە
 کردووە بۆ جک بٍ جک کردًی یبسبکٍر

اۆربٍی ئًٍیییییاوبًی میییییژًٍ الوەکییییی یٍکییییبن فٍروییییبًیٍری کییییۆًي و  -٢
 چبک بای دەیبًگرندٍوەر

ئێ یییدب ەویییبرەی ئٍو دۆسییییبًٍی ووردبیٌیییی کیییراون مٍ وەاارەت و  //ەێییٌیییی
ە فٍروبًگٍکٍکییییبًی خکییییِوٍەی ٍَرنییییه نۆراًکبریییییبن بٍسییییٍردا َییییبەِو

 (ئۆەۆوۆبێیییییییییل)بٍ م مٍبٍر ًٍبیییییییییِوًی َۆیٍکیییییییییبًی نِاسیییییییییدٌٍوە 
ًٍوییییبًدِاًیِوە جییییبرنکی ەییییر سییییٍرداًیبن بکٍیییییي و داەییییبی ًِنیییییبن مییییک 

 روەرنریي

بٍدواداچیییییییِوًی ەیییییییبییٍت بٍ ویییییییبف و  ەیىیییییییی //ەیىیییییییی چیییییییِارەم
ئیىدیبااەٍکیییبًی ویراەگراًییییی کٍس و کییییبری شییییٍَییان و ئًٍفییییبمکراوان و 

 -:یٍکبنایٌیاًی کراو و نیراوە سیبس

دوای بٍ دواداچییِوًی بییۆ جییک بٍ جییک کردًییی یبسییبی چبک ییبای ەییبییٍت 
 بٍ وەاارەەیییییی شیییییٍَییان بٍدییییییبر کٍوت کٍوا مییییییژًٍی بیییییب  و مییییییژًٍ

و کبرییییبن کیییردووە بیییۆ , الوەکیییییبن دروسیییس کیییردووە ەیییبییٍت بٍو بیییببٍەٍ 
 -تبککردًٍوەی می دی ًبوی شٍَییان بٍم شێِەیٍ:
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یًٍیییی و تێیییاچِوًٍوە بٍ می ییدی ایٌیییان داًییبًی ننکییبر و خ ییدٍی تۆم -١
 یرسکراو و نیراواًی سیب

 کبر مٍسٍر دۆسیٍی ایٌیان کراواًی سیبسی کراوە و بٍردەواوٍر -٦
 -دروسس کردًی سک فۆرم بۆ ٍَریٍک مٍ : -٣

 شٍَییاًی سًٍگٍر - أ
 ی جیٌۆسبییاًشٍَیی - ب
 ی َبو ەیاًشٍَیی - ج
جییک کردًییی  میژًٍیٍکییی ەییبییٍت تێکُێٌییراوە بییۆ وٍبٍسییدی جییک بٍ -٢

ی بٍشییییییی دووەم مٍ یبسییییییبی چبک ییییییبای ەییییییبییٍت بٍ (٦)وییییییبددەی 
 دۆسیٍی بٍرکٍوەِاًی چٍکی کیىیبییر

ی  (٦١١٧)ی سیییبڵی (١)مٍ ەنیییر نۆشیییٌبیی خِکىٍکیییبًی یبسیییبی ەویییبرە  -٢
 ر(یبسبی وبف و ئیىدیبااەی کٍسِکبری شٍَییان)ٍَوِار کراو 

وردبیٌیییی ًیییبردًٍوەی دۆسییییٍ ًیییِێ یٍکیییبن بیییۆ ئٍوەی جیییبرنکی ەیییر و -٩
 -ەێیا بکرنس بٍم شێِەیٍ:

دوو سییییییٍد ًٍوەت و تێییییییٌج دۆسیییییییٍی بٍننییییییِەبٍرایٍەی  (٦١٢) - أ
 ن دی کبروببری شٍَییان و ئًٍفبمکراواًی سنێىبًیر

دۆسیییییٍی بٍننییییِەبٍرایٍەی ن ییییدی کبروبییییبری بی ییییس و دوو  (٦٦) - ب
 شٍَییان و ئًٍفبمکراواًی نٍرویبنر

ٍرایٍەی دۆسییییٍی بٍننیییِەبتێیییٌج سیییٍد و شٍسیییس و چیییِار  (٢٩٢) - ت
 ن دی کبروببری شٍَییان و ئًٍفبمکراواًی ٍَومێرر

شییییٍش سییییٍد و شٍسییییس دۆسیییییٍی بٍننییییِەبٍرایٍەی ن ییییدی  (٩٩١) -د
 کبروببری شٍَییان و ئًٍفبمکراواًی دَۆکر
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دۆسییییٍی بٍننیییِەبٍرایٍەی کبروبیییبری شیییٍَییان و  ٍَشیییدب و ًیییۆ (٠١) -ه
 ئًٍفبمکراواًی کٍرکِکر

اارەەییییییییییییی تێ ییییییییییییىٍرنٍ وە ئٍو دۆسیییییییییییییبًٍی کٍ مٍ الیٍن وە -٧
بٍننییِەبٍرایٍەی خبًًٍ یییي َییبەِون جییبرنکی ەییر ننییک دەخییرنٌٍوە بییۆ 

 ئٍوەی بایبری مٍسٍر بیرنسر
مییییییژًٍی ەیییییبییٍت تێکُێٌیییییراوە بیییییۆ تێییییییاچِوًٍوە بٍ دۆسییییییٍی  -٠

 ەب بًٍی جیٌۆسبییر
ننٌىیییبیی ەیییبییٍت بٍ خِنٌیییین و چبرەسیییٍری ەًٍیروسیییدی ًیییبردًی  -١

 ایرانربۆ سٍرۆکبیٍەی ئًٍجِوًٍی وە
 

ەیىییییییی بٍ دواداچییییییِوًی ەییییییبییٍت بٍ ەوێرکییییییبری  //تێییییییٌجٍمەیىییییییی 
 -خبًًٍ یٌی تێ ىٍرنٍ و تبسٍوان:

میییژًٍ بییۆ جییک بٍ جییک کردًییی  (٢)مٍ وەاارەەییی تێ ییىٍرنٍ میییژًٍی بییب  و 
 -یبسبی چبک بای تێکُێٌراوە کٍ بریدیي مٍ:

 

و خدوٍەیییی ئٍف یییٍران و  یمییییژًٍی تێییییاچِوًٍوە بٍ دۆسییییٍی کٍسییی -1
 اران و َێدەکبًی تێ ىٍرنٍی کِردسدبنرتنٍد
مییییییژًٍی ئبویییییبدەکردن و تێییییییاچِوًٍوە بٍ می یییییدی کٍواًٍییییییاوبًی  -٦

 سًٍگٍر و شٍَییاًی ایٌیووی َێدی تێ ىٍرنٍ و فٍروبًیٍرانر
 میژًٍی تێیاچِوًٍوەی ویالکبەی َێدەکبًی تێ ىٍرنٍر  -٣
 مییییژًٍی ننک  یییدي و یٍک  یییدٌی بیییِودجٍی َێدەکیییبًی تێ یییىٍرنٍ و -٢

یٍک  ییییدي و ووردبیٌییییی کردًییییی خٍرج کردًییییی می ییییدٍکبًی وییییِوچٍی 
 تێ ىٍرنٍر
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مییییژًٍی ئبویییبدە کردًیییی می یییدی تبسیییٍواًبًی دام و دەانیییب خکیییِوی و  -٢
 و خیدبییییی و کٍسییییبیٍەی و مێ رسییییراوان مًٍییییبو َێدەکییییبًی تێ ییییىٍرنٍ

 نِاسدٌٍوەیبن بۆ سٍر ویالکی َێدەکبًی ًبوخۆر
 
 مٍ  (٠١٩١)برە وەاارەەیییییییییی تێ یییییییییىٍرنٍ بٍ ًِوسیییییییییراوی ەوییییییییی
داوایییییبن مٍ وەاارەەیییییی دارایییییی و ئیییییببِوری کیییییردووە کٍوا  (٦٦/١/٦١٦١)

ننٌىیییبیی ەیییبییٍت دەربکیییبت بیییۆ جیییک بٍ جیییک کردًیییی , کٍ ئٍوٍش بیییۆەٍ 
ی (٦)کردًیییی یبسیییبی چبک یییبای ەویییبرە ًٍبٍربٍسیییدێک بیییۆ جیییک بٍ جیییک 

, وە نرفدێکیییییی ەرییییییبن ًٍبیییییِوًی بٍراییییییی تێِی یییییس مٍ  (٦١٦١)سیییییبڵی 
داوٍاراًییییین , دەسییییس بٍکییییبر بییییِون , )بًیبًٍ وەک دۆسیییییٍی کٍسیییییٍک
 ر(نِاسدٌٍوە , باواًبوٍ

  بییییییۆ کییییییبرکردن مٍ تێیییییییاچِوًٍوە بٍ می ییییییدی کٍواًٍیییییییاوبن و
مٍ  (٧٢١٣)شییییییییٍَییان و نِاسییییییییدٌٍوەیبن بٍ ًِوسییییییییراوی ەوییییییییبرە 

کیییییییردووە کٍ می یییییییدی  (٠١و  ٧١)داواییییییییبن مٍ یٍکٍکیییییییبًی  (١/١/٦١٦١)
 یییییٌی شییییٍَییان و کییییۆچ وییییِوچٍی ئٍف ییییٍران و تنٍداراًییییی خبًًٍ

 کردوواًی کٍواًٍیاوبن بۆ سٍر ویالکی وەاارەەی دارایی و ئببِریر
میییییییژًٍیٍک مٍ سییییییٍرۆکبیٍەی  (٦٦/١/٦١٦١)مٍ  (٢٦٣١)فٍروییییییبًی ەوییییییبرە 

ئًٍجیییِوًٍی وەاییییران تێکُێٌیییراوە بٍ وٍبٍسیییدی نِاسیییدٌٍوەی دۆسییییٍی 
 خبًًٍ یییییٌبن و کٍواًٍیییییاوبًی سییییًٍگٍر و تٍک کٍوەییییِوان مٍ وەاارەەییییی

بٍننییییِەبٍرایٍەی  /تێ ییییىٍرنٍ بییییۆ سییییٍر وەاارەەییییی دارایییییی و ئییییببِوری 
ن ییییدی خبًًٍ یییییي ئٍو نرفدییییبًٍی َییییبەِوًٍەٍ تییییێش بییییۆ جییییک بٍ جییییک 

 -کردًی ئٍو بانٍیٍ بریدی یٍ مٍ:
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ًٍبیییِوًی دۆسییییٍی خبًًٍ ییییٌبن و کٍواًٍییییاوبن و کیییۆچ کیییردووان و  -
 ٧١)شیییٍَییان مٍ دییییِاًی وەاارەەیییی تێ یییىٍرنٍ ەیییبییٍت بٍ یٍکٍکیییبًی 

 ر(٠١و 
ًٍبیییییِوًی مییییییژًٍی تدی یییییکی ەیییییبییٍت بیییییۆ دووبیییییبرە ت یییییکٌیي بیییییۆ  -

 کٍواًٍیاوبًی سًٍگٍرر
بەی کبروًٍیییییاًی خبًًٍ یییییٌبًی سییییٍر بٍ نرفدییییی نِاسییییدٌٍوەی ویالکیییی -

وەاارەەییییییی تێ ییییییىٍرنٍ کٍ تیییییینٍی سییییییٍرببایبن ٍَیٍ بییییییۆ سییییییٍر 
 ربٍننِەبٍرایٍەی ن دی خبًًٍ یٌی دارایی و ئببِری

 
بٍ ویالکییییبەی َێدەکییییبًی تێ ییییىٍرنٍ ەییییبکِ بییییۆ بییییانٍی تێیییییاچِوًٍوە  *

 ئێ دب شێِەی َێدەکبن و ویالکٍکٍی دیبری ًٍکراوەر

ًِوسییییراوەکبًی وەاارەەییییی تێ ییییىٍرنٍیبن وە م  (٠١و  ٧١)یٍکٍکییییبًی  -
 ًٍداوەەٍوەر

ەییبکِ ئێ ییدب وەاارەەییی تێ ییىٍرنٍ ًٍنٍی ییدِوًٍەٍ ئًٍجییبم بییۆ داًییبًی  -
یٍکٍکییییییبًی تٍیکٍربًٍیییییییی ویالکییییییی وەاارەەییییییی تێ ییییییىٍرنٍ مٍنٍو 

 مٍسٍر ەوبرە و جۆری  یبدەکبن چًٍی بێس و چۆن بێسر (٠١و٧١)
 
 
 

بییییانٍی یٍک  ییییدي و ننک  ییییدٌی بییییِودجٍی َێدەکییییبًی تێ ییییىٍرنٍ و  *
 ووردبیٌی خٍرج کردًی می دی وِوچٍر

باییییییییبر دراوە بٍ  (٦١/١/٦١٦١)مٍ  (٧١٢١)بٍ تیییییییک ی فٍرویییییییبًی ەویییییییبرە  *
مٍ بٍننیییییِەبٍرایٍەی  یٍک  یییییدٌی یٍکٍکیییییبًی مٍ یٍک یٍکٍی ەوێرییییییبری
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ن یییییدی بیییییِدجٍ و بٍرًبوٍکیییییبن مٍ یٍک یٍکٍی ەوێرییییییبری سیییییٍرببرای و 
چییییبودنری کردًییییی بٍ م مٍ نووی جییییک بٍ جییییک کییییردًٍ و بٍرە و تییییێش 

 چِوًی بٍ خۆوە ًٍدیِوەر
بیییانٍی ئبویییبدەکردًی می یییدی تبسیییٍواًبن و نِاسیییدٌٍوەیبن بیییۆ ویالکیییی   -

 وەاارەەی ًبوخۆر
ِو کٍوا می ییدی ئبوییبدە کییراوی تبسییٍواًبن نرفدییی ئٍو بییانٍیٍ مٍوە دابیی -

الی مییییییژًٍکٍ ًٍبیییییِو , وە داوا دەکٍن کٍوا تبسیییییٍواًٍکبن ٍَر مٍسیییییٍر 
 ویالکی وەاارەەی تێ ىٍرنٍ بىێٌک چًِکٍ دوو یبسبی جیبوااەر

تێِی یییدٍ مییییژًٍ مٍنٍو الیًٍیییی تٍیِەًییییییار ننک  یییدٌٍوە بیییکٍن بیییۆ  -
 تبسٍواًبن بٍ تک ی تنٍی سٍرببایر

 
ەیىیییی بٍ دواداچیییِوًی ەیییبییٍت بٍ کیییردًٍوەی ئٍەوێیییری  //ەیىیییی شٍشیییٍم 

 -:ەبییٍت بٍ تێیاًی وِوچٍ و نٍناًیًٍوەی  ٍراە ببارنبًی یٍکبن

وەاارەەیییی داراییییی و ئیییببِری و بیییبًکٍ )ەیىٍکٍویییبن سیییٍرداًی ٍَریٍک مٍ 
وبًیید درنییژ  (٣)کییرد و مٍ دوای ەٍواو بییِوًی وییبوەی  (بنیییببارنییبًی یٍکبً

 یییبًِن ەدصییییل امیییییِن )کیییبر بٍ  ەی  ٍراەکیییبنکیییردًٍوە بیییۆ نٍناًییییًٍو
دەکرنیییس و بٍو بیییااًٍ تیییبرە  (امىێییییل ١١٧٧)م یییٌة  (٢٩)امدکِوییییة امىیییر ه 

 -نٍناوەەٍوە:

سییییک سییییٍد و ًٍوەت ونیییییۆن دیٌییییبر نٍناوەەٍوە بییییۆ  (٣١١١١١١١١) -١
 ببًکی اانرۆسر

نٍناوەەٍوە بیییۆ دیٌیییبر سیییٍد و تًٍجیییب و سیییک ونییییۆن  (١٢٣١١١١١١) -٦
 رببًکی رٌکبوە
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جییییک بٍ جییییک   ییییدِن بٍ بٍننییییِەبٍرایٍەی یٍکییییبًییوە ننکبرەکییییبن نٍ -
 ر(ٍَومێر و سنێىبًی و دَۆک)کردًی 

وە ٍَروەَیییب ًِوسیییراوی فٍرویییی کیییراوە بیییۆ بٍننیییِەبٍرایٍەی یٍکیییبًی  -
ننکبرەکیییییبن  (ٍَومێیییییر و سییییینێىبًی و دَیییییۆک)جیییییک بٍ جیییییک کردًیییییی 

 نٍی دِەەٍ نانٍیبًین و فرۆشدٌی ئبشکرار
 نیراوًٍەٍوە:ئٍو باە  ٍرااًٍی وەر- 
 (٠٦٠١١١١١١)وەرنیییییییرەٌٍوەی  ٍرای ئبسیییییییبًکبر مٍ بیییییییبًکی اانیییییییرۆس  -

 سٍد و بی س و ٍَشس ونیۆن دیٌبرر ٍَشس
سییییٍد و (١٢٣١١١١١١)وەرنییییرەٌٍوەی  ٍرای ئبسییییبًکبر مٍ بییییبًکی رٌکییییبوە  -

 تًٍجب و سک ونیۆن دیٌبرر
ت وخٍ (٧٣١١١١١)وەرنییییییرەٌٍوەی  ٍرای ئبسییییییبًکبر مٍ بییییییبًکی کییییییۆیٍ  -

 دیٌبررٍَاار سٍد ونیۆن و سک 
چیییل و ًیییۆ  (٢١٦١٠١١١)وەرنیییرەٌٍوەی  ٍرای ئبسیییبًکبر مٍ بیییبًکی نیییۆیژە  -

 دیٌبررٍَاار ونیۆن و دوو سٍد و ًٍوەت و ٍَشس 
داوای  (١/١/٦١٦١)مٍ  (١١٩)بییییییبًکٍ ببارنبًیٍکییییییبن بٍ ًِوسییییییراوی ەوییییییبرە 

تێکُێٌیییییبًی مییییییژًٍیٍک دەکیییییبت مٍ وەاارەەیییییی داراییییییی کٍ ًیییییِنٌٍری 
ۆویییییبری ن یییییدی خیییییبًِبٍرەی ٍَومێیییییر , ًیییییِنٌٍری بٍننیییییِەبٍرایٍەی ە

و  بێییییسی ٍَومێییییری ەێیییییا دبٍننییییِەبٍرایٍەی جییییک بٍ جییییک کردًییییی دا
دەسیییس  (یێقیییِب برَیییبن امیییییي خ یییبم امیییییي)ًیییِنٌٍری خۆشییییبن بٍننییید 

 رًی بن کرد

  ٍکیییۆی نٍناًییییًٍوەی  ٍرای ئبسیییبًکبری مٍ ٍَومێیییر و دَیییۆک بریدیییی ی
 و تێٌج سٍد ٍَاار دیٌبرریٍک ونیبر و سٍد ونیۆن  (١١١١٢١١١١١)مٍ 
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 ٍراەکییییبن و شییییێِااەکبن و بییییای )ئٍوٍی خییییِارەوە می ییییدی سییییٍرجٍم 
مٍ الیٍن بٍننیییییییییِەبٍرایٍەی ن یییییییییدی بیییییییییبًکٍ کٍ نٍننٌییییییییییراوەکبًٍ 

 -ببارنبًیٍکبن ئبوبدە کراوە:
 ە( ١٣/١١/٦١٦١ ) ئٍم داەبیبًٍی خِارەوە َی نۆەاًی تێش /ەێییٌی 

کۆی ن دی  ی سِوکۆی ن د کۆی ن دی  ٍرا تبرندنب ەوبرە
 کۆی ن دی رصیی نٍننٌراو

 ٨1٧١٨0٧٦2٣٦1 1,2٤2,2٦٣,٦٨2 ٣٤٧,0٣٧,١1١,١1٣ ٣٧١,٦٣٣,2١٤,٤١٣ ُِوهێر 1
 110,00١,12٣,٤٤٧ 12٦٤٧٦٨22 ٣٣,٦2٤,12٦,٨1٦ ٤٨,٣٤٨,٤٧٣,٤22 شوێًاٍی 0
 1,٨22,01٨,222 ٍی یُ ٨22,01٨,222 1,222,222,222 دِۆک ٣

 ١٦٠,٧٩٣,٠١٦,١٩٢ ١,١٠٢,٠٢٣,٧٠٢ ٢١١,١٢٩,١٢٢,٢٣٦ ٢٦٩,٣١٦,٣١١,٢١٠ کۆی ن دی

 ئبوبری ببًکٍ ت  ۆنیٍکبن

گْژيُی ةُ ِاواڵحی 
 دراوە

 پارەی ياوە الی ِاواڵحیان گْژيُی پارەی گُراوە

٧٠2٣0٠٧٨1٠٨١٤٠٤22 1٠١٦0٠٤2٨٠٨٧٨٠2٣١ 0٠٣٣٦٠٤٣0٠21٦٠١١٧ 

 وردەکبری ایبەر بٍم شێِەی الی خِارەوەیٍ

  ٍرای خبًِبٍرە

ٍاوی  ژ
اٍكة  

گْژيُی ةُ ِاواڵحی 
 دراوە

گْژيُی پارەی 
 گُراوە

پارەی ياوە الی 
 ِاواڵحیان

ژيارەی 
شْوديٍُدەکا

 ن

کۆی  1
گظخ
 ی 

٣٠01٧٠2٦٣٠١22٠٣2
2 

1٠٣٣٤٠0٧٦٠٦١0٠٧0
١ 

1٠٨٤٤٠٣٧٣٠١٦0٠٨٤
٧ 

022٠٨٣2 



0202سااڵنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى ڕاپۆرتى   
 

90 
 

  ٍرای ک دِکبو

گْژيُی ةُ  ٍاوی ةاٍك ژ
 ِاواڵحی دراوە

گْژيُی پارەی 
 گُراوە

پارەی ياوە الی 
واڵحیانِا  

ژيارەی 
 شْوديٍُدەکان

ةاٍکی  1
کظْکاڵی 

 ُِوهێر

٤0٠٧٤٦٠٦٨2٠١22 ٧٨٠٣١0٠٤2٦٠٣22 0٧٠11٤٠0٤١٠٣22 0٠٦٤2 

ةاٍکی  0
کظْکاڵی 
 طُقاڵوە

1٦٠١٣٧٠٦٤1٠222 ٨٠٧21٠٧٨1٠022 11٠1٨٣٠٧٦2٠022 ١٨٤ 

ةاٍکی  ٣
کظْکاڵی 

 دِۆك

٧٦٠22٦٠2٨٣٠222 0٣٠00٣٠011٠222 02٠٤٨2٠٨٤0٠222 1٠٨٦0 

ی ةاٍک ٧
کظْکاڵی 
 شوێًاٍی

٧1٠٣٣2٠٨٧1٠222 ٣٣٠٤1٧٠٦2٤٠٧22 ٤٠١02٠٨٨٣٠١22 0٠2١٨ 

ةاٍکی  2
کظْکاڵی 
 گُريیان

١٠٨٨0٠٧٧0٠222 ٣٠2٨٤٠1٨2٠022 ٣٠٤٦2٠02١٠٤22 ٣12 

ةاٍکی  ١
کظْکاڵی 
 ڕاپُڕیٌ

2٠2٨٣٠٧22٠022 0٠٧١1٠٤1٣٠٦١2 ٣٠101٠٤٧1٠0٦2 02 

گروپ  ٤
 کظخْکاڵ

٦٠٨21٠٣٤2٠222 ١٠٦0٨٠٣٤٤٠222 0٠٦00٠٦٦٨٠222 10 

 ٨٠٧2٦ ٣٠٤٨1٠222٠1٣0٠0٧٨ 10١٠00٦٠١2٣٠1١2 02٧.٤٤٤٠12٣٠٦22 کۆی گظخی ٨
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  ٍرای تی ٍسبای

گْژيُی ةُ  ٍاوی ةاٍك ژ
 ِاواڵحی دراوە

گْژيُی پارەی 
 گُراوە

پارەی ياوە الی 
 ِاواڵحیان

ژيارەی 
 شْوديٍُدەکان

ةاٍکی  1
پیظُشازی 

 ُِوهێر

12٠0٦2٠٤٤2٠222 ٨٠١00٠٧2١٠222 ١٠١١٨٠٣١٦٠222 ٧٦ 

ةاٍکی  0
پیظُشازی 

 دِۆك

02٠٤0٤٠0١0٠222 ٤٠٣٣١٠٣2٣٠022 1٣٠٣٦2٠٦2٦٠022 21 

ةاٍکی  ٣
پیظُشازی 

 شوێًاٍی

٤٠١12٠2٣٨٠222 ٧٠٣٦٣٠٧02٠222 ٣٠001٠١1٨٠222 ٣2 

 1٣2 0٣٠0٨2٠٦٧١٠022 02٠٣20٠10٦٠٤22 ٧٣٠١٣٣٠2٤١٠222 کۆی گظخی ٧

 

  ٍرای ًی دٍجک کردن

ةُ گْژيُی  ٍاوی ةاٍك ژ
 ِاواڵحی دراوە

گْژيُی پارەی 
 گُراوە

پارەی ياوە الی 
 ِاواڵحیان

ژيارەی 
 شْوديٍُدەکان

ةاٍکی  1
ٍیظخُجێ 

کردن 
 ُِوهێر

0٣2٠2٦٨٠٧٤2٠222 ٦2٠٧٨٧٠٧٤2٠222 1٣2٠11٧٠222٠222 ٨٠٧٧1 

ةاٍکی  0
ٍیظخُجێ 
 کردن دِۆك

٤٤٠٦02٠٤٣2٠222 ٣٣٠١٨٣٠٦١2٠222 ٧٧٠0٣١٠٤١٦٠222 0٠٨٣0 
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ةاٍکی  ٣
جێ ٍیظخُ

کردن 
 شوێًاٍی

0٨2٠٤0٨٠٤٨0٠222 ٤٦٠٤٧٤٠١٦2٠022 1٤٨٠٦٨1٠2٦0٠٣22 12٠١2٧ 

 01٠٦0٤ ٣2٨٠٣٣1٠٨١1٠٨22 02٨٠٦1١٠102٠٤22 2١٤٠0٧٤٠٦٨0٠222 کۆی گظخی ٧

 

  ٍرای نٍشس ونِاار

گْژيُی ةُ  ٍاوی ةاٍك ژ
 ِاواڵحی دراوە

گْژيُی 
پارەی 
 گُراوە

پارەی ياوە الی 
 ِاواڵحیان

ژيارەی 
نشْوديٍُدەکا  

ةاٍکی گُطج  1
 وگْزار ُِوهێر

0٠0٣2٠222٠222 ٣٨٠222٠222 0٠1٦0٠222٠222 02 

ةاٍکی گُطج  0
 وگْزار دِۆك

2 2 2 2 

ةاٍکی گُطج  ٣
 وگْزار شوێًاٍی

2 2 2 2 

 02 0٠1٦0٠222٠222 ٣٨٠222٠222 0٠0٣2٠222٠222 کۆی گظخی ٧

 

ٍەی وە بٍ تێییی می ییدێو کٍوا مٍ وەاارەەییی کییبر و کبروبییبری کییۆوٍ ی  .5
و شییییێِاەکبًی و بییییای  (بچییییِك)دەسییییدىبن کٍوت سییییٍرجٍم  ٍرای 

نٍرنٌیراوی ەێیا رووًکراوەەٍوە کٍوا َبوتێچی راتۆرەىیبن کیراوە بٍو 
 (٦٢/١١/٦١٦١)تێٍ کۆی ن دی بٍم شێِەی خِارەوەیٍ ەب ننکٍوەی 
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  ٍرای بچِك

ةڕی پارەی  ٍْشیَگُ ژ
 خُجکراو 

ةڕی پارەی 
 گُڕاوە

ە ةڕی قُرزی ياو ةڕی غُرايُ
 الی شْوديٍُد

ٍْشیَگُی  1
 ُِوهێر

0٧٠221٠022٠222 10٠٤21٠٣2٤٠2١2 1٨١٠٨22٠٤22 11٠٣٧٦٠٨٧0٠٧٧2 

ٍْشیَگُی  0
 شوێًاٍی

00٠٣1٧٠٤22٠222 1٧٠212٠0٧2٠122 ٨٨٠10٦٠222 ٨٠٣2٧٠٧2٧٠٦22 

ٍْشیَگُی  ٣
 دِۆك

00٠٨22٠022٠222 10٠٨1٣٠٨٤2٠٣1٣ ٤1٦٠12٨٠22٦٠٦٦ ٦1٠٣٤٦٠١٨٣ 

ٍْشیَگُی  ٧
انگُريی  

٤٠٤2١٠222٠222 ٧٠202٠٦١2٠٤22 0٦٠٤٧٨٠222 ٣٠1٨2٠2٣٧٠022 

 ٣0٠٨02٠٤11٠0٤٣ ١0٣٠٨٧1٠0٦2 ٧٧٠221٠٧٣٨٠٤0٤ ٤١٠٨٤٤٠122٠222 کۆی گظخی 2
 

ەیىیییی بٍ دواداچیییِوًی ەیییبییٍت بٍ تییینٍی سیییٍرکردەیی  //ەیىیییی خٍوەٍم 
 -:(وێِم)

ەیىییییی تێکُییییبەِو بییییۆ بییییببٍەی وێِوٍکییییبن مٍ سییییٍرداًی وەاارەت و دام و 
 ەانبکبًی د

خکیییِوٍەی ٍَرنىیییی کیییرد مٍ ئًٍجبوییییا بٍ دییییبر کٍوت کٍوا مٍ سیییٍرجٍم 
وەاارەت و فٍروبًگٍکییبن َیییچ میییژًٍیٍک بییۆ ئٍو بییببٍەٍ تێییک ًٍَێٌییراوە 

ًِوسییییییراو وە وییییییی ن ییییییدبًیًی سییییییٍرۆکبیٍەی ەًٍُییییییب بٍ شییییییێِەی 
ییییییبن داوەەٍوە بٍو (٦/١١/٦١٦١)مٍ  (٣٣٩٦)ئًٍجیییییِوًٍی وەاییییییران ەویییییبرە 

 -ەوە:شێِەیٍی خِار
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 ەوبرەی وێِم ًبوی وەاارەت و دەسدٍ ە
 ٍی یُ پُرهُياٍی کْردشخان 1
 زاٍیاری یُکان دوایی دەیَێرن شُرۆکایُحی ُِرێًی کْردشخان 0
 ٣ وەزارەحی پُروەردە ٣
 ٧ وەزارەحی دارایی و ئاةْری ٧
 2 وەزارەحی ڕۆطَتیری و الوان 2
 1 وەزارەحی ةازرگاٍی و پیظُشازی ١
 ٣ کارەةا وەزارەحی ٤
 ٍی یُ وەزارەحی داد ٨
 ٧ وەزارەحی ئُوقاف و کاروةاری ئاییَی ٦
 ٍی یُ ئٍُجْيٍُی دادوەری 12
 ٦٨ وەزارەحی ٍاوخۆ 11
 ٣ وەزارەحی حٍُدروشخی 10
 0 وەزارەحی کظخْکاڵ و شُرچاوەکاٍی ئاو 1٣
 1 وەزارەحی گْاشخَُوە و گُیاٍدن 1٧
 ٍی یُ وەزارەحی پالٍداٍان 12
 ٧ ەزارەحی کار و کاروةاری کۆيُاڵیُحیو 1١
 ٍی یُ وەزارەحی پێظًُرگُ 1٤
 1 وەزارەحی طُِیدان و ئٍُفاهکراوان 1٨
 ٨ وەزارەحی طارەواٍی و گُطج و گْزار 1٦
 ١ وەزارەحی ئاوەداٍکردٍُوە و ٍیظخُجێ کردن 02
 1 وەزارەحی شاياٍُ شروطخی یُکان 01

 0 ی زاٍصخیوەزارەحی خْێَدٍی ةااڵ و حْێژیَُوە 
 ٍی یُ دیْاٍی چاودێری دارایی 00
 ِاوکار ٍُةْون دەشخُی وەةُرِێَان 0٣
 ٍی یُ دەشخُی شُرةُخۆی يافی يرۆڤ 0٧
 ٍی یُ فُرياٍگُی ڕێکخراوە ٍاحکْيییُکان 02
 1 ئُکادیًیای کْردی 0١
دەشخُی گظخی ٍاوچُ کْردشخاٍیُکاٍی دەرەوەی  0٤

 ٍاوچُی ُِرێى
 ٍی یُ

 ٍی یُ ةااڵی شُرةُخۆی ُِڵتژاردٍُکان و ڕاپرشی کۆيصیۆٍی 0٨
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 ٍی یُ دەزگای گظخی کاروةاری يییٌ 0٦
 1 فُرياٍگُی پُیْەٍدی یُکاٍی دەرەوە ٣2
 ِاوکار ٍُةْون  ئٍُجْيٍُی ةااڵی خاًٍان ٣1
 ٍی یُ دەشخُی پاراشخٌ و چاککردٍی ژیَگُ ٣0

 

 -ئبسدًٍگٍکبن:

 خبًًٍ یيبٍ دواداچِوًی ەبییٍت بٍ  /ەیىی یٍکٍم

 -ئبسدًٍگٍکبن:

مٍبٍر جک بٍ جک کردًیی سی یدٍوی ئٍمیکدرۆًیی بیۆ بٍننیِەبٍرایٍەی ن یدی 
)خبًًٍ یٌی کٍ چِار سبڵٍ بٍ ٍَوبًٍَگی مٍنٍو ننک راوی  UNDP)  کبری

مٍسٍر دەکٍن وە ئێ یدب خٍریکیي خیِمی ناَێٌیبن وەردەنیرن بیۆ جیک بٍ جیک 
یبروٍەیییەرە ییا ئًٍجبویاًی چًِکٍ ئٍم سی دٍوٍ خۆی مٍ خۆکردن و 

بییۆ جیییک بٍ جییک کردًیییی یبسییبی چبک یییبای ٍَر ٍَڵٍ و کٍم و کیییِرەیٍک مٍ 
فٍروییبًی داوٍاراًییین ەییبکِ خبًًٍ یییي کییردن ٍَبێییس سی ییدٍوٍکٍ وەری 

 ًبنرنسر
بٍ دواداچیییِوًی ەیییبییٍت بٍ کۆەیییبیی َێٌیییبًی سیییِودوًٍی  /ەیىیییی دووەم

 بِوًی دووببرە مٍ بِدجٍی ن دیر

 ک بٍ جک کردًی یبسبکٍرَیچ بٍربٍسدێک ًٍبِو مٍ ج 
بٍ دواداچیییِوًی ەیییبییٍت بٍ دووبیییبرە ٍَەویییبر کردًیییی  /ەیىیییی سیییک یٍم

 خدوٍت و تنٍی وەایفیر

بییییییِوًی ًٍخۆشییییییی کۆنۆًییییییب و باڵوبییییییِوًٍوەی تٍەییییییبکٍ مٍ ًێییییییِ  -١
فٍروییییبًیٍران َۆکبرنییییک بییییِوە بییییۆ س ییییس بییییِوًی کییییبری میژًٍکییییبًی 

 چبک بایر



0202سااڵنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى ڕاپۆرتى   
 

96 
 

 شێِاای ەٌبوب مٍ دەواوی فٍروبًیٍرانر -٦
بیییبیکۆت کردًیییی دەواویییی فٍرویییبًیٍران مٍبٍر تیییک ًٍداًیییی ویییِوچٍ بٍ  -٣

 ەبییٍت مٍ فٍروبًگٍکبًی ەًٍیروسدی نٍرویبنر
 ینوون ًٍکیییییردًٍوەی ەٍواو بیییییۆ کیییییبر کیییییردن مٍسیییییٍر فٍرویییییبًیٍراً -٢

 ننک راوەکبن و چۆًیٍەی وبوٍڵٍ کردن مٍنٍو دۆسیٍکبًیبنر
ئٍو ترسیییییبراًٍی وە م ًٍداًٍوەی وەاارەەییییی دارایییییی و ئییییببِری بییییۆ  -٢

 (٦١٦١)ی سیییبڵی (٦)کٍ مٍ ئًٍجیییبوی کیییبرکردن بٍ ننٌىیییبیی داراییییی ەویییبرە 
 مٍ الیٍن وەاارەەٍکبًٍوە ئبناسدٍیبن دەکرنسر

اۆربٍی ئًٍییییییاوبًی مییییییژًٍ الوەکیییییی یٍکیییییبن فٍرویییییبًیٍری کیییییۆًي و  -٩
 چبک بای دەیبًگرندٍوەر

 بٍدواداچییییِوًی ەییییبییٍت بٍ وییییبف و ئیىدیبااەٍکییییبًی /ەیىییییی چییییِارەم
ویراەگراًیییی کٍس و کیییبری شیییٍَییان و ئًٍفیییبمکراوان و ایٌییییاًی کیییراو و 

 نیراوە سیبسیٍکبنر

 یبن ًٍبِورگَیچ ئبسدًٍ

بٍ دواداچییییِوًی ەییییبییٍت بٍ ەوێرکییییبری خبًًٍ یییییٌی  /ەیىییییی تێییییٌجٍم
 -تێ ىٍرنٍ و تبسٍواًبن:

دەرًٍکردًیییییی ننٌىیییییبیی ەیییییبییٍت بٍ َێدەکیییییبًی تێ یییییىٍرنٍ مٍ الیٍن  -١
 و ئببِریر وەاارەەی دارایی

 -ًٍبِوًی بٍرایی تێِی س مٍ دۆسیٍی َێدەکبًی تێ ىٍرنٍ وەک : -٦
 ینفٍروبًی داوٍاراً - أ
 فٍروبًی دەسس بٍکبر بِون - ب
 فٍروبًی نِاسدٌٍوەی ناەە   -ج
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 باواًبوٍ -د
ًٍبیییِوًی دۆسییییٍی خبًًٍی یییبن و کٍواًٍییییاوبن و کیییۆچ کیییردووان و  -٣

 ٧١)بٍ یٍکٍکیییبًی شیییٍَییان مٍ دییییِاًی وەاارەەیییی تێ یییىٍرنٍ ەیییبییٍت 
 ر(٠١و 
ًٍبییییِوًی میییییژًٍی تدی ییییکی ەییییبییٍت بییییۆ دووبییییبرە ت ییییکٌیي بییییۆ  -٢

 کٍواًٍیاوبًی سًٍگٍرر
نِاسییییدٌٍوەی ویالکییییی کبروًٍیییییاًی خبًًٍ یییییٌی سییییٍر بٍ وەاارەەییییی  -٢

تێ ییىٍرنٍ کٍ تیینٍی سییٍرببایبن ٍَیٍ بیییۆ سییٍر بٍننییِەبٍرایٍەی ن یییدی 
 خبًًٍ یٌی وەاارەەی دارایی و ئببِریر

ًِوسییییییراوەکبًی وەاارەەییییییی تێ ییییییىٍرنٍ وە م  (٠١و٧١)ٍکییییییبًی یٍک -٩
 ًبدەًٍوەر

ًٍبیییییِوًی تٍییییییکٍر بًٍییییییی ویالکیییییی وەاارەەیییییی تێ یییییىٍرنٍ مٍنٍو  -٧
مٍسیییٍر ەویییبرە و جیییۆری  یبدەکیییبن , چًٍیییی و چیییۆن  (٠١و٧١)یٍکٍکیییبًی 

 بێسر
نرفدییییی ًٍبییییِوًی می ییییدی تبسییییٍواًبن سییییٍر بٍ ویالکییییی وەاارەەییییی  -٠

 تێ ىٍرنٍر
بٍدواداچیییِوًی ەیییبییٍت بٍ کیییردًٍوەی ئٍەوێیییری ەیییبییٍت  /ەیىیییی شٍشیییٍم

 بٍ تێیاًی وِوچٍ و نٍناًیەوەی  ٍراە ببارنبًیٍکبنر

 َیچ ئبسدًٍگێکیبن ًٍبِور

   (وێِم)بٍ دواداچِوًی ەبییٍت بٍ تنٍی سٍر کردەیی  /ەیىی خٍوەٍم

 َیچ ئبسدًٍگیبن ًٍبِور
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ەیییبکِ  ١/١/٦١٦١)ئبویییبری مییییژًٍی دەرخ یییدٌی ناسیییدی یٍکیییبًی مٍ ویییبوەی 
 -بٍم شێِەیٍیٍ: (٣١/١٦/٦١٦١
 

ًِسراو کراوە بۆ الیًٍی  )إحالة(نەواًٍی مێکۆڵیٌٍوەکبن کراوە  داخراو
تٍیِەًیییار و مٍ وردبیٌی 
کردن و چبوەنێ کردًی 

 وە م دایٍ

نەواًٍی 
فٍروبًگٍی 
ٍَوبًٍَگی و 
بٍ دواداچِون 
 کراوە

کۆی 
 سٍرجٍم دَۆک سنێىبًی ٍَومێر  ن دی

٠١ ١ ١١ ١٢ ١ ٣ ١١ ٢٢ 
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 بٍشّ کبروببرى یبسبیّ
 

ئٍم بٍشٍ ٍَڵیەسدێس بٍ ننک  دي و بٍ یٍکٍوە نرنیاًّ نرنیٍسدٍکبًّ 
دەسدٍ کٍ تٍیِەًیى بٍ خبًِو بٍروو ببرٍَڵگرووِڵک و وبڵّ دەسدٍ و 

و کفبالت کٍ ەبییٍەٍ بٍ  تٍسًٍی کردًّ بریکبر ًبوٍ بٍڵێي ًبوٍ بایبرەکبن
.ى یبسبیّ و چبودنرى کردًّ کٍی ّ نًٍیەڵّفٍروبًگٍ  

 /١/١)کبروچبالکّ یٍکبًّ بٍشّ کبروببرى یبسبیّ بۆ سبڵّ 

 (٣١/١٦/٦١٦١ەبک٦١٦١ِ

 :  ڵێٌبوٍ ى بٍ وه تاكردًٍ
 لۆى گظخٓ دِۆک شوێًآٍ ُِوهێر

0 2 2 0 

 : ران روبًیٍ سدّ فٍ ى نرنیٍ وه ًِێ كردًٍ
 لۆى گظخٓ دِۆک شوێًآٍ ُِوهێر

12 1٣٤ ٦  ٣ 

 نرنیٍسدّ بٍکرێ نرەٌّ ئۆەۆویێل :
 لۆى گظخٓ دِْک شوێًآٍ ُِوهێر

1 2 2 1 
  :بریکبرًبوٍى ن دّ

 لۆى گظخٓ  دِْک شوێًآٍ ُِوهێر

2 2 1 1 
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 کّ فٍروبًگٍى خۆتبراسدي و شٍفبفیٍتالکبروچب
 
 تبراسیییديۆخ ٍیرویییبًگٍفمٍەنیییر چیییبودنری بٍننییید سیییٍروکی دەسیییدٍ،   -١
روبًگٍی یبسبیی ٍَڵ بن بٍ ئبوبدەکردًی نەشٌِوسیی مٍنٍو فٍ تیٍفبفٍوش

ننٌىیییبیی ننگریکیییردن مٍ بٍریٍککٍوەٌیییی بٍرەەوەًیییییٍکبن، کٍوا بٍ بٍشیییێک 
دادەًرنیییس مٍ تاۆسیییٍی خۆتبراسیییدي مٍ نًٍییییەڵی، بٍ ٍَویییبًٍَگی مٍنٍو 

 ، بٍ سِودوەرنرەي مٍ ناوتێ ٌیبری شبرەاایبنرUNDPننک راوی 

راەیژی نووبٍنووبیِوًٍوەی نًٍییەڵی مٍ بٍوٍبٍسدی تێییاچِوًٍوە بٍ سید -0
، مێیییییژًٍیٍک تێکُیٌیییییرا مٍ خٍوت کٍس، ٦١٦١-٦١١٧ٍَرنىیییییی کِردسیییییدبن 

بٍسٍروکبیٍەی بٍننید سیٍرۆکی دەسیدٍ وئًٍییاویٍەی بٍننیدان: بٍرنیِەبٍری 
ودوو ًِنٌٍری دییِاًی مٍ دەسدٍ  تیٍفبفٍوش تبراسديۆخ ٍیروبًگٍفن دی 

وۆسییدبی ااًکۆکییبًی ٍَرنىییی سییٍرۆکبیٍەی ئًٍجییِوًٍی وەایییران وسییک وب
کِردسییییدبنر تییییبش چًٍییییی کۆبییییِوًٍوەیٍک ووەرنرەٌییییی ناو تێ ییییٌیبری 
داوِدەانبکیییییبًی تٍیِەًییییییییار وشیییییبرەاایبًی دەسدٌی یییییبًکراو مٍالیٍن 

 ، نەشٌِوسی کۆەبیی ئبوبدەکرارUNODCو  UNDPننک راوی 

 کٍوا مٍ (دەرببرەی وەایفٍی ن دی)مٍئٍسدۆنرەٌی بٍچبتگٍیبًیًی کدییی  -٣

فٍروبًیٍر مٍ َۆبٍی  (رٍبیومقبدر سبمح رٍبیول)ًِوسیٌی وبف ٍروەر 

مٍ بٍرنِەبٍرایٍەی مێکۆمیٌٍوەکبًی سنێىبًی ودواەر  تیٍفبفٍوش تبراسديۆخ
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دابٍشکردًی بٍسٍر داوِدەانبکبًی ٍَرنىی کِردسدبن بۆ سِودوەرنرەي 

  مێیٍوەر

یی سٍرتٍرشییییدیکردًی نفدِنییییۆیٍکی کییییراوە بییییۆ خ ییییدٌٍنووی ننٌىییییب  -٧

، کٍوا ەێیییا ٠/١٦/٦١٦١ننگریکردن مٍ بٍریٍککٍوەٌی بٍرەەوەًییٍکبن مٍ نۆەی 

 نفدِنۆ کرا دەرببرەی ننٌىبییٍکٍر

 

 کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکردً یشٍب یکبًیٍکبرو چبالک

و  تبراسیديۆخ ٍیرویبًگٍف ٍم  کیبنییٍدارا ییًٍییەوەرەٍب یئبشکراکردً یشٍب
 یئبشیییکراکردً یسیییدٍبٍو ٍب  رکٍئ کٍڵێیییوۆک ٍب ەردراوێاسییی ن تییٍفبفٍشییی
 یوۆنفییییی ەیوٍکیییییردًات ٍب ردراوانێاسییییی ن یکیییییبًییٍدارا ییًٍییییییەوەرەٍب

 (٣/مٍشدٍَ /مٌٍیجێت) ەیوبدد ێیت ٍب کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکردً
 )ڵیسیب ی(٣ )ەەویبر راقرێی–کِردسیدبن  یىنرٍَ یس بکەد ٍیسدەد یبسبی ٍم

 یئبشییکراکردً ییٌىییبنن ٍم (مەدوو) ىەوییبدد  َییبەروٍَ وییِارکراوٍى َ (٦١١١
 یئبشییکراکردً یشییٍ،ب(٦١١٩) ڵیسییب ی( ٦ )ەەوییبر کییبنییٍدارا ییًٍیییەوەرەٍب
 وٍو دروسیییدّ ئ اسیییدّن ٍم  کیییبتەد یٌییییووردب  کیییبنییٍدارا ییًٍییییەوەرەٍب
 بنەییئبوبە کیبنییٍدارا ییًٍییەوەرەٍئبشکراکردًّ ب وّۆنف ٍم ٍک ىٍبًییبریااً
 ییًٍیییەوەرەٍئبشییکراکردًّ ب ییٌىییبنن ٍم (مەددێسیی) ىەددوییب ّێییت ٍب ەیراوێییت

 کییبًٍّەٍخبم کردًّیبرییید َییبەروٍ، َ(٦١١٩) ڵیسییب ی( ٦ )ەەوییبر کییبنییٍدارا
 ٍم (مەچیِارد) ىەویبدد ێییت ٍب ردراوانێاس ن کّڵو وِ ووب ٍم ەبدیا بِوًٍَّ
 )ڵیسییب ی(٣)ەەوییبر راقرێیی–کِردسییدبن  یىیینرٍَ یسیی بکەد ٍیسییدەد یبسییبی
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ئبشییکراکردًّ  ىٍسییۆتر ىٍگٍننییم  شٍوییبًٍئ وییِوٍ,  َِارکراووییٍى َ (٦١١١
, سنینرەد ۆخی ٍم کێًب ۆ  ًیٍچ ٍک سندرەد ًجبمٍئ کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب
 یئبشییییکراکردً یشییییٍب یکییییبًیٍکییییبرو چبالک  ابییییردوونوییییبًگّ  ًیییییٍچ ٍمو 
  :ەبِو ەیٍِێش مٍب کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب
1-  انبکبنەن س داوِ د ٍ: داوا منردراواێراس  نیًِ ی دیم یداواکردً 

  دّی, مرنێبٌ ۆب ردراواًىبنێاس نًبوى  ّنًِ  دّیم ىەوٍئ ۆب ەکراو
 ىٍ دبًیم وٍ, ئیٍداٍسۆتر ٍم  ّیکێشٍو ب ە دِوٍین سسەد ٍب وبنٌٍیرۆا
 وٍئ رىۆج ٍم ەوٍببِوًیٌڵد ۆب  نۆک  دّیم ٍب ەراووردکراوٍب ەوٍەٍاوًٍنن
  .سنردرێًەد ردراوانێاس ن ۆب ىٍوۆنف
 ٦-  ىەوٍ: دواى ئکبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکردً یوۆنف یًبردً 
دام و  ۆب ەکراو مۆندواەر ًِوسراوى ًبردًّ ف ەراووردکراوٍب کبنٍ دیم
ًِوسراوى   ّیکێشٍب ەوٍەٍاوًٍنن کبنٍوۆنف ٍم کێشٍب انبکبن،ەد

 ێیت ٍب  بنییبسبی ىەوبو بِوًٍّن ێە ىۆَ ٍب ەکراو ۆب بنەیوٍئبنبدارکردً
 کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکردً ییٌىبنن ٍم (مەدوو/ مەبادی) ەیوبدد
 یس بکەد ٍیسدەد یبسبی ٍم (مەادۆً) ىەو وبدد (٦١١٩ )ڵیسب ی( ٦ )ەەوبر
 ٍب رٍ, َوِارکراوٍى َ (٦١١١ )ڵیسب ی(٣)ەەوبر راقرێ–کِردسدبن  یىنرٍَ
 ردراوێاس ن کس (٣) ۆب ەکردوو بًیوبنٍیانێات شیکراوێتەئبوبە ىەوبدد ّێت
 ىٍواًنە وبنٍ بًٍیک وٍم کێکیٍ, بنیکبًٍوۆنف ىەوٍاًیًٍننًٍ ۆیَ ٍب
 ٍب ییداواى سدا ًیًّ جِ سدٍّبٍو ٍب ەکردوو کبنەوٌٍۆڵیکێم ىٍروبًگٍف
 کنجبر ٍم بەریا ىەوٍئبنبدارکردً ىٍکٍوۆنف ىەوٍاًیًٍنن ٍم وەيٍدواک ىۆَ
 ,بًیًٍّیانێاو ت
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 یوۆنف ەیوٍاًٍنًبردن و ن یداەب يییواد شەوەخِار ٍیخ د مٍئ   
 :وون ٍخبەەد ردراوانێاس ن

 

٣ -  :کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکرً یوۆنف ییەبەرٍس یٌیووردب 
 یئبشکراکرً ییٌىبنن ٍم (مەیٍد) ەیوبدد ێیت ٍب کبنٍوۆنف ەیوٍاًٍنن یدوا
 ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکرً یشٍ, ب(٦١١٩)ڵیسب ی(٦) ەەوبر ییدارا ۆیسدٍئ

 ٍم ،ەاوٍنن یوۆنف ۆب ییەبەرٍس یکردً یٌیووردب ٍب ە بوٍڵَ کبنییٍدارا
 ردراوێاس ن, ٍکٍوۆنف یکۆرەًبو ٍم کنیٍوِکٍِک رٍَ یبِوًٍَ یەٍخبم

 .بکبت واوٍە کبننییٍوِکٍِک کِەەبو ەوٍەەئبنبدارکراو
٢-  ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکرً یوۆنف یو تبراسدٌ ٌدکردنێویۆکۆد ٍب 
 :کبنییٍدارا
 ۆکراون و سکبًکراون  ب ٌسێویۆکۆد ٍب ەوٍەٍاوًٍنن ىٍوبًۆنف وٍئ وِوٍَ

 .کنووداونو  کچِونێە رٍَ ٍم بنیتبراسدٌ

 ّەر  فۆنو جۆری فۆنم ە
 ًێردراو

نٍناوە ّەرفۆنو  

فۆڕيی یُکُيی ئاطکراکردٍی ةُرژەوەٍدییُ  ١
 داراییُکان

٣22٣  ٦12١ 

فۆڕيی خْهی ئاطکراکردٍی ةُرژەوەٍدییُ  ٦
 داراییُکان

11٧١ 12٤٣ 

ةُرژەوەٍدییُ  فۆڕيی کۆحایی ئاطکراکردٍی ٣
 داراییُکان

٧20  ٣1٦ 
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2-  :کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکردً یوۆنف ۆییًبوخ یکردًیٌیووردب 
 ەیوٍکردًات ەیوبو ٍم ەیاویوون ەیٍیبدیا وٍئبنبداربِون م یسدٍبٍو ٍب
 رٍبِوًّ َ بخِدی (ییەبۆک بنیو خِمّ  مٍکیٍ وّۆنف )مۆنف ردووٍَ ِانێً
 ٍم رۆا کّەیٍەوبر ۆب ٌّیووردب ابردوودان ىەوبو ٍ, مکراوێنِوبًن کّێەڵٍخب
 ىٍروبًگٍف ىٍواًنە ەىبنٍدوو خبم ًجبویاٍئ ٍ, مەًجبویراوٍئ کبنٍوۆنف
 ردووٍَ ِانێً راووردىٍب ًجبوٍّئ ٍم ىەوٍئ ىۆَ ٍب ەکردوو کبنەوٌٍۆڵیکێم
 بنیکبًٍداَبت و وِوچ ٍونٍم ٍک ەکردوو بدىیا رۆا کّانب مۆنف
 .ەوٍدنکٌبنریٍ
 :کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍب یئبشکراکردً یوۆنف یکەرەد یکرًیٌیووردب-٩
 کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍئبشکراکردًّ ب ییٌىبنن ٍم (مەددێس) ىەوبدد ّێت ٍب

و  کڵوِ وٍو دروسدّ ئ اسدّن ٍم ەوٍببِوًیٌڵد ۆب (٦١١٩) ّڵى سب(٦) ەەوبر
, کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍئبشکراکردًّ ب وّۆنف ٍم ەیراوێت بنەیئبوبە ىًٍ وب
 ردراوانێاس ن وّۆندواى ووردبيٌيكردًّ ووردى ف ابردوودانسبڵّ  ىەوبو ٍم
 ٍب شیوٍئ ،ەكراو (ردراوێاس ن ٩٠) شسٍو َ سسٍش ۆب دواداچِونٍب
 :ٍم کیٍرٍَ ٍونٍم یًگٍوبٍََ

-  .ەرٍخبًِوب یوبرکردًۆە ین د یەیٍراٍبەٍِننب /داد یەەاارەو 
-  .یىبًێسن روێومٍَ یًیەًبو یببًک یمق /یو ئببِور ییدارا یەەاارەو 
 یوبرکردًۆە ین د یەیٍراٍبەٍِننب /یسباٍ یو ت یببارنبً یەەاارەو -
 .بکبنیو بًۆک

-   .تٍراوەد یببج ین د یەیٍراٍبەٍِننب /و ئببِورى ییدارا ەّەاارەو  
 -  شٍّو ب رانەٌیٍڵێب ٌّکردًێمۆت شٍّب /تالًیاًبن  ەّەاارەو 
 .کبنٍسدٍیننر
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 راووردىٍو ب ە دِوٍین سسەد ٍب کبًىبنەًِسراو یوە و ٍم رۆا کّێشٍب
ەب  کبنٍوە و ٍم شیکێشٍ, بەکراو کبنەو ًِوسراو مۆنف کّەنۆًبو ِانێً
 .ەوٍەٍاوًٍننًٍ  دبێئ
 

  :شٍب چبالکّ
 ىیییّنرٍَ کیییبًّییٍروٍف انیییبەداوِد راًٌٍّنئبشیییٌبکردًّ ًیییِ سیییدٍّبٍو ٍب 

و  کیییییبنییٍدارا ییًٍییییییەوەرەٍئبشیییییکراکردًّ ب ىٍسیییییۆتر ٍکِردسیییییدبن ب
 شییٍّب  ،ەییر انبکییبًّەو داوِد ٍسییدەد ِانێییً ٍم ًگٍّوییبٍَدروسییدکردًّ َ
 ۆبی کنٌبریىیسی ًجبوییاًٍّئ ٍب  بٍڵَ کبنییٍدارا ییًٍیەوەرەٍئبشکراکردًّ ب

 ٍب داٍکەٌبریىیسییی ٍ, م(١٩/١/٦١٦١-١٢) ەاًیییّنۆ ٍم انبکیییبنەداوِد راًٌٍّنًیییِ
 ییًٍییەوەرەٍئبشکراکردًّ ب وٍّ دیس ٍببس م کّیو تراکد رىیۆە کّەیٍِێش
  .کرا کبنییٍدارا

 

 یفیاەو یفدبرنەو  تیٍفبفٍش یشٍب یکبًیٍکبرو چبالک

 : ٌبریسى یًجبویاًٍئ /١
و  یوٌٍئ ییاًێتەرٍت یىبًگبٍیت / ۆًبوخ یەەاارەو) ٍم ٌبریسى یًجبویاًٍئ

 ڵیسب ی (١) ەەوبر ییٌىبنن ەیوٍووًکردًن ۆب (یبریااً یبیەۆمٍکٌٍو ە ێایکبرن
 یىنرٍٍَم ین د یرەٍك یراًٍروبًیٍف ۆب ٍیی یت یفدبرنە ییٌىبنن)) ٦١١٩

 . ( ٣/٦/٦١٦١ ) یوەٍککنن ٍم (( راقێر-كِردسدبن 
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٦/  : ٍژًێم یٌبًێکُێت  
و  کۆو دَیی رێییومٍَ ) ٍم وبنٍکٍسییدەد یراًٍروییبًیٍف ٍم کٍیٍژًێییم یٌییبًێکُێت
 یکەنۆًییبو یکردًیی کجییٍیێج رٍسییٍدواداچییِون م ٍب یسییدٍبٍو ٍب ( یىبًێسیین

 ٍیئبراسییید ٍک ٦٩/١١/٦١١٠ ٍم (٣/٧٢) ەەویییبر ی دەسیییدٍی دەسییی بکین یییدبًیً
 ٍب تٍییکِردسیییدبن کرابیییِو، ەیییب یىییینرٍَ یکبًیٍن ییید ەاراوٍداو مٍرجٍسییی
 یىنرٍَ یراًٍروبًیٍف مٍرجٍس یىداکردًیئ وەوٍکردًات رٍسٍم دواداچِونٍب

 ٦١١٩ ڵیسیب ی (١) ەەوبر ییٌىبنن ٍب ًیبِونٍتبب ٍیًبو يٍڵێب رٍسٍکِردسدبن م
 یىیینرٍٍَم ین یید یرەییٍك یراًٍروییبًیٍف ۆبیی ٍیی یییت یفدییبرنە ییٌىییبنن ))

 یرداًٍسی کبًىیبنٍژًێم کبًییایٍکیبر و چبالک ٍیبًیو ٍم ٍک (( راقێر-كِردسدبن 
   -کرد : بنٍیٌبًنم شٍِئ
 یکیییبرو کبروبیییبر یەیییەاراە، و رێیییومٍَ / یوەا رنیییە یئیییبو یەیٍراٍبەٍِننیییب
 یەیٍراٍبەِبٍننیی – يیت ییکٌ ین یید یەیٍراٍبەِبٍننیی – ِانییید ) یەیٍٍ وۆکیی

 – یەیٍٍ وۆکیی یکبروبییبر ین یید یەیٍراٍبەِبٍنییی – یەیٍٍ وۆکیی یرنچییبود
 / (کیییبر یەیٍراٍبەِبٍنیییی – یەیٍٍ وۆکییی یچبک یییبا ین ییید یِەییییراٍبەِبٍنی
 ین یید ەّیٍراٍبەٍِننییب - تەاارەو یِاًییید ) ەردەروٍت یەییەاارە، و رێییومٍَ
 ەّیٍراٍبەٍِننییب - ًیییەًبو ەیردەروٍت ەّیٍراٍبەٍِننییب -   رێییومٍَ ەیردەروٍت

 یەیٍراٍبەٍِنیی، ب یىبًێسین / یًیروسدٍ، ب،گرە رێومٍَ / (کبنٍاوًٍِئ ین د
 – یىبًێسین یدنبن، تبر یىبًێسن / دنبنتبر یِاًی، د یىبًێسن /کردن  کج ٍب کچ

دام و  یىبًێسین ۆی، ااًکی یىبًێسین /و نِاار  شسٍ، برگر ن یرًٍَِ کبروببری
 یٍیو ًیییبخ یىبًێسییین یەیٍىقیییبوی،  بئ یىبًێسییین / بیییبە، برگر کبر یانبکیییبًەد
 بین ییید بییییرٍبنڤٍ، ر كۆدَییی / َیییبٌٍگیە َیییبٍروبًگٍ،  ف ۆرٍو ەیییبًج ۆجیییەکرٍب

   ر( كۆدَ / کٌبًێرٍَبەو بین د بیرٍبنڤٍ، ر كۆدَ / ٌبیو ينکبروببر
 .ٍواوەردٍب م بببٍەٍمٍسٍر ئٍکبرکردن و
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٣/  ی:ااً د ەیوٌٍیژنەِ  
 نیٍالٍم یااً د ەیوٌٍیژنەِ یًجبویاًٍئبوبر و ئ ەیوٍکردًۆک یسدٍبٍو ٍب

و  ٍواًبواب ٍب تٍییەب یبریااً ەیوٍکردًۆک ٍب يی بٍڵ، َبٍشٍکٍوبًٍوە
 ٍم ٍک ٍیراًٍروبًیٍف وٍئ یًیەٍِیت ەیو ەوبر تٍخدو یً و سب ۆنیت  
 بنیکبرن،  ٍب سسەد (ژکبرناون ،ین د یرٍبەٍِنن، ب ریاەو لیکەو) یسدۆت
 بسبوی ٍب بنیکردً راوردٍ، دواەر ب ٍیٍسدبًۆت وٍئ ەیِێَبوش بنیکبًٍسدۆت
 . ٍواوەردٍب یایبیکبرکردن ە بنٍیکەاراوٍداو ۆیًبوخ یوٍیاەت

 

٢/  : خِول ٍکردن م یشیارٍب  
 ٍم بیییج بیییج یخییِوم يیًیییٍچ ٍم وبنٍکٍشییٍب یراًٍروییبًیٍف یکردًیشیییارٍب
  ین ید ێایکیبرن ۆکِردسیدبن بی یەیۆً یدٍئ) ۆیییور ییاًێیتەرٍت یرًٍدٍسی

( KIPAبنیەِاًبکبً یکردً دەرێٍَب یسدٍبٍوٍب . 
 

٢/  : کِردسدبن یىنرٍَ یکبًیٍن د ەاراوٍداو یرٍینن  
 یىنرٍَ یکبًیٍن د ەاراوٍداو یرٍینن) یکبًیٍبریااً یکێشٍب ەیوٍکردًنًِ

  درێت ٍک ەرَبەِوٍسٍب یاًکبرۆنن ەوٍکبًەاراوٍداو نیٍالٍم ٍک (کِردسدبن
 . کرابِو رٍسٍم یکبر
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 ئٍکبدیىیبی دەس بکی یکبًیٍکبرو چبالک

بٍ بایبری ئًٍجِوًٍی دەسدٍی دەس بکی و مٍسٍر ناس بردەی سٍرۆکی 
 (٦٢٦)مٍ ەوبرە دەسدٍ، تٍیاەوی ًبوخۆی ئٍکبدیىیبی دەس بکی باڵوکرایٍوە 

 .١٣/١١/٦١١١اری وە بیێی کِردسدبن مٍ بٍرو

 :دەبیٌێدٍوەخب ًٍی خِارەوە  خۆی مٍمئٍکبدیىیب  ٍکبًیئبوبًجکٍوا 
یٍکٍم: بٌیبدًبن و تٍرەتێیاًی ەِاًبکبن بۆ بٍرەًگبربِوًٍوەی نًٍیەڵی و 

 باڵوکردًٍوەی کندِری دەس بکی و مێکۆڵیٌٍوەر
ی سدراەیژیٍکبن بۆ داًبن و ئبوبدەکردًیاریکردن مٍ شبٍ دووەم:
 ِوًٍوەی نًٍیەڵی و باڵوکردًٍوەی کندِری دەس بکی و مێکۆڵیٌٍوەربٍرەًگبرب
کۆوٍڵگٍی  ەکبًَّبوکبری و ٍَوبًٍَگی کردن مٍنٍو ننک راو سێیٍم:
جێیٍجێکردن و بٍدواداچًِی و بۆ دانشدي  (ًبوخۆ و ًێِدەوڵٍەی)وٍدەًی 

 خِل و ناَێٌبًٍکبن کٍ ەێکٍُڵکێ ٍ مٍنٍو ئبوبًجٍکبًی دەسدٍر
ی تراکدیکی و ااً دییٍکبن مٍ ًێِان ئٍکبدیىیب دًی تٍیِەًییتدٍوکرچِارەم: 
 مٍنٍو ئٍکبدیىیبی رێااق بۆ بٍرەًگبربِوًٍوەی نًٍیەڵیر دەس بکی

ی ناَێٌبن بۆ سٍرجٍم فٍروبًیٍران بٍتێک تیِی دی ڵتێٌجٍم: دابیٌکردًی ٍَ
فٍروییٍکبن  دەانبنًِجبن مٍنٍو کبرەکبًیبن بۆ بٍرەو تێ چِوًی 

 ەیٌگٍیٍکی شٍفبفر وفٍراٍَوکردًی
ف کردًی ااًیبری ئٍمکدروًی بۆ ئٍرشی داەبوئبوبدەکردًی  شٍشٍم:

 چبالکییٍکبًی ئٍکبدیىیبر
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بًجٍکبًی بٍم ننگبیبًٍی ئٍکبدیىیب ٍَوو دەدات بۆ بٍدیُبنٌبًی ئبوو

 خِارەوە:

 ری چبودنریرییٍکٍم: ئبوبدەکردن و جێیٍجک کردًی بٍرًبوٍو ناَێٌبن بۆ کبد
 دن و ئًٍجبویاًی بٍرًبوٍ بۆ فێربِوًی بٍردەوامرسباکر دووەم:
ئبوبدەکردن و جێیٍجک کردًی مێکۆڵیٌٍوە و بٍدواداچِون سٍببرەت  سێیٍم:

بٍ بٍرەًگبربِوًٍوەی نًٍیەڵی و باڵوکردًٍوەی کندِری دەس بکی و 
 مێکۆڵیٌٍوە و شٍفبفیٍتر

 بٍننِەبردًی کۆًفااً ی ااً دی و ًبوخۆیی نًِجبو  َبوشبن چِارەم:
 مٍنٍو ئبوبًجٍکبًی دەسدٍر

 سباداًی کۆن و ۆرک شۆتی تٍیِەًیار مٍنٍو ئبوبًجی دەسدٍر تێٌجٍم:
مٍ  (بب تنٍی دبنۆوی )خِنٌیًی بب ی بِار مٍ ئبسدی  نەخ بًیًی شٍشٍم:

وەِنژیٌٍوەی  مٍنٍو وەاارەەی خِنٌیًی بب  ٍوبًٍَگّبِاری دەس بکی بٍ َ
 کِردسدبنرااً دی ٍَرنىی 

شبرەاا بۆ بٍدیُێٌبًی  ناَێٌٍراًی شبی دٍووبدەکردًی دەسدٍی ئب خٍوەٍم:
 دەسدٍر جٍکبًیئبوبً

 ناَێٌبن و تێیاوی دییٍکبًیر بببٍەٍکبًیئبوبدەکردًی  ٍَشدٍم:
کندِری دەس بکی و سباداًی کٍو یي دە بٍ نًٍیەڵی و باڵوکردًٍوەی  ًۆیٍم:

 فبفیٍترٍمێکۆڵیٌٍوە و ش
چبوە و ربییییییۆ کییییییۆکردًٍوەی سییییییٍدەیٍم: ئبوییییییبدەکردًی کدێی ییییییبًٍیٍک 

 مێکۆڵیٌٍوەکبًی تٍیِەًیارن بٍ ئبوبًجٍکبًی دەسدٍر
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 هُم ياوە کْرحُی ئاکادیًیا دايُزراوە٠ چٍُدیٌ چاالکی ئٍُجايداوە٠ وەکْ:

کیییییبرکردن مٍسیییییٍر بٍدواداچیییییِوًی بٍردەوام مٍسیییییٍر ننکٍوەٌیییییبوٍی  -1
  ٢/١٦/٦١١١مٍ  (UNDP)و ننک یراوی  کدێگٍی دي واەووکیراو ًێیِان دەسیدٍمێ

 ر مٍ خۆ دەنرنس  کٍوا ننکٍوەٌٍکٍ چًٍی سێکدٍرنک
 ١/١/٦١٦١بییۆ ئٍم وٍبٍسییدٍ یٍکٍم کۆبییِوًٍوە بٍشییێِەی ئییۆًاڵیي مٍ بٍرواری 

 بٍننِەچِو بٍ ئبوبدەبِوًی: 
 (UNDP)الیًٍی یٍکٍم: شبرەاایبًی ئٍم بِارەی 
بن ئٍم بٍننییداًٍی کٍ مٍ خییِارەوە ًبوییی)الیًٍییی دووەم: دەسییدٍی دەسیی بکی  

 :(َبەِوە
 سٍرۆکی دەسدٍر /بٍنند دکدۆر اخىی اًِر 

بٍننیِەبٍری ن یدی فٍرویبًگٍی خۆتبراسیدي و  /بٍنند دکدیۆر رییًبن ریییا  
 شٍفبفیٍت

 بٍرنِەبٍری ن دی فٍروبًگٍی یبسبیی /بٍنند و یر رشیی 
 بٍننِەبٍری ئٍکبدیىیبی دەس بکی /بٍنند سِسي ودىی اویي 

 

ێٌبن بۆ فٍروبًیٍراًی دەسدٍ، بٍم شێِااەی ئبوبدەکردًی سی دٍوی ناَ -0
 خِارەوە:

کبرنێای اەبی تێیاوی دی خِومی ناَێٌبن مٍ بِارەکبًّ یٍکٍم: ئبوبدەکردًی د
و ت  ۆنی بۆ ن س فٍروبًیٍران بٍ نِنرەی ًبو و ًبوًی بن و تنٍی وەایفیبن 

 بۆ ن س ئبسدٍ کبرنێاییٍکبنر
ەبییٍت بٍ ن س  دووەم: ئبوبدەکردًی می دی خِومٍکبًی ت  ۆنی

 بۆ ئبوبدەکردًی تالًی ناَێٌبنر (UNDP)فٍروبًگٍکبًی دەسدٍ و ًبردًی بۆ 
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سێیٍم: ئبوبدەکردن ودیدایي کردًی فۆنوٍکبًی ەبییٍت بٍ بٍننِەبردًی ئٍو 
 خِوالًٍی کٍ مٍ ًبو ئٍکبدیىیب جێیٍجک دەکرنير

بٍشیییی  / چیییِارەم: دەسدٌی یییبًکردًی ننکییی ٍر مٍ ئٍکبدیىییییبی دەسییی بکی
شٍتێیان و ناَێٌبن بۆ وٍبٍسدی ننک  دٌی خِمٍکبن کٍ جێیٍجک دەکیرني نٍ

 /بٍننییییِەبٍرایٍەی ن ییییدی تٍرەتێیییییاًی ورۆیییییی /مٍ وەاارەەییییی تالًیییییاًبن
)ئًٍ دیدۆی کِردسدبن بۆ کبرنێای ن دی KIPA)ر 

بٍشیییی / دەسدٌی یییبًکردًی ننکییی ٍر مٍ ئٍکبدیىییییبی دەسییی بکی  تێیییٌجٍم:
ٍمگٍی وٍدەًی بٍ وٍبٍسیدی ننک  یدٌی تٍیِەًیی مٍنٍو ننک راوەکبًی کۆو

خِمٍکییبًی دەرەوەی ٍَرنییه مٍ ننک ییراوە ًێِدەوڵٍەییٍکییبن مٍنٍو وەاارەەییی 
 بٍننِەبٍرایٍەی ن دی َبوکبری و ٍَوبًٍَگی تٍرەتێیانر /تالًیاًبن 

 یًیییەٍِیت/ شٍشییٍم: دەسدٌی ییبًکردًی ننکیی ٍر مٍ ئٍکبدیىیییبی دەسیی بکی 
ی بٍ وٍبٍسیدی داًیبًی داەیبی ەیبییٍت ًەدٍو ٍیمگٍوۆک یکبًەک راونن ٍونٍم

بٍو ننک ییراواًٍ کٍ کییبردەکٍن مٍ بییِاری بٍرەًگییبربًٍِوەی نًٍیییەڵی مٍنٍو 
 فٍروبًگٍی ننک راوە ًبخکِوییٍکبن مٍ ئًٍجِوًٍی وەایرانر

فٍروبًیٍری دەسدٍکٍوبن بٍ نِنرەی  بی س و چِار (٦٢)ًبردًیخٍوەٍم: 
)بًی تنٍی وەایفیبن  بۆ بٍشیاریکردن  مٍ خِمٍک KIPA)  کٍ جێیٍجک

 /بٍننِەبٍرایٍەی ن دی تٍرەتێیاًی ورۆیی /دەکرني مٍ وەاارەەی تالًیاًبن
 ئًٍ دیدۆی کِردسدبن بۆ کبرنێای ن دیر

ٍَشدٍم: ئبوبدەکردًی سی دٍوی ٍَڵ ًٍگبًیًی تاۆسٍی ناَێٌبن بۆ 
 خِمٍکبًی ًبوەوە و دەرەوەی دەسدٍ ەبییٍت بٍ:

 ٍَڵ ًٍگبًیًی ناَێٌٍرانر -
 ًگبًیًی بٍشیاربِانرٍَڵ ٍ -
 ٍَڵ ًٍگبًیًی بٍننِەبٍراًی خِولر -
 ٍَڵ ًٍگبًیًی بببٍەٍکبًی خِولر -



0202سااڵنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى ڕاپۆرتى   
 

113 
 

ًۆیٍم: ئبوبدەکردن و دیدایٌکردًی فۆنوی ەبییٍت بٍ ٍَڵ ًٍگبًیًی 
فٍروبًیٍراًی دەسدٍ کٍ بٍشیاری خِمٍکبًی ًبوەوە و دەرەوەی دەسدٍیبن 

 کردووەر
ییٍت بٍ ٍَڵ ییییًٍگبًیًی دەیٍم: ئبوییییبدەکردن و دیدایٌکردًییییی فییییۆنوی ەییییب

 ناَێٌٍرەکبن مٍ ًبوەوە و دەرەوەی دەسدٍر
 یبًدەم: ئبوبدەکردن و دیدایٌکردًی فۆنوی ەبییٍت بٍ بببٍەٍکبًی ناَێٌبنر

: ئبویییبدەکردن و دیدایٌکردًیییی فیییۆنوی ەیییبییٍت بٍ بٍننیییِەبٍری دواًیییدیٍم
 خِمٍکبنر
 : داًیییییبًی تێِەرەکیییییبًی ٍَڵ یییییًٍگبًیًی فٍرویییییبًیٍران دوایسیییییێٌدیٍم

بٍشیییاریکردًیبن مٍ خِمٍکییبًی ناَێٌییبن بییۆ ًِسیییٌی ناتییدنت و ئًٍجبویییاًی 
 سىیٌبرر

 

 

 

 
 




