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 پێغىکٍ

دەدىیۆۆوى ةىر دەضۆۆخٍ (2121)لى و ڕاپۆۆۆرحى ضۆۆىرکىم کاروچاالکیىکۆۆاهٍ دەضۆۆخى ةۆۆۆ ضۆۆاڵٍ 
 پىرلىماهٍ کٌردضخان :

چۆۆااڵکٍ لى ةۆۆٌارە کۆراوکۆرەکۆۆاهٍ  کیۆۆا لى ضۆۆاڵٍ پێغۆۆٌوحس پۆۆس ةۆۆٌو لى کۆۆارو (2121)ضۆۆاڵٍ 
دۆۆ پۆارىشىه يۆعۆیارکسدهىوە ه چۆاودىسى لىضۆۆىر )ةىرەهگۆار ةۆٌوهىوەى گىهۆرەڵٍ لى ةۆٌارى 

کاروچۆۆۆاالکٍ دام و دەکگاکۆۆۆانه ةىدواداچۆۆۆٌوهٍ کۆۆۆ  ةىکۆۆۆ  کسدهۆۆۆٍ یاضۆۆۆاى چاکطۆۆۆاکىه 
وەرگسحوۆۆۆٍ کاهیۆۆۆارى لىضۆۆۆىر کىیطۆۆۆىکاهٍ گىهۆۆۆرەڵٍ و لێکۆۆۆۆلیوىوە لێیۆۆۆانه ةىرىۆۆۆٌەةسدهٍ 

ىیىکٍ فۆۆۆساوان ةۆۆۆۆ ڕايێوۆۆۆان و پىرەپێۆۆۆراهاهٍ حٌاهاکۆۆۆان ةى ياوکۆۆۆارى ئاژاهطۆۆۆٍ ةىرهۆۆۆام
ةویاحوۆان و پىرەپێۆراهٍ پىیٌەهۆرى ةاعۆخس  ، (UNDP)هىحىوەیىکگسحٌوەکان ةۆ پىرەپێۆران 

لىگىڵ دام و دەکگاکاهٍ چاودىسى لى عێساق و دەرەوە لى رىگىى ةىعرارى کۆسدن لى چىهۆرین 
 ).کۆهگسەى هاودۆ و دەرەوەى عێساق

کارىکٍ حس کىدج دەکىیوىوە کى ضىرکىم ئىو کارو چاالکیاهى ةى حٌاهایىکٍ کىمٍ مسۆیۆٍ 
و مۆۆۆاددى ةىرىۆۆۆٌەدەچ  و گٌراهکۆۆۆاریىکٍ گسهۆۆۆە لى وەکعۆۆۆٍ دەضۆۆۆخى رووى هىداوە لىةىر 
ئىوەعى ضىرەڕاى ةاعخس ةٌوهٍ کۆارو چاالکیىکۆان ةىاڵم يێغۆخا لى ئاضۆخٍ چاوەرواهیىکۆان 

 هٍ یىه
ى حٌاهۆاى کیۆاحس يىیى ئۆێمى ةۆۆ ةىرچۆاو ڕووهۆٍ ئێۆٌەى ةىرىۆش وەکعۆٍ کارى کیاحس پێٌیطخٍ ة

دەضۆۆخى و کاروچاالکیىکۆۆان و ئاضۆۆخىهگىکان دەدىیۆۆوى ةىردەضۆۆج يیۆۆٌادارین پىرلىمۆۆاهٍ 
کٌردضخان رۆڵٍ دۆى ةگێۆس  لى داةۆین کسدهۆٍ پێراویطۆخىکان و کۆاراکسدهٍ کیۆاحسى دەکگۆا 

ٌردضۆۆخان دەحۆۆٌاه  داةۆۆین ةکۆۆات چاودىسیىکۆۆان ه گسهگخۆۆسین پێراویطۆۆخٍ کى پىرلىمۆۆاهٍ ک
يىمٌارکسدهٍ یاضاى دەضخىیى کى پێغکىعۆمان کسدةۆٌو دواى کیۆاحس لى ضۆاڵێر کۆارىکٍ حۆس 
گىڕاهررایىوە ةۆ دەضخى و ةىهیاکین ئىگىر ڕەکامىهرى يىةێج ةۆ پىضۆىهرکسدهٍ لى دايۆاحٌو 

 ةذىیوىوە ةىر دەضخخان  . 
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 چااڵکییى گسهگىکان

 گىهرەڵٍ دژایىحٍ ةۆ ەرىدادپىرو پىرەپێراهٍ ةىرهامىى: 
 

ةىرهۆۆامىى پىرەپێۆۆراهٍ دادپىروەرى ةۆۆۆ ةىرەهگۆۆارةٌوهىوەى گىهۆۆرەڵٍ  24/5/2121لى رىکىوحۆۆٍ 
ملیۆۆن یۆۆرۆ کى لى الیىن یىکێخۆٍ ئىورۆپۆا داةۆین کۆساوە و لىالیىن  (15)ڕایگىیاهر ةى ةىيۆاى 

یایۆۆرا کۆۆ  ةىکۆۆ  دەکسىۆۆج کى ح (UNDP)ةىرهۆۆامىى هىحىوەیىکگسحٌوەکۆۆان ةۆۆۆ پىرەپێۆۆران 
ئىهجۆۆٌمىهٍ هۆۆٌىوىراهٍ لى عێۆۆساق  وحۆۆارى  (UNDP)ضۆۆىفیسى یىکێخۆۆٍ ئىورۆپۆۆا و هۆۆٌىوىرى

يىرىمٍ کٌردضخان و دەضۆخىى دەضۆپاکٍ  حکٌمىحٍ عێساق وو يىرىمٍ کٌردضخان و  عێساق
 عێساق و دەضخىى دەضپاکٍ يىرىمٍ کٌردضخان پێغکىش کساه

ڕايێوۆان ةۆۆ دەکگۆا چاودىسیىکۆاهٍ لى چٌارچێٌەى ئىو پسۆگسامى دەیان چاالکٍ و دیتىیۆج و 
 ضاڵه (4)عێساق و يىرىمٍ کٌردضخان داةین دەکسىج ةۆ ماوەى 

ىسیىکان ةىعێکن لىو پسۆگۆسامى دام و دەکگاکاهٍ يىرىمٍ کٌردضخان ةى گغخٍ و دەکگا چاود
 يۆکارىر ةۆ کیادةٌوهٍ حٌاهاکان لى ةٌارى کارکسدهیاهرا . دەةێخى

کارییىکاهٍ یىکێخٍ ئىورۆپا و والحىیىکگسحٌوەکان ةۆ ئىو دوو پسۆگسامى ةىعێکن لى ياو
پسۆضىى دژایىحٍ گىهرەڵٍ لى عێساق و يىرىمٍ کٌردضخان و چىهر پسۆگسامٍ حسیظ 

 ةىرىٌەیى ةۆ ةٌارە کیاکیاکاهٍ دژایىحٍ گىهرەڵٍ...
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 داراییىکان: حاواهى لى لێکۆڵیوىوە ةىرهامىى 
 

ةىرهۆۆۆۆۆۆۆامىى  ةىغۆۆۆۆۆۆۆرالى  ادوەرىئىهجۆۆۆۆۆۆۆٌمىهٍ دلى ةارەگۆۆۆۆۆۆۆاى  6/7/2121وحۆۆۆۆۆۆۆٍ لى رىکى
لێکۆۆۆۆۆۆۆلیوىوە لى حۆۆۆۆۆۆاواهى داراییىکۆۆۆۆۆۆان لىالیىن ةىرهۆۆۆۆۆۆامىى هىحىوەیىکگسحٌوەکۆۆۆۆۆۆان ةۆۆۆۆۆۆۆ 

کى ةىرىۆۆۆۆش ضۆۆۆۆىرۆکٍ و وەکارەحۆۆۆۆٍ دەرەوەى ئىمسیکۆۆۆۆا ڕاگىیىهۆۆۆۆسا  (UNDP)پىرەپێۆۆۆۆران 
هۆۆٌىوىرى کێوغۆۆین لى عێۆۆساق ةۆۆۆ  (کیۆۆوى علۆۆٍ)لىو رىٌرضۆۆمىدا  هدەضۆۆخى حێیۆۆرا ةىعۆۆرار ةۆۆٌو

 (فۆۆۆۆۆایىق کیۆۆۆۆۆران)و دادوەر  (UNDP)ێۆۆۆۆۆراهٍ هىحىوەیىکگسحٌوەکۆۆۆۆۆانپسۆگسامۆۆۆۆۆٍ پىرەپ
ضۆۆۆۆۆۆىرۆکٍ  (عىال کۆۆۆۆۆۆٌاد)و دادوەر ٍ ئىهجۆۆۆۆۆۆٌمىهٍ ةۆۆۆۆۆۆااڵى دادوەرى عێۆۆۆۆۆۆساقضۆۆۆۆۆۆىرۆک

ک ةىرپسضۆۆۆۆۆۆۆٍ پىیٌەهریۆۆۆۆۆۆۆرار و دادوەر ىدەضۆۆۆۆۆۆۆخىى دەضۆۆۆۆۆۆۆپاکٍ عێۆۆۆۆۆۆۆساق و ژمۆۆۆۆۆۆۆارەی
 ئامادەةٌون.

کۆۆساوە ةۆۆۆ  ئىو ةىرهۆۆامىیى لىالیىن ئىمىریکۆۆاوە ةۆۆۆ مۆۆاوەى دوو ضۆۆاڵ ةۆۆۆدکىى ةۆۆۆ داةۆۆین
پىرەپێۆۆۆۆراهٍ حٌاهۆۆۆۆاى دادوەران و دەضۆۆۆۆخىى دەضۆۆۆۆپاکٍ و داواکۆۆۆۆارى گغۆۆۆۆخٍ لى ةۆۆۆۆٌارى 

 لێکۆلیوىوەدا.

و دەکسىۆۆۆج حیایۆۆۆرا کۆۆۆار لىضۆۆۆىر ئامۆۆۆادەکسدهٍ رىۆۆۆتىرى لێکۆۆۆۆلیوىوە لى حۆۆۆاواهى داراییىکۆۆۆان 
 دەیان ۆرک عۆپ لىدۆ دەگسىج.

جۆۆۆۆۆٌمىهٍ لى ڕیٌەرضۆۆۆۆۆمىکىدا ووحۆۆۆۆۆارى ضۆۆۆۆۆىفیسى ئىمسیکۆۆۆۆۆا لى عێۆۆۆۆۆساق و ضۆۆۆۆۆىرۆکٍ ئىه
لى عێۆۆۆۆساق و ضۆۆۆۆىرۆکٍ دەضۆۆۆۆخىى دەضۆۆۆۆپاکٍ  (UNDP)دادوەرى عێۆۆۆۆساق و ةىرپسضۆۆۆۆاهٍ 

 عێساق و ضىرۆکٍ دەضخىى دەضپاکٍ يىرىمٍ کٌردضخان پێغکىش کسانه
لى پىراوىۆۆۆۆۆشى رىٌەرضۆۆۆۆۆمىکىدا دیۆۆۆۆۆرارىر لى  هێۆۆۆۆۆٌان ضۆۆۆۆۆىفیسى ئىمسیکۆۆۆۆۆا لى عێۆۆۆۆۆساق و 

یسى ئىمسیکۆۆا کۆۆساوە رىکذۆۆسا و حیایۆۆرا داوا لى ضۆۆىفيىرىۆۆ  ضۆۆىرۆکٍ دەضۆۆخىى دەضۆۆپاکٍ 
کى ضۆۆۆىرکىم ئىو ةىرهامۆۆۆاهىى يىیۆۆۆاهى ةۆۆۆۆ ياوکۆۆۆارى کسدهۆۆۆٍ دام و دەکگۆۆۆا فیۆۆۆرراڵیىکان 
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يىرىمۆۆۆۆٍ کٌردضۆۆۆۆخاهیظ ةگۆۆۆۆسىخىوە و ةى حۆۆۆۆایتىحیظ دەضۆۆۆۆخىى دەضۆۆۆۆپاکٍ لى ةىرامۆۆۆۆتىر 
 الیىهٍ ئىمسیکا ةىلێویان دا ياوکار ةن لىو ةٌارەدا .

خىى دەضۆۆۆۆپاکٍ وحۆۆۆۆارىکٍ ضۆۆۆۆىرۆکٍ دەضۆۆۆۆ (د.احمۆۆۆۆر اهۆۆۆۆٌر)لى رىٌەرضۆۆۆۆمىکىدا ةىرىۆۆۆۆش 
 پێغکىش کسد.
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 عێساق پارەى گێساهىوەى کۆهگسەى: 
 

ةى ضىرپىرعخٍ ضىرۆک وەکیساهٍ عێساق و ئامادەةٌوهٍ ئىمیورارى  16/9/2121و15لى رۆژاهٍ 
گغخٍ ووالحاهٍ عىرەةۆٍ و ژمۆارەیىکٍ کۆر لى ةىرپسضۆاهٍ واڵحۆاهٍ عىرەةۆٍ و عۆارەکایان لى 

ضۆۆىرۆکٍ  (د.احمۆۆر اهۆۆٌر)و  سەى گێۆۆساهىوەى پۆۆارەى عێۆۆساق ةىرىٌەچۆۆٌوعۆۆارى ةىغۆۆرا کۆۆۆهگ
 .دەضخىى دەضپاکٍ حیایرا ةىعرار ةٌو

ئىو کۆۆۆهگسەیى ةى ياوةىعۆۆٍ هێۆۆٌان دەضۆۆخىى دەضۆۆپاکٍ عێۆۆساق و وەکارەحۆۆٍ دادى عێۆۆساق 
 رىکذساةٌو ه

کۆهگسەکى ةى ووحۆارى ضۆىرۆک وەکیساهۆٍ عێۆساق دەضۆج ةى کارەکۆاهٍ کۆسد و دواحۆس ووحۆارى 
ارەیىکٍ کۆر لى واڵحاهٍ عىرەةٍ پێغۆکىش کۆسان و کۆرةىى ووالحۆان لى ئاضۆخٍ وەکارەحۆٍ ژم

داد و يىهۆۆرىکیان  ةى هۆۆٌىوىرى حۆۆس ةىعۆۆراریان کسدةۆۆٌو لى يىرىمۆۆٍ کٌردضۆۆخان يىریىک لى 
 ضىرۆکٍ دەضخىى دەضپاکٍ يىرى  و ةسیکارى وەکارەحٍ داد ةىعرارةٌونه

ضىر میکاهشمىکۆاهٍ گێۆساهىوەى پۆارەى عێۆساق لى لىو دوو رۆژەدا چىهر لێکۆلیوىوەى گسهە لى
 . (دةلۆماضٍ –ضیاضٍ  –يۆهىرى  –کارگێسى  –یاضایٍ )دەرەوە پێغکىش کسان لىالیىهٍ 

لى پىراىشى کۆهگسەکىدا چىهرین دیرار ضاککسا لى هێٌان ضىرۆکٍ دەضۆخىى دەضۆپاکٍ عێۆساق 
میطس و )فرى واڵحاهٍ و وەکیسى دادى عێساق و ضىرۆکٍ دەضخىى دەضپاکٍ يىرى  لىگىڵ وە

 .کۆةٌوهىوە (ئٌردن و كىحىر و فىلىضخین
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  کۆهگسەى واڵحاهٍ ئىهرام لى رىکىوحووامىى هىحىوەیىکگسحٌوەکان ةۆ
 ةىرەهگارةٌوهىوەى گىهرەڵٍ:

 

هۆیىمٍ واڵحاهٍ ئىهرام لى رىکىوحوۆامىى هىحىوەیىکگسحٌوەکۆان  (9)ةىعرارى لى کۆهگسەى 
 لى وواڵحٍ میطس ه (خیغالسم ع)ى عارى ةۆ ةىرەهگار ةٌوهىوەى گىهرەڵٍ ل

لى چۆٌار چێۆٌەى  لى ةىغراةۆ یىکىم کار ضىرۆکٍ دەضخىى دەضپاکٍ يىرىمٍ کٌردضخان 
ضۆىرۆکٍ دەضۆخىى دەضۆپاکٍ  (عالء الطاعرى)وەفرى عێساق کى ةى ضىرۆکایىحٍ دادوەر 

یىمۆۆۆٍ واڵحۆۆۆاهٍ ئىهۆۆۆرام لى رىکىوحوۆۆۆامىى (9)ةىعۆۆۆراریان کۆۆۆسد لى کۆۆۆۆهگسەى  عیۆۆۆساق 
لى واڵحۆٍ  17/12/2121حۆا13ىوەیىکگسحٌوەکان ةۆ ةىرەهگارةٌوهىوەى گىهرەڵٍ لىرۆژاهٍ هىح

وواڵت حیایرا ةىعرارى  (191)ئىو کٌةٌوهىواهى دووضاڵ کارىر ئىهجام دەدرىج و  میطسه
 ى ئىو ةٌارە.ڕدەکىن کى ئىهرامن لىو رىکىوحوامىیى و لىگىڵ ضىدان چاالکٌان و پطپۆ

 لى يۆۆڵٍ ضۆىرەکٍ  پێغۆکىش کۆسانضۆىرکىم واڵحۆاهٍ ئىهۆرام  رۆژ وحارى (5)ةى درىژایٍ 
ژمارەیىکٍ کۆر و  ضىرۆک وەکیساهٍ میطس دەضخٍ ةى کارەکاهٍ کسد ووحارىةى کى کۆهگسە 

 .راوکۆر ةىرىٌەچٌونۆدیتىیج و چاالکٍ ک
لىگىڵ وەفرى عێساق و ةى حىهًاش وەفرى يىرى  ژمۆارەیىکٍ کۆر دیۆرارى ئىهجۆام دا ةۆۆ 

ى  ةیۆۆسوڕا و کاهیۆۆارى کى دواحۆۆس دەضۆۆخى ةى ووردى ئیغۆۆٍ  لىضۆۆىر ڕٌگۆلایىکخسهاضۆۆین و ئۆۆ
دەکات کى پێٌیطج ةى ووردەکارى دیرارەکان هاکات چٌهکى کاحٍ دۆى لى ڕاگىیاهۆرهىکان 
ةاڵوکۆۆساوەحىوە ةى ياوکۆۆارى دەضۆۆخىى دەضۆۆپاکٍ عێۆۆساق و وەکارەحۆۆٍ دەرەوە دىریکۆۆٍ 

کٍ يىرىمۆٍ کٌردضۆخان ةۆۆ ئىوەى دەضخىى دەضپا ةۆفىرمین  داهپێواهٍةىدەضج يێواهٍ 
 یىةى فىرمٍ يىمٌو کارىۆر لىو کۆۆهگسەو و دەیۆان چۆاالکٍ حۆسى پىیٌەضۆج ةىو کۆۆهگسە

ةىعرارةین ه لى رىگىى ئاڕاضخى کسدهۆٍ هٌوضۆساوىر لى الیىن وەکارەحۆٍ دەرەوەى عێۆساق 
ةۆۆۆ ضۆۆکسحاریىحٍ رىکىوحوۆۆامىى هىحىوەیىکگسحٌوەکۆۆان ةۆۆۆ دژایىحۆۆٍ گىهۆۆرەڵٍ کى حیایۆۆرا 

لى عێۆساق کۆگى لى دەضۆخىى دەضۆپاکٍ عێۆساق دەضۆخىى دەضۆپاکٍ لى  ةىوەىژە ةرەن ئاما
 رىکىوحوامىکى ةٌار دەدات ةىو ةاةىحى . ةى يىرىمٍ کٌردضخان يىیى ةى پغج ةىضخن 
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ةٌوهٍ ئىو دان پێۆراهى کۆر گۆسهگى ةۆۆ ئىوەى ضۆااڵهى يىرىمۆٍ کٌردضۆخان ةىعۆرارةێج لى 
کۆۆ  ةىکۆۆ  کسدهۆۆٍ ئىو رىکىوحووۆۆامىیى هٌوضۆۆیوٍ ڕاپۆۆۆرحٍ عێۆۆساق لىضۆۆىر چۆۆٌهیىحٍ 

 يىهگاوەکاهٍ دژایىحٍ کسدهٍ گىهرەڵٍ. 
عۆۆایاهٍ ةاضۆۆى ئىو ةىعۆۆرارییى ةى ياوکۆۆارى ةىرىۆۆش وەکیۆۆسى دەرەوەى عێۆۆساق و ضۆۆىرۆکٍ 

 دەضخىى دەضپاکٍ عێساق ةٌو.
 

ضۆۆۆىرۆکٍ دەضۆۆۆخىى دەضۆۆۆپاکٍ  (د.احمۆۆۆر اهۆۆۆٌر)يىر لى میۆۆۆاهٍ کۆۆۆۆهگسەکى ةىرىۆۆۆش 
واڵحۆۆۆاهٍ ئىهۆۆۆرام لى کۆةۆۆۆٌوهىوەى ئىهجۆۆۆام دا لىگىڵ  ژمۆۆۆارەیىکٍ کۆر لى دیۆۆۆرار و

 :کى لىماهىى دٌارەوە پێکًاحتٌون کۆهگسەکى
 عاهرى ئىهرەهٌوضیا . -1
 عاهرى فىرەهطٍ. -2
 ضىرۆکٍ دەضخىى دژایىحٍ گىهرەڵٍ لى فىلىضخین. -3
 کێگسى یىکىمٍ یاریرەدەرى وەکیسى دەرەوەى ئىمىریکا. -4
 عاهرى واڵحٍ حٌرکیا. -5
 واڵحٍ ئێسان. عاهرى -6
 .(unodc)هٌوضیوگىى  -7
 ةىرپسضٍ ئىکادیمیایٍ میطسى ةۆ ةىرەهگارةٌوهىوەى گىهرەڵٍ.-8
 دژایىحٍ گىهرەڵٍ هىمطا.ڕاگسى ئىکادیمیایٍ -9
 ضىرۆکٍ دەضخىى دژە گىهرەڵٍ کٌىج. -11
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ضخساحیژى هیغخیماهٍ ڕووةىڕووةٌوهىوەى گىهرەڵٍ لى يىرىمٍ 
 2125 -2121عێساق  –کٌردضخان 

 

 ىلەڵی هۆرىگ ەیوىووةۆٌوهىڕووةڕەعوٌضۆی ضۆخساحیژی هیغۆخماهی ڕ 2121دەضخى لى ضۆاڵی 
ئامۆۆادەکسدو ڕەواهىی ئىهجۆۆٌمىهی وەکیساهۆۆی  (2125-2121) ساقێۆۆع-کٌردضۆۆخان یمۆۆىرىي

لى ڕاپۆرحی دەضخى ةۆۆ  11-9ةڕواهى ال )يىرىمی کٌردضخان کسد ةى مىةىضخی پىضىهرکسدهی 
 ەی دۆۆی ڕۆژیوىةۆٌوهۆکیساهۆی يىرىمۆی کٌردضۆخان لى . وە ئىهجٌمىهی وەک(2121ضاڵی 
 یرهجىضۆۆۆۆۆ یچۆۆۆۆۆاوکسدهڕەعوٌوضۆۆۆۆۆىکىی پىضۆۆۆۆۆىهرکسد لىگىڵ ڕە 2121 یلۆۆۆۆۆٌلىیئ ی29
. ئىوەةٌو لێژهىی پێراچٌوهىوە ةى ڕەعوٌوضی ضخساحیژەکى ةى ضۆىرۆکایىحی کانىحەکارەو

 نیۆیدوائۆامىدەکسدهی و  کانىرهجىضۆ یواوىحهی کسدىحۆاوحٌضىرۆکی دەضخى کۆةٌوە ةۆۆ 
ى. وە لى ئێطۆۆۆۆخادا و پۆۆۆۆاش حىواوةۆۆۆۆٌوهی کۆۆۆۆاری لێۆۆۆۆژهىکى لى کەژیضۆۆۆۆخساح یعوٌوضۆۆۆۆڕە

ىکى ڕەواهىی ئىهجۆۆٌمىهی عوٌوضۆۆىه ڕەکەژیضۆۆخساح یعوٌوضۆۆڕە نیۆۆیدوائامۆۆادەکسدهی 
لى دەضپێکی ضاڵی هۆٌ ه  ەیوىوکسدهاڵة ى مىةىضخیةوەکیساهی يىرىمی کٌردضخان کساوە 

 خکسدن ةى ک  ةىکێکسدهی.و دەض کٌردضخان یعیكائەورۆژهامىی فىرمی  ىل
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 ئاضخىهگىکاهٍ ةىردەم فساواهکسدهٍ چاالکیىکاهٍ دەضخىى دەضپاکٍ
 

 الیىهٍ مسۆیٍ :       

ى يىیى کى هاگٌهج  لىگىڵ گىورەیٍ فساواهۆٍ (لێکۆڵىر )دەضخى ژمارەیىکٍ کىم فىرماهتىرى  -1
 کىرحٍ گغخٍ لى يىرىمٍ کٌردضخان .

رەڵٍ پێٌیطۆۆخٍ ةى ژمۆۆارەیىکٍ کۆر لێکۆۆۆڵىر يىیى کىحۆۆا ئێطۆۆخا لێکۆۆۆڵیوىوە لى کىیطۆۆىکاهٍ گىهۆۆ
ةۆۆ چۆاودىسى کىرحۆٍ گغۆخٍ  (ديۆۆک –ضلێماهٍ  –يىولێس )لێکۆڵىرى يىیى لى  (23)دەضخى حىهًا 
 يىکار فىرماهتىر لىدۆ دەگسىج. (811)کى کیاحس لى 

دەضخىى ل   يیچ لێکۆڵىرى ضىرةى (گىرمیان ه يىڵىةجىه کٌیى ه ضۆران)يىروەيا لى يىریىک لى 
هۆۆۆٍ یى ه یىک لێکۆۆۆۆڵىرى دادوەرى يىیى لى يىڵىةۆۆۆجى کى ضۆۆۆىرەڕاى کارەکۆۆۆاهٍه کىیطۆۆۆىکاهٍ 
 گىهرەڵیظ دەةیوێج ه لى کاحێکرا دەیان کىیطٍ گىورە يىن و پێٌیطخى کاریان لىضىر ةکسىج. 

لى يىمٌارى یىکىمٍ یاضاى دەضخى داواى دەضىاڵحٍ دامىکراهۆرهٍ لێکۆڵىرمۆان  2114لىضاڵٍ  -2
ياوعۆۆێٌەى دەضۆۆخىى هىکايىى عێۆۆساق ةىاڵم ةىيۆۆۆى هۆۆاکٌکٍ ضیاضۆۆٍ هێۆۆٌان کٌحلىکۆۆان  کۆۆسد

 ئىمکارە هىکسا.
 
 دادگایىکٍ حایتىحکساو ةى کىیطىکاهٍ گىهرەڵٍ : -3
 

لىضۆىر (1/1/117)ئىهجٌمىهٍ دادوەرى ةى فىرمۆاهٍ ژمۆارە  18/2/2121لى ضاڵٍ راةسدوو رىکىوحٍ 
ٍ حىردۆاهکساوى ةۆۆ حاواهىکۆاهٍ گىهۆرەڵٍ دەرکۆسد کى داواى دەضخى ةڕیارى پێکًێواهٍ دادگایىک

يىهگاوىکٍ گسهە ةۆٌو ةىاڵم ةىيۆۆى رىگۆسى و گسفۆج يێغۆخا ئىو ةڕیۆارە هىچۆٌوحى ةۆٌارى کۆ  
 ةىک  کسدن و ةىردەوامین لى پىیٌەهرى لىگىڵیان ةۆ ئىوەى ئىو دادگایى ةى کسدەیٍ پێر ةێج .

 -یاضۆۆایٍ )کیۆۆاحس لى فىرمۆۆاهتىرى  ةۆۆۆ ةٌارەکۆۆاهٍ حۆۆسیظ دەضۆۆخى پێٌیطۆۆخٍ ةى ژمۆۆارەیىکٍ -4
يىیى ةىاڵم ةىيۆۆۆى كىیساهۆۆٍ دارایۆۆٍ هىمۆۆاهخٌاهیٌە ژمۆۆارەى پێٌیطۆۆج لى  (کۆۆارگێسى-ووردةۆۆین 
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فىرماهتىر داةمىکرىوین یا ئىوەى پێٌیطخماهى لىو فىرماهتىراهى ةى گٌاضخوىوە ةیۆاهًێوینه حىهًۆا 
 هتىران. ژمارەیىکٍ کىم هىة  لىةىر ةڕیارى ڕاگسحوٍ گٌاضخوىوەى فىرما

 

 الیىهٍ ماددى : 
 

دساپۆۆٍ و هىعۆۆیاوى ةاڵىدۆۆاهى و عۆۆٌىوٍ ضۆۆىرەکٍ دەضۆۆخى و يىردوو ةىرىۆۆٌەةىرایىحٍ  -1
 لێکۆڵیوىوەى ضلێماهٍ و ديۆک کى هاگٌهج  لىگىڵ ئىرک و کارەکاهیان .

کىمٍ ةٌودکىى ةىردەضج ةۆٌوحى رىگۆس لى ةىردەم ةاعۆخس کسدهۆٍ کارەکۆان و کۆسدهىوەى  -2
خى لى ئیرارە ضىرةىدۆکان و يىهر  لى كىکاکۆان کىوا ئىو هٌوضۆیوگاهى هٌوضیوگىکاهٍ دەض

 پێٌیطخیان ةى ةیوایى و کىل و پىل و ضىیارە و يخر ...يىیى.

ضۆۆۆىرةارى پێٌیطۆۆۆخیىکاهمان لىرووى مسۆیۆۆۆٍ کى لى دۆۆۆاڵٍ ضۆۆۆىرەوە ئاماژەمۆۆۆان پێۆۆۆراوەه 
ٍ کۆر لى ى يىرىمۆٍ کٌردضۆخان ةىعۆێک2122يیٌادارین لى پۆسۆژە یاضۆاى ةۆٌودکىى ضۆاڵٍ 

پێراویطۆۆۆخىکان داةۆۆۆین ةکسىۆۆۆج کىوا ئۆۆۆێمى پێٌیطۆۆۆخیمان ةى پاڵپغۆۆۆخٍ ئێۆۆۆٌەى ةىڕىۆۆۆشە لى 
  پىرلىماهٍ کٌردضخان ةۆ ئىو مىةىضخى.

 دالێکٍ حسى گسهە ضىةارەت ةى دەضخىى دەضپاکٍ و دەکگا چاودىسیىکان : -

ىکسدن پاراضخوٍ ضىرةىدۆیٍ و ة  الیىهٍ دەکگا چاودىسیىکان دالێکٍ یىکجار گسهگٍ گىعۆ
و کۆۆۆاراةٌوهٍ کیۆۆۆاحسى ئىو دامىکراواهىیى کى پىرلىمۆۆۆاهٍ کٌردضۆۆۆخان دەحۆۆۆٌاه  پاڵپغۆۆۆج و 
ياوکارةێۆۆج لىو پسۆضۆۆىیى و رىگسةۆۆ  لى دەضۆۆخخێٌردان و دووردطۆۆخوىوەى ئىو دامىکراواهى 

 لێًاحٌویٍ)لىملمالهێٍ ضیاضٍ و دامىکراهرهٍ ضىرکىم پۆضخى ةااڵکان حێیادا لىضىر ةوىماى 
 ج.ةێ(ەکایٍعار - دلطٌکى –
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كاهٍ فىرماهگىی لێکۆڵیوىوەکان کارو چاالكٍ يى  
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 کاروچاالکٍ فىرماهگىى لێکۆلیوىوەکان
 

کاری ضىرەکی ئاعکسا کسدهۆی حاڵىحىکۆاهی گىهۆرەڵی و کۆۆکسدهىوەی کاهیۆاری دەرةارەیۆان ةى 

کان وە لێکۆۆڵیوىوە وەرگسحوی يىواڵ و کاهیاری و ضکااڵو پغج ةىضخن ةى دەکگا يٌهىریىکان 

لى یاضۆایی دەضۆخى ئامۆاژەی پۆ  کۆساوە ةى  (7 /مۆاددەی یىکىم)لى حاواهىکاهی گىهۆرەڵی کى لى 

یاضۆۆایی دەضۆۆخى وە  (1969)ضۆۆاڵی  (111)پێۆۆی ماددەکۆۆاهی یاضۆۆایی ضۆۆشاداهی عێساكۆۆی ژمۆۆارە 

 پاڵپغج ةىیاضای ةوىماکاهی دادگىری ضشایی و رىوماییىکاهی رىکذطخوی کۆاری لێکۆۆڵیوىوەی

ه ياوکاری کسدن لى ةۆٌاری چۆاودىسی دىرک کۆسدن و وەرگۆسحن و (2116ضاڵی  3)دەضخى ژمارە 

رەفخارکسدن ةى مایىکاهی يىرى  و ڕىگاکاهی ةىڕىۆٌەةسدهیه يێوۆاهىوەی ئىو حۆمىحتۆاراهىی ةۆۆ 

دەرەوە ڕایۆۆۆۆان کۆۆۆۆسدووەه گىڕاهۆۆۆۆرهىوەی ئىو مۆۆۆۆایىو ضۆۆۆۆاماهىی ةۆۆۆۆۆ دەرەوە ڕفێوۆۆۆۆرراون. 

 و لێکۆڵیوىوەی ياوةىعی هێٌدەوڵىحی.ئاڵٌگۆرکسدهی کاهیاری 

کۆۆاری فىرمۆۆاهگىی لێکۆڵیوىوەکۆۆان ضۆۆىةارەت ةى لێکۆۆۆڵیوىوە لى حاواهىکۆۆاهی گىهۆۆرەڵی ةى ضۆۆ  

وەرگسحوۆی کاهیۆاری و ةىدواداچۆٌون ةۆۆیه كۆهۆاغی يىواڵۆرەری کى لێکۆۆلىری )كۆهاغ دەةێج 

ه (ضۆۆىرەحایی لێکۆۆۆڵیوىوەی)دەکۆۆات ةىةۆۆ  دادوەری لێکۆۆۆڵیوىوە  حێۆۆرادەضۆۆخى لێکۆۆۆڵیوىوەی 

كۆهاغی داوایی ضۆشایی کى لێکۆۆڵىری دەضۆخى لێکۆۆڵیوىوەی حیایۆرا دەکۆات لى ژىۆس چۆاودىسی 

 .(دادوەری دادگای لێکۆڵیوىوەی دەضپاکی وە يىردوو كۆهاغ ةى کىیص يىژمار دەکسىج
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ی يىمٌار کساو ةى یاضای ژمۆارە (2111)ةۆ ضاڵی  (3)ةى پێی یاضایی دەضخىی دەضپاکی ژمارە 

ضۆاڵی  (3)پاڵپغج ةى ڕىوماییىکاهی ڕىکذطۆخوی کۆاری لێکۆۆڵیوىوە ژمۆارە  (2114)ڵی ةۆ ضا (7)

دەضۆۆۆخىکىمان ةىرىٌەةىراییىحیىکۆۆۆان لێکۆڵیوىوەکۆۆۆاهی يىر ضۆۆۆ  پارىشگۆۆۆای يىولێۆۆۆس  (2116)

ضۆۆلێماهی ديۆۆۆك ضۆۆىر ةى فىرمۆۆاهگىی لێکۆڵیوىوەکۆۆان  کاریۆۆان وەرگسحوۆۆی کاهیۆۆاری ةى يىمۆۆٌو 

داوای )و  (داوای يىواڵۆرەری)و  (کاهیۆاری)ەةسىج كۆهۆاغی رىگاکاهی وەرگسحن و ض  كۆهاغ د

لى حۆمارەکاهی ةوىرەحۆی  2121ةۆیى وردەکاری کۆی گغخی ئىوکاهیاریاهىی کى لى ضاڵی  (ضشایی

ةىڕىٌەةىرایىحیىکان حۆمار کۆساوە رىکۆاری وەرگیۆساو حیایۆرا و ةىدواداچۆٌون وە لێکۆۆڵیوىوە 

 یان ةۆ ئىهجام دراوە ةۆحان عی دەکىیوىوە

حێتیوی: ةى يۆی کیاواکی رىگاکاهی ياحوی کاهیاریىکۆان و داوای يىواڵۆرەری و داوای ضۆشایی 

 کۆی گغخی ئامارەکان یىك هاگسىخىوە.

 

ةى عۆۆێٌەیىکی گغۆۆخی لى فىرمۆۆاهگىی لێکۆڵیوىوەکۆۆان كۆهۆۆاغی یىکىم  کۆۆۆی گغۆۆخی  کاهیۆۆاری 

ی دووەم داوایۆۆۆی کاهیۆۆۆاریى وە  كۆهۆۆۆاغ (129)ةۆۆۆسیخیى لى  2121يۆۆۆاحٌو حۆمۆۆۆارکساو ةۆۆۆۆ ضۆۆۆاڵی 

ئىو داوا  (475)كۆهۆۆۆاغی ضۆۆۆ  یىم داوای ضۆۆۆشایی ةۆۆۆسیخیى لى  (156)يىواڵۆۆۆرەری ةۆۆۆسیخیى لى 

ضۆۆشاییاهىی کى ةى ةڕیۆۆاری ةىڕىۆۆش دادوەری دادگۆۆای لێکۆۆۆڵیوىوە ڕەواهىی دادگۆۆای حایتىحمىهۆۆر 

ئىو داوای ضۆشایی ڕەواهى کۆساو ةىپێۆی حایتىحمىهۆری کۆۆری و عۆٌىوی (151)کساون ةۆسیخیى لى 
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ئىو داوا ضۆشاییاهىی کى لى ژىۆس  (112)کۆی گغۆخی ةڕیارەکۆاهی دادطۆخوی داوای ضۆشایی  (39)

داوایی ضشایی ئىو داوا ضشاییاهىی کى لى ژىس لێکۆۆڵیوىوەدان  (572)لێکۆڵیوىوەدان ةسیخین لى 

 .(244)ةسیخین لى 

  

 وردەکاریىکاهی حایتىت ةى ئاماری ةىڕىٌەةىرایىحی لێکۆڵیوىوەی يىولێس ةىم عێٌەی

 الی دٌارەوەیى

 (38)ةۆۆسیخیى لى  2121لى كۆهۆۆاغی یىکىم  کۆۆۆی گغۆۆخی  کاهیۆۆاری يۆۆاحٌو حۆمۆۆار کۆۆساو ةۆۆۆ ضۆۆاڵی 

كۆهۆاغی ضۆ  یىم داوای ضۆشایی  (51)کاهیاری  كۆهاغی دووەم داوایی يىواڵۆرەری ةۆسیخیى لى 

واهىی ئىو داوا ضشاییاهىی کى ةى ةڕیاری ةىڕىش دادوەری دادگای لێکۆۆڵیوىوە ڕە (75)ةسیخیى لى 

داوای ضشایی ئىو داوای ضۆشاییاهىی ڕەواهى کۆساو  (41)دادگای حایتىحمىهىهر کساون ةسیخیى لى 

کۆۆی گغۆخی ةڕیارەکۆاهی دادطۆخوی داوای ضۆشایی  (21)ةىپێی حایتىحمىهری کۆری و عۆٌىوی 

 .(131)ئىو داوا ضشاییاهىی کى لى ژىس لێکۆڵیوىوەدان ةسیخین لى  (22)
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ةى ئاماری ةىڕىٌەةىرایىحی لێکۆڵیوىوەی ضلێماهی ةىم عێٌەی وردەکاریىکاهی حایتىت 

 الی دٌارەوەیى

 (72)ةۆۆسیخیى لى  2121لى كۆهۆۆاغی یىکىم  کۆۆۆی گغۆۆخی  کاهیۆۆاری يۆۆاحٌو حۆمۆۆار کۆۆساو ةۆۆۆ ضۆۆاڵی 

كۆهۆاغی ضۆ  یىم داوای ضۆشایی  (64)کاهیاری  كۆهاغی دووەم داوایی يىواڵرەری ةۆسیخیى لى 

اییاهىی کى ةى ةڕیۆۆۆاری ةىڕىۆۆۆش دادوەری دادگۆۆۆای لێکۆۆۆۆڵیوىوە ئىو داوا ضۆۆۆش (195)ةۆۆۆسیخیى لى 

داوای ضۆۆشایی ئىو داوای ضۆۆشاییاهىی  (48)ڕەواهىی دادگۆۆای حایتىحمىهۆۆر کۆۆساون ةۆۆسیخیى لى 

ئىو داوا ضۆشاییاهىی کى لى ژىۆس            (11)ڕەواهى کساو ةىپێی حایتىحمىهۆری کۆۆری و عۆٌىوی 

شایی ئىو کۆۆی گغۆخی ةڕیارەکۆاهی دادطۆخوی داوای داوای ض (297)لێکۆڵیوىوەدان ةسیخین لى 

 .(49)ضشایی 
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وردەکاریىکاهی حایتىت ةى ئاماری ةىڕىٌەةىرایىحی لێکۆڵیوىوەی ديۆك ةىم عێٌەی الی 

 دٌارەوەیى

 (19)ةۆسیخیى لى     2121لى كۆهاغی یىکىم  کۆۆی گغۆخی  کاهیۆاری يۆاحٌو حۆمۆار کۆساو ةۆۆ ضۆاڵی 

كۆهۆاغی ضۆ  یىم داوای ضۆشایی  (41)یی يىواڵۆرەری ةۆسیخیى لى کاهیاری  كۆهاغی دووەم داوا

ئىو داوا ضۆۆۆشاییاهىی کى ةى ةڕیۆۆۆاری ةىڕىۆۆۆش دادوەری دادگۆۆۆای لێکۆۆۆۆڵیوىوە  (215)ةۆۆۆسیخیى لى 

ئىو داوای ضۆشاییاهىی ڕەواهى کۆساو ةىپێۆی  (62)ڕەواهىی دادگای حایتىحمىهر کساون ةسیخیى لى 

ئىو  (31)ةڕیارەکۆاهی دادطۆخوی داوای ضۆشایی  کۆی گغخی (8)حایتىحمىهری کۆری و عٌىوی 

 .(176)داوا ضشاییاهىی کى لى ژىس لێکۆڵیوىوەدان ةسیخین لى 
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 1/1/2121ئاماری گغخی فىرماهگىی لێکۆڵیوىوەکان لى  
 25/12/2121ا ۆۆۆۆۆح
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کۆی گظجی زاًیاریٍکاًی ثۆوارکراو مٍ 
 ٠٢٠٢ثۆواری بٌٍڕەثی زاًیارەکاًی

زاًیاریٍکان کٍ ثِخىی شزایی  ًیاری کٍ دەکٍوێجٍ ژێر ڕکێفی یاشای دەشجٍزا
ثێدایٍ بٍاڵم مٍ ثایبٍثىًٍدی دەشجٍ 

 ًیٍ ڕەواًٍ کراوە

زاًیاری ثایبٍثىًٍد بٍ دەشجٍ ڕەواًٍکراوە بٍ 
 پێی ثایبٍثىًٍدی طِێٌی

 بۆثٍ داوای ٍَواڵدەری مٍ كۆًاغی بٍدواداچِون دایٍ یٍکخراو ٍَڵگیراو
١ ٢ ٦٠ ٠٣ ٠ ٢١  ٢٠٧ 

 

کۆی گظجی داوای 
ٍَواڵدەریٍکاًی 
ثۆوارکراو مٍ ثۆواری 

 ٍَواڵدەری

 داوای ٍَواڵدەریٍ ٍَڵگیراوەکان

٧٧ 

داوای ٍَواڵدەریٍ 
ڕەواًٍکراوەکان بٍ پێی 
 ثایبٍیىًٍدی طِێٌی

 داوای ٍَواڵدەریٍ

 یٍکخراوەکان

 ئٍو داوای

 ٍَواڵدەریاًٍی بِن بٍ داوای شزایی

ٍَواڵدەریٍکان کٍ مٍژێر کۆی گظجی داوای 
داوا (٠٢٢)مێکۆڵیٌٍوەدایٍ   

بڕیارەکاًی 
٠٢٠٢شاڵی  

٠٢٠٢شاڵی  داواکاًی شااڵًی پێظِو داوای شِوراوەی  
 شااڵًی پێظِو

٢١٧ ٢٢٣ ٠١ ٤ ٥ ٦٢ ٢٣ ٢٣٤ 

 

کۆی گظجی 
داواشزایٍکاًی 
ثۆوارکراو مٍ 
ثۆواری شزایی 

٠٢٠٢ 

داوای شزایی 
 یٍکخراو

رەواًٍکراو 
دە بٍپێی واد

اصِل ٣٢  

 

داوای شزایی ڕەواًٍ کراو بٍپێی 
(١٧)ثایبٍثىًٍدی جۆری و طِێٌی   

کۆی گظجی بڕیارەکاًی ڕەواًٍ کردًی داوای 
(٢٣٢ )شزایی بۆ دادگای ثایبٍثىًٍد    

کۆی گظجی بڕیارەکاًی داخصجٌی 
( ٢٢٠)داوای شزایی  

کۆی گظجی داوای شزاییٍکان کٍ 
داوا ٣٥٠)مٍژێر مێکۆڵیٌٍوەدایٍ   

٠٢٠٢اڵیش ٠٢٠٢شاڵی  شِراوەی شااڵًی پێظِو  شِراوەی شااڵًی  
 پێظِو

٠٢٠٢شاڵی  شِراوەی شااڵًی  
 پێظِو

شاڵی 
٠٢٠٢ 

شِراوەی شااڵًی 
 پێظِو

٢٥٣ 27 - 23 ٠٠٠ ١٣٢ ٤١ ١٧ ٢٢٧ ٢٠ ٢٤ 
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 1/1/2121ئاماری الیىهی پىیٌەهریراری داوا ضشاییىکاهی فىرماهگىی لێکۆڵیوىوەکان  لى  
 25/12/2121 ۆۆۆۆۆاح

ژوارەی داوای  الیًٍی پٍیِەًدیدار ژ
 شزایی

 158 وەکارەحی هاودۆ ٢
 7 حاکى کىس ٠
 11 وەکارەحی کار و کاروةاری کۆمىاڵیىحی ١
                 38 وەکارەحی پىروەردە ٢
 38 وەکارەحی عارەواهی و گىعج و گٌکار ٣
 5 وەکارەحی ةاکرگاهی و پیغىضاکی ٤
 29 ئاةٌوریوەکارەحی دارایی و  ٥
 9 وەکارەحی رۆعوتیسی والوان ٦
 4 وەکارەحی دٌىورهی ةااڵ و حٌىژیوىوەی کاهطخی ٧
هٌىوىرایىحی وەکارەحی پىروەردەی اححادی  ٢٢

 عیساكی
7 

 7 وەکارەحی کۆچ و کۆچتىراهی عیساكی ٢٢
 1 ضىرۆکایىحی داواکاری گغخی ٢٠
 1 وەکارەحی پێغمىرگى ٢١
 11 وەکارەحی داد ٢٢
 6 وەکارەحی کارەةا ٢٣
 27 وەکارەحی حىهرروضخی ٢٤
 1 وەکارەحی ةاکرگاهی عیساكی ٢٥
 1 222لێژهىی كىرەةٌو کسدهىوە و دىماڵهرهی  ٢٦
 3 وەکارەحی ضاماهى ضسوعخیىکان ٢٧
 3 وەکارەحی کغخٌکاڵ  ٠٢
 16 کۆمپاهیا و کۆمىڵى و ڕىکذساو ٠٢
 4 دەضخىی وەةىريێوان ٠٠



0202ڕاپۆرتى سااڵنەى دەستەى دەسپاکى بۆ ساڵى   
 

    :despaky.office@gmail.comEmail                           بەرامبەر قوتابخانەى سنۆبەرى بنەرەتي کچان  -شەقامي ئاراس   –هەولێر  :ناونیشان 

19 

 2 اهانوەکارەحی پالن د  ٠١
 3 ئىهجٌمىهی دادوەری ٠٢
 2 پسىشگای يىولێس ٠٣
 1 وەکارەحی گٌاضخوىوەو گىیاهرن ٠٤
 1 پىرلىمان ٠٥
 5 ةىڕىٌەةىرایىحی ئاضایغی ضلێماهی ٠٦
 2 ةىڕىٌەةىرایىحی کۆمپاهیاکاهی ضلێماهی ٠٧
هىدغىداهان و +ةىڕىٌەةىرایىحیٌەةىريێواهی ١٢

 کارحی هیغخیماهی گىرمیان+ئاوەداهی
4 

 2 پاضىواهی ضوٌور ١٢
 1 پڕۆژەی چاڤی گىعخیاری ١٠

 418 کۆی گغخی
 

ئاماری ةڕیارەکاهی دادوەری دەضخگیسکسدن و ئامادەکسدن فىرماهگىی 
 25/12/2121 ۆۆۆۆۆاح 1/1/2121لێکۆڵیوىوەکان لى 

 

بڕیاری جێ بٍ  کۆی گظجی بڕیاری دادوەری ژ
 جێ کراو

بڕیاری جێ بٍ 
 جێ ًٍکراو

 ٢٢٠ ٠٧٢ ١٧٠ ادەبِونبڕیاری ئاو ٢
 ٣٢ ٢٥ ٢٢٢ بڕیاری دەشجگیر کردن ٠
کۆی گظجی بڕیارە  ١

 دادوەریٍکان
٢٣٤ ١١٥ ٢٧١ 
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 1/1/2121ئاماری حۆمىحتاران ةى پێی ماددەی یاضایی لى فىرماهگىی لێکۆڵیوىوەکان  لى  
 25/12/2121 ۆۆۆۆۆاح

 

 ژمارە ماددەی یاضایی ژ
 17 ی.س317 1
 2 ی.س311 2
 2 ی.س312 3
 11 ی.س316 4
 5 ی.س293 5
 11 ی.س331 6
 21 ی.س331 7
 16 ی.س332 8
 18 ی.س341 9
 151 ی.س341 11
 4 ی.س318 11

 1 ی.س335 12
 17 ی.س298-289 13
 25 ی.س 47.48.49ةى دەاللىحی مادەکاهی  341 14
 18 ی.س 315 15
 8 ی.س 333 16
 1 ی.س269 17
 3 ی.س 329 18
 1 اصٌلی 119 19
 1 ی.س444 21
 1 ی.س339 21
 2 ی.س 457 22
 1 ی.س411 23
 7 لى ی.س 311ةى دەاللىحی  317 24
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 1 ی.س 241 25

 1 لى یاضای دەضپاکی يىرىمی کٌردضخان 14مادەە  26

 1 لى یاضای دەضپاکی يىرىمی کٌردضخان 15مادەە  27

 2 گٌمسگ 194 28

 1 ی .س 238 29

 1 ی.س322 31

31 289-317 13 

 1 ی.س229 32

 1 ی.س239 33

 363 کۆی گغخی
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 1/1/2121ئاماری حۆمىحتاران ةى پێی پۆضخی وەکیفی لى فىرماهگىی لێکۆڵیوىوەکان  لى   
 25/12/2121 حۆۆۆۆۆا

 

 ژمارە پۆضخی وەکیفی ژ
 2 ةىڕىٌەةىری گغخی ٢
 2 ةىڕىٌەةىری گغخی پێغٌو ٠
 1 دادهٌوس ١
 1 ی.ةىڕىٌەةىری گغخی ١
 5 ىرۆکی عارەواهیض ٢
 26 ةىڕىٌەةىر ٣
 249 فىرماهتىر ٤
 53 ئىفطىری پلىدار ٥
 3 پشیغر ٦
 1 مامۆضخا ٧
 2 یاضایی ٢٢
 1 پارىشەر ٢٢
 1 ضىرۆکی ڕىکذساو ٢٠
 5 داوەن کۆمپاهیا ٢١
 37 کاضب ٢٢
 14 ياوواڵحی ٢٣
 1 ةاکرگان ٢٤

 414 کۆی گغخی
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وضیان لى کاحی ڕەواهىکسدهی دۆضیىکاهیان ةۆ دادگای ئاماری حۆمىحتاران ةى پێی چارەهٌ
 12/2121 /25 ۆۆۆۆۆاح 1/1/2121حایتىحمىهر لى فىرماهگىی لێکۆڵیوىوەکان لى   

 

 151 کۆی گظجی داوای ڕەواًٍکراو بۆ دادگای ثایبٍثىًٍد ژ
 11 ثۆوٍثباری ٍَاڵثِو ٢
 5 ثۆوٍثباری ڕاگیراو ٠
 231 ثۆوٍثباری دەشجٍبٍرکراو ١
 1 رەًِوس دواخراوچا ٢
 1 ًٍ پێگری بٍدەشجٍبٍری ٣

 248 کۆی گغخی
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 25/12/2121 ۆۆۆۆۆاح2121 /1/1ةڕی پارەی گىڕىورراوە لى فىرماهگىی لێکۆڵیوىوەکان لى 

 ةىيای گىهرەڵی دىمڵێورراو پارىشگا ژ
 (كیمى الملررە للفطاد)

ةڕی پارەی دەضج ةىضىردا 
 گیساو

 (كیمى االمٌال المضتٌطى)

 ای گىڕىورراوەةىي
 (كیمى المال المطخسدە)

ڕىگسی کسدن لى 
ةىيىدەر داهی 
 ضاماهی گغخی

 _____ ____ ___ دۆالر دیٌار ٍَومێر ٢
دوازدە ونیۆن و ٍَطت شٍد و شی و  ٢٠٨٦١٠٨٤٢٢

 دوو ٍَزار و طٍش شٍد دیٌار
 

بیصت و پێٌج ونیار و طٍش شٍد  ٠٣6٤٢٧6٢٠٢6٧٢٢ شنێىاًی ٠
  و بیصت ٍَزار و ًۆشٍد دیٌار و چل و ًۆ ونیۆن

شێ ونیۆن و  ١6٦٢٧6٢٢٢
ٍَطت شٍد و چل و ًۆ 
 ٍَزار و دە دۆالر

 
____ 

بیصت و پێٌج ونیار و طٍش شٍد و  ٠٣6٤٠١6٣٧٣6٧٢٢
بیصت و شێ ونیۆن و پێٌج شٍد و ًٍوەد و پێٌج 

 ٍَزار و ًۆشٍد دیٌار

_____ 

حٍوت شٍد و شی و ًۆ ونیۆن و  ٥١٧6٢٠٢6١٥٠ دَۆك ١
و یٍک ٍَزار و شێ شٍد و حٍفجا و دوو  بیصت

 دیٌار

دوو شٍد و ٍَطجا و طٍش ونیۆن و شی  ٠٦٤6٢١١6٣٢٢ ____ 
 و شێ ٍَزار و پێٌج شٍد دیٌار

__ 

بیصت و طٍش ونیار و چِارشٍد  ٠٤٨٢٢٢٨٦٥٢٨٦٥٠ کۆی گغخی
ونیۆن و ٍَطت شٍد و حٍفجا و چِار ٍَزار و 

 ٍَطت شٍد و حٍفجا و دوو دیٌار 

بیصت و پێٌج ونیار و ًۆشٍد و ًۆ  ٠٣6٧٢٧6٤٠٧6٢٢٢  
ونیۆن و طٍش شٍد و بیصت و ًۆ ٍَزار و چِار شٍد 

 دیٌار

_______ 
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 چاالکی یىکاهی فىرماهگىی یاضاییکارو 
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 کٍ فىرماهگىى یاضایٍالکاروچا

 

 -ئىرکٍ فىرماهگىى یاضایٍ :

ار کۆۆساو ةى یاضۆۆای ژمۆۆارە ی يىمۆۆٌ(2111)ی ضۆۆاڵی (3)ةى پۆ  ی یاضۆۆای دەضۆۆخىکىمان ژمۆۆارە 
لى الیىن ضۆىرۆکایىحی يىرىمۆی  (2115)ی ضاڵی (11)کى ةى ةڕیاری ژمارە  ((2114)ی ضاڵی (7)

 -کٌردضخان دەرچٌوە , ئىرکی فىرماهگىکىمان ةىم عێٌەیى دیاری کساوە:
پێغۆۆکىش کسدهۆۆی ةیۆۆسوڕ و ڕوىۆۆژ لى پسضۆۆى یاضۆۆاییىکان کىوا دەدۆۆسىوى ةىردەم دەضۆۆخى و  -1

کسدهی دەضخى لىو دەعٌایۆاهىی لىضۆىری ةىرک دەکۆسىخىوە ةى ةسیکۆاری فىرمۆی  هٌىوىرایىحی
 کى لى ضىرۆکی دەضخى دەرکسا ةێج.

مۆۆۆٌرافىعى کۆۆۆسدن لىةىردەم دادگۆۆۆا حایتىحمىهۆۆۆرەکان لىوەی پىیٌەضۆۆۆخى ةى حاواهىکۆۆۆاهی  -2
 گىهرەڵی یان پێراچٌوهىوەی ڕىگىکاهی حاهى لێران دەرةارەیان.

 ى لىو لیژهى لێکۆڵیوىواهىی لىضىر داواکاری دەضخى پێکًێوسان.هٌىوىرایىحی کسدهی دەضخ -3
حۆایتىت ةى یاضۆاکاهی ةىڕەهگۆارةٌوهىوەی  ئامادەکسدهی لێکۆڵیوىوە و حٌىژیوىوەی یاضای -4

 گىهرەڵی و ڕىککىوحووامى هێٌدەوڵىحیىکاهی ئىم ةٌارە.
 پێغکىعکسدن و داواکسدهی یارمىحی یاضای هێٌدەوڵىحی ئاڵٌگۆرکساو. -5
 چاودىسی لىضىر دەضپاکی ةڕیار و کارەکاهی کىرحی گغخی. -6
 داهاهی ڕىومایی ڕىگىگسحن لى هاکۆکی ةىرژەوەهرییىکان لى يىرىمرا. -7
گۆۆسحوىةىری ڕىکۆۆار ةۆۆۆ چۆۆاودىسی ئاضۆۆخی دەضۆۆپاکی ةڕیۆۆار و کارەکۆۆاهی کىرحۆۆی گغۆۆخی و  -8

 دەرکسدهی ڕاپۆرحی هاوةىهاو لىم ةارەیىوە.
 ڕۆژە یاضا لى ةٌاری  هىيێغخوی گىهرەڵی و ةىڕەهگارةٌوهىوەی.ئامادەکسدهی پێغویار و پ -9
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  عىش ةىعی ضىرەکی پێر دىج. (6)فىرماهگىی یاضایی لى 

 کى ژمۆۆۆۆۆارەی  فىرماهگىکىمۆۆۆۆۆان پێۆۆۆۆۆر دىۆۆۆۆۆج لىم ةىعۆۆۆۆۆاهىی دۆۆۆۆۆٌارەوە
 -:فىرماهتىرەکاهیان لى دغخىکى دیاری کساوە

 

 

 حێتیوی

 ڕەگىک
 ژمارە ةىعىکان ژمارەی فىرماهتىر

 هێس م 

فٍرواًبٍر  (٠)مٍ بٍطی داواکان 
مٍ بٍڕێِەبٍرایٍثی مێکۆڵیٌٍوەی 

فٍرواًبٍر مٍ  (٢)شنێىاًیي و 
بٍڕێِەبٍرایٍثی مێکۆڵیٌٍوەی 

 دَۆکي.

٣ ٤ 

 ٢ بٍطی داواکان ٢٢

 ٠ بٍطی وظِرەت و پێظٌیاری ڕەش ًِوس ٠ ٢ ٢ -

 ١ بٍطی چاودێری و چاکصازی کارگێڕی ٤ ٢ ٣ -

 ٢ یاشایی بٍطی کاروباری ٢ ٠ ٠ -

 ٣ بٍطی چاودێری دارایی مٍشٍر ٍَرێه ٢ ١ ٢ -

 ٤ بٍطی کارگێڕی گرێبٍشت٠+٧ ٧ ٠ -

 شٍرجٍم فىرماهتىر 38=گسىتىضج36+2 ٠٢ ٢٥ -
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 -ٍَروەَا ژوارەی فٍرواًبٍران بٍ پێ ی پصپۆڕییان:

 

 ژمارەی فىرماهتىران فىرماهتىران
 ٠٠ فىرماهتىری یاضایی
 ٢٢ فىرماهتىری کارگێڕی

 ٣ فىرماهتىری دشمىحگٌکاری
 38 ضىرکىمی فىرماهتىران
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 فىرماهگىی یاضایی ةىم عێٌەیىیىپىیکىری ڕىکذطخوی 
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 ةىعٍ داواکان

  كات لۆى دواداچٌن ده  ڵٍ ةى هره كاهٍ گى یطى دواداچٌوهٍ كى  ى ةى ىگاى يۆةىڕ  عٍ داواكان لى ةى
عۆرارى دادگۆایی كۆسدن  ةى  رى  , وه پارىشگاكۆاهٍ يۆى  لۆى (اوانح /حن  كى)كان هره ت مى دادگا حایتى

 .  یى ڵی يى هره گى  هرى ةى یٌه ى پى وه مافٍ گغخٍ ئى  ك داكۆكی كار لى ةێج وه ده
وە ةى دواداچۆۆٌوهی ئىو داوایۆۆاهىی کى دەضۆۆخى ئیلۆۆامىی دەکۆۆات یۆۆان لىضۆۆىر دەضۆۆخى ئیلۆۆامى 

 دەکسىج ةى مىةىضخی داد ةیوی و حاهى لێران.
 
واحى لى  (2121)کى ةى دواداچٌون کساوە لى ضاڵی  ی کٌردضخاناماری پارىشگاکاهی يىرىمئ
 -ةىم عێٌەیىیى: (31/12/2121حاکٌ  1/1/2121)

لىضىر ئاضخی پارىشگاکاهی  (حاوان /کىحن )داوا يىواڵى کساوەکان ةۆ دادگا حایتىحمىهرەکاهی 
 -لىگىڵ دٌالو: (2121)يىرىمی کٌردضخان لى ضاڵی 

 

يىواڵى كساوەكان ةۆ دادگا  داوا
 حایتىحمىهرەكان

 

پارىشگاكاهی يىرىمی 
 كٌردضخان

 ضىرکىم

 ديۆک ضلێماهی يىولێس
 لى دادگایى

 
 91 23 37 31 دادگای حاوان
 45 11 17 17 دادگای كىحن

 136 34 54 48 ضىرکىم
 حط 

 
 66 47 7 12 دادگای حاوان
 36 22 7 7 دادگای كىحن

 112 69 ٢٢ 19 ضىرکىم
 گىڕاوەحىوە

 
 9 3 1 5 دادگای حاوان
 1 1 1 ٢ دادگای كىحن

 ٧ ١ ٢ ٣ شٍرجٍم
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لىضىر ئاضخی پارىشگاکاهی  (حاوان /کىحن )داوا يىواڵى کساوەکان ةۆ دادگا حایتىحمىهرەکاهی 
 -:(2121)يىرىمی کٌردضخان لى ضاڵی 

 

داوا يىواڵى كساوەكان ةۆ دادگا 
 حایتىحمىهرەكان

 

ىرىمی پارىشگاكاهی ي
 كٌردضخان

 ضىرکىم

 ديؤك ضلێماهی يىولێس
 لى دادگایى

 
 ٣٣ ٠١ ٢٧ ٢١ دادگای حاوان
 ١١ ٢٢ ٦ ٢٢ دادگای كىحن

 88 34 27 27 ضىرکىم
 حط 

 
 ٠٢ ٢٢ ٤ ١ دادگای حاوان
 ٢٥ ٢٢ ٠ ٢ دادگای كىحن

 ١٥ ٠٠ ٦ ٥ ضىرکىم
 گىڕاوەحىوە

 
 ٣ ١ ٢ ٢ دادگای حاوان
 ٢ ٢ ٢ ٢ دادگای كىحن

 ٣ ١ ٢ ٢ ضىرکىم
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 (داواکاهی ضااڵهی پێغٌو)دٌالو 

داوا يىواڵى كساوەكان ةۆ دادگا 
 حایتىحمىهرەكان

 

 ضىرکىم پارىشگاكاهی يىرىمی كٌردضخان
 ديؤك ضلێماهی يىولێس

 لى دادگایى
 

 ١٥ ٢ ٢٦ ٢٦ دادگای حاوان
 ٢٠ ٢ ٧ ١ دادگای كىحن

 ٢٧ ٢ ٠٥ ٠٢ ضىرکىم
 حط 

 
 ٢٣ ١٣ ٢ ٧ دادگای حاوان
 ٢٧ ٢٢ ٣ ١ دادگای كىحن

 ٤٢ ٢٤ ٤ ٢٠ ضىرکىم
 گىڕاوەحىوە

 
 ٢ ٢ ٢ ٢ دادگای حاوان
 ٢ ٢ ٢ ٢ دادگای كىحن

 ٢ ٢ ٢ ٢ ضىرکىم
 

 یمىرىي یر ئاضخىضىل (کىحن /حاوان ) یكاهەهرىحمىکساوەکان لى دادگا حايت (حط )داوا یىکال 
 -:(2121)ضاڵی  ۆكٌردضخان ة

 پارىشگا
 

ادكسدنئاک ئیراهى  ضىرکىم 
 حنىك حاوان كىحن حاوان

 ٢٧ ٢ ٢٢ ١ ٠ يىولێس
 ٢٢ ٢ ٢ ٤ ١ ضلێماهی
 ٤٧ ٢٤ ٠٢ ٤ ٠١ ديۆك
 ٢٢٠ ٠٢ ١٦ ٢٣ ٠٦ ضىرکىم
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 -:(2121) ڵیضا ىكسدن ل یاگداد یدوا یهاغۆك ىكان لەرراوێل ىداوا حاه

 

 

 

 

 

 

هاوی  ژ
 حۆمىحتار

مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاددەی  پیغى
 یاضایی

 ةڕیاری دادگای حایتىحمىهر

( دادگای کەتن بڕیاریدا بە جێ ٢١/٢/١٢١٢)لى ڕىکىوحی  ی.س331 مٌدخار .ف.مف 1

 بە جێ کردنی بۆ ماوەی یەک ساڵ بەاڵم إیقاف تنفیذ کرا.

( دادگای کەتنی هەولێر ٢١/٢٢/١٢١٢)لى ڕىکىوحی  ی.س331 ةىڕىٌەةىر چ.ق.ر 2

( مانگ بەاڵم ٦بڕیاریدا بە جێ ببە جێ کردنی بۆ ماوەی )
 را.إیقاف تنفیذ ک

 س.ص.ع 3
 ڕ.ف.ع
 ت.ش.ع
 گ.م.ف
 ف.ش.ب
 ن.ع.ص
 ن.ع.ف

 کاضپ
 مامۆضخای کاهکۆ
 مامۆضخای کاهکۆ
 مامۆضخای کاهکۆ
 ةىڕىٌەةىری حركیق
 ةىڕىٌەةىری ژمێسیاری
 مامۆضخای کاهکۆ

 

( دادگای کەتنی کۆیە بڕیاریدا ١١/٢١/١٢١٢)لى ڕىکىوحی  ی.س241

نفیذ ( مانگ بەاڵم إیقاف ت٣بە حبس کردنیان بۆ ماوەی )
 کران.

پاش ئىوەی ةڕیاری دادگا حوفیز کسایىوە و گىڕایىوە  ی.س341 فىرماهتىر د.ع.ع 4
دادگا و دادگای حمییش ةڕیاریرا ةى الةسدهی , إیلاف حوفیز 
و ک  ةى ک  کسدهی ةۆ ماوەی یىک ضاڵ لى ڕىکىوحی 

(٢١/١/١٢١٢.) 

ری دا بە حبس کردنی ( دادگا بڕیا٢/١/١٢١٢)لى رىکىوحی  ی.س341 فىرماهتىر د.ح.أ 5

 بۆ ماوەی یەک ساڵ بەاڵم إیقاف تنفیذ کرا.
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 2121محکٌم کساوەکاهی ضاڵی 

 -محکٌم کساوەکان لى پارىشگای يىولێس:

 

 

 

 -ان لى پارىشگای ضلێماهی:محکٌم کساوەک

 
 ژ

 ەیمادد پیغى مثحتارۆح یهاو
 یياضاي

ی اگداد
 حمثهرىحايت

 اگداد یةِسيار

 بڕیاردرا بە حبس کردن بۆ ماوەی دوو ساڵ. دادگای کىحن 312 پۆلیس .ف.كه ٢

فەرمانبەری  ک.ن.أ ٠
 خانەنشین

دادگای  335
 حاوان

(شەش مانگ لەگەڵ ڕاگرتنی جێ بە ٦بڕیار درا بە )
 (.١١/٢٢/١٢١٢کردن لە ) جێ

( شەش ٦سزادان بە بەند کردنی سووک بۆ ماوەی ) دادگای کىحن 453 هاواڵتی ع.م.ح ١
 مانگ.

( دوو سەد 225111)ةڕیار درا ةى غسامى کسدهی ةى ةڕی  دادگای کىحن 279 فەرمانبەر م.ح.ن ٢

 و بیست پێنج هەزار دینار.

 

 

 

 

ژوارەی ثاًٍ  پارێزگا
 مێدراوەکان

 ثێبیٌی كٍثي ثاوان

 - ٢ ٣ ٣ ٍَومێر
 - ٢ ١ ١ شنێىاًی
 - ٢ ٢ ٢ دَۆک
 - ٢ ٦ ٦ شٍرجٍم
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 -محکٌم کساوەکان لى پارىشگای ديۆک:

 بڕیاری دادگای ثایبٍثىًٍد واددەی یاشایی پیظٍ اوی ثۆوٍثبارً ژ
(ساڵ و پێبژاردنی بڕی 3)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٣ خٍزًٍدار ن.ح.ر ٢

( سەد و سی و نۆ ملیۆن و پێنج سەد و سێزدە هەزار 139513511)
 پێنج سەد دینار.

 ( شەش مانگ.6)بًٍد کردًی بۆ واوەی  دادگا بڕیاری دا بٍ ١٢٢/317 کاشپ ع.س.ج ٠

(شەش 6)شێ ثۆوٍثی ٍَبِوە و دادگا بڕیاری داوە بٍ بًٍدکردًی  ی.س١٢٢ بٍڵێٌدەر ع.ع.ش ١

 مانگ(.6ساڵ و 1ماگ بۆ هەر تۆمەتێک کە دەکاتە )

فٍرواًبٍری  إ.ح.د ٢
 باًک

 (یەک ساڵ.1)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س311/١٢٥

 ( شەش مانگ.6)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٢ بٍڵێٌدەر س.س.ف ٣

 ( دوو مانگ.2)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٦ کاشپ م.ج.ع ٤

 ( چوار مانگ.4)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥/311 کاشپ ع.ح.ع ٥
 ( چوار مانگ.4)ی دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی دادگا بڕیار ی.س١٢٥/311 کاشپ ک.ح.ر ٦
( شەش مانگ و إیقاف تنفیذ 6)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٢ زێڕەڤاًی م.ح.م ٧

 کرا..
کاشپ  ب.أ.ط ٢٢

 )سوری(

 ( ساڵ بە غیابی.6)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥

فٍرواًبٍری  م.ک.م ٢٢
 گرێبٍشت

( یەک ساڵ بەرامبەر دوو 1)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  .سی١٢٥

 ( شەش مانگ.6تۆمەت واتە هەر تۆمەتێک )
فٍرواًبٍری  ب.ر.ط ٢٠

 گرێبٍشت
( یەک ساڵ بەرامبەر دوو 1)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥

 ( شەش مانگ.6تۆمەت واتە هەر تۆمەتێک )
ێ جێ بٍ ج ل.س.ج ٢١

 کاری دادی
( دووسەد و پەنجا 251111)دادگا بڕیاری دا بٍ پێ بژاردن بٍ بڕی  ی.س١١٢

 هەزار دینار.

بٍڕێِەبٍری  م.ص.ح ٢٢
 کۆوپاًیا

( دووسەد و پەنجا 251111)دادگا بڕیاری دا بٍ پێ بژاردن بٍ بڕی  ی.س١١٢

 هەزار دینار.
( دووسەد و پەنجا 251111)ن بٍ بڕی دادگا بڕیاری دا بٍ پێ بژارد ی.س١١٢ فٍرواًبٍر ئ.س.خ ٢٣

 هەزار دینار.
(شەش مانگ و إیقاف تنفیذ 6)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١١٢ فٍرواًبٍر ئ.س.خ ٢٤

 کرا.

فٍرواًبٍری  ئ.ش.خ ٢٥
 گرێبٍشت

( دوو سەد و بیست و 225111)دادگا بڕیاری دا بٍ پێ بژاردن بٍ بڕی  ی.س١١٢

 .پێنج هەزار دینار

 ( چوار مانگ.4)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١١٣ فٍرواًبٍر ش.ج.ع ٢٦
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وفِض  ب.خ.م ٢٧
 پۆمیس

( دوو سەد و بیست و 225111)دادگا بڕیاری دا بٍ پێ بژاردن بٍ بڕی  ی.س١١٢

 پێنج هەزار دینار.
 ( دوو ساڵ.2)دادگا بڕیاری دا بٍ زیٌداًیکردن بۆ واوەی  ی.س١٢٦ ژوێریار ف.س.ج ٠٢

فٍرواًبٍری  ئ.ح.ح ٠٢
 باًک

 طٍش واًگ. (٤)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٤

( دوو سەد و بیست و 225111)دادگا بڕیاری دا بٍ پێ بژاردن بٍ بڕی  ی.س١١٣ فٍرواًبٍر ش.ج.ع ٠٠

 پێنج هەزار دینار.
شٍرۆکی  م.م.ط ٠١

طارەواًی 
 چٍواًکێ

 ( یەک ساڵ.1)ی دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی دادگا بڕیار ی.س١٢٤

 طٍش واًگ. (٤)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س٠٥٤ فٍرواًبٍر ح.ع.ع ٠٢
خزوٍثگِزاری  ک.م.ن ٠٣

شِری مٍ 
ڕێکخراوی 
أطباء بال 
 حدود

 (پێنچ ساڵ و یەک مانگ.5)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥

 طٍش واًگ. (٤)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥/311 اًبٍرفٍرو ڕ.أ.ت ٠٤
(شەش 6(یەک ساڵ و )1)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥/311 فٍرواًبٍر م.أ.ت ٠٥

 مانگ.

(شەش 6(یەک ساڵ و )1)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥/311 فٍرواًبٍر م.ع.م ٠٦

 گ.مان
(شەش 6(یەک ساڵ و )1)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥/311 فٍرواًبٍر ط.ط.ح ٠٧

 مانگ.
(شەش 6(یەک ساڵ و )1)دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوەی  ی.س١٢٥/311 فٍرواًبٍر ع.م.خ ١٢

 مانگ.
 طٍش واًگ. (٤)ی دادگا بڕیاری دا بٍ بًٍد کردن بۆ واوە ی.س١٢٢ فٍرواًبٍر ث.ن.م ١٢
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 -بة ثيَ ي ثؤست: 0202ئاماري حمكوم كراوةكاني سالَي 

 

 وحكِم پنٍی وەزیفی
 ١ بٍڕێِەبٍر

 ٢ بٍڕێِەبٍری کۆوپاًیا
 ٢ ژوێریار

شٍرۆکی طارەواًی 
 چٍواًکی

٢ 

 ٢ جێ بٍ جێ کاری دادی
 ٢٥ فٍرواًبٍر

 ٢ فٍرواًبٍری خاًًٍظیي
 ١ فٍرواًبٍری گرێبٍشت

 ٢ زاًکۆواوۆشجای 
 ٢ وِخجار
 ٠ بٍڵێٌدەر
 ٠ پۆمیس
 ٢ زێڕەڤاًی
 ٤ کاشپ
 ٢ َاواڵثی
 ٢ خزوٍثگِزار
 ٢٤ کۆی گظجی
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 -لى دادگاکاهی يىرىمی کٌردضخان کى محکٌم کساون: (2121)ژمارەی ئاماری حۆمىحتاراهی ضاڵی 

 

 ژمارەی حۆمىحتاران پارىشگا
 ٢٢ يىولێس
 ٢ ضلێماهی
 ١٢ ديۆک
 46 ضىرکىم
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 ةىعٍ مغٌرەت و پێغویارى ڕەعوٌوس
 

ئىم ةىعى ھىڵرەضخێج ةى پێراهی ڕاو مغٌرەت لى رووی یاضاییىوە ه وە ھىڵطان ةى ئامۆادەکسدهی 
لێکۆڵیوىوەکان و دیساضات ةۆ هىھێغخن و ةىڕەهگارةٌوهىوەی گىهرەڵی , وە داڕعخوی ڕەعوٌوضۆی 

ان ةى دۆپاراضۆۆۆخن ھىیى لى گىهۆۆۆرەڵی,  وە پۆۆۆڕۆژەی یاضۆۆۆا و ڕىوماییىکۆۆۆان ئىواهىی کى پىیٌەهۆۆۆری
ھىروەھۆۆۆا داڕعۆۆۆخوی پۆۆۆڕۆژەی ڕىوماییىکۆۆۆان و پىیۆۆۆڕەوی هۆۆۆاودۆی دەضۆۆۆخى و پێۆۆۆراچٌوهىوەو 

  1 (الصکٌک اللاهٌهیث)ھىڵطىهگاهرهی 
وە ھىڵرەضۆۆۆخ  ةى دەرةڕیوۆۆۆی پۆۆۆسس و ڕا لى پسضۆۆۆى یاضۆۆۆاییى کۆۆۆۆر ةى کۆرەکۆۆۆان و ئامۆۆۆادەکسدهی 

ی یاضۆۆایی وە چارەضۆۆىری کۆۆارگێڕی کى پىیٌەهریۆۆرارە ةى حۆۆٌىژیوىوە و ھىڵطۆۆىهگاهرن ةۆۆۆ کۆۆسدەوە
  1ڕاپۆرحی ماوەیی پێٌیطج ةۆ ڕىگسی کسدن لى گىهرەڵی و ةىڕەهگارةٌوهىوە و ةى دواداچٌون 

 
 -:(2121)غویاری ڕەعوٌوس ةۆ ضاڵی کار و چاالکی یىکاهی ةىعی مغٌرەت و پێ

 

ثێبیٌی ثایبٍت بٍ بابٍثی پێداچِوًٍوەی ئٍم بٍطٍ ٍَڵصا بٍ پێداًی شٍرًج و  (٢/٢/٠٢٠٢)مٍ بٍرواری  (٢
ی (٠)ثایبٍت بٍ ڕێٌىایی جێ بٍ جێ کردًی گرێبٍشتجٍ گظتجی یٍکتان ژوتارە  (وجنس وراجعة)شکااڵ 
مٍ  (٢٣٧)دوای دیراشتتٍ کردًتتی مٍ الیٍن میتتژًٍی پێکُتتاثِو بٍ فٍروتتاًی کتتارگێڕی ژوتتارە  (٠٢٢٤)شتتاڵی 

 مٍ فٍرواًگٍکٍواًٍوە. (٠٠/٢٢/٠٢٠٢)
ئٍم بٍطٍ ٍَڵصتا بٍ پێتداًی وظتِرەت بٍ زواًٍکتاًی کتِردی و یٍرەبتی دوای  (٢/١/٠٢٠٢)مٍ بٍرواری  (٠

دیراشٍ کردًی ثایبٍت بٍ ثاواًی طِوطجٌٍوەی وایٍ دوا بٍ دوای یاداطجی بٍڕێِەبٍری مێکۆڵیٌٍوەی 
دەشتتپاکی شتتنێىاًی مٍشتتٍر دیتتاریکردًی دەشتتٍاڵثی مێکتتۆڵیٌٍوە  بٍکتتار َێٌتتاًی کتتام یاشتتا مٍشتتٍر 

 ثایبٍت بٍ ثاواًی طِوطجٌٍوەی وایٍ.کٍیصٍکاًی 
ڕووًکردًٍوەوان ئاڕاشجٍی َۆبٍی بٍ دواداچِوًی کٍیصتٍکاًی گًٍتدەڵی  (٠٥/٤/٠٢٠٢))مٍ بٍرواری  (١

 مٍ شنێىاًی کرد 6 شٍبارەت بٍ ڕێکخصجٌی فۆڕوی فٍرواًبٍراًی گرێبٍشت مٍ دەشجٍی دەشپاکی.
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ی گظتتجی فٍروتتاًگٍی یاشتتایی ڕوون مٍشتتٍر پٍراوێتتزی بٍڕێتتز بٍڕێتتِەبٍر (٠٦/٤/٠٢٠٢)مٍ بٍرواری  (٢
 کردًٍوەوان خصجٍڕوو شٍبارەت بٍ پێکُێٌاًی میژًٍی مێکۆڵیٌٍوە مٍ دام و دەزگاکاًی حکِوٍت.

ئٍم بٍطٍ ٍَڵصا بٍ پێظکٍش کردًی  دۆزیتٌٍوەی چارەشتٍری و چتۆًیٍثی  (٢٧/٧/٠٢٠٢)مٍ بٍرواری  (٣
یاوازەکتتان 6 وەکتتِ داڕطتتجٌی ڕێگریکتتردن مٍ گًٍتتدەڵی کتتارگێڕی و دارایتتی مٍ یێتتراە بٍ طتتێِازە ج

یاشایٍک بۆ ًٍَێظجٌی ئٍگٍری ڕووداًی گًٍدەڵی مٍ کٍرثی ثایبٍت و بٍرەو پێظبردًی حکتِوٍثی 
ی (٢٢)ئٍمیکجرۆًی کٍ کارەکاًی حکتِوٍت ڕوون و طتٍفاف دەکتات 6 وە کتارا کردًتی یاشتای ژوتارە 

ەَتا شتٍربٍخۆیی بتِوًی کٍ بریجتی یٍ مٍ یاشتای بٍ دەشتجکٍوثٌی زاًیتاری 6 وە ٍَرو (٠٢٢١)شاڵی 
 دادگاکان کٍوا بجِاًرێت دادگایی کردن مٍ کًٍاڵٍکاًی ڕاگٍیاًدن و بیصجي بٍ ئاطکرا بٍڕێِە بچێت.

ئٍم بٍطٍ ٍَڵصا بٍ پێداًی ڕوون کردًٍوە شٍبارەت بٍ طتێِازی بٍ کرێتدان  (٢/٢٢/٠٢٠٢)مٍ بٍرواری  (٤
ای یاداطتتتجی َتتتۆبٍی بٍ و دابٍطتتتکردًی داَتتتاثی فرۆطتتتگای ًاوەًتتتدەکاًی خِێٌتتتدن دوا بٍ دو

 دواداچِوًی کٍیصٍکاًی گًٍدەڵی مٍ شنێىاًی.
ئٍم بٍطٍ ٍَڵصا بٍ پێداًی ڕوون کردًٍوە شٍبارەت بٍ دەرکردًی ڕێٌىتایی  (٠٠/٧/٠٢٠٢)مٍ بٍرواری  (٥

 .(٠٢٠٢)ی شاڵی (٠)پاڵپظت بٍ یاشای چاکصازی ژوارە  (٤/٧/٠٢٠٢)مٍ  (٢١)دارایی ژوارە 
ارەکتاًی ختۆی ٍَڵصتاوە بٍ شتٍرداًی کردًتی بٍڕێتِەبٍرایٍثی ٍَروەَا ئٍم بٍطٍ شٍرەڕای ک (٦

بٍطی گرثي و گِاشجٌٍوەی طارەکاًی ٍَرێىتی  /چاکصازی کۆوٍاڵیٍثی و بٍڕێِەبٍرایٍثی پۆمیس 
بٍ  (٦/٢٢/٠٢٠٢)مٍ  (٢٣٢)کِردشتتجان بٍ پێتتک َێٌتتاًی میژًٍیٍکتتی بتتااڵ بٍ فٍروتتاًی کتتارگێڕی ژوتتارە 

طتارەکاًی شتنێىاًی و دَتۆک بٍ دواچتِون بتۆ بتارودۆخی ٍَواًٍَگی مٍگٍڵ میتژًٍ الوەکیٍکتاًی 
ڕاگیراوان و شزادراوان مٍ ڕووی بٍر كٍرار کردًی یٍکصاًی کۆوٍاڵیٍثی مٍ واوٍڵٍ کردن مٍگٍڵیان 6 

مٍ  (ثتخخیر)وە پێظکٍش کردًی چارەشٍری یاشایی مٍ کاثی ٍَبِوًی کێظٍ و ئاریظٍ و دواکٍوثي 
 ڕێڕەوی مێکۆڵیٌٍوەکاًیاًدا.
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 چاودىسى و چاکطاکى کارگێسى ةىعٍ

 

 -لى: یى ئىرکی ضىرەکی ئىو ةىعى ةسیخی

چاودێری کردًی بڕیار و فٍرواًٍکاًی کٍرثی گظجی کٍ ثا چًٍد دەشپاکی مٍو بڕیار و فٍرواًتاًٍ  (1
 ٍَیٍ.

چاودێری چۆًیٍثی خٍرج کردن و چۆًیٍثی ئیدارەداًی دارایی ٍَرێىتی کِردشتجان دەکتات بٍ  (2
 ی چاودێری دارایی.ٍَواًٍَگی مٍگٍڵ دیِاً

 دەرکردًی ڕاپۆرثی ًاو بٍ ًاو مٍ بارەی ئٍو خٍرجییاًٍوە. (3
بٍ دواداچِون بۆ کاری ئٍو میژًاًٍ دەکات کٍ مٍ دەشجٍ پێک دێت یان پٍیِەًدی بٍ کاری             (4

 دەشجٍکٍواًٍوە ٍَیٍ.
ان و ًتتِێکردًٍوەی زاًیارییٍکتتان مٍ شتتٍر واكعتتی ٍَرێتته و گظتتت كٍوارە گظتتجی و ثایبٍثٍکتت  (5

 داَاثٍکان و فٍرواًبٍرەکان و شٍرۆکی فٍرواًگٍ 6کارگێڕی و پیظٍیی یٍکان.
 -ةسیخی یى لى: (2121)کار و چاالکیاهىی چاودىسی و چاکطاکی کارگێڕی ضاڵی ىو ئ (6

ی یاشتای (٠٢٠٢)ی شتاڵی (٠)ژوتارە بٍ وٍبٍشجی بٍدواداچِون بتۆ جتێ بٍ جتێ کردًتی یاشتای  
ٍخظتتتیي و ئیىجیازاثٍکتتتان و خاًًٍظتتتیٌی مٍ ٍَرێىتتتی چاکصتتتازی مٍ وتتتِوچٍ و دەروتتتاڵٍ و ب)

میتژًٍیٍک پێکُێٌترا بٍ شتٍرۆکایٍثی  (٠٦/٥/٠٢٠٢)مٍ  (٧٢)بٍ فٍرواًی ژوارە  (یێراە -کِردشجان
بٍ وٍبٍشجی بٍ دواداچِون  (وظیر رطید إبراَیه)بٍڕێِەبٍری گظجی فٍرواًگٍی یاشایی بٍڕێز 

 بۆ جێ بٍ جێ کردًی یاشاکٍ.
حٍوت ثیه پێک َێٌرا بۆ وٍبٍشجی بٍ دواداچِون  (٠٥/٧/٠٢٠٢)مٍ  (٢٢٤)ژوارە دواثر بٍ فٍرواًی 

و جێ بٍ جێ کردًی یاشاکٍ ٍَر ثیىٍ و بٍ دواداچِوًی بۆ ثٍوەرێک دەکرد وە ٍَروەَتا کتاری 



0202ڕاپۆرتي سااڵنەى دەستەى دەسپاکي بۆ ساڵي   

 

    :despaky.office@gmail.comEmail                           بەرامبەر قوتابخانەى سنۆبەرى بنەرەتي کچان  -شەقامي ئاراس   –هەولێر  :ناونیشان 

42 

و  یتتض بٍردەوام بتتِو چتتًِکٍ کتتاری چاکصتتازی کۆثتتایی ًٍَتتاثِوە(٠٢٠٢)ئٍو ثیىتتاًٍ مٍ شتتاڵی 
 -ثیىٍکان بٍم طێِەیٍیٍ:

 بٍدواداچِوًی ثایبٍت بۆ خاًًٍظیٌی /ىی یٍکٍمثی 
ثیىتتتی ثتتتایبٍت بتتتۆ بٍدواداچتتتِوًی کۆثتتتایی َێٌتتتاًی شتتتِودوًٍد بتتتِوًی  /ثیىتتتی دووەم

 دووبارە مٍ بِدجٍی گظجی.
ثیىتتتی ثتتتایبٍت بٍ دواداچتتتِوًی دووبتتتارە ٍَژوتتتار کردًتتتی ختتتزوٍت و  /ثیىتتتی شتتتێ یٍم
 پنٍی وەزیفی.

وتتتاف و ئیىجیازاثٍکتتتاًی ویراثگراًتتتی ثیىتتتی ثتتتایبٍت بٍ دواداچتتتِوًی  /ثیىتتتی چتتتِارەم
 کٍس و کاری طٍَیدان و ئًٍفامکراوان و زیٌداًی کراو گیراوە شیاشیٍکان.

ثیىتتی ثتتایبٍت بٍ دواداچتتِوًی بٍ ژوێرکتتاری خاًًٍظتتیٌی پێظتتىٍرگٍ و  /ثیىتتی پێتتٌجٍم
 پاشٍواًان.

ثیىتتتی ثتتتایبٍت بٍ کتتتردًٍوەی ئٍژوێتتتری ثتتتایبٍت بٍ پێتتتداًی وتتتِوچٍ و  /ثیىتتتی طٍطتتتٍم
 ٍوەی كٍرزە بازرگاًیٍکان.گٍڕاً

 .(وعِم)ثیىی بٍدواداچِوًی ثایبٍت بٍ پنٍی شٍرکردەیی  /ثیىی حٍوثٍم
 

 -حیمی ةى دواداچٌوهی حایتىت ةى داهىهغین: //حیمی یىکىم

ًظیٌی ٨ ٍدوای چًٍد جار شٍرداًی کردًی میژًٍکاوان بۆ بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی خاً
  -:مٍکٍ پێک َاثِوە  یًظیٌٍی ثایبٍت بٍ خاًکاًەان مٍ ثٍوەرىدوابٍدوای راپۆرثی یٍکٍو

یٍکخصجٌٍوەی خاًًٍظیٌی پنٍ بااڵکاًی دەوڵٍت بٍ گِێرەی واددەی  -:ی یٍکٍمەثٍوەر
(7): 
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 کار لىضىر پلى ةااڵکان کساوە ةىم عێٌەی دٌارەوە :

 :ی داهىهغین کساويىمٌارکسدهی مٌوچىی پلى ةااڵکاه

 
مٍ راپتتۆرثی پێظتتِو  (ی وتتِوچٍی پتتنٍ بااڵکتتانٍَوتتِارکردً)شتتٍبارەت بٍ بتترگٍی یٍکٍم 

ثٍواو بتتِوە وە مٍ ئێصتتجادا  %٥٢طتتارەزاکان بٍ رێتتژەی و دیاریىتتان کتترد کٍ پتتنٍی دادوەران 
ثٍواو کتتراوە ٨ وە کتتار مٍشتتٍر بٍرێتتِبٍرە گظتتجیٍکان و  %٢٢٢پتتنٍی طتتارەزاکان و دادوەران 

جٍکاًی ختتِارەوە كایىلتتام و ئًٍتتداوی ئًٍجتتِووًٍی پارێزگاکتتان دەکٍن ٍَروەک مٍ خظتت
 دیاری کراوە :

 

يىمٌارکساو (اندادوەر)لیطخی   

 

 ةىڕىٌەةسایىحی داهىهغیوی ژمارەی داهىهغیوان مٌوچىی کۆن مٌچىی هٌ  کیاواکی مٌوچى
٠/ب.خ.ٍَومێر ٣١ ٠٤٢٨١٠٣٨٢٢٢ ٠٢٦٨٠٢٢٨٢٢٢ ٢٤٨٢٦٢٨٢٢٢  
 ب.خ.شنێىاًی ٢١ ٢٧٦٨٣١٢٨٢٢٢ ٢٤٥٨٧٥٥٨٢٢٢ ٠٣٨٣١١٨٢٢٢
 ب.خ.دَۆک ٢٢ ٥٠٨٦٢٢٨٢٢٢ ٣٦٨٣٦٢٨٢٢٢ ٢٢٨٠٢٤٨٢٢٢
 ب.خ.شۆران ٢ ٣٨٢٢٢٨٢٢٢ ٢٨٥٠٣٨٢٢٢ ٤٥٣٨٢٢٢
 ب.خ.گٍرویان ٠ ٥٨٦٢٢٨٢٢٢ ٤٨٦٠٣٨٢٢٢ ٧٥٣٨٢٢٢
 کۆی گظجی ٢٢١ ٣٢٦٨٦٣٣٨٢٢٢ ٢٣٤٨١٥٠٨٢٢٢ ٦٥٨٢٦١٨٢٢٢
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يىمٌارکساو (كایملام -ئىهرامی ئىهجٌمىهی پارىشگا  -ةىڕىٌەةىری گغخی)لیطخی   
 

ىی هٌ مٌچ کیاواکی مٌوچى  ةىڕىٌەةسایىحی داهىهغیوی ژمارەی داهىهغیوان مٌوچىی کۆن 
٢/ب.خ.ٍَومێر ٥ ٢٥٨٦٢٢٨٢٢٢ ٢٤٨٠٧٤٨٢٢٢ ٢٨٣٢٣٨٢٢٢  
٠/ب.خ.ٍَومێر ٥٢ ٢٦٥٨٢٠٤٨٢٢٢ ٢١٤٨١٤٣٨٢٢٢ ٣٢٨٤٤٢٨٢٢٢  
 ب.خ.دَۆک ٣١ ٢٠٦٨٥٧٦٨٦٣٢ ٦٣٨٢٢٣٨٢٢٢ ٢١٨١٧١٨٦٣٢
 ب.خ.ڕاپٍڕیي ٢ ١٨٢٤٢٨٢٢٢ ٠٨١٧٢٨٢٢٢ ٤٢٥٨٢٢٢
٠٨٠٤٠٨٢٢٢  ب.خ.زاخۆ ١ ٥٨٠٢٢٨٢٢٢ ٢٨٧١٦٨٢٢٢ 

 ب.خ.شۆران ٢ ٠٨٧٧٦٨٢٢٢ ٢٨٣٣٣٨٢٢٢ ٢٨٢٢١٨٢٢٢
 ب.خ.کۆیٍ ٢ ١٨٠٤١٨٢٢٢ ٠٨٣٢٣٨٢٢٢ ٥٢٦٨٢٢٢
 کۆی گظجی ٢١٤ ١٣٢٨٢٤٢٨٦٣٢ ٠٢٧٨٢٧٢٨٢٢٢ ٢٢٢٨٤١٧٨٦٣٢

 يىمٌارکساو (عارەکاکان)لیطخی 

ٌەةسایىحی داهىهغیویةىڕى ژمارەی داهىهغیوان مٌوچىی کۆن مٌچىی هٌ  کیاواکی مٌوچى  
٢/ب.خ.ٍَومێر ٣٥ ٧١٨٢٣٥.٢٢٢ ٣٦٨٢٠٢٨٢٢٢ ١٢٨٥١١٨٢٢٢  
٠/ب.خ.ٍَومێر ٠٤٧ ٢٧٤٨٦٦٦٨٢٢٢ ٠١٥٨١٣٢٨٢٢٢ ٠٣٧٨٣١٦٨٢٢٢  
 ب.خ.شنێىاًی ٥٠ ٢٢٢٨٣٣٦٨٢٢٢ ٤٢٨٥١٢٨٢٢٢ ٢٧٨٣٣٦٨٢٢٢
 ب.خ.دَۆک ٦٢ ٢٠٧٨٢٦٥٨٠٢٢ ٥١٨٧١٤٨٢٢٢ ٣٣٨٠٣٢٨٠٢٢
ڕاپٍڕیيب.خ. ٠ ٠٨١١٥٨٢٢٢ ٢٨٧٢٢٨٢٢٢ ٢١٥٨٢٢٢  
 ب.خ.چٍوچٍواڵ ٢ ٢٨٠٢٥٨٢٢٢ ٤٢٦٨٢٢٢ ٣٧٧٨٢٢٢
 ب.خ.زاخۆ ٥ ٢٢٨٢٢٦٨٢٢٢ ٣٨٢٣٢٨٢٢٢ ٣٨٧٥٥٨٢٢٢
 ب.خ.شۆران ٢ ٢٨٣٢٢٨٢٢٢ ٠٨٣٢٢٨٢٢٢ ٠٨٢٢٢٨٢٢٢
 ب.خ.ئاکرێ ١ ٢٨٤٣٤٨٢٢٢ ١٨٢٢٠٨٢٢٢ ٢٨٤٢٢٨٢٢٢
 ب.خ.کۆیٍ ٢ ٢٨٤٢٢٨٢٢٢ ٢٨٢٢٢٨٢٢٢ ٤٢٢٨٢٢٢

 کۆی گظجی ٢٧٢ ٦٣٤٨٤٢١٨٠٢٢ ٢٢١٨٢٤٣٨٢٢٢ ٢٢٢٨١٤٥٨٠٢٢
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 :يىڵٌەعاهرهىوەی مٌوچىی هایاضایی

برگٍی دووەم ثایبٍت بٍ ٍَڵِەطاًدًٍوەی وِوچٍی ًایاشایی ٨ ثایبٍت  (٥)بٍ پێی واددەی 
خاًًٍظیٌی  دوو میصجی گظجی بٍ میصجی ًاوی خاًًٍظیٌاًی ًایاشایی بٍرێِەبٍرایٍثی 

پنٍ بااڵکان یٍکیان بٍ  ڕەواًٍی ئًٍجِووًٍی وەزیران کردووە بۆ ٍَڵِەطاًدًٍوەی
و  (٧)پنٍ بااڵ ٨ بٍ ٍَردوو واددەی  (٢٢٤٧)پنٍ بااڵ ٨ دووەویان بٍ ژوارەی (٢٤٢)ژوارەی
مٍ یاشای چاکصازی کاری ٍَڵِەطاًدًٍوەیان بۆ دەکرێت بٍاڵم مٍبٍرئٍوەی  (٢٢)واددەی 

ًٍَدێک مٍم خاًًٍظیٌاًٍ راژەی پیظىٍرگایٍثیان ٍَیٍ بۆیٍ بٍدواداچِون بۆ 
 ٍکاًیان دەکٍن پاطان بڕیار مٍشٍر ٍَڵِەطاًدًٍوەیان دەدرێت.دۆشی

 (8)ماددە
ٍَڵِەطاًدًٍوەی ٍَوِو یٍکٍ ژوێریاریٍکتان مٍ گظتت بٍرێِەبٍرایٍثیٍکتان کٍ وتِوچٍی 

و ئٍو خاًًٍظتتتیٌاًٍی مٍ  (٦٢)و یٍکٍی  (٥٢)خاًًٍظتتتیٌی خٍرج دەکٍن بٍثتتتایبٍت یٍکٍی
اًًٍظتتیٌی پێظتتىٍرگٍ و کٍم ئًٍتتداواًی بٍرێتتِەبٍرایٍثی گظتتجی خ /وەزارەثتتی پێظتتىٍرگٍ

کتتار دەکٍن بتتۆ پتتاک کتتردًٍوەی  (٦٢)و یٍکٍی (٥٢)شتتًٍگٍر مٍکتتاثی ئێصتتجا ٍَردوو یٍکٍی
بٍڕێتتِەبٍرایٍثی گظتتجی خاًًٍظتتیي چتتاوەڕێ دەکٍن کٍ دۆشتتیٍکاًیان و 6 میصتتجٍکاًیان 
و  ان بێت و کاری پێِیصجی مٍشٍر بکرێت وەکتِ ووردبیٌتی دۆشتیٍکاًیانیمیصجٍکاًیان بۆ

 ..                                                             جیتتتتتتاکردًٍوەی یاشتتتتتتایی مٍگٍڵ ًایاشتتتتتتایی
 
  خاًًٍظتتتیٌی کٍ مٍ راپتتتۆرثی یٍکٍوتتتدا گظتتتجی مٍشتتتٍر پێظتتتٌیارەکاًی بٍڕێتتتِەبٍرایٍثی

ئاواژەوتتان پتتێ کردبتتِو شتتٍبارەت بٍ صتتٌدوكی خاًًٍظتتیٌی کٍ مٍ وتتاددەی یٍکٍم بتتڕگٍی 
اثِوە مٍ کتتاراکردن و پظتتجیِاًی کردًتتی دارایتتی صتتٌدوكی خاًًٍظتتیٌی شتتێیٍم پێتتک َتت
 خاًًٍظتتیٌی  کارەکاًیتتان ثٍواو کتتردووە مٍشتتٍر صتتٌدوكٍکٍ بٍگظتتجی بٍڕێتتِەبٍرایٍثی 

ٍَوتتِو كۆًاغٍکتتاًیٍوە بٍاڵم مٍ دەشتتٍاڵثی ئٍواًتتدا ًتتی یٍ کتتارای بتتکٍن وە دەشتتٍاڵثی 
 پٍشًٍدکردًی ٍَیکٍمیٍثی صٌدوكی خاًًٍظیٌیان ًی یٍ .
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 -:(ئاضخىهگىکان)ةىرةىضخىکان 
ًٍبِوًی دەشٍاڵت بۆ کارا کردًی صٌدوكی خاًًٍظیٌی مٍالیٍن بٍڕێِەبٍرایٍثی گظجی  -٢

 خاًًٍظیٌی .
 کٍوی فٍرواًبٍری پصپۆڕ و طارەزا مٍم بِارە. -٠
 ًٍبِوًی دەشٍاڵت بۆ داوٍزراًدًی فٍرواًبٍری پێِیصت و پصپۆر. -١

   -:دەرئىهجامىكان
دادوەران ٨ )صجی ثایبٍت بٍ ڕاشت کردًٍوەی وِوچٍی پنٍ بااڵکان ٍَروەکِ مٍ می

جیاوازی  (كایىلام6 بٍڕێِبٍرە گظجیٍکان ٨ ئًٍداوی ئًٍجِووًٍی پارێزگاکان ٨ طارەزایان 
وِوچٍی کۆن و ًِێیان دیاری کراوە بۆ ئًٍجام داًی کاری ئٍم مێژًٍیٍ بٍبێ دیاری کردًی 

ی گظجی خاًًٍظیي ئاواژەیان بٍوەدا کٍ مٍ ڕاگٍیاًدن بڕە پارەکٍ چًِکٍ مٍ  بٍڕێِەبٍرایٍث
 بٍطێِەیٍکی ًا دروشت ئاوارەکٍ باڵو دەکرێجٍوە.

 
حیمی ةى دواداچٌوهی حایتىت ةى کۆحایی يێواهی ضٌودمىهر ةٌوهی دووةارە لى  //حیمی دووەم

 -ةٌودکىی گغخی:

  ێٌتاوە بتۆ کتار کتردن پێکُ بااڵ و الوەکی یتانوەزارەثی کار و کاروباری کۆوٍاڵیٍثی میژًٍی
6 وە ثتا ئێصتجا ئٍم مٍشٍر شِودوًٍدان مٍ کٍوئًٍداوان و خاوەن پێداویصجیٍ ثایبٍثٍکان 

 -ًٍَگاواًٍیان ًاوە:
  ی ثتتایبٍت بٍ (٠٢٠٢)ی شتتاڵی (٠)وەزارەثتتی کاروکاروبتتاری کتتۆوٍاڵیٍثی ڕێٌىتتایی ژوتتارە

ردۆثٍوە بٍ ژوتارە دەرواڵٍی مٍ بڕی پٍککٍوثٍیی مٍ ڕۆژًاوٍی وەكائیعی کِردشجان باڵو ک
 کٍواثٍ کٍوثۆثٍ بِاری جێ بٍ جێ کردن. (٠٦/٠/٠٢٠٢)مٍ  (٠٤٢)
  (٠٧/٧/٠٢٠٢)مٍ  (٣٢٠٣)شتتتتٍرۆکایٍثی ئًٍجتتتتِووًٍی وەزیتتتتران بٍ ًِوشتتتتراویان ژوتتتتارە 

ڕەزاوًٍدیان داوە مٍ کردًٍوەی ًاوەًدی دەشجٌیظتاًکردًی پٍککٍوثٍیتی و دابتیي کردًتی 
 کردًی ٍَیکٍمیٍثی ئٍو ًاوەًدە.بیٌا و کٍل و پٍل و شجاف و پٍشًٍد 

  وەزارەثتتی کتتار فتتۆرم و ڕێٌىتتایی ثتتایبٍثی ئاوتتادە کتتردووە بتتۆ دەشتتت ًیظتتان کردًتتی
 پٍککٍوثٍیی.
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  میتتتژًٍ الوەکتتتی یٍکتتتان بٍردەواوتتتي مٍ ووردبیٌتتتی کتتتردن و پێتتتداچِوًٍوە بٍ میصتتتجی
 .کٍم ئًٍداوي (٦٦٦٤٥)شِودوًٍداًی خاوەن پێداویصجی یٍ ثایبٍثٍکان و کٍ کۆی گظجی 

  وەزارەثتتی میصتتجی ًتتاو و ًاووًیظتتاًی کٍوئًٍتتداواًی فٍروتتاًبٍری ئاوتتادە کتتردووە بتتۆ
ووردبیٌی کتردن بٍ ٍَوتاًٍَگی مٍگٍڵ فٍروتاًگٍی ثٍکٌۆمۆجیتای زاًیتاری شتٍرۆکایٍثی 
ئًٍجِووًٍی وەزیتران چتًِکٍ بٍطتێک مٍ ًتاوی شتیاًی و ژوتارەی بتایۆوٍثری مٍ جارێتک 

 -ِارەوە:زیاثر دووبارە بۆثٍوە بٍو طێِەیٍی خ
 

 کیاواکی مٌوچى ژمارە ووردەکاری ژ
 ٢١٠٢٧٢٢٢٢٢ ٢١٠٢٧ ژوارەی کٍوئًٍداواًی فٍرواًبٍر ٢
ژوتتتارەی کتتتۆدی بتتتایۆوٍثری دووجتتتار  ٠

 دووبارە
١٠٢٢٢٢٢٢ ٤٢٦ 

ژوتتارەی کتتۆدی بتتایۆوٍثری شتتێ جتتار  ١
 دووبارە

١٢٢٢٢٢٢ ٢٥ 

ژوتتتارەی کتتتۆدی بتتتایۆوٍثری چِارجتتتار  ٢
 دووبارە

١٢٢٢٢٢ ٢ 

 

ةى دواداچۆۆۆٌوهی حۆۆۆایتىت ةى دووةۆۆۆارە يىژمۆۆۆار کسدهۆۆۆی دۆۆۆشمىت و پۆۆۆلىی  //یىمحیمۆۆۆی ضۆۆۆ  
 -وەکیفی:

وەزارەت و فٍرواًگٍکاًی حکِوٍثی ٍَرێىتی کِردشتجان بٍ وٍیداًی دوای بٍ دواداچِوًی 
دیار کٍوت کٍوا وەزارەثٍکان و فٍرواًگٍکاًی ًٍبٍشجراو بٍ وەزارەت بٍ پێ ی ئیىکاًیات و 

 -ان مٍشٍر بابٍثی چاکصازی کردووە بٍو طێِەیٍ:دەواوی فٍرواًبٍران کاری

 ضىر
 مٌوچىی کیادە

ژمارەی پلىی 
 کیادە

ژمارەی ئىو دۆضیاهىی 
 ووردةیوی کساوە

ژمارەی 
دۆضیىی 
 فىرماهتىران

 ژ هاوی وەکارەت و دەضخىکان

شٍرۆکایٍثی ٍَرێىی  ٣٧٦ ٢٢١ 185 258
 کِردشجان
 

٢ 
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 ٠ پٍرمٍواًی کِردشجان ٤٤٢ ٦ - -
 ١ ئًٍجِوًٍی وەزیران ن ًٍ ًاردداثایا - -
 ٢ وەزارەثی پێظىٍرگٍ داثاوان بٍ دەشت ًٍگٍیظجِوە  
 ٣ وەزارەثی ًاوخۆ   
دۆشیٍی َێزەکاًی ئاشایظی  ١٦١٢٠ ١٦١٢٠ 122 113

 ًاوخۆ
 أ

25 117 ٣٢٢٣ ٣٠٠٤ 
 

ی دۆشیٍی فٍرواًبٍراً
 طارشجاًی

 ب

 ٤ ئًٍجِوًٍی دادوەری 171 ٢٥٢ 16 115
 ٥ وەزارەثی داد ٢٢٣٦ ١٣٤٣ ٤١ ٣١
وەزارەثی خِێٌدًی بااڵ و  ١٢٥٦٤ ٠٢٥٣٧ ٢١٦ ٢٢

 ثِێژیٌٍوەی زاًصجی
٦ 

 ٧ وەزارەثی دارایی و ئابِوری ٢٢٢١٥ ٢٢٢٢١ ٦٥٠ ٢١٥٧
 ٢٢ وەزارەثی ثًٍدروشجی ٢٧٢٢٦ ٠١١١٧ ٧٢ ٢٣
 ٢٢ وەزارەثی پٍروەردە ٢٤٠٤٢١ ٢٤٠٤٢١ ٥٧ ٦٢٣
 ٢٠ انوەزارەثی ڕۆطٌبیری و الو ٥٢٤٠ ٣٥٥١ ٤٧٢ ٣٢٢
وەزارەثی بازرگاًی و  ١٠٣٢ ١٠٢٧ ٢٢ ٢١٧

 پیظٍشازی
٢١ 

وەزارەثی کظجِکاڵ و  ٢٢٠١٠ ٤٢٣٤ ١٥ ٠٢٦
 شٍرچاوەکاًی ئاو

٢٢ 

 ٢٣ وەزارەثی کارەبا ٢٢٢٢٥ ٢٢٢٢٥ ٢٥٧ ٠٦
وەزارەثی شاواًٍ  ٢٦٦٥ ٢٣٥٣ ٤٠ ١٦

 شروطجیٍکان
٢٤ 

 ٢٥ وەزارەثی پالًداًان ٢٢١٢ ٢٢١٢ ٠٢ ٣٠
وەزارەثی ئٍوكاف و کاروباری  ٢٠٣٢٢ ٢٠٣٢٢ ٢٢١ ٠٠٣

 ئاییٌی
٢٦ 

 ٢٧ دەشجٍی وافی ورۆڤ ٠٧٢ ٠٢٢ ١٢ ١
دەشجٍی گظجی ًاوچٍ  ٢٣٢ ٢١٢ ًی یٍ ًی یٍ

کِردشجاًیٍکاًی دەرەوەی 
 ئیدارەی ٍَرێه

٠٢ 

 ٠٢ دەزگای وییي ٠١٦ ٠١٦ ١٢ ٢٥١
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 دیِاًی چاودێری دارایی ١٦٧ ١٦٧ ًی یٍ ًی یٍ
 ٍَومێر

٠٠ 

 اًی چاودێری داراییدیِ ٢٦٣ ٢٦٣ ٧ -
 شنێىاًی

٠١ 

 ٠٢ دەشجٍی وەبٍرَێٌان ٢٧٥ ٢٧٥ ٥٧ ١٧
وەزارەثی کار و کاروباری  ٣٥٧٢ ٣٥٥٣ ٦٤ ١١٠

 کۆوٍاڵیٍثی
٠٣ 

وەزارەثی گِاشجٌٍوە و  ٣٢٠٢ ١٧٢٧ ٠٢٥ ٢٢٧
 گٍیاًدن

٠٤ 

وەزارەثی ئاوەدان کردًٍوە و  ٣٢٥٣ ٣٢٥٣ ٠٢٢ ٢٣٧
 ًیظجٍجێ بِون

٠٥ 

ارەثی طٍَیدان و وەز ٢١٣٧ ٢١٢٧ ٢٧٤ ٤٣
 ئًٍفامکراوان

٠٦ 

 ٠٧ وەزارەثی طارەواًی ٠٢٣٤٠ ٠٠٥٢٧ ١٦٧ ٢٦٢
دەشجٍی پاراشجي و  ١٥٤ ١٢٢ ٦٢ ٥

 چاککردًٍوەی ژیٌگٍ
١٢ 

کۆوصیۆًی بااڵی شٍربٍخۆی  ٣١٢ ٣١٢ ٣ ٢
 ٍَڵبژاردن و ڕاپرشی

 

١٢ 

 ١٠ دەشجٍی دەشپاکی ٠٢١ ٢٦٠ ٧ ٥
 حێتیوٍ پلىی کیادە و ضىر مٌوچىی کیادەیان هی یى

 

 -ةىرةىضخىکان:

 بِوًی ًٍخۆطی کۆڕۆًا کاری میژًٍکاًی شصت کردووە. (٢
 طێِازی ثٌاوب مٍ دەواوی فٍرواًبٍران. (٠
وەاڵم ًٍداًٍوەی وەزارەثتتتتی دارایتتتتی و ئتتتتابِوری بتتتتۆ ئٍو ًِوشتتتتراواًٍی کٍ مٍ الیٍن  (١

 وەزارەثٍکان داوای ڕووًکردًٍوەیان کردووە بۆ جێ بٍ جێ کردًی یاشاکٍ.
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ڕێکخراوەکتتان کٍ بتتِوًٍثٍ ویالکتتی ٍَویظتتٍیی مٍشتتٍر دام و دەزگاکتتاًی  فٍروتتاًبٍری (٢
حکِوٍثی ٍَرێه بٍرایی پێِیصت مٍ دۆشتیٍکاًیان ًتی یٍ و ًاووًیظتاًٍکاًیان مٍگٍڵ 

 بڕواًاوٍ و خزوٍثٍکاًیان ًاگًِجێت.
 ی ثایبٍت بٍ جێ بٍ جتێ کردًتی یاشتای چاکصتازی(٢٠)ًا ڕووًی ڕێٌىایی دارایی ژوارە  (٣

مٍ ٍَر وەزارەثێتتک بٍ طتتێِەیٍک ثفصتتیر بتتۆ ئٍو ڕێٌىتتایی یٍ دەکرێتتت مٍ  مٍبٍر ئٍوەی
 کاثی جێ بٍ جێ کردًی.

داواکتتتاری زۆربٍی فٍرواًگٍکتتتان ئٍوە بتتتِو کٍوا وەزارەثتتتی دارایتتتی پێِیصتتتت بتتتِو  (٤
 کۆبِوًٍوەیٍکی فراواًی ئًٍجاودابا بۆ ڕوون کردًٍوەی زیاثری ڕێٌىایی یٍکٍ.

وەری دەبِو وەک پارێزگای ٍَڵٍبجٍ 6 بٍر پرشتی مٍو طِێٌاًٍی کٍ خۆیپظاًداًی جٍوا (٥
فٍرواًگٍکان دۆشیٍی فٍرواًبٍراًیان دەبردەوە واڵٍکاًیان ثاکِ مٍ شِوثان بیان پارێزن 

 ئٍویض گرفجێک بِوە مٍبٍردەم میژًٍکان.
مٍ ًٍَدێک طِێي مٍ ثرشی ڕووداًی کێظٍی کۆوٍاڵیٍثی بٍطێک مٍ ئًٍداوی میژًٍکتان  (٦

ێِیصتتت کتتار بتتکٍن بتتۆ ًىتتِوًٍ مٍ فٍروتتاًگٍی ثًٍدروشتتجی ًٍیتتان ثِاًیتتِوە وەکتتِ پ
 ٍَڵٍبجٍی طٍَید باشی مێِە دەکرا.

فٍرواًتتدەی پێظتتىٍرگٍی زێڕەڤتتاًی و فٍرواًتتدەی پێظتتىٍرگٍی بٍرگتتری و فریتتاکٍوثي  (٧
ثًٍیتتا وِوچٍیتتان مٍشتتٍر وەزارەثتتی ًتتاوخۆیٍ و شتتٍروِوچٍ و پتتنٍ بٍرز کتتردًٍوە و 

ىٍرگٍ ئًٍجتتام دەدرێتتت بتتۆیٍ پێِیصتتجٍ ئٍو خاًًٍیظتتیٌی یتتان مٍ الیٍن وەزارەثتتی پێظتت
 بابٍثٍ یٍکالی بکرێجٍوە.

پتێچٍواًٍی  (٠٢٠٢)ی شتاڵی (٢٠)خاڵی پێٌجٍم بڕگٍی یٍکٍم مٍ ڕێٌىایی دارایتی ژوتارە  (٢٢
ًتاوەڕۆکی ڕێٌىتایی یٍکٍیٍ چتتًِکٍ ٍَوتِو پتنٍ و ًاووًیظتتاًێک بٍ بڕیتاری کتتارگێڕی بٍ 

 فٍرواًبٍران دراوە.
بکرێجٍ بٌٍوا بۆ ڕێٌىتایی  (٠٢٢٦)ی شاڵی (٠٠)یاشای ژوارە  وەزارەثی ًاوخۆ داوا دەکات (٢٢

 .(٢٠)دارایی ژوارە 
ثاکِ  ٢٧٧٢)و طٍڕی ًاوخۆ مٍ  (٢٧٧٢)بٍَۆی بارودۆخی کِردشجان و ڕاپٍڕیٌی شاڵی  (٢٠

زۆرێک مٍ دۆشیٍکان شِوثاون و ئٍوەش ئاشجًٍگٍ مٍبٍردەم جێ بٍ جێ کردًتی  (٢٧٧٥
 وەزارەثی ًاوخۆ. یاشا و ڕێٌىایی چاکصازی بٍ ثایبٍت مٍ
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ًتایٍدامٍثی مٍ جتێ  (٠٢٠٢)ی شاڵی (٢٠)ڕێٌىایی دارایی ژوارە َاوپێچی مٍ خظجٍی  (٢١
 بٍ جێ کردًٍکٍی بٍدیار دەکٍوێت.

وتافی خۆیتان پێِیصتت بتِو ئٍو  مٍ ئٍو فٍرواًبٍراًٍی کٍ پنٍی کٍوجریان پێتدراوە (٢٢
ٍ و وٍرثٍبٍ و وافٍیان بۆ بگٍڕێٌترێجٍوە چتًِکٍ مٍ یاشتاکٍ دەڵێتت پێتداچِوًٍوە بٍ پتن

 وِوچٍی فٍرواًبٍران.
ڕێژەی ئٍو وِوچاًٍی زیاد وەرگیراوە مٍبٍر َۆکتاری وتِوچٍی بٌٍڕەثتی و دەروتاڵٍ کٍ (٢٣

جیاوازی ٍَیٍ مٍ پنٍیٍک بۆ پنٍیکتی ثتر بتاس ًٍکتراوە چتًِکٍ ثًٍُتا جیتاوازی وتِوچٍی 
 بٌٍڕەثی بٍ دەشجىان گٍیظجِوە ًٍوەک شٍرجٍوٍکٍی کٍ وِوچٍ و دەرواڵٍیٍ.

رێزگتتتتای ٍَڵٍبتتتتجٍ دوای بٍ دواداچتتتتِوًی میژًٍکاًىتتتتان دەرکٍوت کٍ ٍَڵٍ مٍ پا (٢٤
ثێگٍیظتتتجٌیان ٍَیٍ بتتتۆ یاشتتتاکٍ مٍ کارکردًیاًتتتدا بٍ جۆرێتتتک مٍو ژوتتتارەیٍی ئاواژەوتتتان 

 (٠٢٢٣)پێکردووە ثًٍُا وردبیٌیان کردووە مٍ دۆشتیٍی ئٍو فٍروتاًبٍراًٍدا کٍ ٍَثتا شتاڵی 
 داوٍزراون.

الوەکتتتی یٍکتتتان فٍروتتتاًبٍری کتتتۆًي و چاکصتتتازی ئًٍتتتداواًی میتتتژًٍ  ًٍَتتتدێک -أ  (٢٥
 دەیاًگرێجٍوە.

 
مٍبٍر ئٍوەی پێداچِوًٍوە مٍ پنٍی وەزیفی و جێ بٍ جێ کردًی یاشاکٍ مٍ الیٍن میژًٍ  - ب

ی میژًٍکتتان کتتراوە بتتۆیٍ پێِیصتتجٍ (جُتتادجإ)الوەکیٍکتتان ئًٍجتتام دراوە مٍ زۆر طتتِێي بٍ 
ری دارایتتی یٍوە ثتتاکِ فٍروتتاًبٍر پێتتداچِوًٍوە بٍو دۆشتتیاًٍ بکتترێجٍوە مٍ الیٍن چتتاودێ

 زەرەر وًٍد ًٍبێت.
 

مٍ بٍطێک مٍ فٍرواًگٍکان یاشا و ڕێٌىایی یٍکٍ وەکتِ پێِیصتت جتێ بٍ جتێ  یٍمٍواًٍ - ج
ًٍکرێت ئٍویض یان مٍبٍر ًاطارەزایی بٍطێک مٍ فٍرواًبٍراًی کتارگێڕی یتان ختۆدزیٌٍوە 

 اری مٍشٍر بکرێت.مٍ جێ بٍ جێ کردًی یاشاکٍ 6 دەبێت ئٍو بابٍثٍ بٍ جدی ثر ک
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حیمۆۆۆی ةىدواداچۆۆۆٌوهی حۆۆۆایتىت ةى مۆۆۆاف و ئیمخیاکاحىکۆۆۆاهی میساحگساهۆۆۆی  //حیمۆۆۆی چۆۆۆٌارەم
 -کىس و کاری عىيیران و ئىهفالکساوان و کیوراهی کساو و گیساوە ضیاضیىکان:

دوای شتتتٍرداًی کردًىتتتان بتتتۆ جتتتێ بٍ جتتتێ کردًتتتی یاشتتتای چاکصتتتازی مٍ وتتتِوچٍ و 
 عێررررا  -کتتتان و خاًًٍظتتتیٌی مٍ ٍَرێىتتتی کِردشتتتجان دەروتتتاڵٍ و بٍخظتتتیي و ئیىجیازاثٍ

دیتتار کٍوت کٍوا میتتژًٍی بتتااڵ و میتتژًٍی الوەکییتتان ثتتایبٍت بٍ وەزارەثتتی طتتٍَیدان بٍ 
 -ئٍم ًٍَگاواًٍی خِارەوەیٍیان ًاوە:دروشت کردووە ثایبٍت بٍو بابٍثٍ 6 

کاری ڕێٌىتتتایی ئاشتتتاً (٠٢٠٢)ی شتتتاڵی (٢)دەرچِاًتتتدن و باڵوکتتتردًٍوەی ڕێٌىتتتایی ژوتتتارە  -٢
جتتێ بٍ جتتێ کردًتتی یاشتتای ئیىجیتتازاثی زیٌتتداًیکراو و گیتتراوی شیاشتتی کِردشتتجاًی 

 ی ٍَوِار کراو.(٠٢٢٢)ی شاڵی (٢٢)ژوارە 
6 ڕێٌىتتتتتایی  (٠٢٠٢)ی شتتتتتاڵی (٠)دەرچِاًتتتتتدن و باڵوکتتتتتردًٍوەی ڕێٌىتتتتتایی ژوتتتتتارە  -٠

ئاشتتتاًکاری جتتتێ بٍ جتتتێ کردًتتتی یاشتتتای وتتتاف و ئیىجیتتتازاثی کٍشتتتِکاری طتتتٍَیدان و 
ی (٠٢٢٥)ی شتتتتتاڵی (٧)یێتتتتتراە ژوتتتتتارە  –کتتتتتان مٍ ٍَرێىتتتتتی کِردشتتتتتجان ئًٍفامکراوە
 .ٍَوِار کراو

شتتتٍرداًی وٍیتتتتداًی میتتتتژًٍی وەزارەت بتتتتۆ بٍشتتتتٍر کتتتتردًٍوەی میتتتتژًٍ الوەکیٍکتتتتاًی  -١
 .(ٍَومێر 6 شنێىاًی 6 دَۆک)چاکصازی مٍ بٍڕێِەبٍرایٍثی یٍ گظجی یٍکاًی 

و طتتتتتٍَیدی طتتتتتٍَیدی شتتتتتًٍگٍر )پێتتتتتداچِوًٍوە و ووردبیٌیکردًتتتتتی دۆشتتتتتیٍکاًی  -٢
کتتتتراوە بٍم  (جیٌۆشتتتتاید و طتتتتٍَیدی َتتتتاواڵثی و زیٌتتتتداًیکراو و گیتتتتراوی شیاشتتتتی

 -طێِەیٍی خِارەوەیٍ:
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مارەی دۆضیىی ژ ژمارەی دۆضیى کۆری دۆضیى عٌىن ژ

 ووردةیویکساو
بٍڕێِەبٍرایٍثی کاروباری طٍَیدان و  ٢

 ئًٍفامکراواًی ٍَومێر
 ٥٠٢ ٢١٢٤٣ طٍَیدی شًٍگٍر

 ١٥٢ ١٢٠٤ ۆشایدطٍَیدی جیٌ
 ٠٣٢ ٦٢٣٦ طٍَیدی َاواڵثی

بٍڕێِەبٍرایٍثی کاروباری طٍَیدان و  ٠
 ئًٍفامکراواًی شنێىاًی

 ٦٣١ ٢٥٤٧٣ طٍَیدی شًٍگٍر
 ٢ ٥٦٠٤ طٍَیدی جیٌۆشاید
 ٢٢٦٠ ٦٥٤٠ طٍَیدی َاواڵثی

بٍڕێِەبٍرایٍثی کاروباری طٍَیدان و  ١
 ئًٍفامکراواًی دَۆک

 ٣٣٥ ٤٢٢٣ طٍَیدی شًٍگٍر
 ٣٢٢ ٥٥٦ طٍَیدی جیٌۆشاید
 ٢٥٢ ١٧٢٦ طٍَیدی َاواڵثی

میژًٍی ووردبیٌی و پێداچِوًٍوە بٍ  ٢
 دۆشیٍی زیٌداًیکراو و گیراوی شیاشی

زیٌداًیکراو و گیراوی 
 شیاشی

٢٥٣ ٠١٥٤٧ 

ی (شکااڵ)میژًٍی ثێڕواًیٌی ًاڕازیبِون  ٣
 کٍشِکاری طٍَیدان و ئًٍفامکراوان

 ٦٠٠ ٧٤٥ شکااڵ

ٍی ووردبیٌی و پێداچِوًٍوە بٍ میژً ٤
 دۆشیٍی ثاكاًٍکاًی جیٌۆشاید

 ١٤٢ ١٤٢ ثاكاًٍی جیٌۆشاید

میژًٍی ووردبیٌی و پێداچِوًٍوە بٍ  ٥
 دۆشیٍی بٍرکٍوثِواًی چٍکی کیىیاوی

بٍرکٍوثِواًی چٍکی 
 کیىیاوی

٢ ٧٠٢٠ 

 

و حیمۆۆۆی ةى دواداچۆۆۆٌوهی حۆۆۆایتىت ةى ژمێسکۆۆۆاری داهىهغۆۆۆیوی پێغۆۆۆمىرگى  //حیمۆۆۆی پێۆۆۆوجىم
 -پاضىوان:

 -لیژهى ضىرداهی وەکارەحی پێغمىرگىی کسد کى ةىم عێٌەیىی دٌارەوەیى: (11/2/2121)لى  (１
بۆ پێداچِوًٍوە بٍ دۆشیٍی کٍشی و خزوٍثی گظت ئٍفصتٍران و پتنٍ  الوەکیمیژًٍ کاری  

 -داراًی َێزەکاًی پێظىٍرگٍی کِردشجان 6بٍم طێِەیٍ:
بیٌتتی دۆشتتیٍی کٍشتتی ئًٍجتتام ًٍداوە بٍ میتتژًٍ الوەکیٍکتتان کارەکتتاًی خۆیتتان مٍ وورد -

 مٍ دۆشیٍکاًیاًدا. (ٍکانبٍرای)َۆکاری ًٍبِوًی 



0202ڕاپۆرتي سااڵنەى دەستەى دەسپاکي بۆ ساڵي   

 

    :despaky.office@gmail.comEmail                           بەرامبەر قوتابخانەى سنۆبەرى بنەرەتي کچان  -شەقامي ئاراس   –هەولێر  :ناونیشان 

54 

ووردبیٌتتی مٍ دۆشتتیٍکان ًٍکتتراوە ًٍثتتِاًراوە  ی خزوٍثتتی پێظتتىٍرگایٍثیمٍبٍر ئٍوە -
 پێداچِوًٍوە بٍ خزوٍثی پێظىٍرگٍ بکرێت.

بٍ ژوتارە  ڕێٌىایی ثایبٍت دەرکراوە بٍ ٍَوتاًٍَگی مٍگٍڵ وەزارەثتی دارایتی و ئتابِری -
 .(٠٠/٢٠/٠٢٠٢)مٍ  (١٢)

کتردووە بتۆ  (٦٢)و  (٥٢)یان ئاڕاشجٍی َێزەکتاًی (١٢/٢/٠٢٠٢)مٍ  (٢٢٦٢)ًِوشراوی ژوارە  -
 ڕێکخصجٌٍوەی دۆشیٍی َێزی پێظىٍرگٍ.

کتتتاری میتتتژًٍی الوەکتتتی پێتتتداچِوًٍوە بٍ میصتتتجٍکاًی کٍم ئًٍتتتداوان و طتتتٍَیدان و  -
 -خاًًٍظیٌی بٍم طێِەیٍ:

میتتتژًٍ پێکُێٌتتتراوە بتتتۆ دووبتتتارە  (٠٦/٢٢/٠٢٠٢)مٍ  (٧٦٢٥)ژوتتتارە بٍ فٍروتتتاًی وەزاری  -
* لە 1149)و گظتتتتجاًدًی پێکتتتتراوە بٍ ژوتتتتارە  داًتتتتاًٍوەی  میتتتتژًٍی پزیظتتتتکی بتتتتااڵ

(2/11/2121). 
 
 (٢٢/٢٠/٠٢٠٢)مٍ  (٢٦٦٢)ی َێزەکتتتتاًی پێظتتتتىٍرگٍ بٍ ًِوشتتتتراوی ژوتتتتارە (٦٢)یٍکٍی    (2

 -بٍم طێِەیٍیٍ: انکٍم ئًٍداویژوارەی وەاڵویان داوەثٍوە کٍ 
ئٍفصتتٍر و پتتنٍدار ڕێتتژەی پێِیصتتجی کٍم ئًٍتتداوێجیان ًٍَێٌتتاوە داوا دەکرێتتت  (٢٧٦٧) -

 میژًٍی پزیظکی. وەبدرێجٍ
کٍم ئًٍتدام بتۆ  (٢٢٢)ثتایبٍت بٍ  (٦/٢٠/٠٢٠٢)مٍ  (٢٦٠٢)ًِوشراوێکی ثر کراوە بٍ ژوتارە  -

 ٍَوان وٍبٍشجی شٍرەوە.
ئاوتتتادەیی  (١٢/٢٢/٠٢٠٢)مٍ  (١٤٧٧)رە بٍ ًِوشتتتراوی ژوتتتا (٦٢)فٍرواًتتتدەیی َێزەکتتتان  -

ثٍواویان ًیظان داوە بۆ َاوکتاری کردًتی وەزارەثتی پێظتىٍرگٍ بتۆ پێتدا چتِوًٍوە بٍ 
دۆشتتیٍ و میصتتجی وتتِوچٍی واًگتتاًٍی ئٍفصتتٍران و پتتنٍ داراًتتی خاًًٍظتتیي بٍ ٍَوتتِو 

 جۆرەکاًیان و طٍَیدان و کۆچ کردووان و کٍم ئًٍداوان.
میصتجی ًتاوی  (٢٢/٢٠/٠٢٠٢)مٍ  (٢٦٦٢)ٍ ًِوشتراویان ژوتارە ب (٦٢)فٍرواًدەیی َێزەکاًی  -

ان بٍ دەشت َێٌتاوە 6 ٔئٍفصٍر و پنٍدار کٍ ئێصجا مٍ ئٍرکي کٍ ڕێژەی کٍم ئًٍداو (٠٠٢)
 ڕەواًٍی وەزارەثی پێظىٍرگٍ کردووە.
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مٍ الیٍن ئٍویٌداری گظجی ئاڕاشجٍی وەزیری  (٠٤/٢/٠٢٠٢)مٍ  (٠/٧١٢/أ)ًِوشراوی ژوارە 
مٍگٍڵ بٍڕێتتِەبٍری خاًًٍظتتیٌی   (٠٣/٢/٠٢٠٢)کتتراوە مٍ کۆبتتِوًٍوەی ڕۆژی  پێظتتىٍرگٍ 
چًٍتد  (٦٢)و  (٥٢)َێزەکاًی پێظىٍرگٍ و ٍَردوو فٍرواًدەی َێزەکاًی  ْکٍم ئًٍداواً

 بڕیارێکیان داوە بۆ جێ بٍ جێ کردًی بڕگٍ و واددەکاًی یاشای چاکصازی.

 -لیژهىی میالکی يێشەکاهی پێغمىرگى: (３
چِوًێک مٍ کارەکاًی میتژًٍ الوەکتی یٍکتان بٍ دی ًٍکتراوە شتٍبارەت بٍ َیچ بٍرەو پێظ

ڕێکخصتتجٌٍوەی ٍَیتتکٍل و ویالکتتی َێزەکتتاًی پێظتتىٍرگٍی کِردشتتجان مٍ چتتاوەڕواًی 
 .بٍ پێ ی وثٍی شٍرۆکی میژًٍ ن(شٍرۆکایٍثی ٍَرێه)وەاڵوی یٍکال کٍرەوەی 

 

ردةیوی و دىرک لیژهىی ڕىکذطخن و یىکذطخوی مٌوچىی يێشەکاهی پێغمىرگى و وو (４
 -کسدهی لیطخی مٌوچى ةىم عێٌەیىیى :

کۆبتِوًٍوەی میتژًٍ ئًٍجتام دراوە بٍ ئاوتادە بتِوًی ًتِێٌٍراًی  (٢٢/٢/٠٢٠٢)مٍ ڕێکٍوثی  -
 -ئٍم خااڵًٍ پٍشًٍد کراوون: (٦٢)و  (٥٢)یٍکٍکاًی 

  ٍی دیتتتِاًی وەزارەثتتتی دجِبتتتمٍگٍڵ  (٦٢)و  (٥٢)ڕێکخصتتتجٌی بتتتِودجٍی َێزەکتتتاًی
 .رێتڕیکبخ پێظىٍرگٍ

  دوای یٍکالٓکتتتردًٍوەی  کتتترێجٍوە بتتتۆ ثٍوِیتتتل کتتتردندەدوو ژوتتتارە حیصتتتابی ًتتتِێ
 .حصابٍکاًیان ثاکِ کۆثایی شاڵ

 .ثٍوِیل کردًی واًگاًٍ و ویزان وِراجعٍ یان مٍ ڕێگای وەزارەثی پێظىٍرگٍ دەبێت 
  (ثِحیتد)میصجی وِوچٍی واًگاًٍیان ڕەواًٍی دیِاًی وەزارەت بکرێت بتۆ یٍکخصتجي 

 کردًیان.
  کٍشتتتی پێتتتک  (٤)میژًٍیٍکتتتی  (٠/٢٢/٠٢٠٢)مٍ  (٢٢٢٢١/ت/أ)بٍ فٍروتتتاًی وەزاری ژوتتتارە

 َاثِوە بۆ پێظٌیار کردن و جێ بٍ جێ کردًی ئٍو خااڵًٍی کٍ مٍ شٍرەوە باس کران.
  ویکتتاًیزوی یٍکخصتتجٌی یٍکٍکتتاًی  (٢٠/٢/٠٢٠٢)مٍ  (١٦٧)بٍ پتتێ ی ًِوشتتراوی ژوتتارە

 شٍرۆکایٍثی ئًٍجِووًٍی وەزیران کراوە.ژوێریاری َێزەکاًی پێظىٍرگٍ ڕەواًٍی 
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 -:ی لێپسضساوانلیژهىی ئامادە کسدهی لیطخی پاضىواهاه (５
اوان مٍ ًاو ویالکی َێزەکاًی پێظتىٍرگٍ بگتِازرێجٍوە بتۆ شتٍر رمێپرشپاشٍواًاًی 

ویالکی َێزەکاًی وەزارەثی ًتاوخۆ 6 بٍاڵم ثتا ئێصتجا َتیچ بٍرەو پێظتچِوًێکی بٍ 
ًی زیادیان ًی یٍ ئٍوەی ٍَیٍ بٍ پێ ی ویالکٍ بٍ پێ ی ِوە و پاشٍواخۆیٍوە ًٍدی

 .ووثٍی شٍرۆکی میژًٍ
 
 :ةىرةىضج و گسفج- 
مٍ جێ بٍ  ًٍبِوًی بٍرایی مٍ ًاو دۆشیٍی َێزەکاًی پێظىٍرگٍ گرفجی شٍرەکی یٍ -٢

 .جێ کردًی کارەکاًیان
ثایبٍت بٍ دۆشتیٍی خاًًٍظتیٌان و کٍوئًٍتداوان و  وەاڵویان ًٍبِوە(٥٢)َێزەکاًی  -٠

 ٍَیدان.ط
بٍ پتتێ ی میِاکتتان مًٍتتاو دیتتِاًی  (٦٢)و  (٥٢)ًٍبتتِوًی ٍَیکٍمتتیٍت بتتۆ َێزەکتتاًی  -١

 حد مٍ دیِاًی وەزارەثی پێظىٍرگٍ.ِوەزارەت َۆکارە بۆ ًٍبِوًی ویالکی و
 
حیمۆۆی ةى دواداچۆۆٌوهی حۆۆایتىت ةى کۆۆسدهىوەی ئىژمێۆۆسی حۆۆایتىت ةى پێۆۆراهی  //حیمۆۆی عىعۆۆىم  

 -اهی یىکان:مٌوچى و گىڕاهرهىوەی كىرکە ةاکرگ

وەزارەثتتتی دارایتتتتی و ئتتتابِری و بتتتتاًکٍ بازرگتتتتاًی )ثیىٍکٍوتتتان شتتتتٍرداًی ٍَریٍک مٍ 
واًتتتتگ درێتتتتژ کتتتتردًٍوە بتتتتۆ  (١)کتتتترد و مٍ دوای ثٍواو بتتتتِوًی وتتتتاوەی  (یٍکاًیتتتتان

 (٣٤)كتتتاًِن ثح تتتیل امتتتدیِن امحکِویتتتة امىتتتركه )گٍڕاًتتتدًٍوەی كٍرزەکتتتان کتتتار بٍ 
 .دەکرێت (امىعدل ٢٧٥٥)مصٌة 

بتتتۆ ٍَوتتتان وٍبٍشتتتجی بٍ دەشتتتجُێٌاًی زاًیتتتاری  (٢٥/٠/٠٢٠٢)مٍ ڕێکٍوثتتتی ثیىٍکٍوتتتان 
شتتتٍرداًی بٍڕێتتتِەبٍرایٍثی جتتتێ بٍ جتتتێ کردًتتتی دادی ٍَومێروتتتان کتتترد بٍاڵم ًٍوتتتان 
ثتتتِاًی َتتتیچ زاًیتتتاریٍک وەربگتتتریي بٍَتتتۆی گِاشتتتجٌٍوەی باڵٍختتتاًٍی ئاوتتتاژە پێکتتتراوە 

 مٍو بٍروارە.
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  ةۆۆۆۆڕی  (1/2/2121)حۆۆۆۆاکٌ ڕىکىوحۆۆۆۆی  (1/11/2121)ةۆۆۆۆاهکى ةاکرگاهیىکۆۆۆۆان لى ڕىکىوحۆۆۆۆی
 -گىڕاوە لى پارە ةسیخیى لى:

 

 کۆی گظجی گٍڕاوەکان باًک ژ

 ٢٦٣٠٢٤٢٢٣ ٍَومێر ٢

 ٣٧٥٣٢٠٢٢ شنێىاًی ٠

 ٠٢٢٧٣٤٠٢٣ کۆی گظجی ١
 

  ٍَروەَتتتا میژًٍیٍکتتتی ثتتتایبٍت مٍ بتتتاًکٍ بازرگاًیٍکتتتان بٍ وٍبٍشتتتجی وەرگتتترثٌٍوەی
ن پێظتتکٍش کتتردووە بتتۆ ئٍم بتتابٍثٍ كٍرزەکتتان پێتتک َێٌتتراوە و چًٍتتدیي پێظتتٌیاریا

 و َاوپێچی ڕاپۆرثىان کراوە.
  بتتتڕی  (٢/٠/٠٢٠٢)ثتتتاوەکِ مٍ ڕێکٍوثتتتی  (٢/٢٢/٠٢٠٢)بتتتاًکٍ پصتتتپۆڕییٍکان مٍ ڕێکٍوثتتتی

 -گٍڕاوە مٍ پارە بریجیٍ مٍ:
 

 کۆی گظجی گٍڕاوەکان باًک ژ

 ٠٠٢٧٠٧٢٦٧٢٢ باًکٍ پصپۆڕییٍکان ٢

 ٠٠٢٧٠٧٢٦٧٢٢ کۆی گظجی ١
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 ةۆۆۆۆۆڕی  (1/2/2121)حۆۆۆۆۆاوەکٌ ڕىکىوحۆۆۆۆۆی  (1/11/2121)لى ڕىکىوحۆۆۆۆۆی  كىرکی ةچۆۆۆۆۆٌوک
 -گىڕاوە لى پارە ةسیخیى لى:

 

 کۆی گظجی گٍڕاوەکان باًک ژ

 ٧٢١٢٧٢٢٢ ًِشیٌگٍی ٍَومێر ٢

 ٢٦٦١٦٤٣٢ ًِشیٌگٍی شنێىاًی ٠

 ٢٣٤٢٠٦٧٢٠ ًِشیٌگٍی دَۆک ١

 ٢٠٢٤٢٢٢ ًِشیٌگٍی گٍرویان ٢

 ١٢١٣٢٠٧٧٠ کۆی گظجی ٣
 

( لە 688)وشتتتراوی بٍڕێتتتِەبٍری گظتتتجی بتتتاًکٍ بازرگاًیٍکتتتان ژوتتتارە ًِئاوتتتاژە بٍ 

ئێىٍش بٍ باطتی دەزاًتیي بٍ گٍڕاًدًٍوەی كٍرزی ئاشاًکاری  ٍثایبٍث ( کە18/2/2121)
 -کٍ ئٍو خااڵًٍ کاری مٍشٍر بکرێت:

 کراون بٍ ًاوی وەزارەثی دارایی و ئابِری بکرێت. (رەَي)ئٍو وِڵکاًٍی کٍ گڵداًٍوە  (٢
کٍ پارەی كٍرزی ئاشاًکاریان پێ وەرگرثِوە ًیظاًٍی گنتداًٍوە بخترێجٍ  ئٍو پڕۆژاًٍی (٠

 شٍر پڕۆژەکاًی ثٍواو کراو و ًٍکراو.
ًاوی گظت کۆوپاًیا كٍرزارەکاًی حکِوٍثی ٍَرێه بخرێٌٍ ًتاو میصتجی ڕەش وە َتیچ  (١

 واوٍڵٍیٍکیان مٍ الیٍن حکِوٍت جێ بٍ جێ ًٍکرێت.
مٍشتٍر بٍڕێتِەبٍری  (وٌع امصتفر)وواڵت  ڕێگری بکرێت مٍ گٍطت کردًیان بۆ دەرەوەی (٢

ڕێپێتتدراوی کۆوپاًیتتا و پظتتکدارەکاًیان وە ئٍو كٍرزاًٍی بٍ ًتتاوی کٍشتتی وەرگیتتراوە 
 ڕێگری بکرێت مٍ کٍشٍکٍ.

ًِوشراو بۆ میتژًٍی بتااڵی بتایۆوٍثری بکرێتت بٍ ڕاگرثٌتی وِوچٍکاًیتان بتۆ شتٍرجٍم  (٣
 .(پظکدار و بٍڕێِەبٍری ڕێپێدراوی کۆوپاًیاکان)کٍشٍکان 
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گِورگ  –باجٍکان و خاًِوبٍرەی ویری )ًِوشراو بۆ بٍڕێِەبٍرایٍثی یٍ گظجی یٍکاًی  (٤
بکرێتتت بٍ وٍبٍشتتجی ڕاگرثٌتتی ئتتیض و کارەکتتاًی  (َتتاثِوچۆ –ثۆوتتاری ختتاًِوبٍرە  –

 .(پظکدار و بٍڕێِەبٍری ڕێپێدراوی کۆوپاًیاکان)کٍشٍکان و 
 

 -:(معٌم)رکسدەیی حیمی ةى دواداچٌوهی حایتىت ةى پلىی ضى //حیمی حىوحىم 

کارەکاًیتتان ثٍواو کتتردووە ًاوەکتتان دیتتاری کتتراوە ثًٍُتتا ثیىتتی ثتتایبٍت بٍ وعتتِم 
 إجراءات واوە مٍگٍڵیان کٍ مٍ ڕاپۆرثی پێظِو ئاواژەوان پێداوە .

 

  ةىم عێٌەیىیى: (2121)ئاماری لیژهىی دەردطخوی ڕاضخی یىکاهی ضاڵی- 
  

هٌضۆۆۆساو کۆۆۆۆساوە ةۆۆۆۆۆ الیىهۆۆۆۆی  (إحالث)ڕەواهىی لێکۆڵیوىوەکان کساوە  دادساو
پىیٌەهریۆۆۆۆۆرار و لى وردةیوۆۆۆۆۆی 

 کسدن و چاوەڕ  کسدن دایى

ڕەواهىی الیىهۆۆۆۆی 
پىیٌەهریۆۆۆۆۆۆۆۆۆرار 

 کساوە

 کۆی گغخی
 ضىرکىم ديۆک ضلێماهی يىولێس

٤٧ ٠ ٠٣ ٢٤ ٢ ١ ٢٠ ٠٤ 
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 ةىعٍ کاروةارى یاضایٍ
 

کاًّ دەشتتتجٍ ئٍم بٍطتتتٍ ٍَڵدەشتتتجێت بٍ ڕێکخصتتتجي و بٍ یٍکٍوە گرێتتتداًّ گرێبٍشتتتجٍ
و بارٍَڵگرووِڵتتتک و وتتتاڵّ دەشتتتجٍ و پٍشتتتًٍد کردًتتتّ ەکٍ پٍیِەًتتتدە بٍ ختتتاًِو بٍر

کٍ ثتتایبٍثٍ بٍ فٍروتتاًگٍە یاشتتایّ  دەشتتجٍبٍریو  بریکتتار ًتتاوٍ بٍڵتتێي ًتتاوٍ بڕیارەکتتان
 .و چاودێرە کردًّ کٍیصّ گًٍدەڵّ

 -:(2121)کار و چاالکی یىکاهی ةىعی کاروةاری یاضایی ةۆ ضاڵی 

  
بریکارًتتتتتتتتاوٍی گظتتتتتتتتجی ٍَردوو  (٦/٧/٠٢٠٢)مٍ  (٢٣٣)ژوتتتتتتتتارە  بٍ فٍروتتتتتتتتاًی

 ٍَڵِەطایٍوە. (ئارام یبداەلل فلی رطید 6 وحىد یبدامجبار)فٍرواًبٍر 
  

بریکارًتتتتتاوٍی گظتتتتتجی فٍروتتتتتاًبٍر  (٠٧/٧/٠٢٠٢)مٍ  (٢٤٥)بٍ فٍروتتتتتاًی ژوتتتتتارە 
 ٍَڵِەطایٍوە. (فاضل یگید بٌیاویي)
  

كتتتادر صتتتام  )داًی بریکارًتتتاوٍی گظتتتجی پێتتت (٦/٢٠/٠٢٠٢)مٍ  (٠٢١)بٍ فٍروتتتاًی ژوتتتارە 
 .(یبدول
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 بٍڵێي ًاوٍکان

 کۆی گظجی دَۆک شنێىاًی ٍَومێر
٠ ٢ ٢ ٠ 

 ًِێ کردًٍوەی گرێبٍشت

 کۆی گظجی دَۆک شنێىاًی ٍَومێر
١٤ ٧ ٢١ ٢٢ 

 داوٍزراًدن بٍ گرێبٍشت

 کۆی گظجی دَۆک شنێىاًی ٍَومێر
٢ ٢ ٢ ٢ 

 گرێبٍشجی بٍ کرێ گرثٌی ئۆثۆوبێل

 کۆی گظجی دَۆک شنێىاًی ومێرٍَ
٢ ٢ ٢ ٢ 

 گرێبٍشجی ًِێ کردًٍوەی ئۆثۆوبێل

 کۆی گظجی دَۆک شنێىاًی ٍَومێر
٢ ٢ ٢ ٢ 

 بریکارًاوٍی گظجی

 کۆی گظجی دَۆک شنێىاًی ٍَومێر
٢ ٢ ٢ ٢ 
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 ةىعٍ چاودىسى لىضىر دارایٍ يىرى 
 

دەشتتتتجٍ مٍ وە پٍیتتتتڕەوی ًتتتتاوخۆی  (دەیٍم)بٍ پتتتتێ ی یاشتتتتای دەشتتتتجٍ مٍ وتتتتاددەی 
کٍ ثتتتتتایبٍثٍ بٍ ئٍرک و  (٢/٢٠/٠٢٠٢)وە بڕیتتتتتاری دەشتتتتتجٍ مٍ  (١)بتتتتتڕگٍی  (٢١)وتتتتتاددەی 

 چاالکی بٍطی چاودێری مٍشٍر درارایی ٍَرێه.

 

 -:(2121)کار و چاالکی یىکاهی ةىعی چاودىسی لىضىر دارایی يىرى  ةۆ ضاڵی 

ان اوتتتتادە کردًتتتتی ڕاپتتتتۆرثی یٍکٍم و دووەم کٍ ثتتتتایبٍثي بٍ بٍ دواداچِوًىتتتتئ .٢
 (یلتتتِد اایجتتتار و امىصتتتاطحة)مٍشتتتٍر گرێبٍشتتتجٍکاًی وەزارەثتتتی طتتتارەواًی 

ٍَومێتتر )مٍشتتٍر وتتِڵکی گظتتجی مٍ ٍَر چتتِار پارێزگاکتتاًی ٍَرێىتتی کِردشتتجان 
 .(٠٢٠٠)وە کارەکٍ بٍردەواوٍ بۆ شاڵی  (6 شنێىاًی 6 دَۆک 6 ٍَڵٍبجٍ

ری بتتۆ وەزارەثتتی دارایتتی و ئتتابِ (بیتتان خیجتتاوْ)ئًٍجتتام داًتتی ڕاپتتۆرت مٍشتتٍر  .٠
 کٍ ڕەواًٍ کرا بِو بۆوان مٍ الیٍن وەزارەثی دارایی و ئابِری. (٠٢٢٧)شاڵی 

بٍطتتداری کردًىتتان مٍ میتتژًٍی دەرخصتتجٌی ڕاشتتجی یٍکتتان مٍشتتٍر دوو بتتابٍت کٍ  .١
 ثایبٍثي بٍ وەزارەثی ثًٍدروشجی.

 
)بٍطتتتتداری کردًىتتتتان مٍ کۆبِوًٍکتتتتاًی ڕێکختتتتراوی  .٢ UNDP)  پڕۆژەیٍکیتتتتان

ێتتتداًی مٍ ٍَردوو دەشتتتجٍی دەشتتتپاکی مٍ ٍَرێىتتتی ئاوتتتادە کتتتردووە بتتتۆ پٍرەپ
 کِردشجان و حکِوٍثی فیدڕاڵ.
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 کٍ فىرماهگىى دۆپاراضخن و عىفافیىتالکاروچا
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 کٍ فىرماهگىى دۆپاراضخن و عىفافیىتالکاروچا
 

 فىرماهگىی دۆپاراضخن وعىفافیىت لىماهى پێکًاحٌوە:

 .(ٍ چًٍدیي بٍش پێکُاثِوەم)بٍڕێِەبٍرایٍثی ئٍکادیىیای دەشپاکی  -٢

 بٍطی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان. -٠

 بٍطی طٍفافیٍت وڕەفجاری وەزیفی. -١

 بٍطی کارگێڕی. -٢

 

کار وچاالکییٍکاًی فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت ئًٍجام دەدرێت مٍچِارچێِەی 

ئاشجی فٍرواًگ٨ٍ  پێکُاثٍکاًی٨ بٍاڵم مٍگٍڵ ئٍوٍش چاالکی ٍَیٍ ئًٍجاودراوە مٍشٍر

 وەکِ ئٍواًٍ:

  یىکىم:

بٍڕێِەبٍری گظجی فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت وەکِ ئًٍدام مٍ مێژًٍی 

 یىێرٍَ ٍمەڵی ًدٍگ ەیوٍووبِوًٍڕووبڕ یىاًیظجیً یژیشجراثئاوادەکردًی ڕەطٌِوشی 

پاش ) ٠٢٠٢ یوەدوو یٌیثظر ی٢ ٍمبٍطداری کرد  (٠٢٠٢-٠٢٠٣) راەێی-کِردشجان

مٍالیٍن ئًٍجِوًٍی وەزیراًی ٍَرێىی کِردشجان مٍ  ٍکٍطٌِوشکردًی ڕەپٍشًٍد

مٍ  (کانٍثەزارەو یرًجٍش یچاوکردًڕە ٍڵگٍم ٠٢٠٢ ینِمٍیئ ی٠٧ ەیوٍبِوًۆک
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و  کانٍرًجٍش یواوٍثًی کردێثاوثِ مێژًٍکٍ کٍوا ثایبٍت بِو بٍ یکەیٍوٍبِوًۆک

رۆژًاوٍی فٍروی  ٍم ەیوٍوکردًاڵب ۆب ٍیکەژیشجراث یطٌِوشڕە يییدوائاوٍدەکردًی 

 کِردشجان. یعیكائەو

  دوەوەم:

ئٍرکی دابٍطکردًی کجێبی بۆ مٍ ئٍشجۆگرثٌی فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت 

 (یٍبدوملادر شامٍ یٍبدول)مٍ داًاًی بٍڕێز  (کجێبی پێٌجٍم –دەربارەی وەزیفٍی گظجی )

 ٍَرێىی کِردشجان.فٍرواًبٍر مٍ دەشجٍی دەشپاکی٨ بٍشٍر داوٍزراوەکاًی حکِوٍثی 

  ضێیىم:

بٍطداریکردًی بٍڕێِەبٍری گظجی فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت وەکِ ًِێٌٍری 

دەشجٍی دەشپاکی مٍ گرووپی داًاًی ڕێبٍری مێکۆمیٌٍوە مٍ ثاواًٍ داراییٍکان٨ کٍوا ئًٍجام 

بٍ ثٍوِینی وەزارەثی دەرەوەی ویالیٍثٍ یٍکگرثِوەکاًی  UNDPدەدرێت مٍالیٍن 

 UNDPداوٍزرا٨ کٍوا پێکدێت مٍ طارەزایان مٍ  ٠٢٠٢یکا٨ و ئٍم گرووپٍ مٍ شاڵی ئٍور

وئًٍجِوًٍی دادوەری فیدڕامی یێراە وئًٍجِوًٍی دادوەری ٍَرێىی کِردشجان٨ و 

دەشجٍی ًٍزاٍَی فیدڕامی ودەشجٍی دەشپاکی ٍَرێىی کِردشجان٨ و وەزارەثی ًاوخۆی 

جان٨ و دیِاًی چاودێری دارایی فیدڕامی و فیدڕامی و وەزارەثی ًاوخۆی ٍَرێىی کِردش

دیِاًی چاودێری دارایی ٍَرێىی کِردشجان٨ و وەزارەثی دادی فیدڕامی و وەزارەثی دادی 

ٍَرێىی کِردشجان٨ و دەزگای ئاشایظی ٍَرێىی کِردشجان٨ و ًِشیٌگٍی 
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م کاری ئٍ)بٍرەًگاربِوًٍوەی طِطجٌی پارە وثٍوِینی ثیرۆر مٍ باًلی وٍرکٍزی ئێراە. 

 ش.(٠٢٠٠گرووپٍ بٍردەواوٍ بۆ شاڵی 

  چٌارەم:

پێکُێٌاًی مێژًٍیٍک مٍالیٍن دەشجٍی دەشپاکی بٍ شٍرۆکایٍثی بٍڕێِەبٍری گظجی 

فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت٨ بۆ ٍَواًٍَگیکردن مٍگٍڵ وەزارەثی خِێٌدًی بااڵو 

ێکردًی ٨ مٍشٍر جێ بٍجUNDPثِێژیٌٍوەی زاًصجی ٍَرێىی کِردشجان بٍ پاڵپظجی 

کارکردن مٍم )پرۆژەی بٍڕێِەبردًی وٍثرشییٍکاًی گًٍدەڵی مٍ بِاری ثِێژیٌٍوەی زاًصجی. 

 .(پڕۆژەیٍ بٍردەواوٍ

  پێوجىم:

فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت شٍرپٍرطجی ئًٍجاوداًی  ٠/٢٢/٠٢٠٢ ڕێکٍوثی مٍ

ی خِێٌدًی ًٍَگی مٍگٍڵ وەزارەثابٍ ٍَوکرد  (دەشپاکی ثِێژیٌٍوەی ئٍکادیىی دیداری)

مٍ شًٍجٍری ڕۆطٌبیری و کۆوٍاڵیٍثی زاًکۆی  UNDPبااڵو ثِێژیٌٍوەی زاًصجی و 

و شٍرۆكی دەشجٍی دەشپاكی و وەزٓری خِێٌدًی بااڵ بٍڕێزان شٍاڵحٍدیي بٍئاوادەبِوًی

و شٍرۆک و ثِێژیٌٍوەی زاًصجی وبرٓكاری وەزارەثی خِێٌدًی بااڵو ثِێژیٌٍوەی زاًصجی 

اًی ٍَرێىی کِردشجان وشٍرۆکی مێژًٍکاًی پنٍ بٍرزکردًٍوە مٍ جێگراًی شٍرۆک زاًکۆک

زاًکۆکاًی ٍَرێه و شٍرًِوشٍری گۆڤارە ئٍکادیىیٍکاًی زاًکۆکاًی ٍَرێه و بٍڕێِەبٍرە 

وەزارەثی خِێٌدًی گظجیٍکاًی دەشجٍی دەشپاکی و ڕاوێژکار وبٍڕێِەبٍرە گظجیٍکاًی 
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وەزٓری پٍروەردە بٍڕێزان ِٔاًداری بٍ و UNDP٨ًِێٌٍراًی وبااڵو ثِێژیٌٍوەی زاًصجی 

وشٍرۆکی فٍرواًگٍی ؤدٓاو زأًاری حكِوٍثی ٍَرێىی كِردشجان وپارێزگاری ٍَومێر و 

بٍطداربِو و بٍرپرشی بااڵی دام و دەزگا گظجییٍکاًی ٍَرێىی  ٢٢٢زیاثر مٍ ًزیکٍی 

 . مٍم دیدارە چًٍد پاًێنێک بٍڕێِەچِو.كِردشجان

  عىعىم:

فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت شٍرپٍرطجی ئًٍجاوداًی  ٧/٢٠/٠٢٠٢ ڕێکٍوثی مٍ

ڕێِڕەشىی یادی ڕۆژی جیُاًی بٍرًگاربًٍِوەی گًٍدەڵی کرد مٍ َۆثێل ڕۆثاًا٨ بٍ پاڵپظجی 

UNDP  شٍرۆکی دەشجٍی  (د. ئٍحىٍد ئًٍِەر)بٍڕێزان بٍ ئاوادەبِوًی و یٍکیجی ئۆڕۆپا٨

و  UNDPو ًِێٌٍری  (ٍَوراوی َێىي)جێگری شٍرۆکی پٍرمٍوان بٍڕێز ودەشپاکی 

کۆوٍڵێک مٍ ئًٍدام پٍرمٍوان و دادوەر و بٍڕێِەبٍرە گظجیٍکاًی ًِێٌٍری یٍکێجی ئۆڕۆپا و

کی اڵچًٍدیي چای دەشپاکی٨ کٍ ثێیدا فٍرواًبٍراًی دەشجٍوحکِوٍثی ٍَرێىی کِردشجان 

 ا وەک یاد کردًٍوە و بٍرز ڕاگرثٌی ئٍم ڕؤژە.رجۆراجۆر ئًٍجاود
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االکییىکاهٍ پێکًاحىکاهی فىرماهگىی دۆپاراضخن وعىفافیىت ةۆ ضاڵی کارو چ
(2121) 

 

 :(2121)یىکىم: کارو چاالکییىکاهٍ ئىکادیمیای دەضپاکی ةۆ ضاڵی 

 

ڕۆژًاوٍی فٍروی  (٠٢٠)مٍ ژوارە  ٨ کٍواًاوخۆیی ئٍکادیىیای دەشپاکی بٍ پێ ی پٍیڕەوی

٨ ئٍکادیىیای دەشپاکی اوەثٍوەباڵو کر ٢١/٢٢/٠٢٢٧ ڕێکٍوثیوەكایعی کِردشجان مٍ 

مٍ چًٍد بٍطێک پێک بٍڕێِەبٍرایٍثیٍکٍ شٍر بٍ فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت و 

 َاثِوە.

وەک شااڵًی ڕابردوو کۆوٍڵێک کارو چاالکی ٨ بٍطٍکاًیمٍ ڕێگٍی ئٍکادیىیای دەشپاکی 

 :ەدراوان پێیکٍ مٍ خِارەوە ئاواژە ٨وە و ًاوەوەی دەشجٍەئًٍجاوداوە مٍ دەر

 

و وەزارەثی  UNDP  ئٍکادیىیای دەشپاکی بٍ ٍَواًٍَگی مٍگٍڵ ٠٢/٤/٠٢٠٢مٍ ڕێکٍوثی  -٢

بٍڕێِەبردًی )ئًٍجاودا بٍ ًاوًیظاًی  یۆرکظۆپێکخِێٌدًی بااڵو ثِێژیٌٍوەی زاًصجی 

٨ مٍ َۆثێل دێدەوان (ٍَرێىی کِردشجانمٍ  وٍثرشییٍکاًی گًٍدەڵی مٍ کٍرثی خِێٌدًی بااڵ

 وادەبِوًی ئٍم بٍڕێزاًٍی خِارەوە:بٍ ئا بٍڕێِەچِو
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بریکاری  /یبدامفجاح یبدامرزاە د.شٍرۆکی دەشجٍی دەشپاکی٨  /احىد اًِر وحىد د.

ڕاوێژکار مٍ  /دیشع اواًج یبداەلل د.وەزارەثی خِێٌدًی بااڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨ 

بٍری گظجی بٍڕێِە /دیرط یدًان یبداەلل د.  وەزارەثی خِێٌدًی بااڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨

بٍڕێِەبٍری  /هیابراَ دیرط ریوظ فٍرواًگٍی خۆپاراشجي طٍفافیٍت مٍ دەشجٍی دەشپاکی٨

بٍڕێِەبٍری  /یخطاب احىد و طف د. گظجی فٍرواًگٍی یاشایی مٍ دەشجٍی دەشپاکی٨

 /گظجی مٍ وەزارەثی خِێٌدًی بااڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨ د. ًجدت صبری اشىاییل

 /فیجِان جالل طر د.ەثی خِێٌدًی بااڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨ بٍڕیِەبٍری گظجی مٍ وەزار

 /احىد يیوحىد حص د. بٍڕێِەبٍری گظجی مٍ وەزارەثی خِێٌدًی بااڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨

 /هیشن ىانیداود شن د.بٍڕێِەبٍری گظجی مٍ وەزارەثی خِێٌدًی بااڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨ 

 يیاشی یًِر د. اڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨بٍڕێِەبٍری گظجی مٍ وەزارەثی خِێٌدًی با

 ٌدڤگِ د.بٍڕێِەبٍری گظجی مٍ وەزارەثی خِێٌدًی بااڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨  /یاًٍرزَ

 بٍڕێِەبٍری گظجی مٍ وەزارەثی خِێٌدًی بااڵ وثِێژیٌٍوەی زاًصجی٨ /یرواًیط يیحص

  UNDP بٍڕێِەبٍری ئٍکادیىیای دەشپاکی٨  طارازایاًی  /يیشِشي وحىد او

 دەشجٍی دەشپاکی.وفٍرواًبٍراًی 
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ئٍکادیىیای دەشپاکی بٍ ٍَواًٍَگی مٍگٍڵ رێکخراوی شۆًۆطاد  ٠٣/٧/٠٢٠٢ ڕێکٍوثیمٍ  -٠

امجٌىر ٨ )و  (االثکیت و االخالە امِظیفیة)مٍژێر ًاوًیظاًی  یو دەزگای ئٍفرا وۆرکظۆپێک

ٍن ڕاَێٌٍری ئِردًی مٍالی٨ وحازەرەکاًی ۆرکظۆپٍکٍ ئًٍجاودا (امجرَل وامجىنق امِظیفی

ٍَومێر و مٍ طارەکاًی فٍرواًبٍراًی دەشجٍی دەشپاکی  ۆبپێظکٍطکرا٨  (ًضال طنبی)

  ەکاًی دەشجٍی دەشپاکی بٍڕێِەچِو.رمٍ َۆڵی کۆًگ ۆرکظۆپٍکٍ .شنێىاًی و دَۆک

 

یان پا  شێ وۆرکظۆپۆڕۆیٍکێجی ئ و UNDP ٨ئٍکادیىیای دەشپاکیبٍ شٍرپٍرطجی  -١

پرۆژەی )مٍ ژێر ًاوًیظاًی مٍ َۆثێل جٍَِی٨ٌٍ  ٠٣/٢٢/٠٢٠٢ثاکِ  ٠٢/٢٢/٠٢٠٢مٍ  ئًٍجاودا

ی بۆ فٍرواًبٍراًی دەشجٍ  (دەشجپێظخٍری ًاوبژیِاًی و بٍرەًگاربِوًٍوەی گًٍدەڵێ

دەشجٍی ًٍزاٍَی فٍرواًبٍراًی مٍگٍڵ   (٨ شنێىاًی٨ دَۆک رٍَومێ)دەشپاکی مٍ طارەکاًی 

مٍ شێ بابٍت و ًاوًیظاًی جیاواز  نَاثبِوپێک کان رکظۆپٍفیدڕامی. طایًٍی باشٍ ۆ

ثحنیل ث ٌیف امعراە ضىي )وەک  ٍَر فٍرواًگٍیٍککۆوٍڵێک فٍرواًبٍری ثایبٍت بۆ 

ثلییه ثظریعات وکافحة )و (ثلییه وخاطر امفصاد)و (وؤطر امظفافیة امدومیة منفصاد

 .(امفصاد
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خِمێکی چِار داًی ئٍکادیىیای دەشپاکی شٍرپٍرطجی ئًٍجاو ٣/٧/٠٢٠٢ ڕێکٍوثیمٍ  -٢

دەشپاکی مٍ ژێر ًاوًیظاًی  دەشجبٍکاربِوەکاًی دەشجٍی بۆ مێکۆمٍرە ثازە کردڕۆژی 

٨ دادوەر ڕزگار وحىداویي: مٍ الیٍن ئٍم بٍڕێزاًٍ (خِمی پێگٍیاًدًی مێکۆڵٍراًی دەشپاکی)

ی ٨ ئًٍداوی داواکاری گظجر ًادر یبدامعزیز ٍَرکیەدادو٨ رحیه امعگینی ی خاًًٍظیيدادوەر

 (ٍَومێر ٨ شنێىاًی٨ دَۆک)کٍ ثێیدا مێکۆڵٍرە ثازەکاًی دەشجٍی دەشپاکی ٨ وحىد ڕێکاًی د.

 .ئٍم خِمٍ چِار ڕۆژی خایاًد ٨ وثێیدا بٍطدار بِون

 

 ڵمٍگٍ ئًٍجاودا یئًِالیٌ ٍکیکۆبًٍِوەیئٍکادیىیای دەشپاکی  ٢٢/٦/٠٢٠٢مٍ ڕێکٍوثی  -٣

 اًیثِاًاکَێزکردًی ر پرۆژەی بٍ بٍ وٍبٍشجی گفجگۆ کردن مٍ شٍ UNDPطارەزایان 

 .رێکخراوە ًاحکِوییٍکان

 

بٍڕێزان ًێِان مٍ  ٍکی ڕێکخصتکۆبًٍِوەیئٍکادیىیای دەشپاکی  ٢٧/٢٢/٠٢٠٢مٍ ڕێکٍوثی  -٤

مٍ  نکٍ پێکُاثبِو  UNDPطاًدێکی  ڵاحىد ئًٍِەر شٍرۆکی دەشجٍی دەشپاکی  مٍگٍ د.

ٍ مێکۆمیٌٍوە مٍ کٍیصٍکاًی گًٍدەمی بٍرێزان َێکی وێٌدورڤ و د. وحىد وِصنْ طارەزا م

دارایی و بٍ ئاوادەبِوًی ٍَریٍک مٍ بٍرێِەبٍری گظجی فٍرواًگٍی خۆپاراشجي و 

داواکاری ئًٍداوی دادوەری دەشپاکی٨  طٍفافیٍت٨ بٍریِەبٍری ئاکادیىیای دەشپاکی٨

ابٍثی ووردبیي. ب دوومێکِمٍر و  دووگظجی٨ بٍرێِەبٍری ًِوشێٌگٍی مێکِمیٌٍوەی ٍَومێر٨ 
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مٍ داًاًی پرۆگرام و ویکاًیزوی گۆًجاوثر بۆ بٍرەو پێض  وبریجی بِ کٍشٍرەکی کۆبۆًٍوە

 UNDPبۆ بٍدیُێٌاًی ئٍم ئاواًج٨ٍ وچِوًی کاری میکۆڵیٌٍوە مٍ کٍیصٍکاًی گًٍدەڵی. 

شێ  و مٍ ٍَومێر٨ مٍ واوەیرکظۆپ مٍ بٍغدا ۆ زیاثر مٍ شی ٍَڵدەشجێت بٍ ڕێکخصجٌی

ٍران. ٍَروەَا ڵبٍرزکردًٍوەی ئاشجی ووردبیٌٍران و مێکِ بٍشجیٍ وٍبداَاثِو  یشاڵ

 ٍ ثاواًٍکاًیک مٍشٍر ئاشجی ٍَوِو یێراە بۆ چۆًییٍثی مێکِمیٌٍوە میٍئاوادەکردًی رێبٍر

 دارایی. گًٍدەڵی

 

احىد  ًێِان د. ٍکی ڕێکخصت مٍکۆبۆًٍوەیئٍکادیىیای دەشپاکی  ٠٢/٢٢/٠٢٠٢مٍ ڕێکٍوثی  -٥

٨ بٍ ئاوادەبِوًی بٍڕێِەبٍری گظجی UNDPدەشپاکی و طاًدێکی  اًِر شٍروکی دەشجٍی

بۆ ویکاًیزوٍکاًی  UNDPپاڵپظجی چۆًیٍثی  فٍرواًگٍی خۆپاراشجي وطٍفافیٍت٨ مٍشٍر

 بٍرەًگاربِوًٍوەی گًٍدەمی مٍ ٍَرێىی کِردشجان.ًیظجىاًی  یژیجێبٍجێ کردًی شجراث

 

ئًٍِەر ًێِان د. ئٍحىٍد  ٍکیوەیکۆبۆًٍ ئٍکیىیای دەشپاکی ٠٢/٢٢/٠٢٠٢مٍ ڕێکٍوثی  -٦

شام   :مٍ نکٍ پێکُاثبِوڕێکخصت  UNDPشٍرۆکی دەشجٍی دەشپاکی مٍ گٍل طاًدێکی 

ڕاپرشیٍک کرا بٍ وٍبٍشجی واکان و یاوا ثِرابی.  مٍ کۆبًِِەوکٍدا باس مٍ ئًٍجاوداًی 

کٍن مٍ شِود وەرگرثي مێ ی بۆ داًاًی ڕێٌىایی ثایبٍت بٍ ڕەفجاری وەزیفی ئٍواًٍی کاردە

 .بِاری مێکۆمیٌٍوە ودادوەری
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ًێِان د.  ٍکی ڕێکخصت مٍکۆبۆًٍوەیئٍکدیىیای دەشپاکی  ٠٣/٢٢/٠٢٠٢مٍ ڕێکٍوثی  -٧

طاًدێکی یٍکێجی ئٍورۆپا کٍ  ڵئٍحىٍد ئًٍِەر شٍرۆکی دەشجٍی دەشپاکی مٍگٍ

خاثِو ئیبا ومٍ خاثِو باربارا ئێگر شٍرۆکی بٍطی َاوکاری و گٍطٍپێدان٨  نپێکُاثبِو

یٍبدو ًِێٌٍری یٍکێجی ئٍوروپا مٍ بِاری روبٍروبًٍِوەی گًٍدەمی و خاثِو غٍدا حٍوید 

بٍ ئاوادەبِوًی بٍڕێِەبٍری گظجی فٍرواًگٍی . UNDPبٍرێِەبٍری پرۆژەکان مٍ 

 بۆپظجی زیاثری یٍکێجی ئٍوروپا ڵمٍ کۆبًٍِوەکٍدا جٍخت مٍ پاخۆپاراشجي وطٍفافیٍت٨ 

درێژخایٍن کٍ  ین کرا مٍ ئًٍجاوداًی پرۆژەدەشجٍی دەشپاکی ٍَرێىی کِردشجا

 . ٍمٍ بٍرەوپێظچًِی کارەکاًی دەشجدەبێت یاروٍثیدەرە 

 

شٍركامی مٍ ئٍکادیىیای دەشپاکی بٍطی پٍیِەًدی مٍ گٍل رێکخراوە ًاحکِوییٍکان  -٢٢

روبٍروبًٍِوەی گًٍدەمی مٍ )بٍ ًاوی   UNDPبٍجێگٍیاًدًی پرۆژەیٍکي بٍ َاوکاری  

ئاواًج مٍم پرۆژەیٍ دیاریکردًی ئامٌگارییٍکان مٍ  کٍوا (ی مٍ یێراەڕاًی باوەپێٌاو بٌیادً

بٍردەم بٍرەًگاربًٍِوەی گًٍدەمی وچارەشٍرکردًییاًٍ بٍ طێِەیٍکی کاریگٍر. بۆ ئٍم 

وٍبٍشجٍش کار دەکات مٍ شٍر بٍرزکردًٍوەی ثِاًاکاًی رێکخراوە ًاحکِوییٍکان وەک 

ٍَمدەشجێت بٍ  UNDPٍَروەَا   ًٍوەی گًٍدەمی.پێکُاثٍیٍکی کاریگٍر مٍ روبٍروبِ

راَێٌاًی رێکخراوە ٍَمبژێردراوەکان مٍ شٍر ٍَمصًٍگاًدن و دیاریکردًی خامٍ 
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الوازەکاًییان مٍ روی ثٍکٌیکییٍوە وچارەشٍرکردًییان بِ ئٍوەی بجِاًي بٍ باطجریي طێِە 

 بٍرەًگاربًٍِوەی گًٍدەمی بکٍن.  کار مٍ شٍر پروژەی 

ڕێکٍوثی  مٍ شجی فراواًکردًی ٍَواًٍَگی و ئًٍجاوداًی پرۆژەی َاوبٍش٨بٍ وٍبٍ -٢٢

مٍ ئٍکادیىیای دەشپاکی بٍطی پٍیِەًدی مٍ گٍل رێکخراوە ًاحکِوییٍکان   ١٢/٦/٠٢٠٢

رێکخراوە  ڵمٍگٍ مٍ ًێِان رێکخٍری کارەکان بٍ ڕێکخصجٌی کۆبًٍِوەیٍک ٍَڵصا

حکِوییٍکاًی شٍر بٍ   راوە ًافٍرواًگٍی رێکخ ڵمٍ گٍ UNDPمٍ ًێِدەومٍثییٍکان 

ئًٍجِوًٍی وەزیران  بۆ داًاًی بٍرًاوٍی پظجگیری مٍ رێکخراوە ًاحکۆوییٍکاًی ٍَرێىی 

 .UNDPگٍڵ کِردشجان بٍ ٍَواًٍَگی مٍ

 

ثی چیي مٍ رێگٍی وەزارەثی پالًداًاًٍوە چًٍدیي خۆل مٍ بابٍثی جیاوازەوە بۆ اڵو -٢٠

ن رێکدەخات. ئٍکادیىیای دەشپاکیض٨ مٍ دوای فٍرواًبٍراًی حکِوٍثی ٍَرێىی کِردشجا

دیراشٍ کردًی خۆمٍکان و بٍ پێی پێداویصجییٍکاًی دەشجٍی دەشپاکی٨ ًاوی کاًدیدەکاًی 

. ئٍوەی خِارەوە بۆ بٍطداریکردن مٍم خِالًٍ خۆی رەواًٍی وەزارەثی پالًداًاًٍوە دەکات

  :بٍطدار بِونووردەکارییٍکاًی ئٍم خۆالًٍیٍ کٍ فٍرواًبٍرەکاًىان ثێیدا 

 .٢٢/٠٢٠٢/ ٠٣—٢٠رێکٍوت: ٨ پرۆگراوی کالود کۆوپِثیٌگ و بیگ داثای خۆم -

 .٢٢/٠٢٠٢/ ٢--٢٠رێکٍوت:  ٨بٍرێِەبردًی گظجی بۆ فٍرواًبٍراًی راژەی وٍدەًی میخۆ -
 .٢٢/٠٢٠٢/ ٢--٢٠رێکٍوت:  ٨بٍرێِەبردًی گظجی بۆ فٍرواًبٍراًی راژەی وٍدەًی یخۆم -
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ٍَڵصا بٍداًان و دیزایي ئٍکادیىیای دەشپاکی دڵٌیایی جۆری مٍ بٍطی ٍَڵصًٍگاًدن و  -٢١

ٍکی چاالکیٍَر شیىیٌار٨ خِل٨ )چاالکیٍکاًی کردًی فۆروی ٍَڵصًٍگاًدن بۆ ٍَریٍک مٍ 

ژوارەیٍک مٍ خِل و شیىیٌار و دیداردا کٍ ثیایدا بۆ ٍَروەَا ئًٍجاوداًی ٍَڵصًٍگاًدن  (ثر

٨ و دواثر پاراشجٌی کاًی فۆروٍکان کراونئًٍجاوی گظجی و طیکاری بۆ خاڵ بٍ خاڵٍ

 ئًٍجاوٍکان مٍ دۆشیٍی ثایبٍت.

شٍرپٍرطجیکردًی ئٍکادیىیای دەشپاکی بۆ بٍطداریکردًی فٍرواًبٍراًی دەشجٍی  -٢٢

KI)دەشپاکی بۆ ئٍو خِڵ و ۆرکظۆپاًٍی ئًٍجام دەدرێي مٍالیٍن  PA). 

 ةۆ ضاڵی ى داراییىکانةىعی ئاعکساکسدهی ةىرژەوەهرییدوەەم: کارو چاالکییىکاهٍ 

(2121) 

مٍ فٍرواًگٍی خۆپاراشجي و طٍفافییٍت  بٍطی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان

کۆوٍڵێک ئٍرک  بٍ وٍبٍشجی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکاًی ڕاشپێردراوە بٍ 

بٍ ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان  پڕکردًٍوەی فۆڕوی ٍ ڕێگٍەم ڕاشپێردراوان

 –یاضای دەضخىی دەضپاکی يىرىمی کٌردضخان  مٍ (3/يىعخىم /پێوۆجىم)پێی واددەی 

ڕىومایی  مٍ (دووەم)ماددەى ٍروەَا َ ىمٌارکساوى ي (2111) ی ضاڵی(3) عێساق ژمارە

 . (2116)ی ضاڵی (2) ئاعکساکسدهی ةىرژەوەهرییى داراییىکان ژمارە
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ردبیٌی دەکات  مٍ ڕاشجّ و دروشجّ ئٍو وو بٍطی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان

زاًیارییاًٍە کٍ مٍ فۆڕوّ ئاطکراکردًّ بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان ئاواژەیان پێدراوە بٍ 

لى ڕىومایی ئاعکساکسدهی ئاعکساکسدهٍ ةىرژەوەهرییى داراییىکان  (ضێشدەم)پێّ واددەە 

ًّ زیادە مٍ واڵ و ٍَروەَا دیاریکردًّ حامٍثٍکاًّ ٍَبِو ه(2116)ی ضاڵی (2) ژمارە

یاضای دەضخىی دەضپاکی يىرىمی  مٍ (چٌاردەم)وِڵکّ ڕاشپێردراوان بٍ پێی واددەە 

مٍڕێگٍە ٍَوِو ئٍواًٍش   ٨ىمٌارکساوى ي(2111) ی ضاڵی(3) عێساق ژمارە –کٌردضخان 

کٍ چًٍد كۆًاغێک مٍ خۆ  ًٍجام دەدرێتپرۆشٍە ئاطکراکردًّ بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان ئ

 . دەگرێت

کارو چاالکیٍکاًی بٍطی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان  ٠٢٠٢واوەی شاڵی مٍ 

 : ئٍواًٍی خِارەوە بِوە

مٍ داوِدەزگاکاًی ٍَرێىی داواكردًّ مٔصت : داواکسدهی لیطخی هٌىی راضپێسدراوان -1

ە مٍ کِردشجان بٍ ثایبٍت ئٍو داوٍزراواًٍی گۆڕاًکاری مٍ ژوارەی ڕاشپێردراواًیان ڕوویداو

ڕێگٍی ئاڕاشجٍکردًی ًِوشراو بٍ وٍبٍشجی وەرگرثٌی دوا گۆڕاًکاری مٍ میصجی 

راشپێردراوان٨ دوای وەاڵوداًٍوەی ئٍم ًِشراواًٍ مٍ الیٍن داوٍزراوەکان بٍطٍکٍوان 

بٍ بٍراووردکردًی میصجی ًِێی ڕاشپێردراوان بٍ میصجی کۆن بۆ دڵٌیابِوًٍوە مٍ  ڵصاوەٍَ

مٍ واوەی شاڵی ڕابردوودا ًِوشراوی ( پێردراوان دەًێردرێتجۆری ئٍو فۆڕوٍی بۆ ڕاش

 . (داواکردًی میصت بۆ ٍَوِو داوِدەزگاکان ًێردراوە
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دوای وەاڵوی داوٍزراوەکاًی  هاردهی فۆڕمی ئاعکساکسدهی ةىرژەوەهرییى داراییىکان: -2

ٍ ٍَرێىی کِردشجان بٍ ًاردًی میصجی ڕاشپێردراوان٨ بٍطی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدیی

  (یٍکٍم و خِمی و کۆثایی)بٍ ًاردًی فۆڕم بٍ ٍَر شێ جۆری فۆڕوی  ڵصاوەداراییٍکان ٍَ

بٍ  ٍَڵصاوەدواثر  ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان بٍ بٍراوورد بٍ میصجی ًێردراو٨

کراوە بۆ پرۆشٍی گٍڕاًٍوەی فۆروٍکان  ن پرۆشٍی وەرگرثٌٍوەی فۆڕوٍکان و بٍدواچِو

٨ وە مٍ حامٍثی دواکٍوثٌیان چًٍدیي ًِوشراوی ئاگادارکردًٍوە بۆ اودادیاریکرمٍ کاثی 

لى ڕىومایی ئاعکساکسدهی  (دووەم/یاکدەم )ڕاشپێردراوان کراوە ئٍوٍش بٍ پێی واددەی 

ئٍم خظجٍی خِارەوەش دواییي داثای ًاردن و  ه(2116 )ی ضاڵی(2) ئىضخۆی دارایی ژمارە

 ڕوو: گٍڕاًٍوەی فۆڕوی ڕاشپێردراوان دەخاثٍ
 

ژ.  فۆڕم  کۆری فۆڕم ژ
 هێسدراو

 ژ.فۆڕم گىڕاوە

فۆڕوی یٍکٍوی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ  1
 داراییٍکان

٢٥٥٤ ١٧٢٧ 

فۆڕوی خِمی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ  2
 داراییٍکان

٢١٢ ٢٣١ 

فۆڕوی کۆثایی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ  3
 داراییٍکان

٧٣ ٢٢٢ 
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  (:١)حێتیوی 

ی ژوارەی فۆڕوی ًێردراو و گٍڕاوە مٍ فۆڕوی یٍکٍوی ئاطکراکردًی َۆکاری جیاواز
کۆوٍڵێک رائد )بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان دەگٍڕێجٍوە بۆ وەزارەثی ًاوخۆ و وەزارەثی پێظىٍرگٍ 

٨ وە بٍ َۆی دوورە دەشجی (واًگٍی کۆثاییدا پنٍیان بٍرزکرایٍوە بۆ وِكٍدەم ١مٍ 
ی ًاوبراو کاثی زیاثریان پێدەدرێت بۆ پڕکردًٍوەو بٍڕوەبٍرایٍثییٍکاًی ٍَردوو وەزارەث

 گٍڕاًدًٍوەی فۆڕم. 

  (:٢)حێتیوی 

شٍبارەت بٍ فۆڕوی خِمی٨ جیاوازییٍکٍ دەگٍڕێجٍوە بۆ ئٍوەی ئٍو فۆڕواًٍی ًٍگٍڕاوەثٍوە مٍ 
 .(فۆڕوی خِمی شێ شاڵ جارێک پڕدەکرێجٍوە)کۆثایی شاڵدا. 

 (:٣)حێتیوی 

اوازییٍکٍ دەگٍڕێجٍوە بۆ پچڕاًی ڕاشپێردراو مٍ طِێٌی شٍبارەت بٍ فۆڕوی کۆثایی٨ جی 
کارەکٍی٨ بٍ زەحىٍت فۆڕوٍکٍ دەگاثٍ دەشت ڕاشپێردراو مٍبٍر ئٍو َۆکارە  مٍ کاثی خاًًٍظیي 

 بِون فۆڕوّ کۆثایی پڕ دەکًٍٍوە.

 

لى یاضای  دەضخىی دەضپاکی يىرىمی  (3/يىعخىم/پێوجىم)لى ماددەی  (ك)پاڵپغج ةى  ةڕگىی  -3
٨ بٍ پێِیصجی زاًرا بٍطێک مٍ فٍرواًبٍران مٍ داوِ دەزگاکاًی ٍَرێىی کِردشجان پابًٍد ضخانکٌرد

بکرێي بٍ پڕکردًٍوەی فۆڕوی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان. بۆ ئٍم وٍبٍشجٍ فٍرواًی 
رو بٍڕێِەبٍ)دەرکرا٨ بٍ پێی ئٍم فٍرواًٍ  (٠٥/٤/٠٢٠٢)مٍ ڕێکٍوثی  (٦٥)دەشجٍی دەشپاکی ژوارە 

پابًٍدکران بٍ  (بٍرپرشاًی ژوێریاری٨ بٍڕێِەبٍراًی دەروازە شٌِرییٍکان٨ خٍونێٌٍراًی باج
 پڕکردًٍوەی فۆڕم. 
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حٍفجاو یٍک فۆڕوی یٍکٍوی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان بٍ پێی  شٍدو  (٢٥٢)بۆیٍ 
ٌاًٍی ًاوەکاًیان ثًٍُا ئٍو طِێ)وەاڵوی داوِ دەزگاکان و ًاردًی میصجی ًاوەکان ًێردراوە 

٨ بٍاڵم بٍ َۆی دواکٍوثٌی الیًٍٍکان مٍ ًاردًی ًاوی ڕاشپێردراوان ثاوەکِ ئێصجا ثًٍُا (گٍڕاًدۆثٍوە
 یٍک فۆڕم گٍڕاوەثٍوە.

 

 ووردةیوی ضىرەحایی فۆڕمی ئاعکساکسهی ةىرژەوەهرییى داراییىکان: -4

لى ڕىومایی ئاعکساکسهی  (یىمدە)ةى پێی ماددەی دوای گٍڕاًٍوەی فۆڕم و پرۆشٍی وەرگرثٌٍوەیان 
 ٍَڵصاوەًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان دبٍطی ئاطکراکر ه(2116)ی ضاڵی(2)ئىضخۆی دارایی ژمارە 

مٍ حامٍثی ٍَبِوًی ٍَر کٍوِکِڕیٍک مٍ  بٍ ووردبیٌی کردًی شٍرەثایی بۆ فۆڕوی گٍڕاوە٨
 کان ثٍواو بکات.ڕاشپێردراو ئاگادارکراوەثٍوە ثاوەکِ کٍوِکِڕییٍ ٨ًاوەرۆکی فۆڕوٍکٍ

 

 ةى دۆکیۆمێوخکسدن و پاراضخوی فۆڕمی ئاعکساکسهی ةىرژەوەهرییى داراییىکان: -5

دوای گٍڕاًٍوەی فۆڕم و ووردبیٌیکردًی شٍرەثایی بۆیان و ثٍواوکرًی کٍوِکِڕییٍکان٨ بٍطی 
بۆ  بٍ دۆکیۆوێٌجکرًی فۆڕوٍکان و شکاًکردًیان ٍَڵصاوەئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان 

دوو  (٠٢٢٣)واوەی ئٍوصاڵدا مٍ ٍَر ثێکچِون و ڕووداوێک٨ مٍ بٍ طێِەی ئٍمیکجرۆًی پاراشجٌیان 
 .فۆڕم بٍ دۆکیۆوێٌت کراون و شکاًکراونٍَزارو پێٌج 
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 ووردةیویکسدهی هاودۆیی فۆڕمی ئاعکساکسدهی ةىرژەوەهرییى داراییىکان: -6

ٍم و خِمی یاخِد یٍکٍم و کۆثایی پڕدەکاثٍوە٨ ٍَریٍک مٍ  فۆڕوی یٍک ٨دوای ئٍوەی ڕاشپێردراو
بٍ بٍراووردکردًی ٍَردوو فۆڕوی  ٍَڵصاوەبٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان  بٍطی ئاطکراکردًی

راشپێردراو بٍ وٍبٍشجی ئاگاداربِون مٍو زیادەیٍی ڕوویداوە مٍ واوەی پڕکردًٍوەی ًێِان ٍَردوو 
اَات و شاواًی ڕاشپێردراو ئٍوا گظت ٍَبِو مٍ د بٍرچاوفۆڕم٨ ئٍگٍر َاثِو زیادەیٍکی 

بٍ فٍرواًگٍی مێکۆڵیٌٍوەکان بۆ  فۆڕوی ڕاشپێردراو دەدرێتکۆپییٍک مٍ  دۆکیۆوێٌجٍکان و 
 مێکۆڵیٌٍوەو بٍرزکردًٍوەی داوای شزایی.

 

 فۆڕمی ئاعکساکسدهی ةىرژەوەهرییى داراییىکان:ووردةیویکسهی دەرەکی  -7

ان و بٍدواداچِون مٍ ڕاشجی و دروشجی ئٍو زاًیاریاًٍی مٍ بٍ وٍبٍشجی ووردبیٌیکردًی زاًیارییٍک
لى رىومایی  (پاکدەم) فۆروی ئاطکراکرًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان ثۆوارکراون بٍ پێی واددەی

بٍطی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ ( 2116) ی ضاڵی(2)ئاعکساکسدهی ئىضخۆی دارایی ژمارە 
ئٍویض بٍ ٍَواًٍَگی مٍگٍڵ  ٍ فۆڕوٍکان ئًٍجاوداوە٨بٍدواداچِوًی بۆ کۆوٍمێک م ٨داراییٍکان
 ٍَریٍک مٍ:

 ةىڕىٌەةىرایىحی گغخی حۆمارکسدهی داهٌوةىرە./ وەکارەحی داد -

 للی ةاهکی هاوەهری يىولێسو ضلێماهی./ وەکارەحی دارایی و ئاةٌوری -

 ةىڕىٌەةىرایىحی گغخی حۆمارکسدهی کۆمپاهیاکان./ وەکارەحی ةاکرگاهی و پیغىضاکی -

 ةىڕىٌەةىرایىحی گغخی ةاکی دەرامىت./ ەکارەحٍ دارایی و ئاةٌورىو -

مٍ ویاًٍی ئٍم پرۆشٍیٍ ًِوشراو بۆ ٍَریٍک مٍم داوٍزراواًٍ کراوە بۆ دڵٌیابِوًٍوە مٍ ڕاشجی و 
دروشجی ئٍم زاًیاریاًٍی کٍ مٍ فۆڕوی ڕاشپێردراوان ثۆوارکراوە٨ دوای ئٍوەی وەاڵوی 

اوورد دەکرێت بٍ زاًیاری ثۆوارکراوی فۆروٍکان٨ مٍ کاثی ٍَبِوًی ًِشراوەکاًىان پێدەگات بٍر
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ی ضاڵی (2)لى ڕىومایی ئاعکساکسدهی ئىضخۆی دارایی ژمارە  (چٌاردەم ) جیاوازیظدا بٍ پێی واددەی
بٍ  بٍ ًِوشراوی فٍروی ڕاشپێردراو ئاگادار دەکرێجٍوە و داوای ڕاوبۆچِوًیظی مێدەکرێت( 2116)

ڕاشپێردراو ًاویان   حىفخاو يىعج (78)مٍ واوەی ئٍوصاڵدا  .(أ)کراو مٍ خاڵّ پێّ ڕێکارەکاًّ ڕووً
 ًێردراوە بۆ ووردبیٌی دەرەکی و بٍراووردکاریان بۆ ئًٍجاودراوە.

 

 چاالکی ةىش:

بٍ َۆی زۆری ژوارەی ڕاشپێردراواًی شٍر بٍ وەزارەثی پێظىٍرگٍ و دوورە دەشجی 
اوبراو٨ بٍطٍکٍوان بٍ ٍَواًٍَگی ئٍکادیىیای دەشپاکی بٍڕێِەبٍرایٍثییٍکاًی شٍر بٍ وەزارەثی ً

ٍَڵصا بٍ ئًٍجاوداًی دوو شیىیٌار بۆیان بٍ وٍبٍشجی ئاطٌاکردًی زیاثری ڕاشپێردراوان و ًِێٌٍران 
بٍ پرۆشٍی ئاطکراکردًی بٍرژەوەًدییٍ داراییٍکان و خێراثرکردًی ًاردن و گٍڕاًدًٍوەی 

 فۆڕوٍکان.

 مٍ دیِاًی وەزارەثی پێظىٍرگٍ. (٢٥/١/٠٢٠٢)شیىیٌاری یٍکٍم مٍ  -

 مٍ بٍڕێِەبٍرایٍثی چاکصازی شٍر بٍ وەزارەثی پێظىٍرگٍ. (٦/٤/٠٢٠٢)شیىیٌاری دووەم مٍ  -

 

 (2121)عىفافیىت وڕەفخاری وەکیفی ةۆ ضاڵی ةىعی ضێیىم: کارو چاالکییىکاهٍ 

 فٍرواًگٍی خۆپاراشجي ومٍ  (طٍفافیٍت و رەفجاری وەزیفی)ئێىٍ وەک بٍطی 
بٍپێی ئٍو دەشٍاڵثٍی پێىان دراوە مٍ یاشای دەشجٍی دەشپاکی ٍَرێىی ٨ طٍفافیٍثی

 (٠٢٢٢)شاڵی  بۆ (٥)ی ٍَوِارکراو بٍ یاشای ژوارە (٠٢٢٢)بۆ شاڵی  (١)کِردشجان ژوارە  
 بٍم طێِەیٍی خِارەوە بِو :  (٠٢٠٢)کارو چااڵکییٍکاًىان بۆ شاڵی 
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 (زراوە گظجیٍکاًی ٍَرێىی کِردشجانڕێبٍری داوٍ)ًِێکردًٍوی زاًیارییٍکاًی  (٢
مٍالیٍن داوٍزراوە گظجییٍکاًٍوە بۆوان َاثِوە٨ کٍبریجییٍ مٍ ًاوی داوٍزراوە  واکٍ

و ًاوی بٍرپرشی داوٍزراوەکٍ و ژوارە ثٍمٍفۆًی داوٍزراوەکٍ و ژوارەی ثٍمٍفۆًی 
وە ثۆوار کردًی مٍ داثای ثایبٍثی رێبٍری داوٍزراوە   ٨بٍرپرشی داوٍزراوەکٍ

گظجییٍکاًی ٍَرێىی کِردشجان و دیزایي کردن و بٍ چاپ گٍیاًدًی ئٍم رێبٍریٍ 
)وە ًاردًی  بٍطێِەی کجاب و  pdf بۆ شٍرجٍم داوٍزراوە گظجییٍکاًی  (

ٍَروەَا باڵوکردًٍوەی رێبٍرییٍکٍ مٍشٍر شایجی دەشجٍی  ٍَرێىی کِردشجان.
 دەشپاکی.

 
جێبٍجێ  یبۆ بٍدواداچِوً ٍَویظٍیی یٍکیمێژًٍچًٍد ٍَڵصایي بٍ پێکُێٌاًی  (٠

کٍ ئاراشجٍی شٍرجٍم  ٠٤/٢٢/٠٢٢٦مٍ  (١/٥٣)کردًی ًاوەڕۆکی گظجاًدًی ژوارە 
داوٍزراوە گظجیٍکاًی ٍَرێىی کِردشجان کرابِو٨ ثایبٍت بٍ بٍدواداچِون بۆ 
چۆًیٍثی پڕکردًٍوەی فۆڕوی بٍڵێٌٌاوٍی ثایبٍت بٍ پابًٍدبِوًی  فٍرواًبٍراًی 

ڕێٌىایی ڕەفجاری پیظٍیی بۆ )) ٠٢٢٤ی شاڵی  (٢)ژوارە  کٍرثی گظجی بٍ ڕێٌىایی
و  ئیىزا کردًی  ((یێراە-فٍرواًبٍراًی كٍرثی گظجی مٍٍَرێىی كِردشجان 

شٍرجٍم فٍرواًبٍران مٍشٍر بٍڵێٌٌاوٍکٍ و ٍَڵگرثٌی مٍ دۆشیٍی ثایبٍثی 
و دڵٌیابِون مٍ ئًٍجاوداًی شىیٌار بۆ الی داوٍزراوەکٍ فٍرواًبٍران  

بٍرێِەبٍری گظجی فٍرواًگٍی  ۆراپۆرت ب بٍرزکردًٍوەیوە ٨ راًیانفٍرواًبٍ
  .کردوون مێژًٍکان شٍرداًیانخۆپاراشجي و طٍفافیٍت مٍ شٍر ئٍم طِێٌاًٍی 

 مٍ ویاًٍی کار و چاالکییٍکاًدا مێژًٍکاًىان شٍرداًی ئٍم طِێٌاًٍیان کردوە :
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 لێژهىی يىولێسیىکىم: 
مٍ فٍرواًبٍراًی  بٍطٍکٍوان شٍرداًی ئٍم طِێٌاًٍیان کرد مٍ   مێژًٍکٍوان کٍ پێکُاثبِون   

 واوەی رابردوودا :
 (وەکارەحی پالهراهان ) 
 دیِاًی وەزارەثی پالن داًان/٢ 
 دەشجٍی ئاوار /٠
 بٍرێِەبٍرایٍثی ئاواری ٍَومێر /١
 دەشجٍی پێِاًٍشازی و کۆًجرۆمی جۆری ٍَومێر/٢
 می جۆری ٍَومێر.بٍرێِەبٍرایٍثی پێِاًٍشازی کۆًجرۆ /٣
 (وەکارەحی حىهرروضخی)
 دیِاًی وەزارەثی ثًٍدروشجی/٤ 
 ثًٍدروشجی ٍَومێر گظجی بٍرێِەبٍرایٍثی / ٥  
 پٍیىاًگای پزیظکی دادوەری. /٦
 (وەکارەحی ئاوەداهکسدهىوە و هیغخىکێکسدن)
 دیِاًی وەزرارەثی ئاوەداًکردًٍوە و ًیظجٍجێکردن/٧ 
 ی ٍَومێر وبان و ئاوەداًکردًٍوە و ًیظجٍجێبِوًبٍرێِەبٍرایٍثی گظجی رێگا / ٢٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی چاککردن و پاراشجٌی رێگاوباًی ٍَومێر /٢٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی وێصجگٍکاًی کێظی ٍَومێر/٢٠
 بٍرێِەبٍرایٍثی ئاوەداًکردًٍوە و ًیظجٍجێکردًی ٍَومێر/٢١
 بٍرێِەبٍرایٍثی رێگاوباًی ٍَومێر./٢٢
  (سۆڤدەضخىی ضىرةىدۆیی مافی م)
 دیِاًی دەشجٍی وافی ورۆڤ./٢٣
 (وەکارەحی ةاکرگاهی پیغىضاکی)
 دیِاًی وەزارەثی بازرگاًی و پیظٍشازی /٢٤
 ثۆوارکردًی کۆوپاًیاکانگظجی بٍرێِەبٍرایٍثی  / ٢٥
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی گٍطٍپێداًی پیظٍشازی /٢٦
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی بازرگاًی /٢٧
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 و بٍدواداچِون بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی پالن /٠٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی گٍطٍپێداًی پیظٍشازی ٍَومێر /٠٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی کٍل و پٍمی خۆراکی ٍَومێر/٠٠
 کخصجی پصِومٍی خۆراکی ٍَومێرێبٍرێِەبٍرایٍثی ر /٠١
 بٍرێِەبٍرایٍثی بازرگاًی داًٍوێڵٍی ملی ٍَومێر  /٠٢
 بٍرێِەبٍراثی چاودێری بازرگاًی ٍَومێر  /٠٣
 ٍرایٍثی دروشجکراوی داًٍوێڵٍی ٍَومێر بٍرێِەب /٠٤
 بٍرێِەبٍرایٍثی ثۆوارکردًی کۆوپاًیاکاًی ٍَومێر  /٠٥
 (وەکارەحی ئىكاف )
 دیِاًی وەزارەثی ئٍوكاف  /٠٦
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی کاروباری وٍشیحیٍکان /٠٧
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی کاروباری ئێزیدییٍکان /١٢
 ە بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی حٍج و یِور/١٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی ئٍوكافی ٍَومێر /١٠
 بٍرێِەبٍرایٍثی ئٍوكافی دەوروبٍری ٍَومێر /١١
 بٍرێِەبٍرایٍثی ئٍوكافی ٍَومێر /١٢
 (وەکارەحی کارەةا )
 دیِاًی وەزارەثی کارەبا /١٣  
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی کارەبای ٍَومێر /١٤
  ٢/بٍرێِەبٍرایٍثی دابٍطکردًی کارەبای ٍَومێر /١٥
  ٠/بٍرێِەبٍرایٍثی دابٍطکردًی کارەبای ٍَومێر /١٦
 بٍرێِەبٍرایٍثی گِاشجٌٍوەی کارەبای ٍَومێر/١٧
 بٍرێِەبٍرایٍثی کۆًجرۆڵی گٍیاًدًی کارەبای ٍَومێر /٢٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی کۆًجرۆڵی ًاوەًدی ٍَرێه /٢٢
  (وەکارەحی رۆعوتیسی و الوان)
 دیِاًی وەزارەثی رۆطٌبیری و الوان   /٢٠ 
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی رۆطٌبیری شریاًی  /٢١
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 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی راگٍیاًدن و چاپ و باڵوکردًٍوەی ٍَومێر  /٢٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی  راگٍیاًدن و چاپ و باڵوکردًٍوەی  ٍَومێر  /٢٣
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی رۆطٌبیری و ًٍَِری ٍَومێر  /٢٤
 بٍطّ بٌکٍکاًّ وافِرە دەشجکرد /٢٥
 ًٍرە شیٌٍوابٍطّ َِ /٢٦
 بٍرێِەبٍرایٍثّ گظجّ رۆطٌبیرە و ًٍَِرە ثِرکىاًّ /٢٧
 بٍرێِەبٍرایٍثّ گظجّ وەرزش /٣٢
 بٍرێِەبٍرایٍثّ وەرزطّ ٍَومێر /٣٢
 بٍرێِەبٍرایٍثّ گظجّ الوان /٣٠
 بٍرێِەبٍرایٍثّ الواًّ ٍَومێر /٣١
 بٍرێِەبٍرایٍثّ گظجّ کجێبخاًٍ گظجیٍکان /٣٢
 ًٍ گظجیٍکاًّ ٍَومێربٍرێِەبٍرایٍثّ کجێبخا /٣٣
    (وەکارەحی داد)
 دیِاًی وەزارەثی داد  /٣٤ 
 شٍرۆکایٍثی دەشجٍی  شٍرپٍرطجیاری دادی/٣٥
 ئًٍجِوًٍی طِرای ٍَرێه/٣٦
 شٍرۆکایٍثی داواکاری گظجی/٣٧
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی فٍرواًگٍکاًی داد/٤٢
 ٍَومێر و دەوروبٍری /بٍرێِەبٍرایٍثی چاودێری ًاکاوٍکان /٤٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی پٍیىاًگای دادوەری٤٠
 ٍَومێر و دەوروبٍری  /بٍرێِەبٍرایٍثی جێ بٍ جێ کردن /٤١
 فٍرواًگٍی دادًِوشی ٍَومێر و دەوروبٍری /٤٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی ثۆوارکردًی خاًِوبٍرە /٤٣
  ٢/ثۆوارکردًی  خاًِوبٍرەی ٍَومێر  گظجی بٍرێِەبٍرایٍثی/٤٤
 ٠ /ردًی خاًِوبٍری ٍَومێر بٍرێِەبٍرایٍثی ثۆوارک /٤٥
  (وەکارەحی کاروةاری عىيیران و ئىهفالکساوان   )
 دیِاًی وەزارەثی طٍَیدان و ئًٍفامکراوان  /٤٦  
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 .ی ٍَومێر بٍرێِەبٍرایٍثی گظجی طٍَیدان و ئًٍفامکراواً /٤٧ 
 بٍرێِەبٍرایٍثی زیٌداًیاًی شیاشی ٍَرێه /٥٢
 (دەکگای مین) 
 

 لێژهىی ديۆک دووەم: 
  :رداًی ئٍ م طِێٌاًٍی خِارەوەیان کردشٍ
  (وەکارەحا پىروەرد  )
 رێڤٍبٍریا گظجّ یا پٍروەردەیا پارێزگٍَا دَِکێ /٢
 رۆژٍَالت /رێڤٍبٍرا پٍروەردا كٍزا دَِک  /٠
 رۆژئاڤا  /رێڤٍبٍرا پٍروەردا كٍزا دَِک  /١
 پٍیىاًگٍَا کِوپیِثٍرە /٢
 پٍیىاًگٍَا ًٍَِرێي جِان /٣
 ا وەرزطّ پٍیىاًگٍَ / ٤
  (وەکارەحا ةاکرگاهٍ و پێغىضاکى)
 دَِک /رێڤٍبٍریا دروشجکرًا دان و دکاکا /٥
 دَِک /رێڤٍبٍرا گٍطٍپێداًا پێظٍشازە  /٦
 رێڤٍبٍرا بازرگاًیا ئاَێت خارًێ  /٧
 رێڤٍبٍریا کِوپاًیا ل دَِکێ /٢٢
 رێڤٍبٍریا رێکخصجٌا پنێجێي ئاَێي خارًێ /٢٢
 دَِک /َێت خارًێ رێڤٍبٍریا بازرگاًیا ئا /٢٠
 دَِک /رێڤٍبٍریا بازرگاًیا داًٍوینٍ  /٢١
 دَِک  /رێڤٍبٍریا چاڤدیریا بازرگاًّ  /٢٢
 رێڤٍبٍریا بازرگاًیا داًٍوێڵٍ  / ٢٣      
   (وەکارەحا دارایٍ و ئاةٌرى) 
 رێڤٍبٍریا باجا خاًِبٍرا دَِکێ/٢٤
 رێڤٍبٍریا باجا دەراوٍثا دَِکێ /٢٥
 دَِکێرێڤٍبٍریا گِورکا  /٢٦
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 بًٍکا گارە /٢٧
 رێڤٍبٍریا خاًًٍظیٌا دَِکێ /٠٢
 رێڤٍبٍریا گًٍجیٌا دَِکێ                 /٠٢
 بًٍکا خاًۆبٍرا دَِکێ /٠٠
 رێڤٍبٍریا ئًٍدازیارە و ًٍَِرە /٠١
 رێڤٍبٍریا باجا کِوپاًیا ل دَِکێ /٠٢
 بًٍکا داشٌیا /٠٣
 بًٍکا وامطا /٠٤
 ڕێڤٍبٍریا کاروبارێي یاشایّ /٠٥
 بًٍکا پێظٍشازە /٠٦
 بًٍکا شٍرَندان /٠٧
 بًٍکا کظجِکامّ   /١٢
 بًٍکا زاًکِ /١٢
 بًٍکا ًێظجٍجێکرًا دَِکێ /١٠
 بًٍکا ئاوٍد /١١
 بًٍکا وٍثیي /١٢
 دَِک /رێڤٍبٍریا ًاڤًٍدا پٍرەپێداًا کارگێرە و دارایێ ١٣
   (وەکارەحا داد )
 فٍرواًگٍَا داواکارێ گظجّ دَِک /١٤
 دادە شٍپٍرطجیارە  /١٥
 رێڤٍبٍریا دادًِوشّ دَِک  /١٦
 رێڤٍبٍریا جێبٍجێکرًا دَِک /١٧
 رێڤٍبٍریا ثِوارکرًا خاًِوبٍرا ل دَِکێ /٢٢
 رێڤٍبٍریا چاڤدێریا ًاکاوان دَِک /٢٢
  (وەکارەحا عارەواهٍ و گىعج و گٌکار)
 رێڤٍبٍریا گظجّ یا باژێرڤاًییا ل پارێزگٍَا دَِکێ /٢٠
 دَِک-ئاڤٍداًّ رێڤٍبٍریا ًٍخظٍداًاًا /٢١
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 شٍروکاثیا باژێرڤاًیا دَِکێ /٢٢
 رێڤٍبٍریا طیٌِارێي دَِکێ /٢٣
 رێڤٍبٍریا ئاڤا دَِکێ /٢٤
 رێڤٍبٍریا شِمیٌێي پارێزگٍَا دَِکێ /٢٥
 رێڤٍبٍریا ئاڤا دەوروبٍرێي پارێزگٍَا دَِکێ /٢٦
 (وەکارەحا کارەة )
 رێڤٍبٍریا گظجّ یا کارەبا پارێزگٍَا دَِکێ ٢٧
 ریا بٍالفکرًا کارەبا دَِکێرێڤٍبٍ /٣٢
 رێڤٍبٍریا ڤٍگَِاشجٌا کارەبا دَِکێ /٣٢
 دَِک-رێڤٍبٍریا کًِجرول و گٍَاًدًێ /٣٠
  (وەکارەحا کغخٌکال و ضىرچاوەکاهٍ ئاو)
 دَِک /رێڤٍبٍریا فیجٍرًٍرە /٣١
 دَِک                 /رێڤٍبٍریا ئاڤا ژێرزەڤّ /٣٢
 دَِک  /رێڤٍبٍریا ئاڤدێرە /٣٣
 ٍبٍریا بًٍداڤا دَِکێ رێڤ /٣٤
 دَِک -رێڤٍبٍریا دارشجان و پاوان /٣٥
 دَِک-رێڤٍبٍریا ڤٍکِمیٌێي چاًدًێ /٣٦
 دَِک-رێڤٍبٍریا گظجّ یا چاًدًێ /٣٧
   (وەکارەحا ئىوكاف و کاروةارىن ئایوٍ)
 رێڤٍبٍریا گظجّ یا ئٍوكاف و کاروبارێي ئایٌّ ل دَِکێ /٤٢
 رێڤٍبٍریا ئٍوكافا دَِکێ /٤٢
 ٍبٍریا کاروبارێي وٍشیحیان ل دَِکێرێڤ /٤٠
 رێڤٍبٍریا حٍج و یىرێ ل دَِکێ /٤١
 رێڤٍبٍریا کاروبارێي ئێزدیان ل دَِکێ /٤٢
  (وەکارەحا رەوعىهتیسى و الوان)
 رێڤٍبٍریا وەرزطّ ت دَِک /٤٣
 رێڤٍبٍریا الوان ت دَِک /٤٤
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  (وەکارحا ڤىگٌياضخن و گىياهره )
 پِشجٍ و گٍَاًدًا دَِکێ  /٤٥
  (کارەحا ضاماهێن ضسۆعخٍوە)
 دَِک  /ًٍفت و کاًزایان  /٤٦
  (کٌمطیٌها ةلورا ضىرةىدٌیا يىلتژاردن و راپسضی)
 فٍرواًگٍَا گظجّ یا پارێزگٍَا دَِک /٤٧
 

  لێژهىی ضلێماهیضێیىم: 
  :شٍرداًی ئٍ م طِێٌاًٍی خِارەوەیان کرد

 (وەکارەحی ةاکرگاهی پیغىضاکی  )
 ی خۆراکی شنێىاًی بٍرێِەبٍرایٍثی بازرگاً /٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی چاودێری بازرگاًی شنێىاًی  /٠
 بٍرێِەبٍرایٍثی رێکخصجٌی پصِومٍی خۆراکی شنێىاًی  /١
 بٍرێِەبٍرایٍثی ثۆواری کۆوپاًیاکاًی شنێىاًی  /٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی دروشجکراوی داًٍوێڵٍی شنێىاًی  /٣
 (وەکارەحی دارایی و ئاةٌوری )
 ٢/اجی خاًِوبٍرەی شنێىاًی بٍرێِەبٍرایٍثی ب /٤
 شنێىاًی  /بٍرێِەبٍرایٍثی خاًِوبٍرەی ویری  /٥
 باًکی شٍروەری /٦
 شنێىاًی  /بٍرێِەبٍرایٍثی باجی دەراوٍثی کۆوپاًیاکان  /٧
 ٢ /بٍرێِەبٍرایٍثی باجی دەراوٍثی شنێىاًی  /٢٢
  ٠/بٍرێِەبٍرایٍثی باجی دەراوٍثی شنێىاًی  /٢٢
 (اری کۆمىاڵیىحی وەکارەحی کار و کار و ة)
 شنێىاًی  /بٍرێِەبٍرایٍثی دەشجٍبٍری کۆوٍاڵیٍثی بۆکرێکاران  /٢٠
 بٍرێِەبٍرایٍثی چاودێری ًاکاوٍکان /٢١
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 (وەکارەحی داد)
 فٍرواًگٍی دادًِوشی شنێىاًی /٢٢
 بٍرێِەبٍرایٍثی جێ بٍجێ کردًی شنێىاًی  /٢٣
 (وەکارەحی پالهراهان )
 بٍرێِەبٍرایٍثی ئاوار  /٢٤
 
چًٍدیي خِڵ و ۆرکظۆپیان کردوە بٍطداری  رواًبٍرەکاًىان مٍواوەی رابردوودافٍ  (١

 بٍ وٍبٍشجی برەودان بٍ ثِاًاکاًیان.
 

 
 


