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 كىپێشه

ەی خۆی بۆ پەرلەمان دەنێرێت دەستەی دەسپاکی  ڕاپۆرتی سااڵن یاسایىوەك ئەرکێکی 

هێشتا هەوڵەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی نەبۆتە پرسێکی نیشتیمانی سەرتاسەری بە 

شێوەیەك هەموو تواناکانی بۆ تەرخان بکرێت  و هەماهەنگی لە نێوان سەرجەم دەسەاڵت و 

.                                                                        پتەوتر بکرێت بۆ ئەنجام دانی ئەم ئەرکەدام و دەزگاکان 

. 

دەستەی دەسپاکی بەردەوام ڕایگەیاندووە کە گەندەڵی لە تیرۆر مەترسیدارترە سامانی گشتی 

تی لە ناو الوەاڵت و هابە هەدەردەدات و دام و دەزگاکان بنکۆڵ دەکات و متمانەی نێوان دەس

ڕێگا بۆ زۆر تاوانی دیکە خۆش دەکات و هەڕەشەیەکی گەورەیە  لەسەر ئاستی  ،دەبات 

کۆمەاڵیەتی و سەقامگیری لە هەرێمی کوردستان ، لە کاتێکدا کوردستان خولی پێنجەمی 

مەتی هەرێمی کوردستان پێکهێنانی کابینەی تازەی حکو چاوەرێىپەرلەمانی هەڵبژاردووە 

گەندەڵی بەشێک رێت جارێکیتر داواکارین ئەنجامدانی چاکسازی ڕیشەیی و دژایەتی دەک

مەتێکی زە لە پێناو کاراکردنی زیاتر حکوشینەکانی حکومەتی تاێبێت لە ئەرکە لە پ

خزمەتگوزار بۆ هاواڵتیان هەروەها چەسپاندنی بنەماکانی بە دامەزراوەیی کردن خاڵێکی  

ی تازە کاری لەسەر بکات و سەرجەم دامەزراندنەکان لە گرنگی تر کە هیوادارین حکومەت

 لێهاتویی بێت بە وەرگرتنی  و پلە بااڵکان و خوارتریش لەسەر بنەمای شارەزایی

(CV)کابینەی ئێستاش  ئێمە هەمان ، ست بوونی وراوەکان بۆ ئەو پۆستانە پێش دروپاڵێ

انی کرد لە خولی داوامان ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکی فراکسیۆنەک

 . ڕابردووی پەرلەمان

 لەم راپۆرتەدا کار و چالکییەکانمان دەخەینە ڕوو.                           
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 ستراتیژی رووبهرووبوونهوەی  گهندەڵی له ههرێمی کوردستان

راتیژی رووبەرووبڕڕڕڕڕڕوونەوەی  گەنڕڕڕڕڕڕدەڵی لە هەرێمڕڕڕڕڕڕی کوردسڕڕڕڕڕڕتان  وە  پڕڕڕڕڕڕۆژەی   سڕڕڕڕڕڕت

سڕڕتراتیژییەتێکی نیشڕڕتیمانی تڕڕایبەت بە بەرەنگڕڕاربوونەوەی گەنڕڕدەڵی لە هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان، 

پاڵپشڕڕڕت بە پێڕڕڕوەر و ڕێکەوتننڕڕڕامە نێودەوڵەتیەکڕڕڕان لەژێڕڕڕر رۆشڕڕڕنایی رێککەوتننڕڕڕامەی نەتەوە 

کە بەدەسڕت پێشڕخەری دەسڕتەی   UNCAC  ییەکگرتووەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەنڕدەڵ

دەسڕڕپاکی و بەهاوبەشڕڕی دامەزراوە پەیوەندیڕڕدارەکانی لە دەسڕڕەاڵتە سڕڕەرەکیەکانی یاسڕڕادانان و 

جێبەجێکڕڕڕڕڕڕڕڕردن و دادوەری، بەهەماهڕڕڕڕڕڕڕڕانگی لەگەڵ کڕڕڕڕڕڕڕڕۆمەڵگەی مەدەنڕڕڕڕڕڕڕڕی، بە پاڵپشڕڕڕڕڕڕڕڕتی 

 ، دواتڕڕڕڕریش  WFD  رێکخراوەکڕڕڕڕانی سڕڕڕڕەرەتا  وێستمینسڕڕڕڕتری بەریتڕڕڕڕانی بڕڕڕڕۆ دیموکراسڕڕڕڕی

 کراوە.   ئامادەRID  درێژەپێدان و تەواوکردنی لەالیەن ئینستتیوتی ریفۆرم بۆ گەشەپێدان

  لە سڕڕڕاڵی ١٠٨مەنی وەزیڕڕڕران بە بڕیڕڕڕاری ژمڕڕڕارە  پڕڕڕرۆژەی سڕڕڕتراتیژەکە لەالیەن ئەنجڕڕڕو 

  لە ٢١١  پەسڕڕەند کڕڕراوە، لە ڕۆژنڕڕامەی فەرمڕڕی وەقڕڕاینی کوردسڕڕتانیش بە ژمڕڕارە  ٢٠١٧ 

 وەتەوە.باڵوکرا ٢٠١٧ئایاری ٣١

ئەو سڕڕتراتیژە هەوڵڕڕێکە بڕڕۆ داڕشڕڕتنی روانینێکڕڕی نیشڕڕتیمانی بڕڕۆ دژە گەنڕڕدەڵی، تڕڕاوەکو هەمڕڕوو 

الیەنە پەیوەندیڕڕدارەکان لەژێڕڕر چەنڕڕد ئامڕڕانا و بنەمڕڕایی هڕڕاوبەش کۆبکڕڕاتەوە و وە  نەخشڕڕە 

رێگڕڕڕایەکیش بڕڕڕە بڕڕڕۆ بەرەنگڕڕڕاربوونەوەی دیڕڕڕاردەو کلتڕڕڕووری گەنڕڕڕدەڵی، لەم سڕڕڕتراتیژیەتەدا 

ئەوانڕیش  ەرەنگاربوونەوەی گەنڕدەڵی لەسڕەر چڕوار ئاسڕتی سڕەرەکی دارێڕژراوە ،میکانیزمی ب

رێگریکڕڕڕردن لە گەنڕڕڕدەڵی، جێبەجێکردنڕڕڕی یاسڕڕڕا، هۆشڕڕڕیاری و ن بڕڕڕریتین لە خۆپاراسڕڕڕتن یڕڕڕا

راهێنڕڕڕان، هەروەهڕڕڕا هەمڕڕڕاهەنگی و هاوکڕڕڕاری نێڕڕڕوان الیەنە پەیوەندیڕڕڕدارەکان و هەمڕڕڕاهەنگی 

 ەکانی کۆمەڵگای مەدەنی لەخۆدەگرێت. میدیاو دەزگاکانی راگەیاندن و رێکخراو

بنەمڕڕڕڕای سڕڕڕڕەرەبی ئەوە بڕڕڕڕووە بە سڕڕڕڕتراتیژەکە خۆمڕڕڕڕاڵی بڕڕڕڕە ، واتە لە گڕڕڕڕرفتە ناوخۆییەکڕڕڕڕان 

سڕڕڕڕەرچاوەی گرتبێڕڕڕڕت، بێگومڕڕڕڕان ئەمە لەپڕڕڕڕاڵ سڕڕڕڕوود وەرگڕڕڕڕرتن لە ئەزمڕڕڕڕوون وسڕڕڕڕتانداردە  

یڕڕڕدارەبانی نێودەوڵەتیەکڕڕڕان، بنەمڕڕڕایەبی تڕڕڕر ئەوە بڕڕڕووە بە هەمڕڕڕوو الیەن و دامودەزگڕڕڕا پەیوەند

بەرەنگڕڕاربوونەوەی گەنڕڕدەڵی بەشڕڕێوەیە  لەشڕڕێوەکان بەشڕڕداربن لە داڕشڕڕتنی سڕڕتراتیژەکە ، بە 

 واتایەبی تر ستراتیژەکە تەواو نیشتیمانی بە.

پرۆسڕڕەی دارشڕڕتنی سڕڕتراتیژەکە کڕڕۆمەڵە شڕڕێوازو قۆنڕڕاەی جیڕڕاوازی لەخڕڕۆ گرتبڕڕوو،ئەوانیش 

 -بریتی بوون لە :

 یەنە پەیوەندیدارەکان.سەردان و کۆبوونەوە لەگەڵ ال -١

 ئامادەکردنی توێژینەوەیە  بوو بۆهێڵە گشتییەکانی ستراتیژەکە. -٢
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 ژنەی ئامادەکردنی ستراتیژەکە.یدروستکردنی ل -٣

 دابەشکردنی فۆرمی پرسیار. -٤

 فۆکس گرووپ. -٥

 پۆلیسی پەیپەر. -٦

 بەراورد کردنی رەشنووسەکە بەئەزموونە نێودەولەتیەکان. -٧

 ن لەگەڵ کۆمەڵی مەدەنی.راوێژکرد -٨

دەستەی دەسڕپاکی لە هەرێمڕی کوردسڕتان میکڕانیزم و پالنڕی جێبەجێکڕردن و چڕاودێریکردن و 

هەڵسڕڕەنگاندنی سڕڕتراتیژیەکەی لە چوارچێڕڕوەی ئەو دەسڕڕەاڵتەی کە یاسڕڕای دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی 

 ەبۆی دیاریکراوە داڕشتووە، لە چوارچێوەی قۆناەی پێداچوونەوەی رەشنووسی پڕۆژە یاساک

شڕۆپ وکۆبڕوونەوەی   ی چەندین وۆرو ئەکشن پالنی دا، لە ماوەی ڕابردوو دەستەی دەسپاک

لەگەڵ الیەنی تایبەتمەند لە وەزارەت و دەستە و فەرمانگە و یەکە ئیداریەکان و دەزگڕا ئەمنیڕی 

و دەزگاکڕڕڕڕڕانی راگەیانڕڕڕڕڕدن و رێکخراوەکڕڕڕڕڕانی کۆمەڵگڕڕڕڕڕای مەدەنڕڕڕڕڕی بە گڕڕڕڕڕوێرەی سڕڕڕڕڕێکتەرە 

  سڕڕێکتەر گرتبڕڕۆوە کە لە ٨بوارەکانیڕڕان ئەنجڕڕام داوە، ئەوانڕڕیش خۆیڕڕان لە  تایبەتمەنڕڕدەکان بە 

کۆبوونەوەکڕڕان کڕڕراوە، ی سڕڕااڵنە  ئامڕڕاژە بە کڕڕات و  بەروار و نڕڕاوەڕۆکی تنڕڕاوەڕۆکی ڕاپڕڕۆر

 شۆپەکان دەدەین:  لێرەش بە کورتی ئاماژە بە ۆور

ل شڕڕڕیراتۆنی لە هۆتێڕڕڕ ٢٠١٧سڕڕڕێکتەری کڕڕڕۆمەڵی مەدەنڕڕڕی و میڕڕڕدیاە لە مڕڕڕانگی تەمڕڕڕووزی  -١

شڕڕاری هەولێڕڕر، بە ئامڕڕادەبوونی سڕڕەرۆکی دەسڕڕتە و بەڕێوەبەرەگشڕڕتیەکانی دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی  

ۆورگ شڕڕۆپێکی فڕڕراوان لەگەڵ ژمڕڕارەیەکی زۆر لە میڕڕدیا و رێکخراوەکڕڕانی کڕڕۆمەڵی بەرێڕڕوە 

 چوو. 

لە هۆتێڕڕڕل چڕڕڕوارچرای  ٢٠١٨سڕڕڕێکتەری حکڕڕڕومەتە خۆجێیەکڕڕڕان ە لە مڕڕڕانگی تەمڕڕڕووزی  -٢

بە ئامادەبوونی سڕەرۆکی دەسڕتە و بەڕێوەبەرەگشڕتیەکانی دەسڕتەی دەسڕپاکی و   شاری هەولێر 

دارەی گەرمیڕڕان و ڕاپەریڕڕن و و هەریە  لە نڕڕوێنەرانی پارێزگاکڕڕان و ئیڕڕ  RID  سڕڕەرۆکی 

 نی پارێزگاکان ئامادەی بوون  .ەئەنجوم

پاکىر دەزگڕڕا تایبەتەکڕڕانى جێبەجێکردنڕڕى یاسڕڕا  دادوەرار داواکڕڕارا گشڕڕتىر دەسڕڕتەا دەسڕڕ -٣

لە هۆتێڕڕڕڕل چڕڕڕڕوارچرای شڕڕڕڕاری هەولێڕڕڕڕر بە  ٢٠١٨ە٧ە١٨پڕڕڕڕۆلیسر ئاسڕڕڕڕایش ە لە بەرواری 

و   RID  ئامڕڕڕادەبوونی سڕڕڕەرۆکی دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی و بەڕێوەبەرەگشڕڕڕتیەکانی و سڕڕڕەرۆکی

نڕڕوێنەری  داواکڕڕاری گشڕڕتی ، ئەنجڕڕوومەنی دادوەری ، بەڕێڕڕوەبەری گشڕڕتی پۆلیسڕڕی هەرێڕڕم ، 
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اکانی هەولێڕر و سڕلێمانی و دهڕۆ  و هەڵەبڕجە و ئیڕدارەی بەڕێوەبەری  گشتی پۆلیسی پارێزگ

 گەرمیان و ڕاپەڕین  ئامادەبوون  . 

ی نلە دەسڕتەی دەسڕپاکی، بە ئامڕادەبوو ٢٠١٨ە٧ە٢٥سێکتەری دارایڕی گشڕتیە لەبەرواری  -٤

شڕڕڕۆپێک   ، ۆور RID سڕڕڕەرۆکی دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی و بەڕێوەبەرەگشڕڕڕتیەکان و سڕڕڕەرۆکی 

نگەی چڕڕاودێری دارایڕڕی ، وەزارەتڕڕی دارایڕڕی و ئڕڕابووری ،فەرمڕڕالەگەڵ نڕڕوێنەرانی  دیڕڕوانی 

ژنەی دارایڕی لە پەرلەمڕانی کوردسڕتان  ئەنجڕام یکارگێری ودارایی لەئەنجومەنی وەزیران و ل

 درا     .  

لە  ٢٠١٨سڕڕڕێکتەری پەیوەنڕڕڕدی و هاوکڕڕڕاری نێڕڕڕودەوڵەتی و هەرێمڕڕڕایەتیەلە مڕڕڕانگی ئڕڕڕابی  -٥

سڕڕڕەرۆکی دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی و بەڕێوەبەرەگشڕڕڕتیەکان و دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی ، بە ئامڕڕڕادەبوونی 

شڕڕۆپێک لەگەڵ نڕڕوێنەرانی  فەرمڕڕانگەی پەیوەنڕڕدیەکانی دەرەوە و   ، ۆور  RID سڕڕەرۆکی 

وەزارەتڕڕڕی پڕڕڕالن دانڕڕڕان و فەرمڕڕڕانگەی ڕێکخراوەکڕڕڕانی نڕڕڕاحکومی و ڕێکڕڕڕخەری ڕاسڕڕڕپاردە 

 نێودەوڵەتیەکان بەسترا .

لە دەسڕڕڕڕڕڕتەی  ٢٠١٨ە١٠ە٣١بەرواری سڕڕڕڕڕڕێکتەری تڕڕڕڕڕڕایبەت و بڕڕڕڕڕڕواری بازرگڕڕڕڕڕڕانیە لە  -٦

دەسڕڕڕپاکی،بە ئامڕڕڕادەبوونی سڕڕڕەرۆکی دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی و بەڕێوەبەرەگشڕڕڕتیەکان و سڕڕڕەرۆکی 

 RID شۆپێک لەگەڵ نوێنەرانی  نڕوێنەرانی دیڕوانی چڕاودێری دارایڕی ، وەزارەتڕی   ، ۆور

،  پیشەسڕڕازیدارایڕڕی و ئڕڕابوری ، وەزارەتڕڕی بازرگڕڕانی و پیشەسڕڕازی ، ژووری بازرگڕڕانی و 

ژنەی بازرگانی و پاراستنی مافی بەکاربەر لە پەرلەمانی کوردسڕتان ، یدەستەی وەبەرهێان ، ل

 یەکێتی خاوەن پیشەگەرانی کار و بەڕێوەبەری گشتی وەبەرهێنانی هەولێر   بەرێوە چوو .

،بە ئامڕڕڕادەبوونی  دەسڕڕڕپاکیلە دەسڕڕڕتەی  ٢٠١٨ە١٠ە٣١سڕڕڕێکتەری سیاسڕڕڕی ە لە بەرواری  -٧

،  ۆورگ شڕڕۆپێک  RID دەسڕڕپاکی و بەڕێوەبەرەگشڕڕتیەکان و سڕڕەرۆکی سڕڕەرۆکی دەسڕڕتەی 

لەگەڵ نڕڕڕڕوێنەرانی الیەنە سیاسڕڕڕڕیەکانی  بڕڕڕڕزووتنەوەی گڕڕڕڕۆڕان، کڕڕڕڕۆمەڵی ئیسڕڕڕڕالمی، حزبڕڕڕڕی 

مەنی کلڕدانی ئەنجڕوزەحمەتکێشان، بزووتنەوەی ئیسالمی، حزبی بێڕت نەهرێنڕی دیموکراسڕی، 

، گەشەپێدانی تورکمان بەرێوە چڕوو   سریانی ئاشووری ، بزووتنەوەی دیموکراسی ئاشووری  

. 

لە دەسڕڕڕڕتەی  ٢٠١٨سڕڕڕڕێکتەری دامودەزگڕڕڕڕا ناوەنڕڕڕڕدییەکانە لە مڕڕڕڕانگی کڕڕڕڕانوونی یەکەمڕڕڕڕی  -٨

ی سڕڕەرۆکی دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی و بەڕێوەبەرەگشڕڕتیەکان و سڕڕەرۆکی ندەسڕڕپاکی، بە ئامڕڕادەبوو

 RID ەی ، ۆورگ شڕڕۆپێک لەگەڵ نڕڕوێنەرانی  سڕڕکرتێری ئەنجڕڕومەنی وەزیڕڕران ، فەرمڕڕانگ

هەماهەنگی وبەدواداچوون ، بەرێوەبەرایەتی گشتی دیوانی پەرلەمڕانی کوردسڕتان ، نڕوێنەری 

سڕڕەرۆکایەتی هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان ، فەرمڕڕانگەی هەمڕڕاهەنگی و بەدواداچڕڕوونی لە ئەنجڕڕومەنی 

 وەزیران  بەرێوە چوو   . 



2018ساڵی  بۆ هەرێمی کوردستان دەسپاکى ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی  

 

 

4 

 

ێکی تڕڕر سڕڕتراتیژەکە دووبڕڕارە داڕشڕڕتنەوەی بڕڕۆ دەکڕڕر  و جڕڕارپالنڕڕی کڕڕاری ئیسڕڕتا رەشنووسڕڕی 

وێڕڕڕنەی رەشنووسڕڕڕە گەاڵڵەکڕڕڕراوەکە بڕڕڕۆ ئەو الیەنڕڕڕانە دەنێردرێڕڕڕت کە بەشڕڕڕداری کۆبڕڕڕوونەوەی 

ەوە بە رەچڕاوکردنی تێبینڕی و پێشڕنیازەکان کڕردووە ، دواجڕار بە کەم دەسڕکاری سێکتەرەکانیان

 رەشنووسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەکە دەبێڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتە پرۆژەیەکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی ئامڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕادەکراو.
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 جە بەجە کردن :ژنەا بااڵا دنى لیئەمەش وێنەا فەرمانى دامەزران
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ژنە بڕڕااڵیە کڕڕۆببێتەوە بڕڕۆ ئەوەا بە فەرمڕڕى دەسڕڕت بە اڵى رابڕڕردوو زۆرمڕڕان هەولڕڕدا ئەو لیڕڕلەسڕڕ

کارەکڕڕڕانى بکڕڕڕات بەاڵم بەداخەوە ئەوە نەکڕڕڕرا لەبەر ئەوەش جڕڕڕە بەجڕڕڕە کردنڕڕڕى سڕڕڕتراتیژیەکە 

   هیوادارین لە حکومەتى تازە کارا لەسەر بکرێت.2019 دواکەوت بۆ ساڵى 
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                              ڕێنمایى ڕەفتارى پیشهیى بۆ فهرمانبهرانى کهرتى گشتى له ههرێمى کوردستان

 

  ی یاسای دەستەی دەسپاکی هەرێمی کوردسڕتان ژمڕارە  ٥  لە ماددە    ٧پاڵپشت بە بڕگە    

ەرکردنڕڕڕڕی ڕێنمڕڕڕڕایی   ی هەمڕڕڕڕوارکراو کە لە دەقەکەیڕڕڕڕدا هڕڕڕاتووە    د٢٠١١  ی سڕڕڕاڵی   ٣  

ڕێسڕڕڕاکانی ڕەفتڕڕڕاری ئەرێنڕڕڕی وەزیفڕڕڕی بڕڕڕۆ ڕوونکڕڕڕردنەوەی سڕڕڕتاندەرەکانی ڕاژەی گشڕڕڕتی و 

ڕەوشتەکانی کار کە پێویستە فەرمانبەری هەرێم پێیەوە پابەند بن وە  مەرجێکی دامەزرانڕدن 

و بەردەوام بڕڕڕوون لە ڕاژە و چڕڕڕاودێری کردنڕڕڕی مەودای پابەنڕڕڕد بڕڕڕوون پێڕڕڕیەوە و، بە گڕڕڕوێرەی 

ت لە مڕڕڕاوەیە  بڕڕڕۆ مڕڕڕاوەیەکی تڕڕڕر هەمڕڕڕوار دەکرێڕڕڕت   ، دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی هەسڕڕڕتا بە پێویسڕڕڕ

    ڕێنمڕڕڕڕڕایی ڕەفتڕڕڕڕڕاری پیشڕڕڕڕڕەیی بڕڕڕڕڕۆ  ٢٠١٦  سڕڕڕڕڕاڵی    ١دەرکردنڕڕڕڕڕی ڕێنمڕڕڕڕڕایی ژمڕڕڕڕڕارە   

  ی وەقڕڕڕڕاینی  ٢٠٤فەرمڕڕڕڕانبەرانی کەرتڕڕڕڕی گشڕڕڕڕتی لە هەرێمڕڕڕڕی کوردسڕڕڕڕتان   و لە ژمڕڕڕڕارە  

ێوەرەکڕڕڕڕانی ڕاژەی گشڕڕڕڕتی و ڕەوشڕڕڕڕتەکانی کوردسڕڕڕڕتان باڵوکڕڕڕڕرایەوە ، کە لە نڕڕڕڕاوەڕۆکی دا پ

کڕڕارکردن ڕونکڕڕراوەتەوە کە پێوەیسڕڕتە فەرمڕڕانبەرانی کەرتڕڕی گشڕڕتی لە هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان 
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پێڕڕیەوە پابەنڕڕد بڕڕن وەکڕڕو مەرجێکڕڕی دامەزرانڕڕدن و بەردەوامبوونیڕڕان لە ڕاژە ، وە بەمەبەسڕڕتی 

واژوو بە    لە ڕێنمڕڕڕڕڕاییەکە   فەرمڕڕڕڕڕانگە گشڕڕڕڕڕتیەکانی هەرێڕڕڕڕڕم٣٦جێبەجێکردنڕڕڕڕڕی مڕڕڕڕڕاددەی  

ە فەرمڕڕانبەری گشڕڕتی دەبەن  لەسڕڕەر بەڵڕڕێن دان بە پابەنڕڕدبوونی بە حوکمەکڕڕانی ئەم ڕێنمڕڕاییە ب

پابی لە هەرێمڕی بوردسڕتان ئامڕادەی دەبڕات وە هەڵڕدەگیرێت پێی ئەو نمونەیە بە دەستەی دەس

ن لەناو دۆسیەی بەسی فەرمانبەرەبە   بۆیە دەستەی دەسپاکی هەسڕتا بە ئامڕادەکردنی ئەو بەڵڕێ

نامەیە کە فەرمانبەرانی کەرتی گشتی بەڵڕێن دەدات بە پابەنڕد بێڕت بە سڕەرجەم حڕوکم و بنەمڕا 

ڕەوشڕڕتیەکانی ڕەفتڕڕاری پیشڕڕەیی فەرمڕڕانبەرێتی کەرتڕڕی گشڕڕتی کە لە ڕێنمڕڕایی ئامڕڕاژە پێکڕڕراوی 

سەرەوە دا هاتووە ، بە پێچەوانەوە ئامادە دەبێت  بە ڕێباری یاسایی  بەرامڕبەری بگیڕرێتەبەر 

  لە ڕێڕگەی گشڕتاندنێکەوە بەڵڕێن نڕامەکە ٢٠١٨ە١١ە٢٦  لە  ٧٣ە٣ە نوسراوی ژمڕارە  ، و ب

ئاراستەی سڕەرجەم دامەزراوە گشڕتیەکانی هەرێمڕی کوردسڕتان کڕرا بە مەبەسڕتی ئیمزاکردنڕی 

سەرجەم فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەسەر کۆپی بەڵێننڕامەکە و هەڵگرتنڕی لە دۆسڕیەی 

هڕڕا مڕڕاوەی شڕڕەش مانڕڕر دیڕڕاریکراوە بڕڕۆ جڕڕە بەجڕڕە کردنڕڕی ئەم کەسڕڕی فەرمانبەرەکڕڕان هەروە

پرۆسەیە واتا لەم ماوەیەدا پێویستە سەرجەم فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەبڕە جیڕاوازی 

پلەو پایەو پۆستیان واژوویان لەسەر بەڵێننامەکە کردبە و لە دۆسیەی کەسیان پارێزراوبێڕت ، 

تڕڕڕایبەت لە دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی هەڵدەسڕڕڕتێت بە ژنەی یڕڕڕاش تێپەڕبڕڕڕوونی مڕڕڕاوەی دیڕڕڕاریکراو لپڕڕڕ

سڕڕەردانی کردنڕڕی دامەزراوەکڕڕانی هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان بڕڕۆ دڵنیڕڕابوون لەسڕڕەر جێبەجێکردنڕڕی 

 پرۆسەکە بەو شێوەیەو لەو ماوەیەی کە بۆی دیاریکراوە ، 

 یاسڕڕڕای باڵوکڕڕڕردنەوە لە ١٩٩٩  ی سڕڕڕاڵی  ٤پاڵپشڕڕڕت بە مڕڕڕاددەی سڕڕڕێیەم لە یاسڕڕڕای ژمڕڕڕارە  

وەقڕڕڕاینی    ئەوەی لە  کە لە دەقەکەیڕڕڕدا هڕڕڕاتووە ینی کوردسڕڕڕتان ادا  وەقڕڕڕامەی ڕەسڕڕڕمیڕۆژنڕڕڕ

کوردسڕڕڕتان   دا باڵودەکڕڕڕرێتەوە بە دەقڕڕڕڕی ڕەسڕڕڕمی بڕڕڕاوەڕپێکراوە دەژمێردرێڕڕڕڕت و لە ڕۆژی 

،  یڕڕڕڕا نەهڕڕڕڕاتبە کە پڕڕڕڕێچەوانەی ئەوە بڕڕڕڕەباڵوبڕڕڕڕوونەوەیەوە کڕڕڕڕاری پێڕڕڕڕدەکر  ئەگەر دەقێکڕڕڕڕی ت

ڕێنمڕڕاییەکە بەاڵم داڕشڕڕتنی مڕڕاددەیە  لە ڕێنمڕڕاییەکە فەرمڕڕانبەران پابەنڕڕد دەکڕڕات بە دەقەکەانڕڕی 

فەرمانبەران ناچاربکات ئیمزا لەسەر بەڵێننڕامەی پابەنڕدبوون بە ڕێنمڕاییەکە بڕکەن ئامڕانا لێڕی 

ئاشڕڕناکردنی فەرمڕڕانبەرانە بە ئەر  و مافەکانیڕڕان و هەمڕڕوو ئەو بەهڕڕا بااڵیڕڕانەی کە پێویسڕڕتە 

لە مڕڕڕاوەی ڕابڕڕڕردوودا چەنڕڕڕدین کۆبڕڕڕوونەوەو فەرمڕڕڕانبەران پێڕڕڕوەی پابەنڕڕڕد بێڕڕڕت هەرچەنڕڕڕدە  

سمینارمان ئەنجامدا بۆ بەرپرسانی سەرجەم دامەزراوەکان و تیایدا ڕینمایی ڕەفتڕاری پیشڕەیی 

فەرمانبەرانمڕڕڕان بڕڕڕۆ ڕوونکڕڕڕردنەوە و داوامڕڕڕان لێکڕڕڕردن هەروەکڕڕڕو لە دەقەکڕڕڕانی ڕێنمڕڕڕاییەکە 

فەرمانبەرانیڕان بە مەبەسڕتی دیاریکراوە هەستن بە ئەنجامڕدانی کڕۆڕ و کۆبڕونەوەی تڕایبەت بە 

ئاشڕڕڕڕناکردنی فەرمانبەرەکڕڕڕڕان بە ئەر  و مافەکانیڕڕڕڕان و هەزاران نامیلکەمڕڕڕڕان لە ڕێنمڕڕڕڕاییەکە 

کڕرد بەسڕەر دامەزراوەکڕان بەاڵم دیڕاربوو ئەو کڕارانە ئەنجڕامی پێویسڕتی  چاپکرد و دابەشڕمان

ئەنجڕامی ئەرێنیمڕان نەپێکا بەاڵم هەر پاش باڵوکڕردنەوەی بەڵێننڕامەکە بەسڕەر دامەزراوەکانڕدا 

بەدیکڕڕرد ، وە ڕۆژانە پەیوەنڕڕدیمان پێڕڕوە دەکرێڕڕت و سڕڕەردانمان دەکرێڕڕت کە داوای ڕێنمڕڕاییەکە 
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دەکرێڕڕڕت تڕڕڕاکوو ئاشڕڕڕنابن بە نڕڕڕاوەڕۆکەکەی ، دیڕڕڕارە ئاشڕڕڕنابوونی فەرمڕڕڕانبەران بە نڕڕڕاوەڕۆکی 

رتنڕڕی ڕێنمڕڕایی ڕەفتڕڕاری پیشڕڕەیی فەرمڕڕانبەران و پابەنڕڕد بڕڕوون بەو بەهڕڕا ڕەوشڕڕتیانەوە لەڕێزگ

و دلسڕڕۆزی و یاسڕڕاو دەسڕڕپاکی و دادپەروەری و یەکسڕڕانی و ڕاسڕڕتگۆیی و ئەمڕڕانەت پڕڕارێزی 

ئاستی متمانەی خەڵکی بەرزدەکاتەوە بە دامەزراوە گشتیەکانی هەرێمڕی کارکردنی بە الیەنی 

کوردسڕڕتان و ئاسڕڕتی گەنڕڕدەڵیش زۆر الواز دەبێڕڕت ئەوەش گرنگتڕڕرین ئامڕڕانجی ڕێنمڕڕاییەکە و 

 . دەستەی دەسپاکیە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  گرنگترین گرفتهکانی بهردەم دەستهی دەسپاکی
 

  الیهنی یاسایی 

یەکێڕڕك لە گەورەتڕڕرین گرفتەکڕڕانی بەردەم کڕڕاری دەسڕڕتە کێشڕڕەی لێکڕڕۆلەری دەسڕڕپاکی یە کە بە 

ی هەمڕڕڕڕوارکراو ئەو بڕڕڕڕابەتە  2011   سڕڕڕڕاڵی 3هڕڕڕڕۆی ئەوەی کە لە یاسڕڕڕڕای دەسڕڕڕڕتە ژمڕڕڕڕارە 

 2014 رنگەی سپاردبوو بە دەسەاڵتی دادوەری ئێمە تا دوو ساڵی یەکەمی ئڕیش کردنمڕان  گ

لێکڕڕڕڕۆلەر  یلە هەردوو پارێزگڕڕڕای دهڕڕڕڕۆك و سڕڕڕڕلێمانی بە ژمڕڕڕڕارەیەکی زۆر کەمڕڕڕڕ  2015و 

لێکڕۆڵینەوەیە لە کەیسڕەکانی  دەسڕتەکەمان دەستمان بە کار کڕرد  لەگەڵ ئەوەی کڕاری بنەڕەتڕی

  هەموارێکمڕڕان پێشڕڕکەش بە خڕڕولی پێشڕڕووی پەرلەمڕڕان کڕڕرد 2014گەنڕڕدەڵی ئڕڕێمە لە سڕڕاڵی  

دانی دەسڕڕەاڵت  بڕڕوو بە دەسڕڕتە بڕڕۆ دامەزرانڕڕدنی لێکڕڕۆلەر بە اڵم بە ێڕڕیەکێڕڕك لە برگەکانمڕڕان پ

داخەوە لە نێوان نڕاکۆکی کڕوتلە سیاسڕیەکان ئەم بڕڕگەیە  هەمڕوار نەکڕراو پەرلەمڕان لە جیڕاتی 

بەڕەوتڕی بەرەو  ارێگڕر بەوەش زیڕانێکی گەورەبڕووە  ، پشتگیری لە مافی دەسڕتە لەو بڕابەتە



2018ساڵی  بۆ هەرێمی کوردستان دەسپاکى ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی  

 

 

11 

 

                                        ..                                              وونی دژایەتڕڕڕڕڕڕڕڕڕی گەنڕڕڕڕڕڕڕڕڕدەڵی کەوتچڕڕڕڕڕڕڕڕڕپڕڕڕڕڕڕڕڕڕێش 

 .                                                                                   

هەشڕڕت سڕڕڕەد   800000ێکڕڕڕۆلەر زیڕڕاتری نڕڕی یە بڕڕڕۆ نڕڕزیکەی    ل13لە   ئێسڕڕتاش دەسڕڕتە 

ڕاپەریڕن  _ فەرمانبەری کەرتی گشتی و لە پارێزگای هەڵەبجەو ئیدارەکانی گەرمیان  هەزار

لە سڕاڵی  ێکی سڕەر بە دەسڕتە بڕوونی نڕی یەرلێکڕۆلەچ زۆر ناوچەی تڕر هڕی و کۆیەسۆران _ 

 ەپەرلەمڕڕان سڕڕەبارەت بەو بڕڕابەتە هەرچەنڕڕد امڕڕان کڕڕرد لە لیڕڕژنەی یاسڕڕاییڕداوای    2017 

وون لە ڕمەنی دادوەری بە بیڕڕڕڕانوی نەبڕڕڕڕوونی دەقێکڕڕڕڕی پشڕڕڕڕتگیریان لێکڕڕڕڕردین بەاڵم ئەنجڕڕڕڕو

یاسڕڕڕاکەمان سڕڕڕەبارەت بە دامەزرانڕڕڕدنی لێکڕڕڕۆلەری دەسڕڕڕتە ڕێگریڕڕڕان لێکڕڕڕردین هەرچەنڕڕڕدە لە 

انڕڕڕدنى دەربڕڕڕارەا دامەزرتێڕڕڕدا نڕڕڕیە هڕڕڕیچ دەقێکڕڕڕی  یڕڕڕش  یاسڕڕڕای دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی  ێڕڕڕرا  

و هڕیچ رێگریڕان  بەاڵم ئەوان خۆیان دامەزراندن دەکەن بڕۆ لێکۆڵەرەکڕانلێکۆلەرا دەسپاکى 

بەڕێڕڕڕزان دەسڕڕڕتە بە بڕڕڕە  .لڕڕڕە ناکرێڕڕڕت لەاڵیەن دەسڕڕڕەاڵتى دادوەرا  ێڕڕڕراقەوە.                

 یەپێویسڕڕڕت لە بڕڕڕواری لێکڕڕڕۆڵینەوە وەك زانکڕڕڕۆی بڕڕڕە مامۆسڕڕڕتا وایە بڕڕڕۆیە ئەو کێشڕڕڕە اکڕڕڕادیر

تاسڕەری کوردسڕتان ە گەورەتڕرین بەربەسڕتی گەشڕەکردنی کڕاری دەسڕتەیە لە سەرچەندین ساڵ

.                                                                                         کراویشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕن بە کەمتڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕرین کڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕادیری لێکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆلینەوە کڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕراونئەو کڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕارانە ی کە

لە  یەمان.ئەوکێشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە.تازە.پەرلەمانی.ادارینهیو                                       .

کە لە داهڕاتوو ئامڕادەی دەکەیڕن بڕۆ  چارەسەر بکات بۆا دەستەدا چوارچێوەا هەموارا یاسا

    .                     . .                                                       ئەم مەبەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتە

 :خاڵێکی تری الیهنی یاسایی

و ڕەزامەنڕڕڕڕدی سڕڕڕڕەروو  مرجڕڕڕڕک  ە لە یاسڕڕڕڕاکان کە رێگڕڕڕڕری دەکەن لە  زۆری پارێزبەنڕڕڕڕدی 

ئەو کەسڕڕڕانەی سڕڕڕکااڵیان لەسڕڕڕەر تەنڕڕڕانەت بەشڕڕڕێکی زۆری  ڵئەنجامڕڕڕدانی لێکڕڕڕۆلینەوە لەگە

سڕڕەندیکاکان پارێزبەنڕڕدیان هەیە دەبڕڕە ئەوان ڕەزامەنڕڕد بڕڕن ئینجڕڕا ئەنڕڕدامەکانیان بێڕڕنە بەردەم 

                                                                                       . .                                                  .     .                                  دادگڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕا

نەبوونی دادگایەکی تەرخڕانکراو بڕۆ کەیسڕەکانی گەنڕدەڵی یەکڕێکە لە کێشڕەکانی بەردەم خێڕرا  

ەوانەی ڕدەڵی لە کاتێکڕڕدا دەسڕڕتە ژمڕڕارەیەکی زۆر کەیڕڕس یەکالیکڕڕردنەوەی کەیسڕڕەکانی گەنڕڕ

  سڕڕاڵە تەنڕڕانەت 2دادگاکڕڕان دەکڕڕات بەاڵم زۆر لە دادگاکڕڕان دەمێنڕڕنەوە کەیڕڕس هەیە زیڕڕاتر لە  

گایی کردنی بۆ دیارنەکراوە ، جڕگە لەوەی ژمڕارەیەك کەیسڕی گرنڕر بەر لێبڕوردنی دکاتی دا

، کردبوو لە لێبڕوردنەکە وێرنی گەندەڵی هارلەمان تاوانەکاگشتی ساڵی پار کەوتن هەرچەند پە

                                                  .                                                            ...نووسڕراوا ڕەسڕمى دەسڕتە هڕڕاوپێچە

 بەڕێڕڕزان ئەگەر بمڕڕڕانەو  دژایەتڕڕڕی گەنڕڕڕدەڵی بەرەو پڕڕێش بچێڕڕڕت پێویسڕڕڕتە هاوشڕڕڕێوەی بەەڕڕڕدا

ێنەوە گەنڕدەڵکاران سڕزا دادگایەك تەرخڕان بکرێڕت بڕۆ ئەوەی کەیسڕەکان بە زوویڕی یەکالبکڕر

،  ولە تاوانەکڕانی گەنڕدەڵی لە داهڕاتوپەچدانەوەیەکی باش بۆ ڕێگری کڕردن  رنە بەببدرێن و ب
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بڕڕوونى دادگڕڕاکە رێگڕڕرا لە زۆر فشڕڕار و دەسڕڕت وەردان دەکڕڕات لە قۆنڕڕاەى دادگڕڕایى کردنڕڕى 

        .ە دەستە دەتوانە باشتر چاودێر و هاوکارا ئەو دادگایە بێتتومەت باران چونک
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                                           کڕڕڕڕڕارگێری                                                -:و کیییییارگێری له الیهنیییییی داراییییییی

ەزرانڕڕدنی دەسڕڕتە کەوتە سڕڕەرەتای یەبێڕڕك لە کێشڕڕەکانی دەسڕڕتە الیەنڕڕی دارایڕڕی یە چڕڕونکە دام .

ەجڕە زۆر لە پێداویستیەکانی نەتڕوانراوە جڕە ب 2014 تپێکردنی قەیرانی دارایی لە ساڵیدەس

تڕر  یسڕتیێداوپ سڕەیارەو کە لە   و بکرێت لە ڕووی نەبوونی بینای گونجاو و شیاو بڕۆ دەسڕتە

دەسڕڕڕتەی هێشڕڕڕتا ن  لە دام و دەزگاکڕڕڕا ەن سڕڕڕەیارە الی فەرمڕڕڕانبەرانی ئاسڕڕڕایلە کاتێکڕڕڕدا سڕڕڕەدا

هەروەهڕڕا نەبڕڕوونی بڕڕوودجەی پێویسڕڕت بڕڕۆ  ، دەسڕڕپاکی ژمڕڕارەیەك سڕڕەیارەی بە کڕڕر  گرتڕڕووە

بە   یاسڕڕایی ،  ووردبینڕڕی . کەمڕڕی فەرمڕڕانبەری پسڕڕپۆر لە بڕڕواری  کاروچڕڕاالکیە گرنگەکڕڕان

هڕڕڕۆی ڕاگرتنڕڕڕی گواسڕڕڕتنەوەی فەرمڕڕڕانبەر  لە دوو سڕڕڕاڵی رابڕڕڕردوودا تەنهڕڕڕا ژمڕڕڕارەیەکی کەم 

ن گواسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتۆتەوە بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ دەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتەکەمان.                                                                                  فەرمانبەرمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕا

.                                                                            

اری یاسڕڕایی ، الیەنڕڕی تڕڕریش پەیوەسڕڕتە بە بنیاتنڕڕانی  تواناکڕڕانی فەرمڕڕانبەرانی دەسڕڕتە لەبڕڕوال

لێکڕڕڕۆلەر ، ووردبڕڕڕین و پسڕڕڕپۆریەکانی تڕڕڕر ، کە ئەو پرسڕڕڕەیە پێویسڕڕڕتی بە توانڕڕڕای دارایڕڕڕی یە  

چڕڕونکە ڕاهینڕڕانی لەو  بڕڕوارانە دا پێویسڕڕتی بە توانڕڕای دارایڕڕی بڕڕاش هەیە بە تڕڕایبەت هێنڕڕانی 

 .پسپۆڕانی بیانی یان ناردنی فەرمانبەران بۆ دەرەوەی وواڵت
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 نى نووسینگهى سهرۆکى دەستهكاکاروچاالكی یه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستهرۆكى دهى سهمواركراو نووسینگهههی ( 2011( ساڵى )3) پێ ى یاساى ژمارهبه •

دواداچونى كاتى دۆكیۆمێنت كردن و به و به ركى ڕێكخستنئه بێت كهتى دهى سكرتاریههۆبه

 گرێت.ستۆ دهئه كان لهوتنهچاوپێكه

 ربهرێوهى بهپله رێك بهرمانبهن فهالیهكرێت لهتى دهرۆكایهسه ستهى دهرۆكى سهنووسینگه  

كانى ركهدواداچوون و ڕێكخستنى كارو ئهدۆكیۆمێنت كردن و بهبردن و بهڕێوهركى بهئه ، كه

 گرێـت.ستۆ دهئه و گشت بهشهکانی نووسینگهی سهرۆکی دەسته له ستهرۆكى دهسه
 

 دێت: پێك وهى خوارهشانهم بهله ستهرۆكى دهى سهنووسینگه
  
هیییۆبهی راگهیانیییدن و هیییۆبهی میییاڵپهر و هیییۆبهی   -كان:گشیییتى ییییه ندیییییهیوهشیییى پهبه /مكیییهیه  

 وەرگێرانی زمان له خۆ دەگرێت که تایبهته به دەستهکهمان به گشتی.
 

  -گرێت:شى چاودێرى ووردبینى ناوخۆ ئهم ئهرکانه له خۆ دەم / بهدووه

 گشت فەرمانبەرانی دەستە. ی و لیستى مووچە ووردبینى بردنى تۆمارا مووچە -1

بان ، رجییڕڕەخە بان ، وورد رخانبراو ا گشڕڕتى ، تڕڕەبڕڕانى  ڕۆژانڕڕەووردبینڕڕى بردنڕڕى تۆمار  -2

 بانی دەستە .پێشینە

  .یدەکانی دەستەرج بردن و قەبانى  خەنامەڵگەووردبینى بردنى بە -3

 مان.بەستەبۆ د  بانى دانان و ڕابێشانى پار بەبردنى گشت چە ووردبینى -4

 مان.بەستەا د ا جۆراو جۆرا مانگانەبانى پێشینەووردبینى بردنى گشت پسوولە -5

 .ستەرۆبى د ستى سەرد ا بەووردبینى بردنى پێشینە -6
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سڕڕڕتى بەبرێڕڕڕت بڕڕڕۆ مەد رخان مان تڕڕڕەبەسڕڕڕتەبڕڕڕۆ د  بان بڕڕڕەتڕڕڕەتایبە ووردبینڕڕڕى بردنڕڕڕى پێشڕڕڕینە -7

 جۆراوجۆر.

  

گشییت ئیییک و کارەکییانی کییارگێری و دارایییی نووسییینگه له ئهسییتۆ  -ى كییارگێرى:م / هۆبییهسییێیه

                                                     دەگرێیت.

 2018کۆبوونهوەو چاوپێکهوتنهکانی بهڕێز سهرۆکی دەسته له ساڵی 

ى بهیانى کۆبوونهوەى بیاىى دەسیتهى دەسیپاکى ١٠کاژێر له  ٣٠/١/٢٠١٨له رێکهوتى  -

و سییهرۆکایهتى داواکییارى گشییتى له هییۆڵى کۆبوونهوەکییان له دیییوانى سییهرۆکایهتى داواکییارى 

گشییتى له شییارى ههولێییر ئهناییام درا بهسییهرۆکایهتی ههردوو بهڕێییزان )د.ادمیید انییور مدمیید( 

ى داواکییارى گشییتى ههرێییم به سییهرۆکى دەسییتهى دەسییپاکى و دادوەر)اییواد فتییاۆ   ییا( سییهرۆک

وەکییییالهت، له چوارچێییییوەى ئهو کۆبییییوونهوانهى ههردووال بڕیاریییییان داوە ئهناییییامى بییییدەن به 

مهبهستى ههماههنگى کردنى یهکتر له سیهر ئاسیتى سیهرۆکایهتى ههردووال وەک دوو دەزگیاى 

چییییاودێرى بییییۆ رووبهرووبییییوونهوەى دیییییاردەى گهنییییدەڵى دارایییییى و کییییارگێرى له ههرێییییم وە 

تنهرووى ئالیهتهکانى ئاسان کردنیى ئهم ههمیاههنگی یه و رەنیا دانهوەى لهسیهر ئهرک و خس

 کارەکانى پێکهاته و فهرمانگهکانى ههردووال له پارێزگا و شار و شاروچکهکانى ههرێم.

بهشییدار بییووانى کۆبییوونهوەکه له سییهرۆکایهتى داواکییارى گشییتى پێکهییاتبوون له ههریهک له 

ید میییر دییادە( ئهنییدامى ههردوو دەسییتهى تییاوانى نهواهوانییان و بهڕێییزان دادوەر)اییودت سیی 

راوێژکیارى له دیییوانى سییهرۆکایهتى و بهڕێییزان بهرپرسیانى فهرمانگهکییانى داواکییارى گشییتى له 

هەروەهڕڕڕا لەالیەن  .سڕڕڕلێمانى و دهڕڕڕۆ  و هەلەبڕڕڕجە و ئیڕڕڕدارەا گەرمیڕڕڕان  شیییارەکانى ههولێیییر و

ەیى هەریەکە لە بەڕیڕڕزان بەرێڕڕوەبەرا گشڕڕتى دەسڕڕتەا دەسڕڕپاکى هەرێڕڕم کۆبڕڕوونەوەکە بە ئامڕڕاد

فەرمڕڕانگەا کاروبڕڕڕارا یاسڕڕڕایى و بەرێڕڕڕوەبەرا نووسڕڕینگەا سڕڕڕەرۆکى دەسڕڕڕتە  و بەرێڕڕڕوەبەرا 

 لێکۆڵینەوەی هەولێر بە وەکالەت و  بەرێوەبەرا بەشى داواکان لە فەرمانگەا یاسایى.

یشڕڕتنەکانى پێشڕڕووتر دواا هەڵوەسڕڕتە کڕڕردن وگەنگەشڕڕەکردنى گرینگتڕڕرین ئەو خڕڕاالنەا کەلە دان

 باسى لێوە کرابوو ئەمانە بوون: 

بەردەوام بڕڕوون لەسڕڕەر هەمڕڕاهەنگى زیڕڕاتر لە نێڕڕوان پێکهڕڕاتە و فەرمانگەکڕڕانى هەردووال لە   -١

 سەرانسەرا هەرێم.

لە ئەنجامى کەم ئەزموونى بڕوارا کڕارگێرا لە وەزارەت و دام و دەزگاکڕانى هەرێڕم و پشڕت  -٢

زۆربەا فەرمانبەرانى هەرێم بە یاسا و رێسا و رێنماییەکڕان پێشڕێل  گو  خستن و ئاشنا نەبوونى

کاریەکى زۆر هەیە لە دام و دەزگاکان کە دەبێت هەردووال بە هەماهەنگى رولێکى گرنر ببیڕنن 

 بۆ سەروەرکردنى یاسا تیایدا وە رووبەروو بونەوەا گەندەڵیەکان.

اهەنگى کڕڕڕردن لەگەڵ دادوەرانڕڕڕى دەسڕڕڕتە نوێنەرەکڕڕڕانى بڕڕڕۆ بەدواداچڕڕڕوونى دۆسڕڕڕیەکان و هەمڕڕڕ-٣

داواکڕڕارا گشڕڕتى لە دادگاکڕڕانى لێکڕڕۆڵینەوە وە دادگڕڕا سڕڕزاییە تایبەتمەنڕڕدەکان  تڕڕاوان و کەتڕڕن  بە 

شڕڕێوەا فەرمڕڕى دیڕڕارا دەکڕڕات ئەگەر چڕڕى لە هەنڕڕد  پارێزگڕڕا کڕڕراوە بەاڵم پێویسڕڕت دەکڕڕات لە 

 پارێزگاکانى تریش ئەنجام بدرێت.
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وە لە دۆسیەکانى گەندەڵى لە هەردوو قوناەەکڕانى لێکڕۆڵینەوە سەبارەت بە دواکەوتنى لێکۆڵینە -٤

وە دادگڕڕڕڕایى کڕڕڕڕردن لەالا دادگاکڕڕڕڕان هەردووال رێکەوتڕڕڕڕن کەوا بە فەرمڕڕڕڕى داوا لە ئەنجڕڕڕڕومەنى 

دادوەرا بەڕێڕڕڕز بڕڕڕکەن کەوا ئەنجڕڕڕومەن گشڕڕڕتاندنێک ئاراسڕڕڕتەا دادوەرە بەڕیزەکڕڕڕان بکڕڕڕات لە 

و یەکالکڕڕردنەوەا دۆسڕڕیەکانى تڕڕایبەت بەم سەرانسڕڕەرا هەرێڕڕم کەوا دەسڕڕت و بڕڕرد بڕڕکەن لە زو

بوارە وە پێدانى ئەولەویەت بەم جورە دۆسیانەکە پەیوەستن بە گەندەڵى و سامانى گشتى هەروەهڕا 

بەڕێڕڕز سڕڕەرۆکى داواکڕڕارا گشڕڕتى لەکڕڕاتى دانیشڕڕتنى ئەنجڕڕومەن ئەو پرسڕڕە بجڕڕۆلێنە و داکڕڕوکى 

 بکات.لەسەر 

لە دادوەرانڕى داواکڕارا گشڕتى بڕۆ دادگاکڕانى  تفرغ  پێکردن و دەست نیشان کردنڕى یەکێڕک  -٥

لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکانى گەنڕدەڵى  لە پارێزگاکڕانى هەرێڕم کە تەنهڕا تایبەتمەنڕد بێڕت بەو ئەرکە و 

ئەرکڕڕڕى تڕڕڕر پڕڕڕە نەسڕڕڕپێردرێت ئەگەر چڕڕڕى رەنڕڕڕگە نەتوانرێڕڕڕت لەبەر کەمڕڕڕى ژمڕڕڕارەا بەڕیڕڕڕزان 

 دادوەرانى داواکارا گشتى لەو پارێزگایانە.

ن بە دۆسیەکانى گەندەڵى گەورە لە سەرانسەرا هەرێم و بەدواداچڕوونى جڕددا بڕۆ گرنگى دا -٦

 بکەن بەمەبەستى کۆکردنەوەا بەڵگە لەسەرا و جوالندنیان.

ن کەسڕڕانى خڕڕاوەن کڕڕردنەوەا خڕڕولى راهێنڕڕان بڕڕۆ لێکڕڕۆلەران لە دۆسڕڕیەکانى گەنڕڕدەڵى لەالیە -٧

 و بوارە.لە ئەزموون و پسپۆر

چڕڕڕڕاودێرا کردنڕڕڕڕى ڕەوایڕڕڕڕى لە مامەلەکڕڕڕڕانى وەبەرهێنڕڕڕڕان و  هەمڕڕڕڕاهەنگى کڕڕڕڕردن لەبڕڕڕڕوارا -٨

رێکارەکڕڕڕڕڕڕڕان هەر لە بەسڕڕڕڕڕڕڕتنى گرێبەسڕڕڕڕڕڕڕتەکان و تڕڕڕڕڕڕڕاکو رێکارەکڕڕڕڕڕڕڕانى زیادکردنەکڕڕڕڕڕڕڕان و کەم 

 کردنەوەکان المایدات و المناقصات .

چاودێرا کردنى لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکانى گەندەڵى و کارەکانى لێکۆلەرانى دەستەا دەسپاکى  -٩

انڕڕى داواکڕڕارا گشڕڕتى لە گشڕڕت پارێزگڕڕا و شڕڕار و شڕڕاروچکەکانى هەرێڕڕم وە پڕڕێش لەالیەن دادوەر

کەش کردنى ڕاپۆرت لەسەر گرفت و کەموو کوریەکان وە چارەسەر و پێشڕبینیەکان بڕۆ هەردوو 

سەرۆکایەتى داواکارا گشتى و دەستەا دەسپاکى لە هەرێم بۆ ئەنجڕام دانڕى رێکڕارا پێویسڕت لە 

 بارەیان.

لەسەر پابەند بڕوونى الیەنە پەیوەنڕد دارەکڕان لە وەزارەت و فەرمانگەکڕانى  کى کرایەوەۆداک -١٠

هەرێڕڕڕم بە هاوکڕڕڕارا کردنڕڕڕى کارەکڕڕڕانى هەردووال بڕڕڕۆ بەسڕڕڕەروەر کردنڕڕڕى یاسڕڕڕا و رووبەروو 

 بوونەوەا گەندەڵى.

گرتنەبەرا رێکارا پێویست بە هەمڕاهەنگى ئەنجڕومەنى دادوەرا و الیەنە پەیوەنڕددارەکان  -١١

 رد کردن لە رێکارەکانى لێکۆڵینەوە و دادگایى کردن و لە دۆسیەکانى گەندەڵى.بۆ دەست و ب

هەماهەنگى کردنى زیاتر لە نێوان بەڕێزان دادوەرانى داواکارا گشتى و نڕوێنەرانى دەسڕتە  -١٢

لە بەردەم دادگاکڕڕڕڕانى لێکڕڕڕڕۆڵینەوە و کەتڕڕڕڕن و تاوانەکڕڕڕڕان لە کڕڕڕڕاتى بە دواداچڕڕڕڕوون کردنیڕڕڕڕان بڕڕڕڕۆ 

 تا قوناەەکانى کوتایى داواکان وە دەرچوونى بڕیارا بنبڕ  قطنى . دۆسیەکانى گەندەڵى

رینەوەا زانیڕڕڕارا لەبڕڕڕارەا ۆهەڵسڕڕڕانى هەردووال بە کڕڕڕردنەوەا ئیمێلێکڕڕڕى فەرمڕڕڕى بڕڕڕۆ گڕڕڕ -13

دۆسڕیەکانى گەنڕدەڵى و کڕار و چاالکیەکڕان وە دەسڕت نیشڕان کردنڕى فەرمڕانبەرێکى تایبەتمەنڕد بڕۆ 

 زانیاریەکان.سەرپەرشتى کردن و وە بەدواداچوونى 
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کڕردنەوەا نڕوێنەرا  داکۆکى کردن لەسەر ئەنجومەنى وەزیران و وەزارەتەکانى بۆ ئاگادار -14

کردنەوەکڕڕان و زیادکردنەکان المزیڕڕدات و هەردووال بڕڕۆ ئامادەبوونیڕڕان لەکڕڕاتى ئەنجڕڕام دانڕڕى کەم 

 مانى گشتى.المناقصات  لە پرۆژە گرنگەکان بۆ چاودێرا کردنى الیەنى یاسایى وە پاراستنى سا

کى کڕڕردنەوە لەسڕڕەر خالەکڕڕانى سڕڕەرەوە و گفتوگڕڕۆ کڕڕردن لەسڕڕەر پڕڕرس و گەلێڕڕک لە ۆوێڕڕراا داکڕڕ

بڕڕوارە جیڕڕا جیاکڕڕان و بە تێڕڕر و تەسڕڕەڵى و دەسڕڕت نیشڕڕان کردنڕڕى ئاسڕڕتەنگەکانى بەردەم کارەکڕڕانى 

هەردووال هەر لە بڕڕڕوونى بەربەسڕڕڕت و ئاسڕڕڕتەنر لەبەردەم دامەزرانڕڕڕدنى لێکڕڕڕۆلەر بڕڕڕۆ دەسڕڕڕتە و 

ى سڕوێند نەدانڕى ئەو لێکڕۆلەرانەا سڕەرۆکى دەسڕتە بە دەسڕەالتەکانى خڕۆا دایمەزرانڕدوون گرفتڕ

لەالیەن سەرۆکى دادگاکانى تێهەڵچوونەوە سەرەراا ئەوەا دەستە خاوەنى سەربەخۆا دارایڕى و 

کارگێریە هەروەها پێویستى کردنەوەا بەرێوەبەرایەتى و نووسینگەا تڕر لە پارێزگڕاا هەلەبڕجە 

 کانى.ەەکانى پارێزگاکانى تر و ئاستەنگرو قەزا گەو

هەروەهڕڕڕا سڕڕڕەرەراا داکڕڕڕۆکى کڕڕڕردنەوە لەسڕڕڕەر بڕڕڕوونى خڕڕڕالى ئیجڕڕڕابى لە هەمڕڕڕاهەنگى کردنڕڕڕى 

هەردووال لەسڕڕەر دۆسڕڕیەکانى گەنڕڕدەڵى و بەدواداچڕڕوون کڕڕردن بڕڕۆ دۆسڕڕیەکان وە بەردەوام بڕڕوون 

دەسڕڕتە لە کڕڕاتى  لەسڕڕەر  هەمڕڕاهەنگى زیڕڕاتر وە تیشڕڕک خڕڕرایە سڕڕەر گرفتڕڕى بەشڕڕدارا پێنەکردنڕڕى

 المناقصڕڕات وە هەوڵ دانڕڕى زیڕڕاتر بڕڕۆ گرنگڕڕى دان بە دۆسڕڕیەکانى ن ئەنجڕڕام دانڕڕى کەم کردنەوەکڕڕا

گەنڕڕدەڵى لەالیەن دەسڕڕتەا جڕڕە بەجڕڕە کڕڕردن و کەمڕڕتەر خەمڕڕى نەکڕڕردن لە جڕڕە بەجڕڕە کڕڕردن لە 

ان لەالیەن دادگاکڕڕ بڕیارەکڕڕانى دادگاکڕڕان و بڕڕاس لە گرفتڕڕى دواکەوتنڕڕى یەکالکڕڕردنەوەا دۆسڕڕیەکان

دەگەرێڕڕڕتەوە بڕڕڕۆ زۆرا داواییەکڕڕڕان و گواسڕڕڕتنەوەا دادوەران و دەسڕڕڕت نیشڕڕڕان  ەیربۆکڕڕڕرا کە ز

دوەری کڕردن لە دۆسڕیەکانی گەنڕدەڵی وە یەکالکردنەوەیڕان یڕان دادگڕای تایبەتمەنڕد بڕۆ دا نەکردنى

پێکردنیڕڕان سڕڕەرەرای بڕڕوونی گرفڕڕت لەو بڕڕارەیەوە وە بە مەبەسڕڕتی گەیشڕڕتن بە چارەسڕڕەری  تفڕڕرغ

 .گونجاو 

حکڕڕڕڕومەتی هەرێمڕڕڕڕی کوردسڕڕڕڕتان پڕڕڕڕڕۆژە یاسڕڕڕڕای چاکسڕڕڕڕازی لە   2018ە1ە3لە رێکەوتڕڕڕڕی    -

خانەنشڕینی و مڕڕوچەو دەرمڕڕاڵەو بەخشڕین و ئیمتیازاتەکڕڕانی دیڕڕکە، ئاراسڕتەی پەرلەمڕڕانی کوردسڕڕتان 

کڕڕڕردو دوای ئەوەی لەالیەن پەرلەمڕڕڕان خوێنڕڕڕدنەوەی یەکەمڕڕڕی بڕڕڕۆ کڕڕڕرا ئاراسڕڕڕتەی شڕڕڕەش لیڕڕڕژنەی 

ر کراو لە ماوەی کارکردنی نزیکەی دوو مانگی لیژنەکان راپڕۆرتی هڕاوبەش پەرلەمانی پەیوەندیدا

ئامڕڕادەکراو خڕڕرایە بەردەم پەرلەمڕڕان بڕڕۆ گفتڕڕو گڕڕۆ کڕڕردن و پەسڕڕەند کڕڕردن. لە مڕڕاوەی سڕڕە رۆژی 

دوای   د.احمد انور  سەرۆکی دەستە بەڕێڕوە چڕوو ،دانیشتنەکانی پەرلەمان  بە ئامادەبوونی بەڕێز 

  ..               کڕۆی یاسڕاکە پەسڕەند کڕرا 2018ە2ە28ەوتڕی گفتوگڕۆی چڕوپڕڕ لە رێک

چوارچێڕڕڕوەی له  ئڕڕڕێمە پێمڕڕڕان وایە پەسڕڕڕەندکردنی ئەم یاسڕڕڕایە دەسڕڕڕکەوتێکی گەورەی گەلەکەمڕڕڕانە

پرۆسەی چاکسازی و جێگڕای خڕۆیەتی دەستخۆشڕی لە ئەنڕدامانی پەرلەمڕان لە سڕەرجەم فراکسڕیۆنە 

پاکی و هەمڕوو الیە  دێریی دارایڕی و دەسڕتەی دەسڕنی چڕاوجیاوازەکان و حکومەتی هەرێم و دیوا

بکەیڕڕڕڕن کە بەشڕڕڕڕدارو پاڵپشڕڕڕڕت بڕڕڕڕوون بڕڕڕڕۆ پەسڕڕڕڕەندکردن و دەرچڕڕڕڕوونی ئەم یاسڕڕڕڕایە. لە روانڕڕڕڕگەی 

پەرۆشیشمان بۆ روونکڕردنەوەی راسڕتییەکان و دەسڕکەوتەکانی ئەم یاسڕایەو چەواشڕەنەکردنی رای 

 خوارەوە دەخەینەڕوو: گشتیی کوردستان لەالیەن هیچ کەس و الیەنێک ئەم خااڵنەی
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یاسای چاکسازی لە خانەنشینی و موچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکانی دیکە لەالیەن  یەکەم:

حکڕڕومەتی هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان پێشکەشڕڕکراوەو پڕڕرۆژەی هڕڕیچ فراکسڕڕیۆنێکی پەرلەمڕڕان نەبڕڕووە، 

ارەکانی پەرلەمڕان بەاڵم دوای ئەوەی هاتۆتە پەرلەمان سڕەرجەم فراکسڕیۆنەکان و لیڕژنە پەیوەندیڕد

بەیەکەوە هەوڵی پەسەندکردنی ئەم یاسایەیان داوەو لە کاتێکیشدا کە کۆی یاسڕاکە خڕرایە دەنگڕدان 

هڕڕیچ ئەنڕڕدامێکی پەرلەمڕڕان و هڕڕیچ فراکسڕڕیۆنێکی پەرلەمڕڕانیش دژی پەسڕڕەندکردنی یاسڕڕاکە دەنگڕڕی 

 نەداوەو سەرجەم فراکسیۆنەکانی پەرلەمان لەگەڵ یاساکە بوون.

کی یاساکە کۆمەڵێک دەسکەوت و خاڵی ئێجگار گرنگڕی تێڕدایە کە سڕااڵنیکە گەلڕی ناوەڕۆ دووەم:

لە خڕوارەوە  کەرتڕی وەزیڕفەی گشڕتی و خانەنشڕینی کوردستان چاوەڕوانی دەکات بۆ چاکسازی لە

 ێرێک لەم دەسکەوتانە دەخەینەڕوو:وە  نموونە دەستبژ

تا لهنییییاو وەزارەتییییی یهکخسییییتنهوەی یهکهکییییانی ژمێریییییاریی سییییهربهیهکهی دهفتییییاو ههشیییی - 1
پێشمهرگه، کهئهمه ههنگاوێکی گرنیا و پییرۆزە بهرەو یهکخسیتنی تهواوی هێیزی پێشیمهرگهی 

 کوردستان.

دانانی میکانیزم و کڕاتی دیڕاریکراو بڕۆ پڕاککردنەوەی لیسڕتی شڕەهیدان و زینڕدانیانی سیاسڕی و  - 2
مە خواسڕڕڕڕتی خەڵکڕڕڕڕی کەمئەنڕڕڕڕدامانی سڕڕڕڕەنگەر، لە رێگڕڕڕڕای پێکهێنڕڕڕڕانی لیڕڕڕڕژنەی تایبەتمەنڕڕڕڕد کە ئە

 کوردستانە.

رێکخسڕڕڕڕتنەوەی دەرماڵەکڕڕڕڕان و زیڕڕڕڕاتر لە یەکجڕڕڕڕار سڕڕڕڕوودمەندبوون لە بڕڕڕڕودجەی گشڕڕڕڕتی بە  - 3
 کەسوکاری شەهیدان و خاوەن پێداویستیی تایبەت.  ناکردنثئست 

دانڕڕانی مەرج و رێسڕڕای یاسڕڕایی گونجڕڕاو بڕڕۆ دامەزرانڕڕدنی بەڕێڕڕوەبەری گشڕڕتی و راوێژکڕڕارو  - 4
 ەستەبەری پسپۆڕی و دادپەروەری بکات.پلەبااڵکان کە د

راگرتنڕڕی درێژکڕڕردنەوەی مڕڕاوەی خزمەتڕڕی وەزیفڕڕی بڕڕۆ فەرمڕڕانبەران و کارمەنڕڕدانی هەرێمڕڕی  - 5
 کوردستان لە هەرسە دەسەاڵت و لە هەموو ئاستەکان.

پابەنڕڕدکردنی هەریە  لە دیڕڕوانی چڕڕاودێریی دارایڕڕی و دەسڕڕتەی نەزاهەو داواکڕڕاری گشڕڕتی لە  - 6
 حوکمەکانی یاساکە. جێبەجێکردنی

یە  لەم نڕڕڕی هەر بڕڕڕڕە پڕڕڕار دروسڕڕڕتکردنی صڕڕڕندوقی خانەنشڕڕڕینی و قەدەەەکردنڕڕڕی خەرجکرد - 7
 صندوقە.

 ا ئاسایى خۆیدا 13 پەرلەمانى کوردستان لە دانیشتنى ژمارە  2018ە2ە27لە رێکەوتی - 
 .پڕۆژەا یاساا چاکسازا پەسەند کرد

تی پەرلەمانی بوردستان و شاندی حبومەتی ش، سەرۆبایەدوای پەسندبردنی پڕۆژە یاسابە
 هەرێم، بۆنگرەیەبی رۆژنامەوانییان ئەنجامدا.

 بڕڕڕڕەیانڕڕڕد، پڕۆژ رێمى بوردسڕڕڕڕتان ڕاا گەسڕڕڕڕپابى هڕڕڕەا د سڕڕڕتەرۆبى د ر سڕڕڕڕەنو د ئڕڕڕەحمڕڕڕەد.ئە 
جە ەر جێبڕسڕەبێڕت لەك چڕاودێر د سڕپابى و ا د سڕتەو د  رێمى بوردسڕتانەتمى هڕەبى حەپێویستیە
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نگاوێبى چابسڕڕازا ر هڕەسڕپابى پشڕڕتگیرا هڕەا د سڕتەد  بڕە و . ڕوونیشڕى بڕڕرد بڕەبردنڕى پڕۆژ 
مڕڕاددە  24نجام بڕڕدرێت. یاسڕڕای چاکسڕڕازی لە خانەنشڕڕینی لە رێمى بوردسڕڕتان ئڕڕەهڕڕە لڕڕە بڕڕات بڕڕەد 

یاسڕڕاکەدا ملیڕڕار دینڕار بڕڕۆ حکڕڕومەت دەگەڕێنێڕڕتەوە. لە  150پێکهڕاتووە، پەسڕڕندکردنی مانگڕڕانە بڕڕری 
خزمەتی سااڵنەی فەرمانبەران و دەرماڵەکانیان رێکخراوەتەوەو کەمتڕرین مڕووچەی خانەنشڕینانیش 

 هەزار دینار دەبێت و دوو مووچەیش نامێنێت. 300

رێمى بوردسڕڕتان سڕڕپابى هڕڕەا د سڕڕتەرۆبى د ر سڕڕەنو د ئڕڕەحمڕڕەد.ئە ٢٠١٨ە٣ە١١لە رێکەوتڕڕى  -
و گفتوگڕڕۆ  و نڕڕد رێبخڕڕراوا جیڕڕا جیڕڕا بۆبڕڕوو چە نى لڕڕەد ا مڕڕەڵگڕڕەنڕڕد چڕڕاالبوانێبى بۆمەڵ چەگڕڕەلە
  ببرێت. ند ترمەوڵەنشینى پە د ا یاسایى خانەو ند پێشنیارێك برا بۆ ئەا چەبار لە

 :بەو قى بۆنووسى بۆبوونەد 

 را ببات .رو چاوا دادپەر  چێت پێویستەرد ك د ر یاسایەهە -1

 ن .بەد  ا یاسابەبان پشتگیرا پرۆژ سپابى و رێبخراو ا د ستەد -2

نشڕینى   یاسڕاا چابسڕازا یاسڕاا خانە3ا  زانڕین بڕۆ مڕادد پێویسڕتى د  ت خاننشینى بەنسبە بە -3
زانین رێبى گونجاو د سەچار  تى فیدڕاڵى  یراقى بەحبومە 2014  ا ساڵى 9  بگرتوو ژمار یە
. 

سڕتى جڕە بەمە بێڕت بڕەوامیان د رد نگى بڕەماهڕەا هەبڕان ئامڕاد بى و رێبخراو سڕپاا د ستەد  -4
 رێمى بوردستان .تى هەن حبومەەالی لە جە بردنى یاسابەبە

زیرانڕی رۆك و تی بەڕێز نێچیرڤان بارزانی ، سەرۆبایەسە بە 2018ە7ە25 ممەڕۆژا چوارشە 
د حمڕڕەد. ئە زیڕڕران و رۆك و بانی جێگڕڕری سڕڕەنی قوبڕڕاد تاڵڕڕەبووئامڕڕاد  رێمی بوردسڕڕتان و بڕڕەهڕڕە
 زیڕڕڕڕڕر زیڕڕڕڕڕری نڕڕڕڕڕاوخۆ و رێمى بوردسڕڕڕڕڕتان و و سڕڕڕڕڕپابى هڕڕڕڕڕەا د سڕڕڕڕڕتەرۆبى د سڕڕڕڕڕە  رنو ئڕڕڕڕڕە
خۆبان، ، دیڕوانی چڕاودێریی دارایڕی، ربەسڕە رشتیاری ئیدار رپەبان، پارێزگاران، سەندیدار یو پە

 .رێمی بوردستان بۆبوونەو وت و گازی هەنی نەنجومەسایش، ئەری ئاداواباری گشتی و نوێنە

بە بڕڕڕە بان بڕڕڕەنایاسڕڕڕاییە بچووبڕڕڕە ر پااڵوگڕڕڕەسڕڕڕەگفتوگڕڕڕۆبردن لە ت بڕڕڕوو بڕڕڕەتایبڕڕڕە و  کەبۆبوونڕڕڕە 
بان ڕاپۆرتێبیڕان سروشڕتییە تڕی سڕامانەزار و تیایڕدا و  رمی باریڕان بڕردوو تی فڕەرگرتنی مۆڵڕەو 
 نایاسڕڕاییە م دیڕڕارد ڵدانی ئڕڕەرهەبانیان و مێڕڕژووی سڕڕە، شڕڕوێنەی پااڵوگابڕڕانژمڕڕار  ەت بڕڕبار سڕڕە
  ش برد.پێشبە

ببرێڕت،  یڕەم دیارد ری ئڕەسڕەزوویڕی چار  بڕە پێویسڕتە ا بڕەو ر ئڕەسەبۆك بوون لە بەو بۆبوونە
ی ندروسڕڕتی و ژینگڕڕەتە بڕڕە ور بی گڕڕەێنیانڕڕدهۆبڕڕاری زیانگە تڕڕەبوونە م پااڵوگانڕڕەئڕڕە تی بڕڕەتایبڕڕەبە
ولێر و سڕلێمانی ردوو پارێزگای هڕەهە   لەبی ز یەند نموونەچە و یەم بار رێمی بوردستان. لەهە

می رهڕەبانی ئڕاو و بەرچاو سڕە ربڕە ور زیڕانی گڕە و م پااڵوگانڕەڕۆی ئەهۆی پاشەبە  باسبران بە
 ترسیدار.بی مەخۆشییەند نەی چەو بیشن بۆ باڵوبوونەر ۆباری سەه و یشتوو بشتوباڵی گە

ڕێزان تی ناوخۆ و بڕەزار هاوباریی و  بان بەسروشتییە زارەتی سامانەو   بڕیاردرا و بۆبوونە لە
میبڕڕڕانزمێبی پێویسڕڕڕتی یاسڕڕڕایی بڕڕڕار بڕڕڕۆ  تێبی نزیبڕڕڕدا بڕڕڕەرفڕڕڕەد  بان لڕڕڕەئیدارییڕڕڕە بڕڕڕەرۆبی یەسڕڕڕە
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و  ر پاراسڕڕتنی ژینگڕڕەرامبڕڕەتیش ڕێبڕڕاری پێویسڕڕت بەمڕڕەن و حبوببڕڕە تڕڕەم بابەبردنی ئڕڕەرسڕڕەچار 
بڕۆ ڕای  یاسڕاییانە و ڕێبار نجامی ئەرئەر و دواتریش د بە ژیانی هاوواڵتیان بگرێتەندروستی و تە

 و ختیان لڕڕەن جڕڕەزیڕڕرارۆك و رۆك و جێگڕڕری سڕڕەڕێزان سڕڕەبڕڕە و یڕڕەم بار ڕوو. لڕڕە گشڕڕتی بخرێنڕڕە
تڕی نڕاوخۆ، زار ك و جێبردن و زگابڕانی جێبڕەتی د تایبڕەبان بەییڕەزگا ئیدار د  پێویستە بە و برد 
 ن لڕڕڕەببڕڕڕە تڕڕڕەم بابەر ئڕڕڕەسڕڕڕەبڕڕڕان بڕڕڕار لەهاوبڕڕڕاریی پارێزگار  نی ئاسڕڕڕایش و پڕڕڕۆلیس بڕڕڕەنجومڕڕڕەئە

ڕووی ڕوو و داوباری گشتیش ڕاسپێردرا لە دا خرانەبەو بۆبوونە ی لەو میبانزمەی ئەچوارچێو 
و ژیڕڕانی  پاراسڕڕتنی ژینگڕڕە بڕڕە و ها دووپاتیڕڕان بڕڕرد رو بێڕڕت، هڕڕە م تیمڕڕەهاوبڕڕاری ئڕڕە و یاسڕڕایییە

ڵك و پاراستنی ژیانی خە چونبە ،رێمی بوردستانەتی هەبانی حبوومەپێشینە لە بار  هاوواڵتیان لە
ڵ گەڵك، لەی خەنێوان ژیان و ژینگەجیاوازی لە بان گرنگترن و پێویستەئابوورییە پرسە لە ژینگە

 .نی بباتمەدابینبردنی سووتە

 رێمى بوردستان لڕەسپابى هەا د ستەرۆبى د ر سەنو د ئەحمەد. ئە 2018ە7ە31لە رێکەوتى  -
ڵى بڕڕاڵو نڕڕد بانى گەیسڕڕەمسڕڕاڵى بەئەمى بڕڕەش مڕڕانگى یەوانیڕڕدا ئامڕڕارا شڕڕەبى ڕۆژنامەیڕڕەبۆنگر 
 ..        .                                                                                   و بڕرد 
یاند، رێمى بوردستان ڕاا گەسپابى هەا د ستەرۆبى د دا سەبەوانییەڕۆژنامە تاا بۆنگر ر سەلە

بوردستان،  لە ڵییەند ا گەو رووبوونەبردنى پالنى ستراتیژا رووبەرقاڵى ئاماد سە بەستەئێستا د 
                                                                                                                                                                                                        . .                                  بێتپالنێڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕك هڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە پێویسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتە چونبڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە

تڕڕا  2018ە1ە1ا ماو یانڕڕد لڕڕەسڕڕپابى بوردسڕڕتان ڕاا گەا د سڕڕتەرۆبى د ر سڕڕەنو د ئڕڕەحمڕڕەد.ئە.
 براون: بانى کە ئیحالەیسەبەئەوا ژمار  2018 ە6ە30

 ..                  تن  دادگڕاا بڕە لڕە  5دادگڕاا تڕاوان و  لڕە یسبڕە 23ولێر  هڕە لڕە 
 ..                        تن  دادگڕاا بڕە لڕە 4دادگڕاا تڕاوان  لڕە 9سڕلێمانى   لڕە
 ..                                 تن دادگڕاا بڕە لڕە 9دادگڕاا تڕاوان و  لڕە 9دهڕۆك   لڕە

 لڕە   یس.بڕە 56ولێر هڕە نڕدن لڕەتمەدادگڕاا تایبە لڕە بان بڕەیسڕەبە مرجەسڕە و زیاتر روونى برد 
  ..                   یسبڕڕڕڕە 38سڕڕڕڕلێمانى 

 ..             یسڕڕڕڕڕڕەبە 18دهڕڕڕڕڕڕۆك  لڕڕڕڕڕڕە
 و ئیدانڕە  یسبە 32 رسە پارێزگا بریتین لەواوا هەتە سم بوون لەحە ا بەیسانەو بەهاوبات ئە 

 .  .                                                  یسبڕە 15
 ..                یس بڕڕڕڕڕە 6فراج ئڕڕڕڕڕە

یسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە  .                                                                                                           بە 11فو ام  ڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە
 
 ڵبژاردن و ڕاپرسڕى لڕەنگى بۆمسڕیۆنى بڕااڵا هڕەماهەهە بە بڕیار  ویش برد بەك باسى لەرو هە 

 .نبان ببەسیاسییە نەبوردستان وردبینى ناوا باندیدا الیە

ر نو د ئڕڕەحمڕڕەردانى د. ئەولێر سڕڕەهڕڕە تى لڕڕەوڵڕڕەفڕڕدێبى بڕڕانبى نێود و  ٢٠١٨ە٨ە١رێکەوتڕڕى لە  -
 .و ڵیدا بۆبوونەگەرێمى بوردستانیان برد و لەسپابى هەا د ستەرۆبى د سە
سڕڕێبى تڕڕر نڕڕد بەمێشڕڕیل بڕڕراین و خڕڕاتوو مڕڕونى و چە تى پێبهڕڕاتبوون لڕڕەوڵڕڕەا بڕڕانبى نێود بڕڕەفد و 
 برد.یان د بەفد را و یاو 

رێمى بانى هڕڕەچاودێرییڕڕە زراو سڕڕپابى و دامڕڕەا د سڕڕتەر ڕۆڵڕڕى د سڕڕەدا گفتوگڕڕۆ لەبڕڕەو بۆبوونە لڕە
 بورستان برا.
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ا ستەیش د وانەبان لەزگا چاودێرییەتى بۆ هاوبارا بردنى د بى تایبەیەرنامەتى بەوڵەود بانبى نێ
 رێم.زگابانى هەباربردن و چاودێرا بارو د  هێزبردنى ڕۆڵیان لەبە لە یەسپابى هەد 

سڕڕپابى د ا سڕڕتەڵى د نڕڕد ا گەو ڕووبوونڕڕەڕۆژا جیهڕڕانى ڕووبە لڕڕە ٢٠١٨ە١٢ە٩لە رێکەوتڕڕى  -
ا سڕڕڕتەرۆبى د و سڕڕڕە و ڵى بڕڕڕاڵو بڕڕڕرد نڕڕڕد بانى گەیسڕڕڕەا بەرێمى بوردسڕڕڕتان ئامڕڕڕارا ژمڕڕڕار هڕڕڕە
ن بڕڕڕڕڕۆ بڕڕڕڕڕەبانیان زیڕڕڕڕڕاتر د وڵڕڕڕڕڕەهە بڕڕڕڕڕە و رێمى بوردسڕڕڕڕڕتانیش ڕوونڕڕڕڕڕى بڕڕڕڕڕرد سڕڕڕڕڕپابى هڕڕڕڕڕەد 

  ڵى.ند ا گەو ڕووبونەڕووبە

وانى بى ڕۆژنامڕەیڕەبۆنگر  ێمى بوردسڕتان لڕەرسڕپابى هڕەا د سڕتەرۆبى د ر سەنو د ئەحمەد. ئە
یسڕى بە 170دا  2018مڕانگى سڕاڵى  11ا مڕاو  و لڕە و ڵى بڕاڵو بڕرد نڕد بانى گەیسڕەئامارا بە

 2018مڕانگى سڕاڵى  11 سڕپابى گڕوتى، لڕەا د سڕتەرۆبى د . سەوەا تیادا براو ڵى لێبۆڵینەند گە
  .بوو رخستنى ڕاستیش هەد  35و  او براو دواداچوونى نووسربە 12 زیاتر لە

تن دادگابانى بە بوردستان و لە ڵى لەند بانى گەیسەمى بەرجەا بۆ برد، سەد ئاماژ حمەك د.ئەو 
یس بڕە 54سڕلێمانى  ڵى و لەند یسى گەبە 76ولێر هە جۆرێك لەبە ڵییەند یسى گەبە 170و تاوان 

دهڕۆك زۆرتڕرین  لڕە بڕات بڕەئاشڕبراا د  بە. ئامار ا تیادا براو و یس لێبۆڵینەبە 40دهۆك  و لە
یس سڕلێمانى دوو بڕە یس و لڕەبڕە 15ولێر هڕە و لە یسەبە 16 بە و تەبال براو ڵى یەند یسى گەبە

  ..          و تڕڕڕڕڕڕڕڕەبال بوو یڕڕڕڕڕڕڕڕە
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 دەقى ئامارەکە بەم شێوەیە:

 



2018ساڵی  بۆ هەرێمی کوردستان دەسپاکى ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی  

 

 

29 

 

      

                                                                                 

 رێمى بوردسڕتان لڕەسڕپابى هڕەا د سڕتەرۆبى د ر سەنو د ئەحمەد.ئە ٢٠١٨ە١٢ە٩لە رێکەوتى  -
 بان برد.میوانە ڵى پێشوازا لەند ا گەو ڕووبوونەڕۆژا جیهانى ڕووبە

 و ستپابى  باڵوبرایەناوا  د سپابى بەا د ستەا د م باڵوبراو بەیە 2018ە12ە9وتى رێبە لە -
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وتى رێبڕڕڕڕە سڕڕڕڕتپابى  لڕڕڕڕەنڕڕڕڕاوا  د  رزا بڕڕڕڕەا و  ا باڵوبڕڕڕڕراو 1 سڕڕڕڕپابى ژمڕڕڕڕار ا د سڕڕڕڕتەد 
  .و باڵوبرد  2018ە12ە9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاکى.ئەمەش نمونەیە  لە بەرگى یەکەمى باڵوکراوەا دەستەا دەس
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 فهرمانگهى لێکۆڵینهوەکانكانى یه چاالكیکارو

 

 

 

 

 

 

 

کڕڕاری سڕڕەرەکی ئاشڕڕکراکردنی حاڵەتەکڕڕانی گەنڕڕدەڵی و کڕڕۆکردنەوەی زانیڕڕاری دەربارەیڕڕان بە 

تنڕی هەواڵ و زانیڕاری و سڕکااڵکان وە لێکڕۆڵینەوە ریەکڕان وەرگیپشت بەستن بە دەزگا هونەر

  لە یاسڕڕایی دەسڕڕتە ئامڕڕاژەی پێکڕڕراوە بە پێڕڕی ٧ مڕڕاددەی یەکەمە  لە تاوانەکڕڕانی گەنڕڕدەڵی کە لە

یاسڕای دەسڕتە وە پاڵپشڕت و   ١٩٦٩  ساڵی  ١١١ماددەکانی یاسای سزادانی  ێراقی ژمارە  

ی سڕزایی و رێنماییەکڕانی رێکخسڕتنی کڕاری لێکڕۆڵینەوەی دەسڕتە یڕبەیاسای بنەماکڕانی دادگەر

ری چڕڕاودێری خەرج کڕڕردن و وەرگڕڕرتن و  ، هاوکڕڕاریکردن لە بڕڕوا٢٠١٦سڕڕاڵی  ٣ژمڕڕارە  

مایەکانی هەرێم و ڕێگاکانی بەڕێوەبردنی، هێنڕانەوەی ئەو تۆمەتبڕارانەی سەر رەفتارکردن بە
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 ،ەی بڕڕۆ دەرەوە ڕفێنڕڕدراوننانمایەو سڕڕاماسڕڕەرە، گەڕانڕڕدنەوەی ئەووبڕڕۆ دەرەوە ڕایڕڕان کڕڕردو

 کردنی زانیاری و لێکۆڵینەوەی هاوبەشی نێودەوڵەتی.ڕئاڵوگۆ

تاوانەکانی گەندەڵی بە سە قۆنڕاغ  ەەبارەت بە لێکۆڵینەوە لسەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان کاری ف

ەری دەسڕتە ڵ وەرگرتنی زانیاری و بەدواداچوون بڕۆی، قۆنڕاەی هەواڵڕدەری کە لێکڕۆ :دەبێت

لێکۆڵینەوەی تیا دەکڕات بەبڕە دادوەری لێکڕۆڵینەوە  لێکڕۆڵینەوەی سڕەرەتایی ، قۆنڕاەی داوای 

دا دەکڕڕات لە ژێڕڕر چڕڕاودێری دادوەری دادگڕڕای ێڕڕری دەسڕڕتە لێکڕڕۆڵینەوەی تسڕڕزایی کە لێکڕڕۆڵە

 .لێکۆڵینەوەی دەسپاکی وە هەردوو قۆناغ بە کەیس هەژمار دەکرێت 

 

 

 

 

 ی هەمڕڕوار کڕڕراو بە یاسڕڕای ٢٠١١  بڕڕۆ سڕڕاڵی  ٣بە پێڕڕی یاسڕڕایی دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی ژمڕڕارە  

ی کڕڕاری لێکڕڕۆڵینەوە ژمڕڕارە   پاڵپشڕڕت بە ڕێنمایەکڕڕانی ڕێکخسڕڕتن٢٠١٤  بڕڕۆ سڕڕاڵی  ٧ژمڕڕارە  

  دەسڕڕتەکەمان بەرێوەبەراییەتیەکڕڕان لێکۆڵینەوەکڕڕانی هەر سڕڕە پارێزگڕڕای ٢٠١٦  سڕڕاڵی  ٣ 

هەولێڕڕر سڕڕلێمانی دهڕڕۆك سڕڕەر بە فەرمڕڕانگەی لێکۆڵینەوەکڕڕان  کاریڕڕان وەرگرتنڕڕی زانیڕڕاری بە 

ی  هەموو رێگاکانی وەرگرتن و سڕە قۆنڕاغ دەبرێڕت قۆنڕاەی  زانیڕاری  و  داوای هەواڵڕدەر

لە  ٢٠١٨و  داوای سڕڕڕڕزای  بڕڕڕڕۆیە وردەکڕڕڕڕاری کڕڕڕڕۆی گشڕڕڕڕتی ئەوزانیاریڕڕڕڕانەی کە لە سڕڕڕڕاڵی 

تۆمارەکڕڕڕڕانی بنەرەتڕڕڕڕی بەڕیوەبەرایەتیەکڕڕڕڕان تۆمڕڕڕڕار کڕڕڕڕراوە رێکڕڕڕڕاری وەرگیڕڕڕڕراو تیایڕڕڕڕدا و 

 بەدواداچوون وە لێکۆڵینەوە یان بۆ ئەنجام دراوە بۆتان شی دەکینەوە

اریهکیییان و داوای ههواڵیییدەری و داوای تێبینیییی: به هیییۆی اییییاوازی رێگاکیییانی هیییاتنی زانی

 سزایی کۆی گشتی ئامارەکان یهك ناگرێتهوە.

بە شڕڕڕێوەیەکی گشڕڕڕتی لە فەرمڕڕڕانگەی لێکۆڵینەوەکڕڕڕان قۆنڕڕڕاەی یەکەم  کڕڕڕۆی گشڕڕڕتی  زانیڕڕڕاری 

  زانیڕڕڕاری  قۆنڕڕڕاەی دووەم داوایڕڕڕی ٧٦بڕڕڕریتیە لە   ٢٠١٨هڕڕڕاتوو تۆمڕڕڕار کڕڕڕراو بڕڕڕۆ سڕڕڕاڵی 

  ئەو داوا ٢٢٦سڕڕڕڕە یەم داوای سڕڕڕڕزایی بڕڕڕڕریتیە لە    قۆنڕڕڕڕاەی ٩٠هەواڵڕڕڕڕدەری بڕڕڕڕریتیە لە  

سڕڕزاییانەی کە بە بڕیڕڕاری بەڕێڕڕز دادوەری دادگڕڕای لێکڕڕۆڵینەوە ڕەوانەی دادگڕڕای تایبەتمەنەنڕڕد 

  داوایی سزایی داوای سزایی ڕەوانە کراو بەپێی تایبەتمەندی جڕۆری ١١١کراون بریتیە لە  

  ئەو داوا سڕزاییانەی ١٠٣سڕزایی    کۆی گشڕتی بڕیارەکڕانی داخسڕتنی داوای ٣٨و شوێنی  

   داوایی سزایی ١٨٤کە لە ژێر لێکۆڵینەوەدان بریتین لە  
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وردەکاریهکیانی تییایبهت به ئامییاری بهڕێیوەبهرایهتی لێکییۆڵینهوەی ههولێییر بهم شییێوەی الی 

 خوارەوەیه

  ٢٩بڕریتیە لە   ٢٠١٨لە قۆناەی یەکەم  کۆی گشتی  زانیاری هاتوو تۆمڕار کڕراو بڕۆ سڕاڵی 

  قۆنڕاەی سڕە یەم داوای سڕڕزایی ٢٠زانیڕاری  قۆنڕاەی دووەم داوایڕی هەواڵڕدەری بڕریتیە لە  

  ئەو داوا سڕڕڕڕزاییانەی کە بە بڕیڕڕڕڕاری بەڕێڕڕڕڕز دادوەری دادگڕڕڕڕای لێکڕڕڕڕۆڵینەوە ٨٥بڕڕڕڕریتیە لە  

  داوایڕڕی سڕڕزایی داوایڕڕی سڕڕزایی داوای ٤٩ڕەوانەی دادگڕڕای تایبەتمەنەنڕڕد کڕڕراون بڕڕریتیە لە  

  کڕڕۆی گشڕڕتی بڕیارەکڕڕڕانی ٢٤و بەپێڕڕی تایبەتمەنڕڕدی جڕڕۆری و شڕڕوێنی  سڕڕزایی ڕەوانە کڕڕرا

  .٨١  ئەو داوا سزاییانەی کە لە ژێر لێکۆڵینەوەدان بریتین لە  ٣١داخستنی داوای سزایی  

وردەکاریهکانی تایبهت به ئاماری بهڕێیوەبهرایهتی لێکیۆڵینهوەی سیلێمانی بهم شیێوەی الی 

 خوارەوەیه 

  ٣٠بڕریتیە لە   ٢٠١٨تی  زانیاری هاتوو تۆمڕار کڕراو بڕۆ سڕاڵی لە قۆناەی یەکەم  کۆی گش

  قۆنڕاەی سڕە یەم داوای سڕڕزایی ٤٣زانیڕاری  قۆنڕاەی دووەم داوایڕی هەواڵڕدەری بڕریتیە لە  

  ئەو داوا سڕڕڕڕزاییانەی کە بە بڕیڕڕڕڕاری بەڕێڕڕڕڕز دادوەری دادگڕڕڕڕای لێکڕڕڕڕۆڵینەوە ٩٥بڕڕڕڕریتیە لە  

  داوایی سزایی ئەو داوا سڕزاییانەی کە ٣٢ە لە  ڕەوانەی دادگای تایبەت مەنەند کراون بریتی

  داوایڕڕڕی سڕڕڕزایی داوای سڕڕڕزایی ڕەوانە کڕڕڕراو بەپێڕڕڕی ٧٨لە ژێڕڕڕر لێکڕڕڕۆڵینەوەدان بڕڕڕریتین لە  

  .٥٤  کۆی گشتی بڕیارەکانی داخستنی داوای سزایی  ١٠تایبەتمەندی جۆری و شوێنی  

 

ەی دهییۆك بهم شییێوەی الی وردەکاریهکییانی تییایبهت به ئامییاری بهڕێییوەبهرایهتی لێکییۆڵینهو

 خوارەوەیه

  ١٧بڕریتیە لە   ٢٠١٨لە قۆناەی یەکەم  کۆی گشتی  زانیاری هاتوو تۆمڕار کڕراو بڕۆ سڕاڵی 

  قۆنڕاەی سڕە یەم داوای سڕڕزایی ٢٧زانیڕاری  قۆنڕاەی دووەم داوایڕی هەواڵڕدەری بڕریتیە لە  

گڕڕڕڕای لێکڕڕڕڕۆڵینەوە   ئەو داوا سڕڕڕڕزاییانەی کە بە بڕیڕڕڕڕاری بەڕێڕڕڕڕز دادوەری داد٤٦بڕڕڕڕریتیە لە  

  داوایڕی سڕزایی داوایڕی سڕزایی داوای ٣٠ڕەوانەی دادگای تایبەت مەنەند کڕراون بڕریتیە لە  

  کڕڕڕۆی گشڕڕڕتی بڕیارەکڕڕڕانی ٤سڕڕڕزایی ڕەوانە کڕڕڕراو بەپێڕڕڕی تایبەتمەنڕڕڕدی جڕڕڕۆری و شڕڕڕوێنی  

  .٢٦  ئەو داوا سزاییانەی کە لە ژێر لێکۆڵینەوەدان بریتین لە  ١٩داخستنی داوای سزایی  
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 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1ئاماری گشتی رێکارەکانی وەرگیراو لە زانیارییەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە 
 

کۆی گشتی زانیارییەکانی تۆمارکراو 
لە تۆماری بنەڕەتی زانیارییەکانی 

2018 

زانیارییەکان کە توخمی سزایی تێدایە  زانیاری کە دەکەوێتە ژێر ڕکێفی یاسای دەستە
لە تایبەتمەندی دەستە نیە  بەاڵم

 ڕەوانەکراوە

زانیاری تایبەتمەند بە دەستە 
ڕەوانەکراوە بە پێی تایبەتمەندی 

 شوێنیی
 بۆتە داوای هەواڵدەری لە قۆناەی بەدواداچووندایە یەکخراو هەڵگیراو

 3 ە 41 25 ە 7 زانیاری76

 

 

 

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1نی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە ئاماری گشتی رێکارەکانی وەرگیراو لە داوای هەواڵدەرییەکا
کۆی گشتی داوای هەواڵدەریەکانی 
تۆمارکراو لە تۆماری هەواڵدەری  

2018 

داوای هەواڵدەریە 
  41 هەڵگیراوەکان

داوای هەواڵدەریە 
ڕەوانەکراوەکان بە پێی 
 تایبەیمەندی شوێنی

 داوای هەواڵدەریە 
 یەکخراوەکان

 ئەو داوا  
ەواڵدەریانەی بون بە ه

 داوای سزایی

کۆی گشتی داوای هەواڵدەریەکان کە لەژێر 
   داوا199لێکۆڵینەوەدایە  

 سااڵنی پێشوو 2018ساڵی بریارەکانی سااڵنی  بریارەکانی 
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ساڵی 
2018 

 پێشوو

 126 73 10 1 2 36 5 داوا 90

 

 

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1لە داوا سزاییەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە ئاماری گشتی رێکارەکانی وەرگیراو                       
کۆی گشتی داواسزاییەکانی 
تۆمارکراو لە تۆماری 

 2018سزایی  

داوای سزایی 
 یەکخراو

داوای سزایی ڕەوانە کراو بەپێی 
  38تایبەتمەندی جۆری و شوێنی  

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانە کردنی 
  111دادگای تایبەتمەند   داوای سزایی بۆ

کۆی گشتی بڕیارەکانی داخستنی 
  103داوای سزایی  

کۆی گشتی داوا سزاییەکان کە 
   داوا184لەژێر لێکۆڵینەوەدایە  

ساڵی 
201
8 

سااڵی 
 پێشوو

 سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو 2018ساڵی 

 63 121داوای  ١+٦٥ 38 82 ٢9 5 33 4 ٥ داوا 226
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 سۆران
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ئاماری بڕیارەکانی دادوەری دەستگیرکردن و ئامادەکردن لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە 

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1

بڕیاری جێبەجە  کۆی گشتی بڕیاری دادوەریی ژ
 کراو

ە ج ەبێج یارڕیب
 کراونە

 58 82 140 بڕیاری ئامادەبوون 1

 28 ٢9 54 بڕیاری دەستگیر کردن 2

کۆی گشتی بڕیارە  3
 دادوەرییەکان

194 111 86 
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 2018ە1ە1ئاماری الیەنی پەیوەندیداری داوا سزاییەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە 

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو 

ژمارەی داوای  الیەنی پەیوەندیدار ژ
 سزایی

 ٢8 وەزارەتی ناوەخۆ 1

 ١٦ تاکە کەس 2

 31 ەزارەتی دارایی و ئابوریو 3

 8 وەزارەتی کارەبا 4

 5 وەزارەتی سامانە سروشتیەکان 5

 22 وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار 6

 3 دەستەی وەبەر هێنان 7

 2 بەڕێوەبەرایەتی ناحیە 8

 2 دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ 9

 1 پەیمانگای پزیشکی دادوەریی هەولێر 10

 1 ناحیەی گوێڕبنکەی پۆلیسی  11

 1 سایلۆی مەخمور 12

 ٥ ئەنجومەنی دادوەریی 13

ب. گ. بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی  14
 ئافرەتان 

٢ 

 1 ب. گ. ئاسایشی هەولێر 15

 3 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو 16

 ٣ وەزارەتی کارو کاروباری کۆمەاڵیەتی 17

 1 ئاژانسی پاراستنی هەرێم 18

 1 تایبەتزانکۆی  19

 4 وەزارەتی تەندروستی 20

 4 وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی 21

 15 وەزارەتی داد 22

وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفال  23
 کراوان

4 

 1 قەزا 24

 2 پارێزگا 25

 1 وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن 26

 1 پەیمانگای زانستە ئیسالمییەکان 27

 8 تی پەروەردەوەزارە 28

 ١ ئەنجومەنی وەزیران ٢٩

 ٢ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ٣٠

 6 وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی  یرا  ٣١

 ١ وەزارەتی خوێندنی بااڵی  یراقی  ٣٢

 ١ دەزگای گشتی کاروباری مین ٣٣

 3 بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانانی گەرمیان ٣٤
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 ٢ بەرێوەبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی ٣٥

مەڵبەندی تەندروستی گرتووخانەی فیدراڵی  ٣٦
 چەمچەماڵ

١ 

 ٢ نوێنەرایەتی وەزارەتی پەروەردەی  یرا  ٣٧

 ١ کۆمپانیا ٣٨

 ٢ پۆلیسی گومرگی راپەرین ٣٩

 ١ ڕێکخراوی کۆمەڵەی مەدەنی ٤٠

 ١ کۆمەڵەی مانگی سووری  ێراقی ٤١

 5 نەپێگری بە دەستەبەری ٤٢

 ٢ شەسازیوەزارەتی بازرگانی و پی ٤٣

 ١ بانکی ناوەندی  یراقی ٤٤

 3 وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێبوون 45

 ١ بەرێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەرانی سلێمانی 46

 ١ رێکخراوە ناحکومییەکان 47

 ١ سەندیکای پارێزەران 48

 ١ فەرماندەی هێزی زێڕەڤانی 19

 210 کۆی گشتی 

 

 2018ە1ە1یاسایی لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە ئاماری تۆمەتباران بە پێی ماددەی 

 2018ە١٢ە٣١تاوەکو 

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ

 11 ی.س 332 1
 8 ی.س 331 2
 ١٠ ی.س 341 3
 71 ی.س 340 4
لە  47،48،49بە دەاللەتی ماددەکانی  315 5

 ی.س
١ 

 4 ی.س 330 6
 1 ی.س 339 7
 3 ی.س 335 8
 ٢ ی.س 289-29٨ 9
 2 ی.س  319 10
 23 ی.س 316 11
 1 ی.س 287 12
 5 ی.ب.د 119 13
 7 ی.س 307 14
 ٢ ی.س 310 15
 4 ی.س 312 16
 29 ی.س 315 17
 ٩ ی.دەسپاکی 15 18
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 1 ی.س 453 19
 1 ی.س 279 20
 ٣ ی.س ٣٢٢ ٢١
 ١ ی.س ٤٦٠ ٢٢
 1 ی.س٢٤٠ 23
 1 ی.س245 24
 1 ی.س329 25
 1 ی.س318 26
 203 کۆی گستی 
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 2018ە1ە1ماری تۆمەتباران بە پێی پۆستی وەزیفی لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە ئا

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو 

 ژمارە پۆستی وەزیفی ژ

 ٢ وەزیر 1

 1 سەرۆکی دەستە 2

 3 سەرۆکی شارەوانی 3

 1 بەڕیوەبەری ژمێریاری 4

 73 فەرمانبەر 5

 ٩ ئەفسەری پۆلیس 6

 8 ڕێپێدراوی پۆلیس 7

 ٣ ری گشتیبەڕێوەبە 8

 41 بەڕێوەبەر 9

 ٣ خاوەن کۆمپانیا 10

 ١8 کاسب 11

 1 شۆفێر 12

 1 پڕۆفیسۆر 13

 1 رۆژنامەنووس 14

 1 نەقیبی خانەنیشینی پێشمەرگە 15

 ٧ هاواڵتی 16

 1 مالزمی خانەنیشنی پێشمەرگە 17

 1 جێگری بەڕێوەبەر 18

 1 لیوا رکن 19

 4 نەپێگری بە دەستەبەری ٢٠

 ٢ ەبەری ناحیەبەرێو ٢١

 ١ بەرێوەبەری کارگێڕی ٢٢

 ٣ پارێزەر ٢٣

 ١ سەرپەرشتیاری هونەری ٢٤

 ٣ مامۆستا ٢٤

 ١ بەڕێوەبەری خانەنشین ٢٥

 ٢ کارمەند ٢٦

 ١ نوێنەری کۆمپانیا ٢٧

 ١ قائیمقام ٢٨

 2 نقیب ٢٩

 ١ ئەندازیار 30

 198 کۆی گشتی 
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ن بە پێی چارەنووسیان لە کاتی ڕەوانەکردنی دۆسییەکانیان بۆ دادگای ئاماری تۆمەتبارا

 2018ە١١ە30تاوەکو  2018ە1ە1تایبەتمەند لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان لە 

 

 112 کۆی گشتی داوای ڕەوانەکراو بۆ دادگای تایبەتمەند #

 15 تۆمەتباری هەاڵتوو 1

 ٣٦ تۆمەتباری ڕاگیراو 2

 138 راوتۆمەتباری دەستەبەرک 3

 189 کۆی گشتی تۆمەتباران 
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 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1بڕی پارەی گەڕێندراوە لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان 

 

 

 

ناوی 

 بەڕێوەبەرایەتی

 بەهای گەندەڵی خەمڵێندراو  

  قیمە المقدرە للفساد 

 بڕی پارەی دەست بەسەردا گیراو 

  قیمە االموال المضبوطە 

ەبەهای گەڕێندراو  

  قیمە المال المستردە 

دوو سەد و حەفتاو  274،842،885،200 هەولێر

چوار ملیار و هەشت سەد و چل و دوو 

ملیون و هەشت سەد و هەشتا و پێنا هەزار 

 و دوو سەد

سە ملیار دینار  3000000000 ە

 مانگانە

ملیار دینار ساالنە 36واتە   

تەنها بیست  22.735.401.094 سلێمانی

ەوت سەدوسی و پێنا ملیۆن ودووملیار وح

ت و ەوچوار سەد و یە  هەزار و نەو

 چوار دینار

تەنها حەڤدە ملیۆن و  17.045.000

 چل و پێنچ هەزار دینار

تەنها دوو ملیار  082.50012.38.

و سە سەدو هەشتاو یە  ملیۆن و 

هەشتاو دوو هەزار و پێنا سەد 

 دینار

دینار ٨٥٥،١٩٨،٥٥٧ دهۆك  ە ە 

تهنها دوو سهد و  20،819.252275،7 کۆی گشتی

دهفتا و پێنج ملیار و دهوت سهد و بیست 

ملیون و ههشت سهد و نۆزدە ههزار و 

 دوو سهد و پهناا و دوو دینار

تهنها دهڤدە ملیۆن  17.045.000

 و چل و پێنچ ههزار دینار

 پێنجتهنها  082.5001.385.

ملیار و سێ سهدو ههشتاو یهک 

 ملیۆن و ههشتاو دوو ههزار و

 پێنج سهد دینار
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 ٢٠١٨ێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەکان بۆ ساڵی ڕرێگاکانی هاتنی زانیاری بۆ هەرسە بە

 ٢٠١٨بۆ ساڵی  ی هەولێرێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەڕرێگاکانی هاتنی زانیاری بۆ بە

له رێکخستنی کاری  ٤ەی پهراوێزی دادوەر ی  لیکۆڵینهوەی دەسپاکی پاڵپشت به مادد سکاى ئیمێڵی دەسته راپۆرت ههواڵدەر
 تۆمار کراو وەک داوای ههواڵدەری و سزایی لێکۆڵینهوە ی دەسته

 داواکاری گشتی دادگاکانی تر نوسراوی پهرلهمان

3 4 2 20 65 2 49 2 

 

 ٢٠١٨بۆ ساڵی ی سلێمانی ێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەڕرێگاکانی هاتنی زانیاری بۆ بە

نووسراوی  سکاى ههواڵدەر
 الیهنهکان

پهراوێزی دادوەری لێکۆڵینهوەی دەسپاکی به پێی  مێڵی دەستهئی
 له رێکخستنی کاری لێکۆڵینهوەی دەسته ٤ماددە ی

 ٦زانیاری زارەکی به پێی ماددەی 
 ( له رێکخستنی کاری دەسته١بڕگه )

راپۆرتی 
 الیهنهکان

داواکاری 
 گشتی

 رۆژنامه پهرلهمان دادگاکانی تر

25 16 12 4 7 1 ٢ ٢ ٢٥ ٥ ١٢ 

 

 ٢٠١٨بۆ ساڵی ی دهۆك ێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەڕگاکانی هاتنی زانیاری بۆ بەرێ

 دەستهی دەسپاکی ههواڵدەری نهێنی ههواڵدەر دەنگۆی نادیار

9 2 1 5 
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 ٢٠١٨ڕێگاکانی هاتن لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان بۆ ساڵی 

 74 دادگاکانی تر
له رێکخستنی کاری  ٤ماددەی پهراوێزی دادوەر ی  لێکۆڵینهوەی دەسپاکی پاڵپشت به 

 لێکۆڵینهوە ی دەسته
72 

 36 سکاى

 30 ههواڵدەر

 16 ڕاپۆرت

 9 دەنگۆی نادیار

 7 داواکاری گشتی

 6 ئیمێڵی دەسته

 5 دەستهی دەسپاکی 

 4 نووسراوی پهرلهمان 

 2 ڕۆژنامه

 1 ههواڵدەری نهێنی
 1 اری دەستهله رێکخستنی ک( ١)بڕگه  ٦زانیاری زارەکی به پێی ماددە 
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الیەنی پەیوەندیداری داوا سزاییەکان کە زۆرترین داوای لەسەر تۆمار کراوە لە فەرمانگەی 

 لێکۆڵینەوەکان

 ژمارەی داوا الیهن

 داوا 29 وەزارەتی دارایی و ئابووری

 داوا 26 وەزارەتی ناوەخۆ

وەزارەتی شارەوانی و گهشت 
 وگوزار

 داوا 19

 

 لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان ەتبارانزۆرترین پۆستی وەزیفی تۆم

 ژمارە پۆست

 69 فهرمانبهر

 39 ێوەبهرڕبه

 زۆرترین ماددەی تاوان  لە فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکان

 ژمارە ماددەی یاسایی

 67 ی. س 340

 23 ی.س 315

 22 ی.س 316
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 ٢٥/١٢/٢٠١٨تا  ١/٢٠١٨ /١ئاماری گشتی بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی )ههولێر( له  

کۆی گشتی زانیارییەکانی تۆمارکراو 
لە تۆماری بنەڕەتی زانیارییەکانی 

2018 

زانیارییەکان کە توخمی سزایی  زانیاری کە دەکەوێتە ژێر ڕکێفی یاسای دەستە
تێدایە بەاڵم لە تایبەتمەندی دەستە نیە 

 ڕەوانە کراوە

زانیاری تایبەتمەند بە دەستە 
ڕەوانەکراوە بە پێی 

 نییتایبەتمەندی شوێ
 بۆتە داوای هەواڵدەری لە قۆناەی بەدواداچووندایە یەکخراو هەڵگیراو

 3 ە 10 14 ە ٢ 29
 

کۆی گشتی داوای هەواڵدەرییەکانی 
 تۆمارکراو لە تۆماری هەواڵدەری  

داوای هەواڵدەرییە  داوای هەواڵدەرییە هەڵگیراوەکان
ڕەوانەکراوەکان بە پێی 
 تایبەیمەندی شوێنی

 ەرییە داوای هەواڵد
 یەکخراوەکان

 ئەو داوا 
هەواڵدەرییانەی بوون بە 

 داوای سزایی

کۆی گشتی داوای هەواڵدەرییەکان کە 
   داوا93لەژێر لێکۆڵینەوەدایە   

بڕیارەکانی 
ساڵی 
2018 

بڕیارەکانی سااڵنی 
 پێشوو

داوای سووراوەی  2018ساڵی 
 سااڵنی پێشوو

 ٧5 ١8 1 ە ١ ٢ ١ 20
 

کۆی گشتی 
یەکانی داواسزای

تۆمارکراو لە تۆماری 
 2018سزایی  

داوای سزایی 
 یەکخراو

داوای سزایی ڕەوانە کراو بەپێی 
  ٢٤تایبەتمەندی جۆری و شوێنی   

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانە کردنی 
  ٤٩داوای سزایی بۆ دادگای تایبەتمەند   

کۆی گشتی بڕیارەکانی داخستنی 
  ٣1 داوای سزایی

کۆی گشتی داوای 
ەکان کە لەژێر سزایی

 داوا81لێکۆڵینەوەدایە 

٢٠١
٨ 

سااڵنی 
 پێشوو

سوراوەی سااڵنی  2018ساڵی 
 پێشوو

سوڕاوەی سااڵنی  2018ساڵی 
 پێشوو

ساڵی 
2018 

سوڕاوەی سااڵنی 
 پێشوو

سوڕاوەی  2018ساڵی 
سااڵنی 
 پێشوو

ای داو( ١+ )2٠ ١٠  41 8 5 19 ٣ ١ 85

 سۆران
47 33 
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لێکۆڵینهوەی ۆ دەستگیرکردن و ئامادەکردن له بهڕێوەبهرایهتی ئاماری بریارەکانی دادوەر ب

 ١٢/2018 /٢٥تاوەکو  ١/١/2018)ههولێر( له  

بڕیاری جە بە جە  کۆی گشتی بڕیاری دادوەریی ژ
 کراو

ە ج ەب ەج یارڕیب
 کراونە

 42 27 69 بڕیاری ئامادەبوون 1

 9 ٢ 11 بڕیاری دەستگیر کردن 2

کۆی گشتی بڕیارە  3
 ەکاندادوەریی

80 29 51 

 

( بڕیاری تری ئامادەکردن له ساىنی پێشوو دەرچووە ٩( )٢٠١٨اگه له بڕیارەکانی ئامادەکردنی ساڵی ) -١تێبینی / 

 ( بووە .٢٠١٨بهىم اێ به اێ کردنی لهساڵی )

ه اێ کراوە( اێ ب٢٠١٨له  ساڵی ) ( بڕیاری دەستگیر کردن له ساىنی پێشوو دەرچوو بهىم٦)  -٢                 
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 ٢٥/١٢/٢٠١٨ - ١/١/٢٠١٨ێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی ههولێر له ڕبه لهدەستگیرکردن وئامادەکردن  بۆ  یارەکانی دادوەرڕئاماری ب

 

یهکسهر به دەستهبهری  اێبه اێ نهکراو اێبهاێ کراو ئامادەکردن
 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو راگیراو دوای به دەستهبهری ئازادکراو

69 27 42 24 3 / / 

 بڕیاری ئامادەکردنی ساىنی پێشوو که 
 بووە ٢٠١٨بهاێ کردنهکهی له ساڵی اێ

یهکسهر به دەستهبهری 
 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو راگیراو دوای به دەستهبهری ئازادکراو

9 
 

9 / / / 

 

یهکسهر به دەستهبهری  اێبه اێ نهکراو اێبهاێ کراو دەستگیرکردن
 زادکراوئا

راگیراو دوای به دەستهبهری 
 ئازادکراو

 چارەنووس دواخراو ڕاگیراو

11 ٢ 9 ١ ١ / / 

 ی ساىنی پێشوو که دەستگیرکردنبڕیاری  
 بووە ٢٠١٨دنی له ساڵی اێبهاێ کر

یهکسهر به دەستهبهری 
 ئازادکراو

راگیراو دوای به دەستهبهری 
 ئازادکراو

افراج  ڕاگیراو
 کراو

 چارەنووس دواخراو

٤ / / ٢ ٦ / 

 



2018ساڵی  بۆ هەرێمی کوردستان دەسپاکى ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی  

 

 

54 

 

ئاماری الیهنی پهیوەندیداری داوا سزاییهکانی بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی )ههولێر  (له  

 ٢٥/١٢/2018تاوەکو   2018/١/١

ژمارەی داوای  الیەنی پەیوەندیدار ژ
 سزایی

 20 وەزارەتی ناوخۆ ١

 12 تاکە کەس ٢

 6 وەزارەتی دارایی ٣

 3 وەزارەتی کارەبا ٤

 ٣ تی سامانە سروشتیەکانوەزارە ٥

 13 وەزارەتی شارەوانی ٦

 3 دەستەی وەبەرهێنان ٧

 2 ناحیە بەرێوەبەرایەتی ٨

 ٢ دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ٩

 ١ هەولێر یپەیمانگەی پزیشکی دادوەری ١٠

 ١ بنکەی پۆلیسی ناحیەی گوێر ١١

 ١ سایلۆی مخمور ١٢

 1 ئەنجومەنی دادوەری ١٣

تی گشتی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی بەڕێوەبەرایە ١٤
 ئافرەتان

1 

 ١ بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر ١٥

 ١ پەیمانگەی زانستە ئیسالمیەکان ١٦

 ١ ئەنجومەنی وەزیران ١٧

 ٢ وەزارەتی تەندروستی ١٨

 4 وەزارەتی داد ١٩

 ١ وەزارەتی خوێندنی بااڵ ٢٠

 ١ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی ٢١

 2 وەزارەتی پەروەردە ٢٢

 1 رێکخراوە ناحکومییەکان 23

 ١ سەندیکای پارێزەران 24

 ١ فەرماندەی هێزی زێرەڤانی 25

 ٨٥ کۆی گشتی 
 

ئاماری تۆمهتباران به پێی ماددەی یاسایی له بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی )ههولێر( له  

 ٢٥/١٢/2018تاوەکو  2018/١/١

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ

 9 ی.س ٣٣٢ ١

 ٢ ی.س٣٣١ ٢

 ٧ ی.س٣٤١ ٣

 59 ی.س٣٤٠ ٤

 ١ ٤٧،٤٨،٤٩به دەاللهتی ماددەکانی  ی.س٣١٥ ٥
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١ ٤٦٠ ٦ 

١ ٣٣٠ ٧ 

 80 کۆی گشتی 

 

ئاماری تۆمهتباران به پێی پۆستی وەزیفی له بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی )ههولێر( له 

 ٢٥/١٢/2018تاوەکو  2018/١/١

 ژمارە پۆستی وەزیفی ژ

 ٢ وەزیر ١

 ١ سەرۆکی دەستە ٢

 3 سەرۆکی شارەوانی ٣

 ١ ێوەبەری ژمێریاریڕبە ٤

 42 فەرمانبەر ٥

 ٢ ئەفسەری پۆلیس ٦

 8 رێپێدراوی پۆلیس ٧

 ٢ بەڕێوەبەری ناحیە ٨

 ١ بەڕێوەبەری گشتی ٩

 ١ هاواڵتی ١٠

 ١ بەڕێوەبەری کارگێری ١١

 3 پارێزەر ١٢

 ٧ کاسب ١٣

 ٤ بەڕێوەبەر ١٤

 1 نقیب 15

 ١ ئەندازیار 16

 80 کۆی گشتی 

 

یهکانیان بۆ دادگای یئاماری تۆمهتباران به پێی چارەنووسیان له کاتی ڕەوانهکردنی دۆس

تاوەکو   ١/2018 /١تایبهتمهند له بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی  )ههولێر(له 

٢٥/١٢/2018 

 

 50 کۆی گشتی داوای ڕەوانەکراو بۆ دادگای تایبەتمەند ژ

 5 تۆمەتباری هەاڵتوو 1

 13 تۆمەتباری ڕاگیراو 2

 ٨5 تۆمەتباری دەستەبەرکراو 3

 ١03 کۆی گشتی تۆمەتباران 4
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تاوەکو  ١/١/2018بڕی پارەی گهڕێندراوە له بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی )ههولێر(له 

٢٥/١٢/2018 

 

 بەهای گەندەڵی خەمڵێندراو   ژمارەی سکااڵ ژ

اد  قیمە المقدرە للفس  

 بڕی پارەی دەست بەسەردا گیراو 

  قیمە االموال المضبوطە 

 بەهای گەڕێندراوە

  قیمە المال المستردە 

1 48  

2018ە1ك  

19  

2018ە1ك  

سە ملیار و حەوت  3700000000

 سەد ملێۆن دینار
 ە ە

سە ملیار و حەوت  3700000000 کۆی گشتی 2

 سەد ملێۆن دینار
 ە ە

خ 19 3

2018ە1ك  

سە ملیار  0000300000  ە ە

 دینار مانگانە

2017ە1  ك4 4 دوو سەد و  271،142،885،200 

حەفتا ملیار و سەد و چل و دوو ملیون 

و هەشت سەد و هەشتا و پێنا هەزار 

 و دوو سەد دینار
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 ٣١/١٢/2018تاوەکو  1/1/2018ئاماری گشتی بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی سلێمانی له 

ۆمارکراو کۆی گشتی زانیارییەکانی ت
لە تۆماری بنەڕەتی زانیارییەکانی 

2018 

زانیارییەکان کە توخمی سزایی تێدایە  زانیاری کە دەکەوێتە ژێر ڕکێفی یاسای دەستە
بەاڵم لە تایبەتمەندی دەستە نیە ڕەوانە 

 کراوە

زانیاری تایبەتمەند بە دەستە 
ڕەوانەکراوە بە پێی تایبەتمەندی 

 شوێنی
 بۆتە داوای هەواڵدەری ناەی بەدواداچووندایەلە قۆ یەکخراو هەڵگیراو

 ە ە 21 7 ە 2 زانیاری30

 

کۆی گشتی داوا هەواڵدەرییەکانی 
تۆمارکراو لە تۆماری هەواڵدەریی  

2018 

داوا هەواڵدەرییە  داوای هەواڵدەرییە هەڵگیراوەکان
ڕەوانەکراوەکان بە پێی 
 تایبەیمەندی شوێنی

 داوا هەواڵدەرییە 
 یەکخراوەکان

 ەو داوا ئ
هەواڵدەرییانەی بوون بە 

 داوای سزایی

کۆی گشتی داوا هەواڵدەرییەکان کە لەژێر 
   داوا40لێکۆڵینەوەدایە  

ساڵی 
2018 

 سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو

 9 31 6 1 1 ە 4 داوا43

 

کۆی گشتی داواسزاییەکانی 
تۆمارکراو لە تۆماری 

 2018سزایی  

داوای سزایی 
 اویەکخر

داوای سزایی ڕەوانە کراو بەپێی 
  10تایبەتمەندی جۆری و شوێنی  

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانە کردنی 
  32داوای سزایی بۆ دادگای تایبەتمەند  

کۆی گشتی بڕیارەکانی داخستنی 
  54داوای سزایی  

کۆی گشتی داوا سزاییەکان کە 
   داوا78لەژێر لێکۆڵینەوەدایە  

 سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  پێشوو سااڵنی 2018ساڵی 

 25 53 36 18 22 10 ە 10 4 داوا95
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ئاماری بڕیارەکانی دادوەر بۆ  دەستگیرکردن و ئامادەکردن لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی 

 2018ە12ە31تاوەکو  2018ە1ە1سلێمانی لە 

 

بڕیاری جە بە جە  گشتیکۆی  بڕیاری دادوەری ژ
 کراو

ە ج ەب ەج یارڕیب
 کراونە

 15 41 56 بڕیاری ئامادەبون 1

 12 18 30 بڕیاری دەستگیر کردن 2

کۆی گشتی بڕیارە  3
 دادوەرییەکان

86 59 27 
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ئاماری الیەنی پەیوەندیداری داوا سزاییەکانی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی لە 

 2018ە١٢ە٣١تاوەکو  2018ە1ە1

 

ژمارەی داوای  الیەنی پەیوەندیدار ژ
 سزایی

 1 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو 1

 1٧ وەزارەتی دارایی و ئابووری 2

 9 وەزارەتی داد 3

 ٤ تاکە کەس 4

 1 وەزارەتی شەهیدان و ئەنفال کراوان 5

 1 قەزا 6

 2 پارێزگا 7

 ٧ وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار 8

 1 وەزارەتی کارەبا 9

 1 وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن 10

 ٦ وەزارەتی ناوخۆ 11

 2 وەزارەتی سامانە سروشتیەکان 12

 5 وەزارەتی پەروەردە 13

 2 وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 14

 ٢ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ١٥

 ١ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی  یرا  ١٦

 ١ رەتی خوێندنی بااڵی  یراقی وەزا ١٧

 ١ دەزگای گشتی کاروباری مین ١٨

 3 بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانانی گەرمیان ١٩

 ٢ بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی ٢٠

مەڵبەندی تەندروستی گرتووخانەی فیدراڵی  ٢١
 چەمچەماڵ

١ 

 ٢ نوێنەرایەتی وەزارەتی پەروەردەی  ێرا  ٢٢

 ١ کۆمپانیا ٢٣

 ٢ سی گومرگی راپەرینپۆلی ٢٤

 ٢ وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی ٢٥

 ١ بەرێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەرانی سلێمانی ٢٦

 ١ مەڵبەندی تەندروستی حاجی تان ٢٧

 79 کۆی گشتی 

 

ئاماری تۆمهتباران به پێی ماددەی یاسایی له بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی سلێمانی له 

 ٣١/١٢/2018کو تاوە 1/1/2018

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ
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 ٥ ی.س 307 1

 2 ی.س 310 2

 2 ی.س 312 3

 23 ی.س 315 4

 21 ی.س 316 5

 1 ی.س 319 6

 1 ی.س 330 7

 ١ ی.س 331 8

 11 ی.س 340 9

 3 ی.س 341 10

 9 ی.دەسپاکی 15 11

 1 ی.س 453 12

 1 ی.س 335 13

 1 ی.س 279 14

 2 ی.س 332 15

 3 ی.س 322 16

 1 ی.س 289-298 17

 88 کۆی گشتی 

 

ئاماری تۆمەتباران بە پێی پۆستی وەزیفی لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی سلێمانی لە 

 2018ە١٢ە٣١تاوەکو  2018ە1ە1

 ژمارە پۆستی وەزیفی ژ

 31 بەڕێوەبەر 1

 3 خاوەن کۆمپانیا 2

 6 کاسب 3

 23 فەرمانبەر 4

 1 شۆفێر 5

 1 پڕۆفیسۆر 6

 1 ژنامە نووسڕۆ 7

 1 نەقیبی خانەنشینی پێشمەرگە 8

 6 هاواڵتی 9

 1 مالزمی خانەنشینی پێشمەرگە 10

 1 جێگری بەڕێوەبەر 11

 1 بەڕێوەبەری گشتی 12

 1 لیوا رکن 13

 5 پۆلیس 14

 1 سەرپەرشتیاری هونەری 15

 3 مامۆستا 16

 1 بەڕێوەبەری خانەنشین 17
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 2 کارمەند 18

 1 انیانوێنەری کۆمپ 19

 ١ قایمقام 20

 1 نقیب 21

 2 مالزم اول 22

 94 کۆی گشتی 

 

 

ئاماری تۆمهتباران به پێی چارەنووسیان له کاتی ڕەوانهکردنی دۆسییهکانیان بۆ دادگای 

تاوەکو  1/1/2018تایبهتمهند له بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی سلێمانی له 

٣١/١٢/2018 

 

 32 دادگای تایبەتمەندکۆی گشتی داوای ڕەوانەکراو بۆ  ز

 4  هەاڵتوو تۆمەتباری ئامادە نە بوو  1

 19 تۆمەتباری ڕاگیراو 2

 38 تۆمەتباری دەستەبەرکراو 3

 61 کۆی گشتی تۆمەتباران 4
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 30/١١/2018تاوەکو  1/1/2018بڕی پارەی گهڕێندراوە له بهڕێوەبهرایهتی لێکۆڵینهوەی سلێمانی له 

 ندەڵی خەمڵێندراو  بەهای گە ژمارەی سکااڵ ژ
  قیمە المقدرە للفساد 

 بڕی پارەی دەست بەسەردا گیراو 
  قیمە االموال المضبوطە 

 بەهای گەڕێندراوە
  قیمە المال المستردە 

دوو ملیار و هەشتاویەك  2081268294 2018ە2  ك6 1
ملێۆن دووسەد وشەست و هەشت هەزار 

 و دووسەد ونەوەد و چوار دینار

 ە ە

چوار ملێۆن و نۆسەد و بیست و پێنا  4925000 ە 2018ە2  ك49 2
 هەزار دینار

چوار ملێۆن و نۆسەد و بیست و پێنا  4925000
 هەزار دینار

یازدە ملێون و دووسەد و هەشتا  11280000 ە 2018ە2  ك49 3
 هەزار دینار

یازدە ملێون و دووسەد و هەشتا  11280000
 هەزار دینار

 سە سەد ملێۆن دینار 300000000 ە ە 2018ە2  ك8 4

 هەشت سەد و چل هەزار دینار 840000 هەشت سەد و چل هەزار دینار 840000 هەشت سەد و چل هەزار دینار 840000 2018ە2  ك33 5

تەنها بیست و هەشت  28،000،000 2017 2  ك53 6
 ملیۆن دینار

تەنها بیست و هەشت ملیۆن  28،000،000 ە
 دینار

تەنها نۆ ملیۆن و  9،448،500 2014 2  ك22 7
چوارسەدو چل و هەشت هەزارە و پێنا 

 سەد دینار

تەنها نۆ ملیۆن و چوارسەدو چل و  9،448،500 ە
 هەست هەزارە و پێنا سەد دینار

تەنها حەوت ملیۆن و دوو  7،290،000 2017 2ك خ١٤ 8
 سەدوو نەوەت هەزار دینار

تەنها حەوت ملیۆن و دوو سەدوو  7،290،000 ە
 زار دینارنەوەت هە

هەژدە ملیار  18،000،000،000تەنها  2016 2خ ك29 9
 دینار

 ە ە

یە  ملیار ونۆسەد و 1،972.299.000 2017 2  ك22 10
حەفتاو دوو ملیۆن و دوو سەدونەوەت و 

 نۆ هەزار دینار

یە  ملیار ونۆسەد و حەفتاو 1،972.299.000 ە
 دوو ملیۆن و دوو سەدونەوەت و نۆ هەزار دینار

 ە ە تەنها حەڤدە ملیۆن دینار 17.000.000 2018 2خ ك38 11
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تەنها چل و حەوت ملیۆن  47.000.000 2018 2  ك20 12
 دینار

 تەنها چل و حەوت ملیۆن دینار 47.000.000 ە

تەنها پێنا سەدو حەفتاو  572.255.300 2018 2  ك66 13
دوو ملیۆن و دوو سەد و پەنجاو پێنا 

 هەزار و سە سەد دینار 

 ە ە

تهنها بیست  22.735.401.094 کۆی گشتی 
ودووملیار ودهوت سهدوسی و پێنج 
ملیۆن وچوار سهد و یهک ههزار و 

 ت و چوار دینارەنهو

تهنها دهڤدە ملیۆن و چل و پێنچ  17.045.000
 ههزار دینار

تهنها دوو ملیار و سێ  2.381.082.500
سهدو ههشتاو یهک ملیۆن و ههشتاو دوو ههزار 

 دینارو پێنج سهد 

 

 

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1ئاماری گشتی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە 

یەکانی تۆمارکراو یکۆی گشتی زانیار
ەکانی ییلە تۆماری بنەڕەتی زانیار

2018 

یەکان کە توخمی سزایی تێدایە یزانیار زانیاری کە دەکەوێتە ژێر ڕکێفی یاسای دەستە
نیە ڕەوانە  بەاڵم لە تایبەتمەندی دەستە

 کراوە

زانیاری تایبەتمەند بە دەستە 
ڕەوانەکراوە بە پێی تایبەتمەندی 

 شوێنی
 بۆتە داوای هەواڵدەری لە قۆناەی بەدواداچووندایە یەکخراو هەڵگیراو

 ە ە 10 4 ە ٣ زانیاری ١٧

 

ەکانی یکۆی گشتی داوا هەواڵدەری
تۆمارکراو لە تۆماری هەواڵدەری  

2018 

 یە هەڵگیراوەکانیەرداوای هەواڵد
 ٣4  

یە یداوا هەواڵدەر
ڕەوانەکراوەکان بە پێی 
 تایبەیمەندی شوێنی

 یە یداوا هەواڵدەر
 یەکخراوەکان

 ئەو داوا 
انەی بوون بە یهەواڵدەری

  ١1 داوای سزایی

یەکان کە لەژێر یکۆی گشتی داوا هەواڵدەر
   داوا66لێکۆڵینەوەدایە  

ساڵی 
2018 

ااڵنی س 2018 سااڵنی پێشوو
 پێشوو

 سااڵنی پێشوو 2018ساڵی 

 42 24 8 3 ە ە 34 0 داوا 27
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ەکانی یکۆی گشتی داواسزای
تۆمارکراو لە تۆماری 

 2018سزایی  

داوای سزایی 
 یەکخراو

داوای سزایی ڕەوانە کراو بەپێی 
  4تایبەتمەندی جۆری و شوێنی  

کۆی گشتی بڕیارەکانی ڕەوانە کردنی 
  30ایبەتمەند  داوای سزایی بۆ دادگای ت

کۆی گشتی بڕیارەکانی داخستنی 
  ١9داوای سزایی  

کۆی گشتی داوا سزاییەکان کە 
   داوا26لەژێر لێکۆڵینەوەدایە  

 سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو 2018ساڵی  سااڵنی پێشوو 2018ساڵی 

 5 ٢1 ٩ 10 19 11 ە 4 ە داوا ٤6
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دەستگیرکردن و ئامادەکردن لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی  بۆ ارەکانی دادوەرئاماری بڕی

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1دهۆك لە 

 

بڕیاری جە بە جە  کۆی گشتی بڕیاری دادوەری ژ
 کراو

بڕیاری جە بە جە 
 نەکراو

 1 14 ١5 بڕیاری ئامادەبون 1

 4 9 13 بڕیاری دەستگیر کردن 2

کۆی گشتی بڕیارە  3
 ەکانیدادوەری

28 23 5 

 

ئاماری الیەنی پەیوەندیداری داوا سزاییەکانی بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە 

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1

ژمارەی داوای  الیەنی پەیوەندیدار ژ
 سزایی

 2 وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو 1

 8 ریووەزارەتی دارایی و ئابو 2

 1 وستیوەزارەتی تەندر 3

 3 وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێبوون 4

 1 ئاژانسی پاراستنی هەرێم 5

 1 زانکۆی تایبەت 6

وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی  7
 زانستی

1 

 2 وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار 8

 ٢ وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی 9

 ١ بانکی ناوەندی  یراقی 10

 ١ ەروەردەوەزارەتی پ ١١

 ١ ڕێکخراوی کۆمەڵەی مەدەنی ١٢

 ١ کۆمەڵەی مانگی سووری  یراقی ١٣

 ٤ وەزارەتی کارەبا ١٤

 ٢ وەزارەتی ناوخۆ ١٥

 2 وەزارەتی داد ١٦

 5 نەپێگری بە دەستەبەری ١٧

وەزارەتی کاروباری شەهیدان و  ١٨
 ئەنفالکراوان

3 

 5 وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ١٩

 ٤٦ کۆی گشتی 
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اماری تۆمەتباران بە پێی ماددەی یاسایی لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە ئ

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1

 ژمارە ماددەی یاسایی ژ

 ٢ ی.س 330 1

 ٥ ی.س 331 2

 1 ی.س 339 3

 ٢ ی.س 335 4

 1 ی.س 289-298 5

 ١ ی.س 319 6

 ٢ ی.س 316 7

 1 ی.س 287 8

 ٥ ی.ب.د 119 9

 ٦ .سی٣١٥ ١٠

 ١ ی.س٣٤٠ ١١

 ٢ ی.س٣١٢ ١٢

 ١ ی.س٢٤٠ ١٣

 ١ ی.س٢٤٥ ١٤

 ١ ی.س٣٢٩ ١٥

 ٢ ی.س٣٠٧ ١٦

 ١ ی.س٣١٨ ١٧

 ٣٥ کۆی گشتی 
 

ئاماری تۆمەتباران بە پێی پۆستی وەزیفی لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە 

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1

 

 ژمارە پۆستی وەزیفی ژ

 1 بەڕێوەبەری گشتی 1

 6 بەڕێوەبەر 2

 ٨ فەرمانبەر 3

 5 کاسب ٤

 4 نەپێگیر بە دەستەبەری ٥

 24 کۆی گشتی 
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ەکانیان بۆ دادگای یئاماری تۆمەتباران بە پێی چارەنووسیان لە کاتی ڕەوانەکردنی دۆسی

 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1تایبەتمەند لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە 

 

 30 اوای ڕەوانەکراو بۆ دادگای تایبەتمەندکۆی گشتی د #

 ٦ تۆمەتباری ئامادە نەبوو  هەالتوو  1

 ٤ تۆمەتباری ڕاگیراو 2

 ١٥ تۆمەتباری دەستەبەرکراو 3

 25 کۆی گشتی  ٤
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 2018ە١٢ە٢٥تاوەکو  2018ە1ە1بڕی پارەی گەڕێندراوە لە بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دهۆك لە 

 بەهای گەندەڵی خەمڵێندراو   ژمارەی سکااڵ ژ
  قیمە المقدرە للفساد 

 بڕی پارەی دەست بەسەردا گیراو 
  قیمە االموال المضبوطە 

 بەهای گەڕێندراوە
  قیمە المال المستردە 

 ە ە دینار 24،440،000 2018 ٣   ك9 1

 ٣   ك٢٦  ٢
٢٠١٧ 

 ە ە دینار٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 ە ە دینار  ١١١،٢٥٦،٧٣١ ٢٠١٨ ٣   ك١٨ ٣

 ٣   ك٢٠   ٤
٢٠١٨ 

 ە ە دینار ١٥٠،٠٠٠

 ٣   ك٢٤  ٥
٢٠١٨ 

 ە ە دینار ١١١،٢٥٦،٧٣١

 ٣   ك٣٦  ٦
٢٠١٨ 

 ە ە دینار 11،000،000

 ە ە دینار 127،975،000 2018 ٣   ك15 ٧

 ە ە دینار 20،780،000 2016 ٣   ك٢٠ ٨

 ە ە دینار15،074،407 2016 ٣   ك٢١ ٩

 ە ە دینار60،000،000 2016 ٣   ك١٩ ١٠

 ە ە دینار54،000،000 2016 ٣   ك70 ١١

   دینار52،000،000 2017 ٣   ك27 ١٢

 ە ە دینار3،344،000 2016 ٣   ك33 ١٣

 ە ە دۆالر100 2016 ٣   ك68 14

 ە ە دۆالر 320،000 ٢٠١٦ ٣   ك٢٤ 15

 ە ە دۆالر ٣000 2016  ٣   ك٦٦ 16

 ە ە دینار 323،100 کۆی گشتی دۆالر 
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 ە ە دینار   ٨٥٥،١٩٨،٥٥٧ کۆی گشتی 
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 کارو چاالکی یهکانی فهرمانگهی یاسایی

 

 

 

 
 
 
 

 

 ئهرکی فهرمانگهی یاسایی

 

 ی هەموار کراو بە یاسای ژمارە ٢٠١١ ی ساڵی  ٣بە پە ی یاسای دەستەکەمان ژمارە  

یەتی   لە الیەن سڕەرۆکا٢٠١٥ ی سڕاڵی  ١٠  کە بە بڕیاری ژمارە  ٢٠١٤ ی ساڵی  ٧ 

 -هەرێمی کوردستانەوە دەرچووە ر ئەرکی فەرمانگەکەمان بەم شێوەیە دیاری کراوە:

پێشکەشڕڕڕکردنی بیڕڕڕروڕا و ڕاوێڕڕڕژ لە پرسڕڕڕە یاسڕڕڕاییەکان کەوا دەخڕڕڕرێنە بەردەم دەسڕڕڕتە و  (1

نوێنەرایەتی کردنی دەستە لەو دە وایانەی لەسڕەری بەرز دەکڕرێتەوە بە بریکڕاری فەرمڕی 

 بێت.کە لە سەرۆکی دەستە دەرکرا
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مورافە ە کردن لەبەردەم دادگا تایبەتمەندەکان لەوەی پەیوەستە بە تاوانەکانی گەنڕدەڵی یڕان  (2

 پێداچوونەوەی ڕێگەکانی تانە لێدان دەربارەیانەوە.

 نوێنەرایەتی کردنی دەستە لەو لیژنە لێکۆڵینەوانەی لەسەر داواکاریی دەستە پێکهێنران. (3

اسڕڕایی تڕڕایبەت بە یاسڕڕاکانی بەڕەنگڕڕاربوونەوەی ئامڕڕادەکردنی لێکڕڕۆڵینەوە و تڕڕوێژینەوەی ی (4

 گەندەڵی و ڕێککەوتننامە نێودەوڵەتیەکانی ئەم بوارە.

 پێشکەشکردن و داواکردنی یارمەتی یاسایی نێودەوڵەتی ئاڵوگۆرکراو. (5

 چاودێری لەسەر دەسپاکی بڕیار و کارەکانی کەرتی گشتی. (6

 ە هەرێمدا.دانانی ڕێنمایی ڕێگەگرتن لە ناکۆکی بەرژەوەندییەکان ل (7

گڕڕرتنە بەری ڕێکڕڕار بڕڕۆ چڕڕاودێریی ئاسڕڕتی دەسڕڕپاکی بڕیڕڕار و کارەکڕڕانی کەرتڕڕی گشڕڕتی و  (8

 دەرکردنی ڕاپۆرتی ناوبەناو لەم بارەیەوە.

 ئامادەکردنی پێشنیار و پڕۆژە یاسا لە بواری  نەهێشتنی گەندەڵی و بەڕەنگاربوونەوەی. (9

فەرمانبەرەکانیڕان لە خشڕڕتەکە کە ژمڕڕارەی  فەرمانگەکەمڕان پێڕک دێڕڕت لەم بەشڕانەی خڕوارەوە

 -:دیاری کراوە

 ژمارە بهشهکان ژمارەی فهرمانبهر

 ١ بەشی داواکان ١١

 ٢ بەشی مشورەت و پێشنیاری ڕەش نووس ٢

 ٣ بەشی چاودێری و چاکسازی کارگێڕی 7

 ٤ بەشی کاروباری یاسایی 2

 ٥ بەشی کارگێڕی گرێبەست٢+8

 34گرێبەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕت ٢+٣2

 فهرمانبهر
 سەرجەم

 

 -ەها ژمارەی فەرمانبەران بە پە ی پسپۆڕییان:هەرو
 ژمارەی فهرمانبهران فهرمانبهران

 ٢٠ فهرمانبهری یاسایی

 8 فهرمانبهری کارگێڕی 

 6 فهرمانبهری خزمهتگوزاری

 ٣4 سهراهمی فهرمانبهران
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 بهشی داواکان
 

 بڕات لڕڕەدواداچڕون د  ڵى بڕڕەنڕد بانى گەیسڕەدواداچڕڕوونى بە ا بڕەێگڕڕاا هۆبڕەڕ شڕى داوابڕان لڕەبە

بێڕت شدارا دادگایی بردن د بە رێم ر و پارێزگابانى هە تن ە تاوان  لەبان بەند ت مەدادگا تایبە

 . یەڵی هەند گە ندا بەیو ا پەو مافى گشتى ئە ك دابۆبی بار لەو 

ەسڕتە ئیقڕامە دەکرێڕت بە وە بە دواداچوونی ئەو داوایانەی کە دەستە ئیقامەی دەکڕات یڕان لەسڕەر د

 مەبەستی داد بینی و تانە لێدان.

وە هەڵسان بە ئەرکی کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ئەو شڕتانەی کە لە تڕاوانی گەنڕدەڵی بە دەسڕت 

چڕڕڕڕڕوون و هەمڕڕڕڕڕاهەنگی دەکڕڕڕڕڕڕات لەگەڵ الیەنە اهڕڕڕڕڕاتوون   وائڕڕڕڕڕد جڕڕڕڕڕرائم الفسڕڕڕڕڕڕاد  وە بە دواد

دنی گەڕاندنەوەی ئەوەی لە گەندەڵی بە دەست پەیوەندیدارەکان و داواکاری گشتی بۆ مسۆگەر کر

 هاتووە لە گشت تاوانەکانی گەندەڵی.

 -  هۆبە پێک دێت:٣ئەم بەشە لە  

 هۆبەی داواکان (1

 هۆبەی جە بە جە کردن و گەڕاندنەوە (2

 هۆبەی بە دواداچوونی کەیسەکانی گەندەڵی پارێزگاکانی  هەولێر ر سلێمانی ر دهۆ  . (3

 

 

( ٢٠١٨تییاوان( له سییاڵی ) –دادگییا تایبهتمهنییدەکانی )کهتیین  کییۆی کهیسییهکانی گهنییدەڵی له

 -لهسهر ئاستی ههرێمی کوردستان بهم شێوەیهیه:

 پارێزگا
دادگای 

 تاوان
دادگای 

 کهتن
 سهراهم گهڕاوەتهوە دسم له دادگایه

 ٧٨ ٨ ٢٠ ٥٠ ٢٧ ٥1 ههولێر

 ٥٩ ٨ ٢ ٤٩ ٢٠ 39 سلێمانی 

 ٥4 ٤ 33 17 ٢7 ٢7 دهۆک

 191 ٢٠ 55 116 ٧4 ١١7 سهراهم

 

 ( دسم بوو.٢٠١٨( ڕەوانهی دادگای تایبهتمهند کرابوو له )٢٠١٧( داوای )٧) //تێبینی
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له  کهیسییه یهکییر کهرەوەکییانی )دسییم( له دادگاکییانی )کهتیین / تییاوان( لهسییهر ئاسییتی ههرێمییی کوردسییتان

 -( :٢٠١٨) یساڵ

 سهراهمی یهکر کهرەوە ئازاد کردن إدانه پارێزگا

 ٢٠ ١٤ ٦ ههولێر

 ٢ ٠ ٢ سلێمانی
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 ٣٣ 6 ٢7 دهۆک

 ٥٥ ٢0 ٣5 سهراهم

 

 

ئهو کهیسانهی که له الیهن دەستهی دەسپاکی پێداچوونهوە ))تمییز(( کیراوە لهسیهر  •

 -(:٢٠١٨ئاستی ههرێمی کوردستان بۆ ساڵی )
داواکییییییییییییییییاری  پارێزگا

ڕاستکردنهوەی 
بڕییییییییییییییییییییییاری 

 پێداچوونهوە

پێییییداچوونهوە 
 )تمییز(

داواکیییییییییییییاری 
ی دەسیییتوەردان
 پێداچوونهوە

کییۆی تییانه 
 لێدان

بڕیارەکیییییییییانی 
 پێداچوونهوە

ئهنایییییییییییامی 
تییییییییییییییییییانهی 

 دەرنهچوو

 ٣ ١ ٤ ١ ١ ٢ ههولێر 

 6 3 9 7 2 ٠ سلێمانی 

 ١ ٨ ٩ ١ ٨ ٠ دهۆک

 ٤ ٩ ١٣ ٢ ٩ ٢ سهراهم
 

تاوان( لهسهر ئاستی ههرێمی  -سهراهم کهیسهکهکانی که له دادگای تایبهتمهندن )کهتن 

 -کوردستان:
و  ٢٠١٦کەیسڕڕڕڕڕڕڕڕەکانی سڕڕڕڕڕڕڕڕالی  ارێزگاپ

  مدور  ٢٠١٧
 سەرجەم ٢٠١٨کەیسی سالی 

 ٧1 ٢1 ٥0 هەولێر

 51 38 ١٣ دهۆ 

 ٥٤ ٢٨ ٢٦ سلێمانی

 176 86 89 سەرجەم
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 -:ناوی مدکوم )إدانه( له پارێزگای ههولێر

 

 

 

 

 

 -ێمانی:ناوی مدکوم )إدانه( له پارێزگای سل

مڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاددەی  ماوەی حوکم پیشە

یاسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕایی 

 حوکم دراو

مڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاددەی 

یاسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕایی 

 إحالە کراو

 ژ ناوی محکوم

 1 ف.ع.ر ٣٣٢ ٣٣٢ ٢٠١٨ە٥ە٦دینار لە بەرواری  ١٠٠,٠٠٠ەرامەکردن بەبڕی  یسپۆل

 2  . .  ٣٣٢ ٣٣٢ ٢٠١٨ە٥ە٦دینار لە بەرواری  ١٠٠,٠٠٠ەرامەکردن بەبڕی  پۆلیس

 3 إ.ع.خ ٣٣٢ ٣٣٢ ٢٠١٨ە٥ە٦دینار لە بەرواری  ١٠٠,٠٠٠ەرامەکردن بەبڕی  پۆلیس

 4 ح.ع.ح ٣٣٢ ٣٣٢ ٢٠١٨ە٥ە٦ەرواری دینار لە ب ١٠٠,٠٠٠ەرامەکردن بەبڕی  پۆلیس

  بڕیڕڕار درا بەنڕڕد کڕڕردن بڕڕۆ مڕڕاوەی یە  سڕڕاڵ و ٢٠١٩ە١ە٢١لە   بەڕێوەبەری گشتی

 یذ کرا.إیقاف تنف

 ٥ ز.م.  ٣١٨ ٣٣٥

  بڕیار درا بە بەند کردن بڕۆ مڕاوەی یە  سڕاڵ و ٢٠١٩ە١ە١٤لە   فەرمانبەری بانک

 یذ کرا.إیقاف  تنف

 ٦ ص.أ.ر ٣٤٠ ٣٤٠

انەی خڕڕاوەنی چاپخڕڕ

 هاوسەر

  ٢٢٥٠٠٠  بڕیار درا بە ەەرامەکردن بە بڕی  ٢٠١٨ە١٢ە٩لە  

 دیناری  ێراقی.

 ٧ إ.م.ع ٢٨٥ ٢٨٥

  بڕیار درا بە بەند کردن بۆ مڕاوەی  یە  سڕاڵ ٢٠١٨ە١٢ە٢٦لە   فەرمانبەرەکارەبا

 یذ کرا.و إیقاف  تنف

 ٨  .م.ح  -س. .  ٣٠٧ ٣٠٧

 ماوەی دوکم پیشه

میییییییییییییییییاددەی 

یاسیایی دییوکم 

 دراو

مییییییییییییییییاددەی 

یاسییایی إدییاله 

 کراو

 ژ ناوی مدکوم

زینڕڕڕڕدانى و  رك مانڕڕڕڕەی ڵنا سڕڕڕڕاپێڕڕڕڕ ەحبڕڕڕڕوم درا ب رەفسەئ  ١ أ.أ.ف 315 315
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 ك:ۆده اىگزێارپ ه( لإدانهناوى مدكوم )

 دینار 000ر2800ا ڕب ەبردنى بەرامەە

 ٢ ت.ف.ع ٣٣٥ ٣٣٥ کردن. زیندانى ڵسایە   

 ماوەی حوکم پیشە

ماددەی 

یاسایی 

 حوکم دراو

ماددەی 

یاسایی 

 إحالە کراو

 ژ ناوی محکوم

 کاسب
بڕیاردرا بە ەەرامەکردنی بە بڕی 

 دینار ٢٢٥.٠٠٠
 ١ ج.ج.ح 330 330

بەڕێوەبەری 

بڕیاردرا بە ەەرامەکردنی بە بڕی  کۆمپانیا

 دینار ٢٢٥.٠٠٠
330 330 

، م.ص.ح  

 س.م.ع
٢ 

 فەرمانبەر

 فەرمانبەر
بڕیاردرا بە ەەرامەکردنی بەبڕی یە  

 ملیۆن دینار

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

 ٣  .ب.أ

 فەرمانبەر
ساڵ زیندان کردن بەشێوەی ەیابی. ١٠

 ٢٠١٨ە٩ە٢٧
 ٤ أ.د.ع ٣١٥ ٣١٥

 ٥  .خ.أ ٣١٥ ٣١٥  ٢٠١٨ە١١ە٢٩ ساڵ زیندانی کردن لە ٨ فەرمانبەر

 کاسب
لیۆن ەرامە کردن لە م٢٥٠٠٠٠٠

   ملیۆن دینار. ١٠٠٠٠٠٠٠ بنەڕەت 

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

 ٦ ب.أ.س

 کاسب
ملیۆن ەرامە کردن لە ٢٥٠٠٠٠٠

   ملیۆن دینار.١٠٠٠٠٠٠٠ بنەڕەت 

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

 ٧ ب.أ.س

 کاسب
ملیۆن ەرامە کردن لە ٢٥٠٠٠٠٠

   ملیۆن دینار. ١٠٠٠٠٠٠٠ ەت بنەڕ

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

 ٨ ب.أ.س
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 کاسب
ملیۆن ەرامە کردن لە ٢٥٠٠٠٠٠

   ملیۆن دینار.١٠٠٠٠٠٠٠ بنەڕەت 

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

أصو119

ل 

محاکمات 

 جزائی

 ٩ ب.أ.س

فەرمانبەر لە 

 بانکی داسنیا

  بڕیار درا بە سجن ٢٠١٨ە١١ە٢٩ لە 

  ساڵ.٨کردن بۆ ماوەی  
 10  .خ.أ 315 315

فەرمانبەر لە 

 بانکی ئامەد

  بڕیار درا بە بەند ٢٠١٨ە١٢ە١٧ لە 

  تۆمەتی ٣  مانر  ١٢کردنی کۆی  

 مانر بەند ٤هەبووە هەر تۆمەتێک  

 کردن.

 ١١ ش.ش.ص ٣٣٥ ٣٣٥

فەرمانبەری 

کشتوکاڵی لە 

 بەردەڕەش

  بڕیار درا بە ٢٠١٨ە١٢ە١٩ لە 

 دوو سەد ٢٠٠٠٠٠دنی  ەەرامە کر

 هەزار دینار.

 ١٢ ف.م.  ٣٣١ ٣٣١

سەرۆکی 

زانکۆی 

نەورۆزی 

 پێشوو

  بڕیار درا بە سجن ٢٠١٨ە١٢ە٢٦ لە 

  ساڵ٦کردنی  
 ١٣ أ.أ.س ٣٤٠ ٣٤٠

سەرۆکی 

زانکۆی 

نەورۆزی 

 پێشوو

  بڕیار درا بە سجن ٢٠١٨ە١٢ە٢٦ لە 

  ساڵ٦کردنی  
 ١٤ أ.أ.س ٣٤٠ ٣٤٠

سەرۆکی 

زانکۆی 

 نەورۆزی

 پێشوو

  بڕیار درا بە سجن ٢٠١٨ە١٢ە٢٦ لە 

  ساڵ٦کردنی  
 ١٥ أ.أ.س ٣٤٠ ٣٤٠

فەرمانبەری 

کارەبا لە 

 دهۆ 

  بڕیار درا بە بە بەند ٢٠١٨ە١٢ە٢٧ لە 

  ساڵ.٣کردن بۆ ماوەی  
 ١٦ ن.ح.ر ٣١٥ ٣١٥

فەرمانبەری 

کارەبا لە 

 دهۆ 

  بڕیار درا بە بەند ٢٠١٨ە١٢ە٢٧ لە 

  ساڵ.٣کردن بۆماوەی  
 ١٧ أ.أ.ح ٣١٥ ٣١٥
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 بهشى مشورەت و پێشنیارى رەشنووس
 

ئەم بەشە هەڵدەستێت بە پێدانى ڕاو مەشورەت لە ڕووا یاساییەوە وەهەڵسڕان بە ئامڕادەکردنى 

دیراسڕڕات بۆنەهێشڕڕتن و بەڕەنگڕڕاربوونەوەا گەنڕڕدەڵى . وە داڕشڕڕتنى ڕەشنووسڕڕى  و تڕڕوێژینەوە

یوەنڕڕڕڕدیان بە خۆپاراسڕڕڕڕتن هەیە لە گەنڕڕڕڕدەڵى . وە پڕڕڕڕڕۆژە یاسڕڕڕڕا و ڕێنماییەکڕڕڕڕان ئەوانەا کە پە

ەوا نڕڕڕاوخۆا دەسڕڕڕتە و پێڕڕڕداچوونەوە و ڕهەروەهڕڕڕا داڕشڕڕڕتنى پڕڕڕڕۆژەا ڕێنمایەکڕڕڕان و پەیڕڕڕ

 هەڵسەنگاندنى  الصکو  القانونیة .

وە هەڵدەسڕڕڕتە بە دەربڕینڕڕڕى پڕڕڕرس و ڕا لە پرسڕڕڕە یاسڕڕڕاییە جۆربەجۆرەکڕڕڕان و ئامڕڕڕادەکردنى 

وەا یاسڕایى وە چارەسڕەرا کڕارگێڕا کە پەیوەندیڕدارە بە و هەڵسە نگانڕدن بڕۆکردە توێژینەوە

 ڕاپۆرتى ماوەیى پێویست بۆڕێگرا کردن لە گەندەڵى و بەڕەنگڕاربوونەوە و بە دواداچڕوون .

   ٠ درێتبسپێر بەو بەشە ، وە هەروەها هەر کارێک کە

 : او مشورەت لەسەر کاری نوێنەری یاسایی لە دەستەی دەسپاکیڕپێدانی   -١

اپەڕانڕڕدنی ئەر  و ڕئاشڕڕنابوون بە کڕڕاری نڕڕوێنەری یاسڕڕاییە دەسڕڕتەکەمان لە کڕڕاتی  بڕڕۆ زیڕڕاتر

کارەکانی یاسایی دەستە یاخود لەکڕاتی هەبڕوونی کێشڕەو ئاریشڕە لەگەڵ فەرمانگەکڕانی تڕر ئەم 

وون کردنەوەمان خستە ڕوو  : نوێنەری یاسایی دەستە کارەکەی نزیکە لە کاری داواکڕاری ڕ

ەند کە نوێنەری یاسایی دەسڕتەی دەسڕپاکی هەرێمڕی کوردسڕتان ئامڕادە گشتی لە دادگای تایبەتم

لە کۆتاییڕدا  ٠النە بڕدات بە دادوەر طڕبێت بۆی هەیە هەر بەڵگەیە  کە دەستی دەکەوێڕت بە م

ێگڕا یاسڕاییەکانی تڕانە لێڕدان ، بە ڕبە پێی یاسا دەتوانێت تڕانە لە بڕیارەکڕانی دادوەر بڕدرێت بە 

  نڕڕوێنەری یاسڕڕایی بڕڕۆی هەیە لە کڕڕاتی نڕڕوێنەرایەتی ١م بڕڕڕگە  پێڕڕی مڕڕاددەی دوازدەم ە دووە

کردنی دەستە لەو سکااڵیانەی لەسەر دەستە تۆمار دەکرێت هەموو رێکارێک بگڕرێتە بەر بڕۆ 

کڕڕانی دەسڕڕتە لە بەردەم سڕڕەرجەم دادگاکڕڕانی شارسڕڕتانی و سڕڕزایی و سڕڕەرجەم ەپاراسڕڕتنی ماف

  ٠وەزارەت و دام و دەزگاکانی پەیوەندیدار 

حکومەتی  ێڕاقی فیدڕاڵ بۆ  ٢٠١٥  ی ساڵی ٣٩پێدانی مشورەت لەسەر یاسای ژمارە   -٢

 : و تەمویل کردنی تیرۆر شووشتنەوەی پارە

بڕڕڕۆ بەرکڕڕڕارکردنی هەر یاسڕڕڕایەکی حکڕڕڕومەتی  ێڕاقڕڕڕی فیڕڕڕدڕاڵ لە کوردسڕڕڕتان ، پەرلەمڕڕڕانی 

مانگەکەمڕان ە کوردستان دەبێت بە بڕیارێکی پەرلەمانی پەسندی بکات ، بۆ ئەم مەبەسڕتە فەر

هەڵسڕڕڕاین بە پێڕڕڕداچوونەوەی دەقەکڕڕڕانی یاسڕڕڕای نڕڕڕاوبراو لە  ٢٠١٨بەشڕڕڕی مشڕڕڕورەت لە سڕڕڕاڵی 

او مشڕڕڕڕڕڕڕورەت لە بارەیڕڕڕڕڕڕڕانەوە کە خڕڕڕڕڕڕڕۆی لە چەنڕڕڕڕڕڕڕد گڕڕڕڕڕڕڕۆڕین و ڕسڕڕڕڕڕڕڕەرەوە ، وە پێڕڕڕڕڕڕڕدانی 
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هەموارکردنەوەی بەندو بڕگەو مڕاددە یاسڕاییەکانی یاسڕای شووشڕتنەوەی پڕارە دەگڕرێتەوە ، بە 

لەگەڵ دام و دەزگاکڕڕانی حکڕڕومەتی هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان و بتوانرێڕڕت شڕڕێوەیە  کە بگونجێڕڕت 

  ٠ئەم یاسایە هاوشێوەی بەەدا لە کوردستان بە شێوەیەکی یاسایی و درووست پەیڕەو بکرێت 

او مشورەت لەسەر کەیسی درووسڕت کردنڕی قوتابخڕانەیە  لە  لڕیالف سڕتی  لە ڕپێدانی  -٣

 : شاری دهۆ  لەالیەن بەڵێندەرەوە

 ٢٠١٨ی بەدواداچڕوونی پڕۆژەکڕان لە سڕەرۆکایەتی ئەنجڕومەنی وەزیڕران لە سڕاڵی فەرمانگە

داوای ئەنجامڕڕدانی لێکڕڕۆڵینەوەی کردبڕڕوو لەسڕڕەر درووسڕڕت کردنڕڕی قوتابخڕڕانەیە  لە  لڕڕیالف 

دهڕڕڕڕڕۆ  ، دوای بەدواداچڕڕڕڕڕوون و دیراسڕڕڕڕڕەت کردنڕڕڕڕڕی بڕڕڕڕڕابەتەکە لەالیەن  سڕڕڕڕڕتی  لە شڕڕڕڕڕاری

ایەتی لێکڕۆڵینەوەی دهڕۆ  لێکڕۆڵینەوەی لەسڕەر بەشەکەمانەوە بۆمان دەرکەوت کە بەڕێوەبەر

ەوانەی دادگای تایبەتمەند کردووە لە ئەنجامڕدا دادگڕای ڕئەم سکااڵیە ئەنجام داوەو کەیسەکەی 

فڕڕڕڕراج کردنڕڕڕڕی إتایبەتمەنڕڕڕڕد  دادگڕڕڕڕای کەتنڕڕڕڕی دهڕڕڕڕۆ   ئەم کەیسڕڕڕڕەی یەکڕڕڕڕال کڕڕڕڕردۆتەوە بە 

کڕڕرد بە پێڕڕی یاسڕڕای بنەماکڕڕانی تۆمەتبارەکڕڕان وە بڕیارەکانیشڕڕی بنبڕڕڕ بڕڕووە ، بڕڕۆیە پێشڕڕنیارمان 

بەاڵم فەرمانگەکڕانی  ٠دادگاییکردنی سزایی ناتوانرێڕت دووبڕارە لێکڕۆڵینەوە ئەنجڕام بڕدرێتەوە 

پەیوەندیدار دەتڕوانن بە پێڕی یاسڕای رێککڕاری فەرمڕانبەرانی دەوڵەت و کەرتڕی گشڕتی ژمڕارە 

  ٠مامەڵە لەگەڵ فەرمانبەرانی کەمتەرخەم بکەن  ١٩٩١  ی ساڵی ١٤ 

بە نسڕڕڕڕڕبەت چڕڕڕڕڕاکردنەوەی کەم و کوڕیەکڕڕڕڕڕانی پڕڕڕڕڕڕۆژە : دەتڕڕڕڕڕوانن بەپێڕڕڕڕڕی مەرجەکڕڕڕڕڕانی وە 

بەڵێنڕڕڕدەرایەتی بڕڕڕۆ کارەکڕڕڕانی ئەنڕڕڕدازیاری شارسڕڕڕتانی رێککڕڕڕاری یاسڕڕڕایی بگڕڕڕرنە بەر لەگەڵ 

 بەڵێندەری پڕۆژەکە ، چونکە ئەو خااڵنە لە پسپۆڕی دەستەکەماندا نین 

ێری دارایڕڕی حکڕڕومەتی هەرێمڕڕی پێڕڕدانی مشڕڕورەت لەسڕڕەر پڕڕڕۆژە یاسڕڕای دیڕڕوانی چڕڕاود -٤

 -:کوردستان

دوای داواکردنی دیوانی چڕاودێری دارایڕی حکڕومەتی هەرێمڕی کوردسڕتان لە دەسڕتەکەمان بە 

لە بەشڕڕڕی  ٢٠١٨او مشڕڕورەت لەسڕڕەر پڕڕڕۆژە یاسڕڕڕای دیڕڕوانی چڕڕاودێری بڕڕۆ سڕڕاڵی ڕپێڕڕدانی 

اسڕڕڕایە ، لە مشڕڕڕورەت ، هەڵسڕڕڕاین بە خوێنڕڕڕدنەوەی یاسڕڕڕاکەو پێڕڕڕداچوونەوە بە ماددەکڕڕڕانی ئەم ی

ووی چەمکڕڕڕی یاسڕڕڕایی و ڕئەنجامڕڕڕدا پێشڕڕڕنیاری هەمڕڕڕوارکردنەوەی چەنڕڕڕد دەقێکمڕڕڕان کڕڕڕرد لە 

دروسڕڕتی بەکارهێنڕڕانی چەمڕڕکە یاسڕڕاییەکان و دەسڕڕەاڵت و چڕڕۆنیەتی جێبەجڕڕە کردنڕڕی یاسڕڕای 

  ٠ناوبراو بە شێوەیە  کە خزمەت بە نەهێشتنی گەندەڵی بکات 

نووسراو لە هەندێک فەرمانگەکانی دادنڕووس او مشورەت لەسەر ئاڕاستەکردنی ڕپێدانی  -٥

کە تیایڕڕڕدا داوای ئەنجامڕڕڕدانی لێکڕڕڕۆڵینەوە دەکڕڕڕات لەسڕڕڕەر  ٢٠١٨بڕڕڕۆ دەسڕڕڕتەکەمان لە سڕڕڕاڵی 

چەند نووسراوێکمان بۆ دەهات لە فەرمانگەکانی دادنووسڕی هەولێڕر  -- : کەیسەکانی گەندەڵی

، بەپێڕڕڕڕی یاسڕڕڕڕا هڕڕڕڕیچ  کە تیایڕڕڕڕدا داوای ئەنجامڕڕڕڕدانی لێکڕڕڕڕۆڵینەوە دەکڕڕڕڕات لە چەنڕڕڕڕد کەیسڕڕڕڕێک

فەرمڕڕانگەیە  ناتوانێڕڕت بە نووسڕڕراو فەرمڕڕان بە دەسڕڕتەکەمان بکڕڕات بەمەبەسڕڕتی ئەنجامڕڕدانی 

لێکڕڕۆڵینەوە ، بەو پێڕڕیە پێشڕڕنیارمان بەم شڕڕێوەیە  بە پێڕڕی یاسڕڕای دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی هەرێمڕڕی 

  بڕڕۆ سڕڕاڵی ٧ی هەمڕڕوار کڕڕراو بە یاسڕڕای ژمڕڕارە   ٢٠١١  بڕڕۆ سڕڕاڵی ٣کوردسڕڕتان ژمڕڕارە  
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ەم دەستەیە بە پێی ماددەی دووەم خاوەن کەسایەتی مە نەوی و سڕەربەخۆیی دارایڕی ئ ٢٠١٤

وە  - ٠و بڕڕودجەیەکی سڕڕەربەخۆی هەیەو لە ژێڕڕر چڕڕاودێری پەرلەمڕڕان دایە  و کڕڕارگێڕییە

هەروەها بە پێی ماددەی پێنجەم بڕگەی دووەم کە ئەمە دەقەکەیەتی    وەرگرتنڕی هەواڵڕدان و 

ازەکان و لە سەرجەم سەرچاوەکان ردەڵی بە سەرجەم رێگەو ئامزانیاری و سکااڵ لەسەر گەن

بڕڕۆیە ئڕڕێمە وەکڕڕو دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی هەر هەواڵێکمڕڕان بە هەر جۆرێڕڕک و لە هەر  - ٠   

کەسێک یاخود الیەنێک بۆ بێت ئەگەر لە تایبەتمەندی یاسای دەستەکەماندا بێت کڕاری لەسڕەر 

دادنڕڕووس فەرمڕڕان لەسڕڕەر دەسڕڕتەکەمان دەکەیڕڕن ، وە هڕڕیچ پێویسڕڕت ناکڕڕات لە فەرمانگەکڕڕانی 

 .بکرێت بۆ ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە 

 

وە هەروەهڕڕڕا ئەم بەشڕڕڕە سڕڕڕەرەڕای کارەکڕڕڕانی خڕڕڕۆی هەڵسڕڕڕاوە بە سڕڕڕەردانی کردنڕڕڕی  -٦

بەڕێڕڕڕڕڕوەبەرایەتی چاکسڕڕڕڕڕازی کڕڕڕڕڕۆمەاڵیەتی و بەڕێڕڕڕڕڕوەبەرایەتی پڕڕڕڕڕۆلیس ە بەشڕڕڕڕڕی گڕڕڕڕڕرتن و 

لیژنەیەکڕڕڕی بڕڕڕااڵ بە فەرمڕڕڕانی گواسڕڕڕتنەوەی شڕڕڕارەکانی هەرێمڕڕڕی کوردسڕڕڕتان بە پێڕڕڕک هێنڕڕڕانی 

بە هەمڕڕڕڕڕاهەنگی لەگەڵ لیڕڕڕڕڕژنە الوەکیەکڕڕڕڕڕانی  ٢٠١٦ە١١ە١٤  لە ١٣٣کڕڕڕڕڕارگێڕی ژمڕڕڕڕڕارە  

و لیژنەی الوەکی دهڕۆ  بە  ٢٠١٧ە١٠ە٢٩  لە ١٩١شارەکانی سلێمانی بە فەرمانی ژمارە  

اگیڕراوان و ڕبەمەبەستی بەدواداچوون بۆ بڕارودۆخی  ٢٠١٨ە٤ە١٥  لە ٨٠فەرمانی ژمارە  

ووی بەرقەرارکردنڕڕڕی یەکسڕڕڕانی کڕڕڕۆمەاڵیەتی لە مڕڕڕامەڵەکردن لە گەڵیڕڕڕان وە ڕدراوان لە سڕڕڕزا

و  ییەکان لەکڕاتی لێکڕۆڵینەوەاێکڕارە یاسڕڕهەروەها لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە بەڕێوەچڕوونی 

  ةول المحاکمڕات الجزائیڕأصڕدادگایی کردندا بە پێی یاسای بنەماکڕانی دادگڕاییکردنی سڕزایی  

خیر  أو دواکەوتڕن  تڕ چارەسەری یاسایی لەکاتی هەبڕوونی کێشڕەو ئاریشڕە وە پێشکەشکردنی

  ٠ێڕەوی لێکۆڵینەوەکانیاندا ڕلە 

بڕڕڕۆ زانڕڕڕین مانگڕڕڕانە بە شڕڕڕێوەی دەوری سڕڕڕەردانی گرتووخانەکڕڕڕان دەکرێڕڕڕت جڕڕڕگە لە  •

اگیڕڕراوان و سڕڕزادراوان لە هەمڕڕوو ڕسڕڕەردانی لەناکڕڕاو بەمەبەسڕڕتی زانینڕڕی بڕڕارودۆخی 

اپڕڕۆرتی لیڕڕژنەی ڕاپڕڕۆرتی لیڕڕژنە الوەکیڕڕان لەگەڵ ڕانەکردنڕڕی ەوڕوویەکەوە ، دوای ڕ

  ٠ناوەندی یەکدەخرێت و بەرزدەکرێتەوە 

 

اگیراوان و سزادراوانی کهیسهکانی ڕ( ەیه بۆ ٢٠١٨ئهمهی خوارەوە خشتهی ساڵی )

-دەستهی دەسپاکی:  

 سزادراو ڕاگیراو ژ
 ئازادکراو

 تێبینی پارێزگا
 فراجإ دەستهبهر

 دوای تەواو کردنی حوکم هەولێر 1 5 2 8 .1

  دهۆ  - - 7 5 .2

  سلێمانی - - 5 15 .3
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 بهشی چاودێری و چاکسازی کارگێڕی

 

 -ئەرکی سەرەکی ئەو بەشە بریتی لە:

چاودێری کردنی بڕیار و فەرمانەکانی کەرتڕی گشڕتی کە تڕا چەنڕد دەسڕپاکی لەو بڕیڕار  (1

 و فەرمانانە هەیە.

ردن و چڕڕۆنیەتی ئیڕڕدارەدانی دارایڕڕی هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان چڕڕاودێری چڕڕۆنیەتی خەرج کڕڕ (2

 دەکات بە هەماهەنگی لەگەڵ دیوانی چاودێری دارایی.

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

بە دواداچوون بڕۆ کڕاری ئەو لیژنڕانە دەکڕات کە لە دەسڕتە پێڕک دێڕت یڕان پەیوەنڕدی بە  (4

 کاری دەستەکەمانەوە هەیە.

نەوەی زانیارییەکان لە سەر واقنڕی هەرێڕم و گشڕت قەوارە گشڕتی و تایبەتەکڕان نوێکرد (5

 و داهاتەکان و فەرمانبەرەکان و سەرۆکی فەرمانگە رکارگێڕی و پیشەیی یەکان.

 

 -ئهم بهشه له چوار هۆبه پێک دێت:

 -هۆبهی دەسپاکی و چاکسازی کارگێڕی: (1

ەکڕات کە الیەنڕی فەرمڕی لە حکڕومەتی بە دواداچوون بۆ ئەو بڕیار و فەرمڕان و گرێبەسڕتانە د

هەرێم ئەنجڕامی دەدرێڕت ر وە کڕۆکردنەوەی زانیڕاری لەسڕەر ئەو کڕارانەی کەوا گومڕان هەیە 

لەوەی کەوا پڕڕڕێچەوانەی یاسڕڕڕا بەر کارەکڕڕڕانە یڕڕڕان دەسڕڕڕپاکی تێڕڕڕدا ڕەچڕڕڕاو نەکڕڕڕراوەر هەروەهڕڕڕا 

انەدا هەبڕڕڕنر وە بەراوردی دەکڕڕات لەگەڵ ئەو پێڕڕوەرانەی کەوا پێویسڕڕڕتە لە دەسڕڕپاکی ئەو کڕڕار

هەڵدەسڕڕڕتێت بە وەرگرتنڕڕڕی بیڕڕڕروڕای شڕڕڕارەزایان و ئەو بەڵگەنامڕڕڕانە کڕڕڕۆ دەکڕڕڕاتەوە تڕڕڕاکو بە 

 شێوەیەکی ڕأست و دروست کارەکانی ئەنجام بدات.

 

 -هۆبهی لیژنهکان: (2
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کاری بریتی دەبێڕت لە ڕێکخسڕتن و بە دۆکۆمێنڕت کردنڕی کڕاری لیژنەکڕانی لێکڕۆڵینەوە کە لە 

ەروەها ڕێکخستنی کاری لیژنەکانی  تضمین  و لیڕژنە دەرەکیەکڕان دەستەکەمان پێک دێتر ه

  الخارجیة  و جە بە جە کردنی پێشنیارەکانی ئەو لیژنانە.

 -هۆبهی چاودێری لهسهر دارایی ههرێم: (3

کڕاری بریتیڕی دەبێڕت لە چڕاودێری کردنڕی هەڵڕس و کەوتڕی چڕۆنیەتی سڕەرف کردنڕی دارایڕی 

ن کردنی سەرپێچی یە دارایی یەکان و دیڕاری کردنڕی هەرێم و شێوازی ئیدارەدان و دەستنیشا

لەسڕڕڕەریان بە هەمڕڕڕاهەنگی لەگەڵ دیڕڕڕوانی چڕڕڕاودێری دارایڕڕڕی و  پێڕڕڕدانی تێبینڕڕڕیالدانەکڕڕڕان و 

 بەرزکردنەوەی ڕاپۆرتی دەوری بۆ بەڕێز سەرۆکی دەستە.

 -هۆبهی ڕاپۆرت و زانیاری یهکان: (4

یەکڕڕڕان و پڕڕڕۆلێن کردنیڕڕڕان و کڕڕڕاری بریتڕڕڕی یە لە دانڕڕڕانی پڕڕڕالن بڕڕڕۆ کڕڕڕۆکردنەوەی زانیڕڕڕاری 

ئامڕڕادەکردنی ڕاپڕڕۆرت دەربارەیڕڕان و دانڕڕانی پالنڕڕی سڕڕااڵنە و پێشڕڕنیار کردنڕڕی بەرنامەکڕڕانی 

تایبەت بە فەرمانگەی یاسایی و کۆکردنەوی زانیاری یەکان و ئامڕادەکردنی ڕاپڕۆرتی دەوری 

ری گشڕتی یان ئەو ڕاپۆرتانەی کە لە ئەنجڕوومەنی دەسڕتە یڕان سڕەرۆکی دەسڕتە یڕان بەڕێڕوەبە

 یاسایی ئاڕاستەی دەکرێت.

 

 

 

 

 -( بریتی یه له:٢٠١٨کار و چاالکیانهی چاودێری و چاکسازی کارگێڕی ساڵی )هو ئ

 

بە   بۆ سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران ٢٠١٨ە٣ە٢٨  لە  ٦٧ژمارە  نووسراوی  •

ەم ی ئدۆسیەی فەرمانبەرانی پلە پااڵکانئەو کەم و کوڕییانەی کە لە ناردنی مەبەستی 

لیژنەیە    ١٣٥  بە نووسراوی ژمارە  ٢٠١٦ە١١ە١٦کە لە   سەرۆکایەتی یە هەبوو

 .پێک هات بوو بۆ ووردبینی کردنی ئەم دۆسیانە

کرد بە مەبەستی بۆ دەزگای مین مان   ٢٠١٨ە٣ە٧  لە  ٥٤ژمارە  نووسراوی  •

  تایبەت بە ٢٠١٦ە١٢ە٢٨  لە  ١٥٤جەختکردنەوە لە ناوەڕۆکی نووسراوی ژمارە  

کە تایبەت بوو بەو کەم و کوڕییانەی کە لە دۆسیەی کەسی  دۆسیەی کەسییەکانی

 .فەرمانبەرە پلە بااڵکانیان هەبوو

  بۆ دەستەی گشتی ناوچە کوردستانیەکانی ٢٠١٨ە٣ە٧  لە  ٤٩ژمارە  نووسراوی  •

ی دوو پلە بااڵیان کە لە دۆسیەی ناردنی بڕوانامە بۆ دەرەوەی ئیدارەی هەرێم

  لە ١٥٥ژمارە   مانلە نووسراو ەوە بووجەخت کردنە و نەبووکەسیەکانیان 

  .٢٠١٦ە١٢ە٢٨ 
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  بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ٢٠١٨ە٣ە٧  لە  ٥٠ژمارە  نووسراوی  •

بۆ   ٢٠١٦ە١٢ە٢٨  لە  ١٥٦ژمارە   مانلە ناوەڕۆکی نووسراوبوو جەختکردنەوە 

 .ااڵکانیان هەبووناردنی ئەو کەم و کوڕییانەی کە لە دۆسیەی پلە ب

  بۆ وەزارەتی دارایی و ئابووری ٢٠١٨ە٣ە٧  لە  ٥٧ژمارە  نووسراوی  •

کە   ٢٠١٧ە١ە٣  لە  ١٦٠ژمارە   مان لە ناوەڕۆکی نووسراوبوو جەختکردنەوە 

 .تایبەت بوو بۆ ناردنی ئەو کەم و کوڕییانەی کە لە دۆسیەی پلە بااڵکانیان هەبوو

  بۆ وەزارەتی ئاوەدان کردنەوە و نیشتەجە ٢٠١٨ە٣ە٧  لە  ٤٨ژمارە  نووسراوی  •

  ٢٠١٧ە١ە٣  لە  ١٦٢ژمارە   مانلە ناوەڕۆکی نووسراوبوو کردن جەخت کردنەوە 

 .فەرمانبەرانی پلە بااڵیان هەبوو دۆسیەی کەسیەم و کوڕیانەی کە لە  وسەبارەت بە

ئەو  ناردنی بە مەبەستی   بۆ وەزارەتی داد٢٠١٨ە٥ە٢٩  لە  ٥٥ژمارە  نووسراوی  •

هەبوو وە  نەیافەرمانبەرانی پلە بااڵی وەزارەتەک کەسی دۆسیەی کەم و کوڕییانەی کە لە

  .٢٠١٧ە١ە٨  لە  ٤نووسراومان ژمارە  جەختکردنەوە بوو لە 

  بۆ وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ٢٠١٨ە٣ە٧  لە  ٥٢ژمارە  نووسراوی  •

   سەبارەت بە٢٠١٧ە١ە٨ە    ل٦ژمارە   مانلە ناوەڕۆکی نووسراوبوو جەختکردنەوە 

 .فەرمانبەرانی پلە بااڵیان هەبوو دۆسیەی کەسی ناردنی ئەو کەم و کوڕییانەی کە لە

لە ناوەڕۆکی  بوو   بۆ وەزارەتی کارەبا جەختکردنەوە٢٠١٨ە٣ە٧  لە  ٥١ژمارە   •

 و کەم و کوڕییانەی کە لە  سەبارەت بە٢٠١٧ە١ە٥  لە  ١٦٩ژمارە   ماننووسراو

 .فەرمانبەرانی پلە بااڵیان هەبوو دۆسیەی کەسی

  مڕڕڕڕان ئاراسڕڕڕڕتەی دەسڕڕڕڕتەی سڕڕڕڕەرۆکایەتی ٢٠١٨ە٣ە٧  لە  ٣٦نووسڕڕڕڕراوی ژمڕڕڕڕارە   •

 ی ٣پەرلەمڕڕڕڕڕانی کوردسڕڕڕڕڕتان کڕڕڕڕڕرد بە مەبەسڕڕڕڕڕتی جڕڕڕڕڕە بە جڕڕڕڕڕە کردنڕڕڕڕڕی مڕڕڕڕڕاددەی  

 ی ٢٠١٤ ی سڕڕڕڕاڵی  ٩یاسڕڕڕڕای چاکسڕڕڕڕازی یاسڕڕڕڕای خانەنشڕڕڕڕینی یەکگرتڕڕڕڕوو ژمڕڕڕڕارە  

نڕڕڕڕراکە  لە الیەن چەنڕڕڕڕد ڕێکخراوێکڕڕڕڕی حکڕڕڕڕومەتی  ێراقڕڕڕڕی فیڕڕڕڕدراڵ بە چارەسڕڕڕڕەر دا

 کۆمەڵگەی مەدەنی پێشنیار کرا بۆ دەستەکەمان.

 مڕڕڕڕڕڕان ئاراسڕڕڕڕڕڕتەی سڕڕڕڕڕڕەرۆکتیەتی ئەنجڕڕڕڕڕڕومەنی ٢٠١٨ە٩ە١٠  لە  ١٤٤نووسڕڕڕڕڕراوی   •

وەزیرانەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەرۆکایەتی ئەنجڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕومەنی دیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕوان کە جەختکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕردنەوە بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕوو لە 

   بە مەبەسڕڕڕڕڕڕڕتی چارەسڕڕڕڕڕڕڕەر کردنڕڕڕڕڕڕڕی٢٠١٥ە٢ە١٧  لە  ١٤نووسڕڕڕڕڕڕڕراومان ژمڕڕڕڕڕڕڕارە  

 .بابەتی پلە تایبەتە منومەکان

ەی سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەرۆکایەتی ت  ئاراسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ٢٠١٨ە٨ە١٣  لە  ١٣٢نووسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕراوی ژمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕارە   •

ئەنجڕڕڕڕڕومەنی وەزیرانەسڕڕڕڕڕەرۆکایەتی دیڕڕڕڕڕوان کڕڕڕڕڕرد بە مەبەسڕڕڕڕڕتی خانەنشڕڕڕڕڕین کردنڕڕڕڕڕی 

ئەو فەرمڕڕڕانبەرە پڕڕڕلە بااڵیڕڕڕانەی کە تەمەنڕڕڕی خانەنشڕڕڕین کردنیڕڕڕان هڕڕڕاتووە بە مەبەسڕڕڕتی 

 . ٢٠١٤ە٧ە٦  لە  ٤١٥٠کار کردن بە گشتاندنتان ژمارە  

 

 -:2018 ڵیکاری لیژنهکانی به دیار خستنی ڕاستی یهکان )تقدی الدقائق( سا
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 ژ
ڕێکهوتی به دەست 

 بابهتهکهگهیشتنی 
ئهو کهسهی بابهتهکهی ناوی 

 ناردووە
 تێبینی هکهیئهناام بابهت

٢٠١٨ ١ - 
کۆمپانیای 
 زاگرۆس+
Impexbau  

داخراوە چونکە ئەو بابەتە لە 
دی دەستەکەمان نەبووەر تایبەتمەن

هەردوو کۆمپانیاکە کەرتی 
 تایبەتن.

  

٢٠١٨ە٠١ە١٧ ٢   لی حمە صالح 

دوو ملیۆن کە گوایە 
مەال  دراوە بە دۆالر

لە الیەن  بەختیار
 ئەنجومەنی وەزیران.

داخرا لەبەر ئەوەی ئەو 
زانیاریانەی کە درا بوون دوور 

 بوون لە ڕاستی.

کە بە 
نووسراوی 
ژمارە 

  لە ٧٣٥ 
ە٢ە١٤ 

٢٠١٨  
سەرۆکایەتی 
ئەنجومەنی 
وەزیران 
وەاڵم 
.دراوەتەوە  

٢٠١٨ە٠٢ە٠٥ ٣  سوز  لی محسن 
وەزارەتی کار  ئارام 

 حاتم 

داخرا لەبەر ئەوەی سەرجەم ئەو 
دەرمااڵنەی کە بۆ ئەو فەرمانبەرە 

خەرج کراوە بە پە ی 
ڕێنماییەکانی دارایی بووە و هیچ 

 گەندەڵیەکی تێدا نەبووە.

  

 اواڵتیه ٢٠١٨ ٤

دەوامی فەرمانبەرانی 
بەڕێوەبەرایەتی 

توێژینەوەی کشتوکاڵی 
 هەولێر

داخرا لەبەر ئەوەی نیزامی دەوام 
کردن لەو بەڕێوەبەرایەتیە بە 
شێوەی یاسایە و سەرپێچی تێدا 

 نەبووە.
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٢٠١٨ە٠٢ە١٣ ٥  نەزانراوە 

ئەنجامدانی گرێبەست بۆ 
خولێک بۆ فەرمانبەری 
دەستەی پێوانەسازی 

لە  ڵی جۆریکۆنتڕۆ
-Pro  الیەن کۆمپانیای 

Consltant  

داخرا لەبەر ئەوەی نەتوانراوە 
گەندەڵی لەو سکااڵیە 

 بسەلمێنرێت.
  

٢٠١٨ە٠٧ە٠١ ٦  

ئیمێڵ 
 

shrzadsarkawt@yahoo.
com  

پابەند نەبوون بە ڕێنمایی 
یەکانی تواناسازی لە 

 لی  الیەن فەرمانبەر 
 إبراهیم  لی

  لە ٤٤ نووسراوی ژمارە 
 مان ئاراستەی ٢٠١٨ە٣ە٧ 

وەزارەتی خوێندنی بااڵ و 
توێژینەوەی زانستی کردووە بە 
مەبەستی وەرگرتنی ڕێکاری 

 بە ئەنجامە.یاسایی بەاڵم تا ئێستا 

  

٢٠١٨ە٠١ە١٦ 7  بازگە نایاساییەکان  لی حمە صالح 

بە پە ی  لەبەر ئەوەی داخرا 
بڕیاری سەرۆکی ئەنجومەنی 

  کە لە ١٢٤٠وەزیران ژ. 
ڕ  و شوێنی   ٢٠١٨ە٣ە٢٥ 

یاسایی گیرانە بە بۆ ئەو بازگە 
 .نایاساییانە

 . 

٢٠١٨ە٠١ە٠٢ 8  کگرام زێڕ ٢٠,٥٠٠ ئومێد محمد رشۆ 

داخرا لەبەر ئەوەی کێشەکە یە  
بە گەڕانەوەی  الیی کراوە

سەرجەم پارەکان و جارێکی تر 
دابەش کردنی لە الیەن وەزارەتی 

 .دارایی و ئابووری 

 

٢٠١٨ە٠٢ە٢٧ 9   لی حمە صالح 

 یژمارەهەبوونی 
 نجم بە ناوی حیسابی 

پارێزگاری الدین کریم  
کەرکو  لە بانکی 

 کوردستان

  لە ٦٤ بە نووسراوی ژمارەی 
  وەاڵمی ٢٠١٨ە٣ە١٣ 

سەرۆکایەتی پەرلەمانی 
کوردستان درایەوە کەوا هیچ 
ژمارە حیسابیە  بە ناوی  نجم 

 الدین کریم  نەبووە.

  

٢٠١٨ە٠٣ە٠٦ 10  
ێڵ ئیم

sarmad(Alasas)sarmad
@asases.com  

لە  وەرگرتنی پارەی زیادە
و  الیەن گومرگ

  fedexکۆمپانیای 

داخرا لەبەر ئەوەی بابەتەکە 
پەیوەندی دار نەبوو بە 
فڕۆکەخانەی هەولێری نێو 

دەوڵەتی بەڵکو کێشەکە لە نێوان 
و  (Fedex)کۆمپانیای 

 .فڕۆکەخانەی بغداد بووە

 . 
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٢٠١٨ە٠٣ە٠١ 11  واڵتیها 
زیان گەیاندن بە ماڵی 
گشتی  دابەش کردنی 

 زەوی 

ڕەوانەی بەڕێوەبەرایەتی 
لێکۆڵینەوەی سلێمانی کراوە 
 هۆبەی بە دواداچوونی کەیسی 

 حقائق الگەندەڵی .  تقص 

بووە 
داوایەکی 
هەواڵدەری 
ڕەوانەی 
فەرمانگەی 
لێکۆڵینەوی 
 سلێمانی کرا.

٢٠١٨ە٠٤ە١٦ 12  

ئیمێڵ 
 

azhinbawar@gmail.com
  

هاوارێک لە 
فەرمانبەرانی بەشی 
 ڕۆشنبیری منداڵەوە

 بابەتەکەداخرا لەبەر ئەوەی 
پەیوەندی بە دەستەکەمانەوە نەبوو 

بەڵکو کێشەکە کێشەیەکی 
و دەبە لە الیەن  کارگێڕی یە

وەزارەتی ڕۆشنبیری چارەسەر 
 بکر  

  

٢٠١٨ە٠٢ە٢٥ 13  ساالر إسما یل 
هەبوونی گەندەڵی لە 

ەوانی فیدراسیۆنی شاخ
 کوردستان

داخرا لەبەر ئەوەی کێشەکە 
بەو شێوەیە  ەایەی شخصی بوو

نەبوو کە لە ناو بابەتەکە باس کرا 
 .بوو

  

٢٠١٨ە٠٤ە٠٨ 14  محمد دارا 

پێدانی بڕوانامەی 
بەکالۆریۆسی ماستەر و 
دکتۆرا بە دەرچووی 
حوجرەکانی وەزارەتی 

 ئەوقاف.

  لە ٨١نووسراوی ژمارە  
ستەی ئاڕا مان ٢٠١٨ە٤ە١٦ 

سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران 
دووە بەاڵم تاکو ئێستا بە کر

.وەاڵمە  

 

٢٠١٨ە٠٦ە٠٨ 15  
ابکەر دمیرتاش نوێنەری 
 کۆمپانیای  أویرو لیزنیا 

  سەرکە ١٠دزرانی  
 ترێلە لە ئەڵمانیا.

داخراوە و بابەتەکە لە دادگایی 
 بەرایی دهۆکە

. 

٢٠١٨ە٠٦ە٠٧ 16  پارێزەر 

پڕۆسەی تۆمار کردنی 
کۆمپانیاکان لە الیەن 
وەزارەتی بازرگانی و 

 پیشەسازی

  لە ١٠٧ بە نووسراوی ژمارە 
ڕەوانەی   ٢٠١٨ە٦ە٢٤ 

بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی 
تۆمار هەولێر کراوە بە مەبەستی 

 .کردنی وە  داوای هەواڵدەری
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٢٠١٨ە٠٣ە٢٣ 17  هاواڵتی 

وەرگرتنی راتبی تەواو بە 
بە دەوام کردن لە الیەن 

ابی  قەاڵ سندی قوت
  لی .

ڕەوانەی وەزارەتی پێشمەرگە  
کراوە بۆ جە بە جە کردنی 

 .ی بااڵخوێندنیەکانی ڕێنمایی 
  

18 ٢٠١٨ - 
گەڕان بە دوای گەندەڵی 
لە بەڕێوەبەرایەتی جە بە 

 جە کردنی دهۆ 

بەدیار کەوت کاروبارەکانیان 
هەمووی یاسایی کراون لە کاتی 
ئێستادا هیچ گەندەڵیە  لەو 

ەرمانگەیە بەدی نەکراوە. و ف
 بابەتەکە داخرا.

  

19 ٢٠١٨ - 

چاپ هەبوونی گەندەڵی لە 
کردنی پسوولەی کارەبای 
هەولێر و چاپ کردنی 

 پوول

بابەتەکە دوای ووردبینی کردنی 
دیوانی چاودێری دارایی بە دیار 
کەوت کەوا بابەتەکە بەم شێوەیە 
نی یە کە ئاراستەی دەستەکەمان 

وەزارەتی  کرابوو هەروەها
دارایی و ئابووری بە 

  ٤٢٥٥ە٤ە٤ نووسراویان ژمارە 
  بە ووردیی ٢٠١٨ە٥ە٢لە  

وەاڵمی ئەو بابەتەی داوەتەوە ر 
 بۆیە بابەتەکە داخراوە.

 

٢٠١٨ە٠٤ە٢٣ 20  - 

وەرگرتنی پارەی زیادە لە 
کۆمپانیاکان لە الیەن 
لیژنەکانی پشکنینی 
بەڕێوەبەرایەتی 
 کۆمپانیاکانی هەولێر.

بەدواداچوونمان بۆ ئەو  دوای
ر وەزارەتی بازرگانی و بابەتە

بە فەرمانی وزاری  پیشەسازی
  لە ٢٣٩٥ژمارە  

ڕێنمایی دەرکرد   ٢٠١٨ە٧ە٢٥ 
ماندوو و کرێی هاتووچۆ بۆ 

بوونی فەرمانبەرانی 
بەڕێوەبەرایەتی بۆ ناوەوە و 

دینار بۆ ٢٥٠٠٠ دەرەوەی شار 
دینار بۆ ٣٥٠٠٠ناوەوەی شار و  

 و بابەتەکە داخرا.ار  دەرەوەی ش
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١٢ ٢٠١٨ە٠٣ە١٢   
مامۆستا -د.ڕزگار سالح أمین ئاەا

 لە کۆلێژی ئەندازیاری سلێمانی

پێدانی پۆست و  دانانی 
ڕاگر  لە کۆلێژی 
 ئەندازیاری سلێمانی

دوای بە دواداچوونمان بۆ بابەتی 
دانانی  ڕاگر  لە کۆلێژی 

ئەندازیاری زانکۆی سلێمانی بە 
یاسایی یەکان پە ی ڕ  و شوێنە 

بووە بابەتەکە داخرا بەهۆی 
 ئەوەی گەندەڵی تێدا بەدی نەکراوە

  

٢٢ ٢٠١٨ە٠٣ە١٢   
مامۆستا -د.ڕزگار سالح أمین ئاەا

 لە کۆلێژی ئەندازیاری سلێمانی

خەرج کردنی دەرماڵە 
بەشێوەی نا یاسایی لە 
کۆلێژی ئەندازیاری 
 زانکۆی سلێمانی

ڕەوانەی بەڕێوەبەرایەتی 
دەستەی دەسپاکی لێکۆڵینەوەی 
 .لە سلێمانی کراوە

  

٣٢ ٢٠١٨ە٠٨ە٢٦   هاواڵتیە  

زانیاری لەسەر دەست 
بەسەرداگرتنی دوو 

پارچە زەوی لە گەڕەکی 
 برایەتی

دوای بە دواداچوونمان بۆ 
بابەتەکە وە هەروەها بە پە ی 
نووسراوی فەرمی فەرمانگەی 
خانووبەرەی دووی هەولێر 

  بە ٢٠١٨ە١٠ە٢١  لە  ٥٩٧٤ 
کەوت کە ئەو پارچە زەویانە دیار 

 ملک صرف ە موڵکی گشتی نی 
 یە بۆیە بابەتەکە داخرا.

  

٤٢ ٢٠١٨ە٠١ە٣١   

طاهر حمەصالح                   
بەڕێوەبەری ڕێپێدراو  یوکیل

کۆمپانیای چیمەنتۆی کرکو  
 سنوردارە

دەست بەسەر داگرتنی 
ی کارگەی چیمەنتۆ

 سنوردارەکەرکو 

ر بە پە ی إختصاص مکانی سە
بە حکومەتی  ێراقی فیدڕاڵە 

بابەتەکە بەاڵم ئەوەی پەیوەندی بە 
ئێمەوە هەبە ووردبینی کردنە لە 
بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیاکانی 
بازرگانی یە بۆیە بابەتەکە 

تا بە دیار دەکەوێت  دانەخراوە
ئایا بەڕێوەبەری گشتی تۆمار 
کردنی کۆمپانیاکان گەندەڵی 

 .کردووە یان نا
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٥٢ ٠١٨٢ە١٠ە٢٦   هاواڵتیەکی نادیار 

کۆمسیۆنی بااڵی 
سەربەخۆیی هەڵبژاردن و 
ڕاپرسیە  بە هەدەردانی 

 ماڵی گشتی 

داخرا لەبەر ئەوەی بابەتەکە بە 
بڕیاری ئەنجوومەنی کۆمسیاران 

 ئەنجام دراوە.
  

٦٢ ٢٠١٨ە٠٤ە١٥   هاواڵتیە  

وەرگرتنی بڕی 
  دینار لە ٢٥٠٠٠ 

قوتابیانی پەیمانگەی 
پێدانی ڕاهێنان و گەشە 

پەروەردەیی لە الیەن 
 پەیمانگە

  ٢٠١٩١نووسراوی ژمارە  بە 
  کە ئاڕاستەی ٢٠١٨ە١١ە٢٩لە  

بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
پەروەردەی  هەولێر ر سلێمانی ر 
دهۆ  ر گەرمیان  لە الیەن 

وەزیری پەروەردەوە کراوە کە بە 
هیچ شێوەیە  پارە لە بەژدار 
 بووانی ئەم خوالنە وەرنەگیرێن

 .داخرابۆیە 

  

٧٢ ٢٠١٨ە٠٣ە٢٥    ادل  ثمان  بدەللا 

باڵوکردنەوەی 
توێژینەوەی زانستی 
قوتابی  د. ادل  ثمان  
لە الیەن دوو مامۆستای 

 سەرپەرشتیار.

لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بە ژمارە 
لە   ٢٠١٨ە٨ە٩  لە  ١٠٣٠٩ 

وەزارەتی خوێندنی بااڵ و 
توێژینەوەی زانستی پێک هێنراوە 

ی ئەو بابەتە.بۆ یەکال کردنەوە  

  

٢٠١٨ە٠٤ە١١ ٢٨  
ئیمیڵی هێڵی گەرم 

asawangmata@yahoo.c
om 

شەر ی بوونی 
بڕوانامەی دەرچووانی 
حوجرەکان لە هەرێمی 
کوردستان بە بە 

 ئەنجامدانی تاقیکردنەوە.

  لە ٨١نووسراوی ژمارە  
 مان ئاراستەی ٢٠١٨ە٤ە١٦ 

سەرۆکایەتی ئەنجومەنی 
وەزیرانەسەرۆکایەتی دیوان 

ووە بە مەبەستی پێدانی ڕوون کرد
کردنەوە لەسەر ئەو بابەتە بەاڵم 

.بە وەاڵمە تا ئێستا  
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٢٠١٨ە٠٤ە١١ ٢٩  
ئیمیڵی هێڵی گەرم 

asawangmata@yahoo.c
om 

تەزویر کردن لە 
بڕوانامەی کەسێک بە 
ناوی  هەورامان  ثمان 
محمود محمد  کە قوتابی 
دکتۆرایە و ئەفسەری 
 هەواڵگریە بە پلەی لیوا.

و بابەتە لە دادگای سڵیمانی یە ئە
 تا ئەنجامەکەی بە دیار دەکەوێت.

  

٢٠١٨ە٠٢ە٠٥ ٣٠  
ئومێد حمە لی  بە فەرمی لە 

 پەرلەمان هاتووە 

لێخۆشبوونی کۆمپانیاکانی 
نەوت و گاز لە باجی 
گومرگ بە پە ی یاسای 
نەوت و گاز ژمارە 

  .٢٠٠٧ ی ساڵی  ٢٢ 

بە پە ی یاسای نەوت و گاز 
  ٢٠٠٧ساڵی    ی٢٢ژمارە  
  ئەو حەقە دراوە بە ٤٠ماددەی  

کۆمپانیاکان بۆیە تاکو یاساکە 
هەمووار نەکرێتەوە بە گەندەڵی 

داخراوە.هەژمار ناکرێتر بۆیە   

  

٢٠١٨ە٠٧ە١٨ ٣١  
ئومێد حمە لی  بە فەرمی لە 

 پەرلەمان هاتووە 

تەرخان کردنی بڕی 
 ملیۆن دۆالر بۆ ٣٥٠ 

پڕۆژەی ڕێگاوبانی 
ەدان وەزارەتی ئاو

کردنەوە و نیشتەجە 
کردن بە پە ی ڕاپۆرتی 
سامانە سروشتیەکانی 

 ٢٠١٣ساڵی 

  لە ١٧٦بە نووسراومان ژمارە  
  کە ئاڕاستەی ٢٠١٨ە١١ە٢٦ 

پەرلەمانی کوردستانمان کردووە 
کەوا ئەو بڕە پارەیە لە بانکی 
کوردستان  لە بڕە پارە 

 ملیۆن دۆالر تحویلی ٢٠٢ 
م تا بانکی کوردستان کراوە بەاڵ

ئێستا ئەو بڕە پارەیە ڕانەکێشراوە 
تاکو ئاگادرای پەرلەمنتاری 
 .پێشوو بکرێتەوە ر بۆیە داخراوە
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٢٠١٨ە٠٨ە٠٥ ٣٢  هاواڵتیە  لە سلێمانی 

زانیاری لەسەر  جبار 
تێوەگالنی جالل محمود  

بە هەدەر دانی موڵکی 
گشتی فرۆشتنی موڵکی 
دەوڵەت و بەنزینی بەشی 
 سیدصاد  بە نهێنی.

ژنە پێک هات بە فەرمانی لی
  لە ١٦٦ ژمارە 

 بابەتەکە لە ٢٠١٨ە١٠ە٢٥ 
 بەدواداچوون دایە.

  

٢٠١٨ە١٠ە٢١ ٣٣  هاواڵتیە  

کۆمەکی تووشبووانی 
نەخۆشی شێرپەنجە بە 

  لە الیەن ٥ %ڕێژەی 
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی 

 هاتووچۆوە

   ئەو بابەتە لە بە دواداچوون دایە.

٤٣ ٢٠١٨ە١١ە٠١   جبار مارفمحمد  بدال 

  پلەی ٦٠دامەزراندنی  
بە بە إ الن  وەزیفی
لە فڕۆکەخانەی  کردن

 نێودەوڵەتی هەولێر

بابەتەکە داخرا لەبەر ئەوەی 
  پلەی گرێبەستیان هەبوو ٧٢ 

لەو پلە گرێبەستە 
دامەزراندنەکانیان جە بە جە 
کردووە بۆیەش إ النیان 

.نەکردووە  

  

٥٣ ٢٠١٨ە١١ە١٢   هاواڵتیەکی نادیار 

نی گەندەڵی لە بوو
 کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان
لە کاتی فالرشتنی 

خانووەکان کە لە کڕیار و 
فرۆشیار پارە 
 .وەردەگرێت.

دوای بە دواداچوونمان بۆ 
بابەتەکە دەستەی وەبەرهێنان 

  لە ٣٩٧٤ گشتاندنێکی بە ژمارە 
ئاراستەی   ٢٠١٨ە١١ە٢٧ 

سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکانیان 
دنی ئەو کردووە بۆ چارەسەر کر

بابەتە و وەرگرتنی ڕێکاری 
 یاسایی.بۆیە داخرا

  

٦٣ ٢٠١٨ە١١ە٢٢   رپەچسایتی  

زەوت کردنی زەوی و 
موڵکی گشتی لە پشت 
گردەکەی پارێزگای 

 سلێمانی

  لە ١٧٥ بە فەرمانی ژمارە 
  لیژنە پێک ٢٠١٨ە١١ە٢٢ 

هاتووە بۆ بە دواداچوونی ئەو 
 بابەتە. و بەردەوامە

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -(:٢٠١٨یژنهی دەرخستنی ڕاستی یهکانی ساڵی )ئاماری ل
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 کۆی گشتی ڕەوانە کردن نەگەڕانەوەی ئەنجام داخراو

٣٦ ٤ ٨ ٢٤ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهشى کاروبارى یاسایى
 

ئەم بەشڕە هەڵدەسڕڕتێت بە ڕێکخسڕڕتن و بە یەکەوە گرێڕدانى گرێبەسڕڕتەکانى دەسڕڕتە کە پەیوەنڕڕدا 

دەستە و پەسەند کردنڕى بریکڕار نڕامە و بەڵڕێن نڕامە بە خانوو بەرەو بارهەڵگروموڵک و ماڵى 

و بڕیارەکان و کفاالت کە تایبەتە بە فەرمانگەا یاسایى و چڕاودێرا کردنڕى کەیسڕى گەنڕدەڵى 

. 

 -  فەرمانبەری هەیە و لە دوو هۆبە پێک دێت:٢ئەم بەشە تەنیا   
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 هۆبەی گرێبەستەکان و پەسەند کردن (1

 هۆبەی موڵکایەتی (2

 2018ایى بۆ ساڵى شى كاروبارى یاسبه

سڕتى سڕتى ئۆتۆمبیڕل  و گڕر  بەا گڕر  بەو نڕو  بردنڕە ڵسڕا بڕەشى باروبڕارا یاسڕایى هەبە

تڕابو  2018ە1ە1 لڕە رانى یاسڕایىرمانبڕەو  پێڕدانى بریبارنامڕە بڕۆ فە ڵێننامەزراندن و بەدامە

  2018ە6ە30

ا سڕڕتەد ربەبانى سەرمانگڕڕەفە رانىرمانبڕڕەزرانڕڕدنى فەسڕڕتى دامەا گڕڕر  بەو .نڕڕو  بردنڕڕە1

 :یەم شێو بۆ بە 2018ە1ە9وتى ڕێبە   لە5ە4 رمانى ژمار پێى فەسپابى بەد 
 شوێنى باربردن بڕوانامە ناونیشان ناو ژ

ولێرهە و ب.لێبۆڵینە دبلۆم بەشی ڕێگاو بان شوفێر ئازاد جبار محمد  لى 1  

یىئاماد  منقب ئابۆ پشتیوان ناصح 2 ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

و ر ئاگاداربە هاوڕا موسى جواد 3 ندىىناو   ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

ربەپۆستە مؤمین ماهیر منین 4 ندیىناو   ولێرا هەو تى لێبۆڵینەرایەبەڕێو بە   

ت صمد احمدڵمەهە 5 تگوزارف.خزمە  تایىر سە  ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

یحى سلیمانفاخیر  6 تگوزاراف.خزمە  تایىر سە  ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

محمدسما یل ااحمد  7 رنووسە  یىئاماد   ستەرۆبى د ا سەنووسینگە   

ندیىناو  شوفێر مشیر خالید محمد 8 ستەرۆبى د ا سەنووسینگە   

رپۆستە محمد ظاهر منروف 9 یىئاماد    ف.باروبارا بارگێرا و دارایى 

01 ربەپۆستە بڕوا سلیم جمیل  ندیىناو    ف.یاسایى 

تگوزاراف.خزمە  ثمان ح ثمان نجا 11  ف.یاسایى بە بڕوانامە 

تگوزاراف.خزمە سۆران حسین سمایل 12  ف.باروبارا بارگێرا و دارایى بە بڕوانامە 

تگوزاراف.خزمە نوزاد لطیف صابر 13 تفافیەف.خۆپاراستن و شە بە بڕوانامە   

م صادیقاشرف اد  14 و ر ئاگاداربە  ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە ببالۆریۆس   

رنووسە بنار ەفور محمد 15 ا سلێمانىو تى لێبۆڵینەرایەبەڕێو بە دبلۆم   

م حسن صالحرهەبە 16 یمانگاەدبلۆم پە منقب 

 ژمێریارا

ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە  

رنووسە هاوبار ابوببر محمد 17 مانگا ە زانستى یپە 

ربۆمپیوتە  

ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە  
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شهاب محمد رمزا ورشە 18 رنووسە  یمانگاپە  ا سلێمانىو تى لێبۆڵینەرایەبەڕێو بە   

تگوزاراف.خزمە سیروان حسین محمد 19 سازاا پیشەئاماد   ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە   

ست حسین محمدربەسە 20 تگوزارف.خزمە  وانامەبە بڕ  ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە   

ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە دبلۆم بارگێرا یاسا منقب تنبزار فاضل سندیى 21  

و ر داربەئاگە  لى نورا صاد  22 ا دهۆكو تى لێبۆڵینەرایەبەڕێو بە دبلۆم   

تگوزاراف.خزمە مصطفى انور محمدصالح 23 تایىر سە  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

 

 سڕڕڕت لڕڕڕەگر  بەزراو بڕڕڕەرانى دامڕڕڕەرمانبڕڕڕەك بڕڕڕۆ فەیڕڕڕەڵێننامەنڕڕڕد بەا چەو بردنڕڕڕە .نڕڕڕو 2

و شڕوێنى باربردنیڕان  نڕاو ناونیشڕان و بڕوانامڕە و خڕوار  لڕە بە ستەد ر بەبانى سەرمانگەفە

 :پێى براو  ئاماژ 

 شوێنى باربردن بڕوانامە ناونیشان ناو ژ

فێرشو ئازاد جبار محمد  لى 1 یمانگاپە  ولێرهە و ب.لێبۆڵینە   

یىئاماد  منقب ئابۆ پشتیوان ناصح 2 ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

و ر ئاگاداربە هاوڕا موسى جواد 3 ندىىناو   ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

ربەپۆستە موءمین ماهیر منین 4 ندیىناو   ولێرا هەو تى لێبۆڵینەرایەبەڕێو بە   

ت صمد احمدڵمەهە 5 تگوزارف.خزمە  تایىر سە  ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

تگوزاراف.خزمە فاخیر یحى سلیمان 6 تایىر سە  ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

محمد سما یلااحمد  7 رنووسە  یىئاماد   ستەرۆبى د ا سەنووسینگە   

ندیىناو  شوفێر مشیر خالید محمد 8 ستەرۆبى د ا سەنووسینگە   

ربەپۆستە محمد ظاهر منروف 9 یىئاماد    ف.باروبارا بارگێرا و دارایى 

ربەپۆستە بڕوا سلیم جمیل 10 ندیىناو    ف.یاسایى 

تگوزاراف.خزمە  ثمان ح ثمان نجا 11  ف.یاسایى بە بڕوانامە 

تگوزاراف.خزمە سۆران حسین سمایل 12 ىف.باروبارا بارگێرا و دارای بە بڕوانامە   

تگوزاراف.خزمە نوزاد لطیف صابر 13 تفافیەف.خۆپاراستن و شە بە بڕوانامە   

م صادیقاشرف اد  14 و ر ئاگاداربە  ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە ببالۆریۆس   

رنووسە بنار ەفور محمد 15 ا سلێمانىو تى لێبۆڵینەرایەبەڕێو بە دبلۆم   

م حسن صالحرهەبە 16 اەدبلۆم ژمێریارایمانگپە منقب  ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە   

رنووسە هاوبار ابوببر محمد 17 یمانگا ە زانستى پە 
ربۆمپیوتە  

ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە  

شهاب محمد رمزا ورشە 18 رنووسە  یمانگاپە  ا سلێمانىو تى لێبۆڵینەرایەبەڕێو بە   

تگوزاراف.خزمە سیروان حسین محمد 19 سازایشەا پئاماد   ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە   

ست حسین محمدربەسە 20 تگوزارف.خزمە  ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە بە بڕوانامە   

ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە دبلۆم بارگێرا یاسا منقب تنبزار فاضل سندیى 21  

و ر داربەئاگە  لى نورا صاد  22 ا دهۆكو تى لێبۆڵینەرایەبەڕێو بە دبلۆم   

32 تگوزاراف.خزمە مصطفى انور محمدصالح  تایىر سە  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   
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ا سڕڕڕتەد ربەبانى سەرمانگڕڕڕەبر  گرتنڕڕڕى ئۆتۆمبیڕڕڕل بڕڕڕۆ فەسڕڕڕتى بڕڕڕەگرێبە و .نڕڕڕو  بردنڕڕڕە3

 و ا خڕوار م خشڕتەلڕە بڕە 2018ە2ە20وتى ڕێبڕە   لڕە71  رمانى ژمڕار پێى فڕەسپابى بەد 

 :ن و شوێنى باربردنى دیارا براو و خاو  نر و ژمار  جۆرا ئۆتۆمبیل و ڕ

نرڕ  جۆرا ئۆتۆمبیل ژ نخاو  ژمار    شوێنى باربردن 

تێوتا پیبا دبل بابینە 1 ولێرهە ە118355 سپى   ف.بارگێرا و دارایى انور مصطفى زیندین 

تێوتا ناڤارا پیبا دبل بابینە 2 سلێمانى ە29498 سپى  ا سلێمانىو لێبۆڵینەب. همت سالم شریف   

تێوتا ناڤارا پیبا دبل بابینە 3 سلێمانى ە29067 سپى  ا سلێمانىو ب.لێبۆڵینە سردار ببر خدر   

تێوتا ناڤارا پیبا دبل بابینە 4 دهۆك ە27400 سپى  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە رێبیر ننمت ننمت   

تێوتا ناڤارا پیبا دبل بابینە 5 دهۆك ە31791 سپى  سلیمان سمیر محمد  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

 

 و خڕڕڕڕڕوار  لڕڕڕڕڕە رانى یاسڕڕڕڕڕایى بڕڕڕڕەرمانبڕڕڕڕڕەا گشڕڕڕڕڕتى بڕڕڕڕۆ فە  دوو بریبارنامڕڕڕڕڕە2.پێڕڕڕڕدانى  4

 :ناوناونیشانیان و شوێنى باربردنیان دیارا براو 

      

 2018/ 1/1٢تاكو  1/7/2018 له2018شى كاروبارى یاسایى به 

و  ڵین نامڕەسڕتێك و بڕەنڕد گرێبەنجامڕدانى چەئە ڵسڕابەشى باروبارا یاسڕایى هەباروچاالبى بە

 : یەم شێو بە  بریبارنامە

سڕپابى ا د سڕتەد  ربەبانى سەنگەرمازراندن بۆ فەستى دامەگرێبە   یازد 11نجامدانى  .ئە1

ناوناونیشڕڕان و  و خڕڕوار  لڕڕە بڕڕە 2018ە10ە28وتى ڕێبڕڕە   لڕڕە399  رمانى ژمڕڕار فڕڕە بڕڕە

 :یەم شێو بە و شوێنى باربردنیان دیاریبراو  بڕوانامە
 شوێنى بابردن بڕوانامە ناونیشان ناو ژ

را.تێبینە محمد سفر محمد 1 گێرابالۆریۆسە باربە  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

رشید هۆنا ظاهر حمە 2 ندازیارا ا.ئە 

 پڕۆگرامساز

بالۆریۆسە پڕۆگرامسازبە ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە   

بالۆریۆس ە یاسابە ا.یاسایى ژینۆ محمود احمد 3 ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە   

رەپرسگەنووسە ریبر ننمت ننمت 4 دهۆك او ب.لێبۆڵینە دبلۆم ەبارگێرا   

ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە دبلۆم ەبارگێرا شوفێر شیرزاد حبیب رمضان 5  

 شوێنى باربردن ناونیشان ناو ژ

 ف.یاسایى ا.یاسایى ایڤان احمد محمد 1

ا سلێمانىو ڵینەب.لێبۆ ا.یاسایى مرام ەفور  مر 2  
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نداناو  شوفێر رێبان انور مصطفى 6 ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

یاندنە مبلغپە راگە هێدا  ثمان حسن 7 نداناو   ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

تایىر سە شوفێر ایاد خالد حسن 8 ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

وانباخە هلبت اسما یل حسن 9 تایىر سە  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

را مۆلید ئیشپێبە هشیار سمیر مصطفى 10 تایىر سە  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە بە بڕوانامە شوفێر سمیر محمد سلێمان 11  

رمانى پێى فڕەست بڕەگرێبەراو بەزرانى دامەرمانبەبۆ فە ڵێن نامەبە   یازد 11نجامدانى  .ئە2

و شڕوێنى  ناو ناونیشان و بڕوانامڕە و ا خوار خشتە لە بە 2018ە10ە28   لە399  ژمار 

 :باربردنیان دیارا براو 

 شوێنى بابردن بڕوانامە ناونیشان ناو ژ

را.تێبینە محمد سفر محمد 1 بالۆریۆسە بارگێرابە  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

رشید ۆنا ظاهر حمەه 2 ندازیارا ا.ئە 

 پڕۆگرامساز

بالۆریۆسە بە

 پڕۆگرامساز

ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە  

بالۆریۆس ە یاسابە ا.یاسایى ژینۆ محمود احمد 3 ا سلیمانىو ب.لێبۆڵینە   

رەپرسگەنووسە ریبر ننمت ننمت 4 ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە دبلۆم ەبارگێرا   

ێرشوف شیرزاد حبیب رمضان 5 ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە دبلۆم ەبارگێرا   

نداناو  شوفێر رێبان انور مصطفى 6 ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

یاندنە مبلغپە راگە هێدا  ثمان حسن 7 نداناو   ولێرا هەو ب.لێبۆڵینە   

تایىر سە شوفێر ایاد خالد حسن 8 ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

وانباخە هلبت اسما یل حسن 9 تایىر سە  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

را مۆلید ئیشپێبە هشیار سمیر مصطفى 10 تایىر سە  ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە   

ا دهۆكو ب.لێبۆڵینە بە بڕوانامە شوفێر سمیر محمد سلێمان 11  

 

ناونیشڕڕانى را یاسڕڕایى  دلێڕڕر حمڕڕدامین مبڕڕى  بەرمانبڕڕەفە ت بڕڕەا تایبڕڕە.پێڕڕدانى بریبڕڕار نامڕڕە3

 ا یاسایى.رمانگەفە یى  لە یاسا
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 فهرمانگهی خۆپاراستن و شهفافیهتكانى یه چاالكیکارو

 

 

 

 

 

 

 

 بهشی ئاشکراکردنی بهرژەوەندییه داراییهکان

 ی ١ ێرا  ژمارە   –  لە پەیڕەوی ناوخۆی دەستەی دەسپاکی هەرێمی کوردستان٤٨بەپێی ماددە  

هەڵدەستێت بە ڕێوشوێنەکانی وەرگرتنی  دییە داراییەکان  بەشی ئاشکراکردنی بەرژەوەن٢٠١٦ساڵی  

لە خانووبەرە و ئامرازەکانی  داراییەکان کە سامانی ڕاسپێردراوان ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە

گواستنەوەو داهاتی دارایی و رەسیدی بانکی و پشک و سەنەد و مافی مننەوی لە ناوەوەو دەرەوەی 

دەکات لە پێشکەش کردنی لەالیەن ڕاسپێردراوان وە پشکنینی  هەرێم دەگرێتەوە، وە بە دواداچوون

زانیارییەکان لە بارەیانەوە وە بەدوا داچوونی بەدەست هێنانی ناڕەوا بە گوێرەی یاسای دەستە و 

ڕێنماییەکانی ئاشکراکردنی ئەستۆی دارایی. بەپێی هەمان ماددە ئەم بەشە لە هۆبەکانی   بە 
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  شەش مانگی ٦ی راستییەکان و بەدواداچوون  پێک دێت. لەماوەی  دۆکیومێنت کردن  و بەدواگەڕان

 یەکەمی ئەم ساڵ کۆمەڵێک کارو چاالکی لە بەشەکەمان ئەنجامدراوەکە بریتین لە:

له  (٣)پێناهم/ههشتهم/پاڵپشت بە ماددە  ناردنی فۆڕمی ئاشکراکردنی بهرژەوەندییه داراییهکان: -١

،  وە ههموارکراو ٢٠١١(ی ساڵی ٣عێراە ژمارە ) -انیاسای دەستهی دەسپاکی ههرێمی کوردست

 ، بەشەکەمان ٢٠١٦ ی ساڵی  ٢لە ڕێنماییەکانی ئاشکراکردنی ئەستۆی دارایی  ژمارە    ٢ ماددە 

 فۆڕمی یەکەم، فۆڕمی خولی،  جۆری فۆڕمی ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە داراییەکانی بەهەرسە

ە گشت دام و دەزگاکانی هەرێم وە بەردەوام بووە لە ناردووە بۆ  راسپێردراوان لفۆڕمی کۆتایی  

وەرگرتنەوەا فۆڕم و بەدواداچوون کردن بۆ ئەو ڕاسپێردراوانەا لە کاتی دیاری کراو دا فۆڕمیان 

نەگەڕاندۆتەوە لە ڕێگەی ئاراستە کردنی نووسراوی ئاگادارکردنەوە. شایەنی ئاماژە پێدانە ئەم 

ستەوخۆی فەرمانبەرانی بەشەکەمان ئەنجامدراوە نە  لە پڕۆسەیە لە ڕێگەی سەردانی کردنی را

رێگەی نوێنەری دام دەزگاکان بۆ نەهێشتنی هەموو ئەو کەم و کوریانەی لە رابردوودا هاتۆتە بەردەم 

ئەم پرۆسەیە. هەروەها دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان لەم پڕۆسەیەدا تاڕادەیەکی زۆر هاوکاری 

ئەمنی و سەربازیەکانی هەرێم بە تایبەت  وەزارەتی پێسمەرگە،  بەشەکەمان بوون جگە لە دەزگا

ئەنجومەنی ئاسایشی، دەزگای ئاسایشی  کە تاوەکو ئیستا وێڕای داواکردنی چەندجارەمان بە نوسراوی 

فەرمی و پەیوەندی کردن بە نوێنەرەکانیان لیستی راسپێردراوانیان بۆمان نەناردووە. لەم خشتەی 

 فۆڕم و گەراندنەوەا بۆ دەستە    دەخەینە روو: خوارەوە داتای ناردنی

 

 

 ووردبینی ناوخۆیی فۆڕمی ئاشکراکردنی بهرژەوەندییه داراییهکان: - ٢

 ٢٠١٦  ی ساڵی ٢  لە رێنمایی ئاشکراکردنی ئەستۆی دارایی ژمارە  ١٠پاڵپشت بە ماددە  

بەشەکەمان ووردبینی زۆرینەی ئەو فۆڕمانەی کردووە کە لە الیەن راسپێردراوانەوە پڕکراوەتەوەو 

ەتەوە دەستە بە مەبەستی دیاری کردنی ئەو کەم و کوڕیانەی لە پڕکردنەوەا فۆڕمەکان گەڕێندراو

ژ.  فۆڕم  اۆری فۆڕم ژ

 نێردراو

 ژ.فۆڕم گهڕاوە

فۆڕمی یەکەمی ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە  ١

 داراییەکان

٣٠٤٢ ٣٠٥١ 

فۆڕمی خولی ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە  ٢

 داراییەکان

١٥٧ ١٧٦ 

فۆڕمی کۆتایی ئاشکراکردنی بەرژەوەندییە  ٣

ەکاندارایی  

٢٢٣ ٢٣٤ 
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تەواوپڕکردنەوەیان. لەسەر بنەمای ئەم بوونی هەیە بەمەبەستی گەڕاندنەوەا بۆ راسپێردراوان و 

ی ووردبینیە تاوەکو ئێستا پەیوەندی کراوە بە دەیان راسپێردراو بۆ سەردانی کردنی دەستە و تەواوکردن

 ئەو کەم و کوریانەی لە فۆڕمەکانیان هەیە.

  ووردبینی دەرەکی فۆڕمی ئاشکراکردنی بهرژەوەندییه داراییهکان:  -٣

بەمەبەستی لێکۆلینەوە لە ڕاست و دروستی ئەو زانیارییانەا لە فۆڕمەکانی ئاشکراکردنی 

ردبینی کردنی بەرژەوەندییە داراییەکان تۆمارکراوە لەالیەن ڕاسپێردراوانەوە، لێژنەی  وو

 زانیارییەکان  کە پێکهاتووە لە بەپرس و ژمارەیە  فەرمانبەری بەش  سەردانی هەریەکێک لە:

 بهڕێوەبهرایهتی گشتی تۆمارکردنی خانووبهرە،ە  وەزارەتی داد -

 ،بهڕێوەبهرایهتی گشتی هاتووچۆە  وەزارەتی ناوخۆ -

 و  هرێمی کوردستان/ههولێروەزارەتی دارایی و ئابووری / لقی بانکی ناوەندی له ه -

کردووە بۆ  وەزارەتی بازرگانی و پیشهسازی / بهڕێوەبهرایهتی گشتی تۆمارکردنی کۆمپانیاکان -

کۆکردنەوەا زانیاری لەسەر سامانی ڕاسپێردراوان و بەراورد کردنی لەگەڵ ئەو زانیارییانەی 

ی بۆ فۆڕمی بەشێک لە لەالیەن ڕاسپێردراو تۆمارکراوە. تاوەکو ئێستا بەشەکەمان ووردبین

ڕاسپێردراوان کردووە وە ئەنجامی جۆراوجۆر بەدەست هاتوون لەسەر ڕاست و دروستی ئەو 

زانیارییانەی لە فۆرمەکانیان تۆمارکراوە بەالم بەهۆی نهێنی بوونی کۆی ئەم پڕۆسەیە ناتوانرێت لەم 

پڕۆسەیە زۆر بە سستی  ڕاپۆڕتەدا ئاماژە بە ئەنجامەکان بکرێت. شایەنی ئاماژە پێدانە کە ئەم

بەڕێوەدەچێت بەهۆی درەنر وەاڵم دانەوەا بەڕێوەبەرایەتییەکان جا بەهۆکاری نەبوونی داتابەیسی 

پێشکەوتوو بێت کە زانیاری تێدا تۆمارکرابێت یان نەبوونی زانیاری بێت لەسەر ڕاسپێردراو وێڕای 

هێشتنەوەا زانیارییەکانەو بێت.  بوونی موڵک و سامان یان هەرهۆکارێکی تر کە پەیوەندی بە نهێنی

لەسەر بنەمای ئەم ووردبینی کردنە دەیان راسپێردراو پەیوەندیان پێوەکراوەو سەردانی دەستەیان 

کردووە بۆ روون کردنەوەا هۆکاری نەنوسینی ئەو مولکانەی لە راپۆڕتی ئەو دەزاگایانەی سەرەوە 

 هاتووە بە ناویانە.

 هرژەوەندییه داراییهکان: پاراستنی فۆڕمی ئاشکراکردنی ب -٤

مەبەستى پاراستنى گشت ئەو زانیارییانەی لە ناوەرۆبی فۆڕمی ئاشبرابردنی بەرژەوەندییە ەب

داراییەبان تۆماربراوە لەالیەن راسپێردراوانەوە، وە پاراستنی خودی فۆڕمەبان لەهەر تێبچوون و لە 

مپیوتەر و سبانەر دەستی بردووە بە ناوچونێك بەشەبەمان دوای دابین بردنی پێداویستیەکانی لە بۆ

پڕۆسەی سبانبردنی گشت فۆڕمی گەڕاوەی ئاشبرابردنی بەرژەوەداراییەبان لەهەردوو جؤری 

 فۆڕمی یەبەم و فۆڕمی خولی و فۆڕمی بۆتایی  رێبخستنیان لەسەر بنەماندییە ی جۆری فۆڕم و 

 ناوی راسپێردراو و کۆدی فۆرم و شوێنی باربردنیان.
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 هت و ڕەفتاری وەزیفیبهشی شهفافی

 

هەستاین بە کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر سەرجەم دامەزراوە گشتیەکانی هەرێمی  -١

کوردستان وەکو ناوی دامەزراوە و بەرپرسی دامەزراوە و ژمارەی پەیوەندی کردن 

پێیانەوە هەروەها ناونیشانی دامەزراوەکان و کۆکردنەوەیان لە یە  ڕێبەردا پاشان هەستاین 

کردن و باڵوکردنەوەی لە ماڵپەڕی دەسپاکی و چەند ماڵپەڕێکی تر وە گشتاندن بە چاپ

  لە بەرواری ٨٣ە٣پێکردنی بەسەر سەرجەم دامەزراوە گشتیەکاندا بە نووسراوی ژمارە  

   .٢٠١٨ە١٢ە١٩ 

بەشداری کردنی فەرمانبەرانی بەشەکەمان لە چەند خوولێکی پەرەپێدانی مرۆیی بە  -٢

 ێندەر   و   فێربوونی زمانی ئینگلیزی   .ناونیشانەکانی   ج

بەشداریکردنمان لە سمیناری وەزارەتی ناوخۆ کە تایبەت بوو بە جێبەجێکردنی  -٣

 لە فەرمانگەکانی هەرێمی کوردستان .نظام الجودة   سیستەمی جۆری   

  ی یاسای دەستەی دەسپاکی هەرێمی  ٥  لە ماددەی    ٧پاڵپشت بە بڕگەی     -٤

  لە ڕێنمایی  ٣٦هەموارکراو و ماددەی       ی  ٢٠١١  ی ساڵی    ٣ژمارە    کوردستان

  ی   ڕێنمایی ڕەفتاری پیشەیی بۆ فەرمانبەرانی بەرتی  ٢٠١٦  ی  ساڵی     ١ژمارە   

گشتی لە هەرێمی بوردستان    بەلەالیەن دەستەی دەسپابی هەرێمی بوردستانەوە 

  ی وەقائینی کوردستان باڵوکراوەتەوە، وە ٢٠١٦  ی ساڵی   ٢٠٤دەرچووە وە لە ژمارە  

  هەستاین بە ئاراستەکردنی ئەم ٢٠١٨ە١١ە٢٦  لە بەرواری  ٧٥ە٣بەنووسراوی ژمارە  

بەڵێننامەیەی کە لە ماوەی ڕابردوودا ئامادەمان کردبوو بۆ سەرجەم دامەزراوەکانی 

ەر کۆپی هەرێمی کوردستان بە مەبەستی واژووکردنی سەرجەم فەرمانبەران لەس

 بەڵێننامەکە و هەڵگرتنی لە دۆسیەی کەسییان .

لەبەر ئەوەی ئێستا کاتی دروست کردنی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستانە   -٥

بۆیە نوسراومان ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرجەم فراکسیۆنەکانی پەرلەمان 

کەسی شیاو لە شوێنی شیاو   بۆ  کردووە کە تیایدا داوا دەکەین کار بکرێت بە پرەنسیپی  

کە    و کێبڕکە بێت cv سەرجەم پۆستەکانی خوار پلەی وەزیر لەڕێگای وەرگرتنی  

هەنگاوێکی گرنگە لەسەر ڕێگای بە دامەزراوەکردنی دام و دەزاگاکانی هەرێمی 

 کوردستان.

 

 بهشی گهشهپێدان و ڕاهێنان
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 – ٢٠٢٨ە١ە٢انمان توانرا لە بەمەبەستی زیاتر بەرزکرنەوەی توانای فەرمانبەر -١

  فەرمانبەرمان بەشداری لە خولی جۆراو جۆر لە بوارەکانی ٣٣زیاتر لە   ٢٠١٨ە١٢ە٣١

کارگێڕی ، یاسایی ، دارایی، بەڕێوەبردن ، زمان ....هتد لە ئەنستتوتی  کوردستان.   

(KIPA)   

بە مەبەستی  ۆربەژمارەیەکی زری  دەسپاکی واتە گوتنی ڕاستیەکان  ۆوشڕچاپکردنی پ -٢

 قوتابخانەکانی بنەڕەتی ئەو پڕۆسەیەش بەردەوامە هەتا ئیستا.باڵوکردنەوەی لە 

بە کۆتا هاتنی کارەکانی نامیلکەی   نەوەی دەسپا   کە بەشەکەمان هەڵسا بە  -٣

ئامادەکردنی نامیکلەیە  بە مەبەستی باڵوکردنەوەی لە نێوەندەکانی خوێندن کە بۆ ساڵی 

سەرجەم پارێزگاکانی هەرێم باڵودەکرێتەوە کە نامیلکەکە پێکهاتووە لە  بۆ خوێندنی ئێستا

.چیرۆ  ، هۆنراوە ، ئامۆژگاری دەربارەی بابەتی دەسپاکی   

راوجۆر ۆبەمەبەستی کردنەوەی چەندین خولی ج  KOIKAڵ هەماهەنگی کردن لەگە -٤ 

ڕ ەتەکیت ،گەئی ،بۆ فەرمانبەرانی دەستەکەمان ،لە بوارەکانی یاسا، حکومەتی ئەلیکترون

 اندنەوەی سەروەت و سامان کیشە و ئاریشە و چارەسەرکردنیان.

 

 

 

 بهشی پهیوەندی لهگهڵ ڕێکخراوە نادکومییهکان

 

دەسڕڕڕتمان کڕڕڕرد بە ئەنجامڕڕڕدانی ڕاپرسڕڕڕی لە بڕڕڕارەی کڕڕڕاریگەری ٢٠١٨شڕڕڕوباتی  مڕڕڕانگی

دسڕتان پاشەکەوتی مووچە لەسەر گەندەڵی لەنێو دام و دەزگاکانی حکڕومەتی هەرێمڕی کور

 ٢٠١٨هەروەهڕڕا مڕڕانگی ئڕڕازاری )ههولێییر، سییلێمانی، دهییۆک(   پارێزگاکڕڕانی ٣لە هەر  

زۆربەی میڕڕڕڕدیاکان ئەنجڕڕڕڕامی ڕاپرسڕڕڕڕیەکەیان باڵوکڕڕڕڕردەوە  و وەکڕڕڕڕو داتڕڕڕڕاش لە زۆربەی 

 .شوێنەکان پشتی پە بەسترا. هاوپێچ وێنەیە  لە ڕاپرسیەکە ئامادەکراوە

رد لە کۆنفرانسڕڕڕڕڕێکی تڕڕڕڕڕڕایبەت بە بەشڕڕڕڕڕداری کڕڕڕڕڕڕ٢٠١٨ە٣ە١٣بەشڕڕڕڕڕەکەمان لە بەرواری 

ڕاپۆرتی چاودێری جێبەجێکردنڕی یاسڕای مڕافی بەدەسڕتهێنانی زانیڕاری لە   باڵوکردنەوەی

)سییندو ی نیشییتیمانی بییۆ بە پاڵپشڕڕتی  )تییۆڕی تارگێییت(هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان، کە لەالیەن 

 لە هەولێر ڕێکخرابوو . دیموکراسی ئهمریکی (
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سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕێکی بەرفراوانڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی تڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕایبەت بە بەشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕداری کۆنفران٢٠١٨ە٣ە١٧لە بەرواری 

پێکهێنڕڕڕڕڕانی ئەنجڕڕڕڕڕومەنێکی ڕاوێژکڕڕڕڕڕاری لەژێڕڕڕڕڕر نڕڕڕڕڕاوی سڕڕڕڕڕەکۆی بەشڕڕڕڕڕداری گشڕڕڕڕڕتی 

(public participation platform)   3بە کڕڕڕورتکراوەیp   مڕڕڕان لە شڕڕڕاری

هەولێڕڕڕڕڕر کڕڕڕڕڕرد .تیایڕڕڕڕڕدا ژمڕڕڕڕڕارەیەکی بەرچڕڕڕڕڕاو لە ڕێکخراوەکڕڕڕڕڕانی کڕڕڕڕڕۆمەڵی مەدەنڕڕڕڕڕی و 

مڕڕڕرۆڤ و چڕڕڕاودێری دارایڕڕڕی و چەنڕڕڕدین  ئەنڕڕڕدام پەرلەمڕڕڕان و نڕڕڕوێنەری دەسڕڕڕتەی مڕڕڕافی

الیەنڕڕڕڕڕڕڕڕی دیڕڕڕڕڕڕڕڕکە بەشڕڕڕڕڕڕڕڕداربوون ،لە الیەن ئینیسڕڕڕڕڕڕڕڕتیوتی ریفڕڕڕڕڕڕڕڕۆرم بڕڕڕڕڕڕڕڕۆ گەشڕڕڕڕڕڕڕڕەپێدان 

سەرپەرشڕڕڕڕڕتی دەکڕڕڕڕڕر . ئامڕڕڕڕڕانجی سڕڕڕڕڕەرەکی پتەوکردنڕڕڕڕڕی دیموکراسڕڕڕڕڕی و هاوبەشڕڕڕڕڕی 

هاواڵتیڕڕڕڕڕڕڕان و رێکخراوەکڕڕڕڕڕڕڕانی کۆمەڵگڕڕڕڕڕڕڕای مەدەنڕڕڕڕڕڕڕی لە ناوەنڕڕڕڕڕڕڕدی بڕیڕڕڕڕڕڕڕاردا تیایڕڕڕڕڕڕڕدا 

 ەستەی دەسپاکی کرد .بەرپرسی بەشەکەمان نوێنەرایەتی د

بەشڕڕداری کۆبڕڕوونەوە لەگەڵ ژمڕڕارەیە  رێکخڕڕراوو دەزگڕڕای فەرمڕڕی حکڕڕومی لە چوارچێڕڕوەی 

شڕڕڕاری هەولێڕڕڕر کە لەالیەن  ٢٠١٨ە٧ە١ پرۆگرامڕڕڕی پتەوکردنڕڕڕی دیموکراسڕڕڕی  لە بەرواری 

 . سەرپەرشتی دەکران  RID ئینستیوتی ریفۆرم بۆ گەشەپێدان 

توگڕڕۆی ئاشڕڕتیانەی نێڕڕوان پێکهڕڕاتە ئاینیەکڕڕانی هەرێمڕڕی بەشڕڕداری کۆنفڕانسڕڕی پێکەوەژیڕڕان و گف

کوردسڕڕڕتان کە  دەزگڕڕڕای ژیڕڕڕان بڕڕڕۆ مافەکڕڕڕانی مڕڕڕرۆڤ  بە هەمڕڕڕاهەنگی وەزارەتڕڕڕی ئەوقڕڕڕاف لە 

 .لە  هۆتێل ئەربیل کوارتز  لە هەولێر رێکخرابوو ٢٠١٨ە١٠ە١٧بەرواری 

لە هۆتێڕل  ٢٠١٨ە١١ە١بەشداری کۆبوونەوەی پرۆگرامی پتەوکردنی دیموکراسی لە بەرواری 

چوارچرا شاری هەولێر ، لە بارەی  بەشداری هاواڵتیان و رێکخراوەکانی کڕۆمەڵی مەدەنڕی لە 

 .سەرپەرشتی کرا  RID پرۆسەی دروستکردنی بڕیاردا  کە لەالیەن 

بەشڕڕڕڕڕڕداری یەکەم کۆڕبەنڕڕڕڕڕڕدی سڕڕڕڕڕڕەکۆی بەشڕڕڕڕڕڕداری گشڕڕڕڕڕڕتی لە شڕڕڕڕڕڕاری رانڕڕڕڕڕڕیە لە بەرواری 

اوەکڕڕانی هەرێمڕڕی کوردسڕڕتان بەشڕڕداربوون . تیایڕڕدا ژمڕڕارەیەکی زۆری رێکخر ٢٠١٨ە١١ە٢٢

تیایدا چەندین پڕۆژە بۆ هەماهەنگی ڕێکخراوەکڕان خڕرانە ڕوو کە پرسڕی  مڕافی بەدەسڕتهێنانی 

 . زانیاری و شەفافیەت و پتەوکردنی دیموکراسی  لە چوارچێوەی پڕۆژەکەیان دابوو

بە سڕڕێکتەرەکانی هەڵسڕڕا بە ئەنجامڕڕدانی چەنڕڕدین وۆر  شڕڕۆپی تڕڕایبەت  بەشڕڕەکەمان لەمسڕڕاڵدا •

پڕڕڕڕڕۆژەی  سڕڕڕڕتراتیژی رووبەرووبڕڕڕڕوونەوەی  گەنڕڕڕڕدەڵی لە هەرێمڕڕڕڕی کوردسڕڕڕڕتان کە بەدەسڕڕڕڕت 

 پێشڕڕڕخەری دەسڕڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی و ژمڕڕڕڕارەیە  لە ڕێکخڕڕڕراوی کڕڕڕڕۆمەڵگەی مەدەنڕڕڕی تڕڕڕڕایبەتیش

ئەنجڕڕوومەنی وەزیڕڕران بە پەسڕڕەندکراو لەالیەن   RID  ئینسڕڕتیوتی ریفڕڕۆرم بڕڕۆ گەشڕڕەپێدان  

 ، وە لە ڕۆژنڕڕامەی فەرمڕڕی وەقڕڕاینی کوردسڕڕتان بە ٢٠١٧لە سڕڕاڵی    ١٠٨بڕیڕڕاری ژمڕڕارە  

بەو   باڵوکڕڕڕڕراوەتەوە ، کە لە خڕڕڕڕوارەوە ئاماژەمڕڕڕڕان ٢٠١٧ئایڕڕڕڕاری ٣١  لە ٢١١ژمڕڕڕڕارە  

 :کۆبوونەوەانە داوە 

 

   لە هۆتێڕڕل چڕڕوارچرا ٢٠١٨ە٧ە١١لەبەرواری  سییێکتهری دکییومهته خۆاێیهکییان /-١

دا هەریە  لە سڕڕڕڕڕڕڕڕڕەرۆکی دەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕتە و   ی بەیڕڕڕڕڕڕڕڕڕانی بەڕێوەچڕڕڕڕڕڕڕڕڕوو تیایڕڕڕڕڕڕڕڕڕ١٠کڕڕڕڕڕڕڕڕڕاتژمێر 

و هەریە  لە   RID بەڕێوەبەرەگشڕڕڕتیەکانی دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی و  سڕڕڕەرۆکی ڕێکخڕڕڕراوی  
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 نوێنەرانی پارێزگاکان و ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەرین و ئەنجوومونی پارێزگاکان ئامادەبوون

 . 

دەسیپاکىا  دەزگا تایبهتهکیانى اێبهاێکردنیى یاسیا )دادوەرىا داواکیارى گشیتىا دەسیتهى-٢

  ی بەیڕڕانی ١٠کڕڕاتژمێر  لە هۆتێڕڕل چڕڕوارچرا ٢٠١٨ە٧ە١٨لە بەرواری  پییۆلیسا ئاسییایک(

بەڕێوەچڕڕوو بە بەشڕڕداری هەریە  لە سڕڕەرۆکی دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی و بەڕێوەبەرەگشڕڕتیەکان و 

نڕوێنەری داواکڕاری گشڕتی و  و  RID بەرپرسی بەشەکەمان و سڕەرۆکی ئینسڕتیوتی ڕیفڕۆرم

بەڕێڕڕوەبەری گشڕڕتی پۆلیسڕڕی هەرێڕڕم و بەڕێڕڕوەبەری  گشڕڕتی پۆلیسڕڕی ئەنجڕڕوومەنی دادوەری و 

پارێزگاکڕڕڕانی هەولێڕڕڕر و سڕڕڕلێمانی و دهڕڕڕۆ  و هەڵەبڕڕڕجە و ئیڕڕڕدارەی گەرمیڕڕڕان و ڕاپەڕیڕڕڕن 

  .  ئامادەبوون

  ١٠کڕڕاتژمێر لە دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی  ٢٠١٨ە٧ە٢٥لەبەرواری  /سییێکتهری دارایییی گشییتی -٣

ە سڕڕڕڕڕڕڕەرۆکی دەسڕڕڕڕڕڕڕتەی دەسڕڕڕڕڕڕڕپاکی و ی بەیڕڕڕڕڕڕڕانی بەڕێوەچڕڕڕڕڕڕڕوو بە بەشڕڕڕڕڕڕڕداری هەریە  ل

بەڕێوەبەرەگشتیەکان و بەرپرسی بەشەکەمان و سەرۆکی ئینستیوتی ڕیفۆرم بڕۆ گەشڕەپێدان و 

بەشڕڕڕێک لە ڕێکخراوەکڕڕڕانی کڕڕڕۆمەڵگەی مەدەنڕڕڕی و دیڕڕڕوانی چڕڕڕاودێری دارایڕڕڕی و وەزارەتڕڕڕی 

و لێڕڕڕژنەی  دارایڕڕڕی و ئڕڕڕابووری وفەرمڕڕڕانگەی کڕڕڕارگێری ودارایڕڕڕی لەئەنجڕڕڕوومەنی وەزیڕڕڕران

   .     ایی لە پەرلەمانی کوردستاندار

 ٢٠١٨ە٨ە١لە بەرواری  /سییێکتهری پهیوەنییدی و هاوکییاری نێییودەوڵهتی و ههرێمییایهتی -٤

  ی بەیڕانی بەڕێوەچڕوو بە بەشڕداری هەریە  لە سڕەرۆکی ١٠کڕاتژمێر  لە دەستەی دەسپاکی

تی دەسڕڕڕتەی دەسڕڕڕپاکی و بەڕێوەبەرەگشڕڕڕتیەکان و بەرپرسڕڕڕی بەشڕڕڕەکەمان سڕڕڕەرۆکی ئینسڕڕڕتیو

و ئامڕڕڕڕڕادەبوونی نڕڕڕڕڕوێنەرانی هەریە  لە  فەرمڕڕڕڕڕانگەی   RID ڕیفڕڕڕڕڕۆرم بڕڕڕڕڕۆ گەشڕڕڕڕڕەپێدان 

پەیوەنڕڕدیەکانی دەرەوە و وەزارەتڕڕی پڕڕالن دانڕڕان و فەرمڕڕانگەی ڕێکخراوەکڕڕانی نڕڕاحکومی و 

 ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتیەکان  .

 ەسڕپاکیلە دەستەی د ٢٠١٨ە١٠ە٣١لە بەرواری  /سێکتهری تایبهت و بواری بازرگانی -٥

  ی بەیڕانی بەڕێوەچڕوو بە بەشڕداری هەریە  لە سڕەرۆکی دەسڕتەی دەسڕپاکی و ١٠کاتژمێر 

بەڕێوەبەرەگشتیەکان و بەرپرسی بەشڕەکەمان و سڕەرۆکی ئینسڕتتیوتی ڕیفڕۆرم بڕۆ گەشڕەپێدان  

نڕڕوێنەرانی دیڕڕوانی چڕڕاودێری دارایڕڕی و وەزارەتڕڕی دارایڕڕی و ئڕڕابوری و  و تیایڕڕدا هەریە  لە 

رگانی و پیشەسازی وە ژووری بازرگڕانی و پیشەسڕازی و دەسڕتەی وەبەرهێڕان وەزارەتی باز

و لێڕڕژنەی بازرگڕڕانی و پاراسڕڕتنی مڕڕافی بەکڕڕاربەر لە پەرلەمڕڕانی کوردسڕڕتان یەکێتڕڕی خڕڕاوەن 

 بەشدار بوون .  پیشەگەرانی کار و بەڕێوەبەری گشتی وەبەرهێنانی هەولێر 

  ی ١٠کاتژمێر  ەستەی دەسپاکیلە د ٢٠١٨ە١٠ە٣١لە بەرواری  / سیاسیسێکتهری  -٦

بەیانی بەڕێوەچوو بە بەشداری هەریە  لە سەرۆکی دەستەی دەسپاکی و 

بەڕێوەبەرەگشتیەکان و بەرپرسی بەشەکەمان و سەرۆکی ئینستیوتی ڕیفۆرم بۆ گەشەپێدان  
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و تیایدا هەریە  لە نوێنەرانی دیوانی چاودێری دارایی و وەزارەتی دارایی و ئابوری و 

ی بازرگانی و پیشەسازی وە ژووری بازرگانی و پیشەسازی و دەستەی وەبەرهێان وەزارەت

و لێژنەی بازرگانی و پاراستنی مافی بەکاربەر لە پەرلەمانی کوردستان یەکێتی خاوەن 

 پیشەگەرانی کار و بەڕێوەبەری گشتی وەبەرهێنانی هەولێر بەشدار بوون .

لە دەسڕڕتەی دەسڕڕپاکی  ٢٠١٨ ە١١ە٢٧اری لە بەرو /سییێکتهری دامودەزگییا ناوەنییدییهکان -٧

  ی بەیڕانی بەڕێوەچڕوو بە بەشڕداری هەریە  لە سڕەرۆکی دەسڕتەی دەسڕپاکی و ١٠کاتژمێر 

بەڕێوەبەرەگشڕڕڕتیەکان و بەرپرسڕڕڕی بەشڕڕڕەکەمان و سڕڕڕۆفی سڕڕڕەرۆکی ئینسڕڕڕتیوتی ڕیفڕڕڕۆرم بڕڕڕۆ 

ی و گەشڕڕەپێدان  و تیایڕڕدا هەریە  سڕڕکرتێری ئەنجڕڕومەنی وەزیڕڕران و فەرمڕڕانگەی هەمڕڕاهەنگ

بەدواداچوون و بەرێوەبەرایەتی گشتی دیوانی پەرلەمانی کوردستان و نوێنەری سڕەرۆکایەتی 

 هەرێمی کوردستان و فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونی لە ئەنجومەنی وەزیران . 

 لە کۆبوونەوەکڕڕڕڕڕان تەواوی ئەو ڕاسڕڕڕڕڕپاردە و پێشڕڕڕڕڕنیارانە یاداشڕڕڕڕڕت کڕڕڕڕڕران ، ئێسڕڕڕڕڕتا لەالیەن

ادەڕێڕڕڕڕژرێتەوە و لەالیەن دەسڕڕڕڕتەوە جڕڕڕڕارێکی دیڕڕڕڕکە پێڕڕڕڕداچوونەوەی د  RID ڕێکخڕڕڕڕراوی  

تیادەکرێڕڕڕت و وە  لە دانیشڕڕڕڕتن و کۆبوونەوەکڕڕڕڕانیش بڕیڕڕڕڕاری ئەوە درابڕڕڕڕوو کە ڕەشنووسڕڕڕڕی 

کۆتڕڕڕڕڕایی سڕڕڕڕڕتراتیژەکە بڕڕڕڕڕۆ ئەو الیەن و کەسڕڕڕڕڕایەتیانە بنێڕڕڕڕڕردرێن کە بەشڕڕڕڕڕداری داڕشڕڕڕڕڕتن و 

 کۆبوونەوەکانی تایبەت بەسێکتەرەکانیان کردبوو.

لە کۆتایی بڕیارە دەستەی دەسپاکی  لە کڕۆنگرەیەکی ڕۆژنڕامەوانی بەیڕانی ڕەشنووسڕی دواتر 

 ستراتیژەکە بکات .

 

 بهشی کارگێڕی

  ١بەشی کارگێڕی بە پێی ســـــیستەمی ناوەخۆی بەڕێوەبردنی دەستەی دەسپاکی ژمارە   

ئەم    پەنجاونۆ  ئاماژەی پێکراوە کە٥٩   لە بەشی یەکەم  ماددەی  ٢٠١٦ی ساڵی  

 بەشــــــە دوای گۆڕانکاری تەنها وەکو بەش ماوەتەوە و هیچ هۆبەیەکی نیە . 

 بەشی کارگێڕی 
ئیش و کارەکانی ئـــەم  بەشە  بریتیە  لە کارگێری و پێشکەش کردنی خزمەتگوزاری بۆ 
فەرمانبەرانی فەرمــــانگە  وە دابینکردنی پێداویستییەکانی فەرمانگە و پارێزگاری کردنیان 

 چاککردنەوەیان  وە بەرەوپێــــش بردنیان.و 
لە کاری مۆڵەتدا  هەڵدەستێت بە ئاماژەپێدان و ڕێکخستن و بە دوا داچوونی مۆڵەتی فەرمانبەرانی 

 فەرمانگە . 

وە ئامادەکردنی ڕاپۆرتی ڕۆژانەی تۆماری ئامادەبوونی فەرمانبەران لە سیستەمی 

ووسراوەبانی فەرمانگە و وەرگرتن و ئەلیکترۆنی و تۆمارەبانی هاتوو  و دەرچووی ن
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پێدانی نووسراوەکان بە فەرمانگەکانی تری دەستەکەمان وە پۆستکردنیان بۆ فەرمانگەکان و 

 الیەنە پەیوەندیدارەکانی دەرەوەی دەستە. 

 داتای مۆڵەتی ئەم فەرمانگەیە بەپێی ئەم خشتەیە خراوەتە ڕوو.

 

داتای هاتوو و دەرچووی نوسراوەکانی تایبەت بە فەرمانگەکەمان بە پێی ئەم خشتەیە  

 خراوەتە ڕوو.

 دەرچوو هاتوو

نووسراو ٣٥٠ نووسراو ٨٨   

 

له  ڕاپرسی لهبارەی دۆخی گهندەڵی لهدوای پاشهکهوتی مووچهپوختهی )

 ( بهکورتکراوەییههرێمی کوردستان

 

بەشی پەیوەندی لەگەڵ  –فەرمانگەی خۆپاراستن و شەفافیەت ئەنجامدانی راپرسی لەالیەن  -

 .٢٠١٨لە مانگی شوباتی   رێکخراوە ناحکومیەکان

 ،% 20.3سلێمانی   ،% . 58.2پارێزگاکانی هەولێر   ی راپرسییەکانشوێن -

 .% 21.2دهۆ  

  تاپۆکان ، بانکەکان ، بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەکان ، زانکۆکان  سیەکانکۆمەڵگەی راپر -

 ، بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی ، بەڕێوەبەرایەتی رۆشەنبیری....هتد 

 بەتاڵ. ٤٣فۆرم گەراوە،    ٥٥٧فۆرم،    ٦٠٠ژمارەی فۆرمەکان  -

 % . 40.8%  ،   مە  59.1رێژەی بەشداربوون لە رەگەزی  نێر  -

 مۆڵەت 

مۆلەتی  مۆلەتی ئاسایی

 دایکایەتی

ەتی مۆل

 نەخۆشی

مۆلەتی ئاسایی 

 بەنووسراو

 مۆڵەتی خوێندن

ڕۆژ ٦٣٧  ١ ١١ ١٠ ١ 
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ئەوەمان بۆ  ، %  1.6      بکاس ،%  97.8فەرمانبەری حکومی    ەشداربوو،پیشەی ب -

بەدیار دەخات کە بەشی زۆری هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان  بریتین لە فەرمانبەر و 

 .مووچە خۆری حکومەت

  نەخوێندەوار ، سەرەتایی ، ناوەندی،دواناوەندی،دبلۆم، ی بەشداربووانئاستی خوێندن -

 بەکالۆریۆس. رێژە زۆرەکەشیان لە ئاستی بڕوانامەی استەر و دکتۆرا بەکالۆریۆس، م

 % .31.6بوون 

 . ٧پرسیارە تایبەتەکانی راپرسییەکە بریتین لە  -

 .%  بەشداربووانی راپرسیەکە بە بەڵە وەاڵمیان داوەتەوە 96.9رێژەی  -

رتی کە % ،30.3 فەرمانگە حکومیەکانئەو شوێنانەی کە گەندەڵی تێدا دەکرێت  -

 % .1.6 ڕێکخراوە ناحکومیەکان % ،1.3 تایبەت

 % ،2.0 فەرمانبەری ئاسایی ئاماری تێوەگالنی کەسەکان لە گەندەڵی -

 % .30.9 پلە بااڵکان % ،3.8 بەرێوەبەرەکان

ئامار لەبارەی ئاخۆ پاشەکەوتی مووچە یاساییە زۆربەی زۆری بەشداربووانی راپرسیەکە  -

 کە سیستەمی پاشەکەوتی مووچە نایاساییە. %  پێیان وایە90.3بەڕیژەی  

ئامار لەبارەی رێژەی گەندەڵی بەرلە دەستکاری و پاشەکەوتی مووچە زۆربەی  -

  پێیان وابووە کە گەندەڵی بەرلە دەستکاری و %70.4 بەڕێژەی بەشداربووانی راپرسیەکە 

 .پاشەکەوتی مووچەش لە ئاستێکی بەرزدابووە

پێیان وابووە کە  %  74.1 ڵی دوای پاشەکەوتی مووچەئامار لەبارەی رێژەی گەندە -

تەنانەت رێژەکەشی بەرزتر  پاشەکەوتی مووچەش لە ئاستێکی بەرزدابووە دوایگەندەڵی 

 .بۆتەوە

  %65.5بەرێژەی  ئامار لەبارەی کاریگەری پاشەکەوت و دواکەوتنی مووچە لەگەندەڵی  -

یگەری هەیە لەسەر ئاستی پێیان وابووە کە پاشەکەوت و دواکەوتنی مووچە کار

 % .5.0% ، نازانم   28.4، رێژەی نەخێر بەرزبوونەوەی گەندەڵی
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 و روانینی تایبهتی بهشداربووان  تێێبینی

لێرەدا بەشداربوانی راپرسیەکە ئازادکراون بەوەی هەرچی تێبینی و پێشنیارێکیان هەیە 

نیازەکانمان لەبەرچاو گرت  ، تایبەت بەو پرسە بیخەنە روو، ئێمەش سەرجەمی تێبینی و پێش

 لەخوارەوەش پووختەا راکانمان بەبە دەستکاری خستۆتە روو.

نەهێشتنی گە ندەڵی لە بەرپرسە بااڵکان و کاربە دەستانی ئیداری بکریت بۆ چاکسازی  -

 حکومە ت.

پابەند بێت بەسووێندی یاسا یی لەکاتی  دەست فەرمانبەر یا بەرپرسی ئیداری پێویستە  -

 .یدای هەرکارێکپێکردن

 .لەکارکردنیان بێالیە نی دادگاکان -

 سەروەر بێت و بۆ هەمووان وە  و یە  بێت . یاسا -

 ی حکومەت.بەسیستەم کردنی داموو دەزگاکان -

 بنبڕکردنی گەندەڵی بەپاشەکەوتی مووچە ناکرێت. -

 خراپی دەسەاڵت لە داموو دەزگاکانی حکومەت هۆکاری گەندەڵییە. -

 . لەکارو پرۆژەکان ایی شارەزایان و ڕێککەوتنی حزبەکانوەرگرتنی ڕ -

پێویستە دەستەی دەسپاکی رۆڵی زیاتر ببینێت بەدانانی باڵوکراوەکانی دژەگەندەڵی و  -

 .ی تایبەتیش لەو بوارانەداکۆنفرانسسازدانی 

 رۆشنبیری و زانیاری دەبێت.هۆشیاری نەمانی گەندەڵی بەپێشکەوتن و  -

ری پسپۆری خۆی کاربکات و کەسی شیاویش لە شوێنی شیاو هەموو کەسێک لەبوا -

 دابنرێت.

 جیاکردنەوەی حزب و حکومەت لەیەکتر. -

 بەرژەوەندی گشتی لەسەرووی بەرژەوەندی تایبەت بێت. -

هەر کەسێک تەلەفۆنی کرد بۆ هێڵی گەرم داوای بەڵگەی لە بکرێت بەبە بەڵگە هیچ  -

 نەکر .

 ە لە ڕووبەڕوو بوونەوەی گەندەڵی.پێویستە میدیاکان ڕۆڵیان هەب -

 رێزگرتن لەفەرمانبەرانی چاال  بە بەراورد لەگەڵ فەرمانبەرانی گەندەڵ. -
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لێژنەیەکی تۆمارکردنی سکااڵ پێک بهینرێت لە هەر فەرمانگەیە  و ئەو کەسەی شتێک  -

چونکە فەرمانبەری راستگۆ  ،ئاشکرا دەکات پارێزگاری لە بکریت و پلەی بەرز بکرێتەوە

 و دەسپا  دەگمەنن بوونیان پێویستە بەرز بنرخێنریت بۆ کەم کردنەوەی گەندەڵی.

 رەخنەگرتن لە دەستەی دەسپاکی بەوەی کە بە ئەرکی تەواوی خۆی هەڵنەستاوە. -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ییییییىمیییییانگهی کاروبیییییاری کیییییارگێری و دارافهر کاروچاالکیهکیییییانی
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اری یەکەمڕڕڕڕڕڕڕی  یاسڕڕڕڕڕڕڕای  یاسڕڕڕڕڕڕڕایی هەمڕڕڕڕڕڕڕو٢٠١٤  ی سڕڕڕڕڕڕڕالی  ٧بەپڕڕڕڕڕڕڕە ی یاسڕڕڕڕڕڕڕای ژمڕڕڕڕڕڕڕارە  

دەسڕڕڕڕڕڕڕتەی گشڕڕڕڕڕڕڕتی دەسڕڕڕڕڕڕڕپاکی هەرێمڕڕڕڕڕڕڕی کوردسڕڕڕڕڕڕڕتان مڕڕڕڕڕڕڕادەی دوازدەهەم بڕڕڕڕڕڕڕرگەی چڕڕڕڕڕڕڕوارەم 

فەرمڕڕڕڕڕڕڕڕڕانگەی کاروبڕڕڕڕڕڕڕڕڕاری کڕڕڕڕڕڕڕڕڕارگێری و دارایڕڕڕڕڕڕڕڕڕی بە پڕڕڕڕڕڕڕڕڕە ی سیسڕڕڕڕڕڕڕڕڕتەمی بەرێڕڕڕڕڕڕڕڕڕوەبردنی 

فەصڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕلی دەیەم  ٢٠١٦   ی سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕالی١اوخۆی دەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتە بە ژمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕارە  نڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ

 لەم بەشانەی خوارەوە. پێک هاتووە  فەرمانگە٥٢ماددەی 

 ەڕێوەبەری گشتی کاروباری کارگێری و دارایی بەڕێوەی دەبات.ب یهکهم/

سڕڕڕڕڕڕڕڕکرتاریەتی بەڕێڕڕڕڕڕڕڕڕوەبەری گشڕڕڕڕڕڕڕڕتی بڕڕڕڕڕڕڕڕۆ ڕێکخسڕڕڕڕڕڕڕڕتنی کارەکڕڕڕڕڕڕڕڕانی بەڕێڕڕڕڕڕڕڕڕوەبەری  دووەم/

 گشتی .

   فەرمانگە لەم بەشانە پێک دێت.٥٣مادەی  

 دووەمە بەشی کارگێری. . یەکەمە بەشی سەرچاوەمرۆییەکان

 بەشی پالن و ئامار.چوارەمە         سە یەمە بەشی دارایی

 .پێنچەمە بەشی زانیاریەکان و کۆمپیوتەر

 

 

 

 

 

 

 یهکهم/ بهشی سهرچاوەمرۆییهکان ❖
 لهم هۆبانهی خوارەوە پێک هاتووە. بهشی سهرچاوەمرۆییهکان

 هۆبەی دۆسیەکان.ە٣          هۆبەی خۆیەتی. ە١

 هۆبەی هاتوو و دەرچوو.ە٤              هۆبەی میال .ە٢

 ە.هۆبەی ناسنامە٥

 

  تڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاکو ٢٠١٨ە١ە١لە   بەشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەرچاوەمرۆییەکانسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەرجەم کارەکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانی 

   بەم شێوەیە بەڕێوەچووە.٢٠١٨ە١٢ە٣١ 
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_بەردەوام بڕڕڕڕڕڕڕڕڕوون لەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕەر سڕڕڕڕڕڕڕڕڕکان کردنڕڕڕڕڕڕڕڕڕی سڕڕڕڕڕڕڕڕڕەرجەم دۆسڕڕڕڕڕڕڕڕڕیەکانی فەرمڕڕڕڕڕڕڕڕڕانبەرانی ١

 دەستەکەمان.

 _دروست کردنی ناسنامە بۆ فەرمانبەران .٢

ە لەالمڕڕڕڕڕڕڕڕڕان تۆمڕڕڕڕڕڕڕڕڕارکراوە  نووسڕڕڕڕڕڕڕڕڕراو٨٧٢_نووسڕڕڕڕڕڕڕڕڕراوی هڕڕڕڕڕڕڕڕڕاتوو بۆفەرمانگەکەمڕڕڕڕڕڕڕڕڕان  ٣

 و کاری لەسەر کراوە .

   نووسراو دەرچووە.٥٠٢_ نووسراوی دەرچوو لە فەرمانگەکەمان  ٤

  فەرمان دەرچووە.٤٩٠_فەرمانی دەرچوو لە فەرمانگەکەمان  ٥

   بڕیار دەرچووە .٢_بڕیاری لێژنەی دەرماڵە لە فەرمانگەکەمان  ٦

خڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕزمەت لە فەرمانگەکەمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕان _بڕیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاری لێڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕژنەی پڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕلەبەرزی و هەژمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕارکردنی ٦

   بڕیار دەرچووە .٥ 

_سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەرجەم مۆڵەتەکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانی فەرمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانبەران بە شڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕێوەی داتڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕابەیس دانڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕراوە بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ ٧

 دیارکردنی ڕەصیدەکانیان.

 

 

 دووەم/بهشی کارگێری ❖

سەرپەرشڕڕڕڕڕتی کردنڕڕڕڕڕڕی سڕڕڕڕڕڕەرجەم ئڕڕڕڕڕڕیش و کارەکڕڕڕڕڕانی کڕڕڕڕڕڕارگێری لە بڕڕڕڕڕڕواری بەڕێڕڕڕڕڕڕوەبردن و  

 و هونەری بۆ دەستەکەمان  یخزمەتگوزار

 .م هۆبانەی خوارەوە پێک هاتووەلە

 .هۆبەی پەرتوکخانەە٣ .                                     هۆبەی پرسگەە١

 .هۆبەی هونەریە٤ .       هۆبەی خزمەتگوزاری و ئامێرەکانە٢

 

 .هۆبەی کۆگاە5

 

 .سهراهم ئیک و کارەکانی بهم شێوەیه بهڕێوەچووە

کارەکڕڕڕڕڕڕڕانی ئۆتڕڕڕڕڕڕڕۆمبێالن و مۆلیڕڕڕڕڕڕڕدەی _ سەرپەرشڕڕڕڕڕڕڕتی و چڕڕڕڕڕڕڕاودێری کردنڕڕڕڕڕڕڕی سڕڕڕڕڕڕڕەرجەم  ١

 کارەبایی و دابین کردنی سووتەمەنی و چاککردنەوەی لە کاتی پێویست.

 _ سەرپەرشتی کردنی سەرجەم کارەخزمەتگوزاریەکان. ٢

 _چاودێری دەوامی فەرمانبەرانی فەرمانگەکەمان ڕۆژانە.٣

  لێژنە لە کڕینەسووتەمەنی.٧_پێک هێنانی  ٤

 انی پەرتوکخانە و دابین کردنی ڕۆژنامەی وەقائنی _ڕێکخستنی ئیش و کارەک٥

   ە.٢٣٠کوردستان تا دوا ژمارەی ئێستاکە ژمارە   

 _دابەش کردنی پۆستەی ناوەوە و دەرەوەی دەستەکەمان.٦
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 دنی سەرجەم ئیش و کارەکانی کارەبایی و ئامێرەکان.ن_ڕاپەڕا٧

 _سەرپەرشتی ئیش و کارەکانی پرسگە.٨

 یستەمی هاتووچۆی فەرمانبەران و ڕێکخستنەوەی _بەدواداچوون لەسەر س٩

 گشت مۆڵەتەکان و بەراوردکردنیان لە 

 تاکو کۆتای ساڵ. ٢٠١٨ە١ە١

 سێیهم/بهشی دارایی ❖

بەشی دارایی دەستەکەمان هەلدەسڕتێت بە دانڕانی بڕوودجەی سڕااڵنە و رێکخسڕتنی گشڕت بەڵگەکڕانی 

نگڕڕڕڕانە و راپڕڕڕڕۆرتی دارایڕڕڕڕی و قەیڕڕڕڕد و خەرج کڕڕڕڕردن  و رێکخسڕڕڕڕتنی تەرازووی پێڕڕڕڕداچونەوەی ما

رێکخستن و خەرج کردنی مڕووچەی فەرمڕانبەرانی هەمیشڕەیی و گرێبەسڕت و تۆمڕارکردنی گشڕت 

کارە داراییەکان لە تۆمارەکڕانی ژمێرکڕاری و خەرج کردنڕی پڕارەی گرێبەسڕت لە ڕووی دارایڕیەوە 

 بە هەماهەنگی لەگەل بەشی یاسایی دەستەکەمان لە فەرمانگەی یاسایی.  

رەت بە ژمڕڕڕڕڕڕڕڕڕارەی ئەژمێڕڕڕڕڕڕڕڕڕری بانکیمڕڕڕڕڕڕڕڕڕان سڕڕڕڕڕڕڕڕڕە ئەژمێرمڕڕڕڕڕڕڕڕڕان هەیە لە بڕڕڕڕڕڕڕڕڕانکی _سڕڕڕڕڕڕڕڕڕەبا

 -برایەتی :

بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ خەرجڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی و پێشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕینەی جۆراوجڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆر و بەردەوام و   ١٢٩ ئەژمێڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕری _١

  منحە ی بەخشینی نوسینگەی سەرۆکی دەستە.

بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ خەرجڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی مڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕووچەی فەرمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانبەرانی هەمیشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەیی و   ١٢٢ ئەژمێڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕری _٢

مڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕان مڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕوچی مانگانەیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕان لە بانڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕک گرێبەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕت کە بە شڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕێوەی چە  فەرمانبەران

 وەردەگرن.

 بۆ حسابی داخراوی دەستەکەمانە.  ١٧٣ ئەژمێری _٣

_ بە هۆکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاری نەبڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕوونی یاسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕای بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕوودجەی سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕااڵنەی حکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕومەتی هەرێمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی 

کوردسڕڕڕڕڕڕڕتان لەبەر قەیرانڕڕڕڕڕڕڕی دارایڕڕڕڕڕڕڕی بوودجەمڕڕڕڕڕڕڕان بڕڕڕڕڕڕڕۆ دانەنڕڕڕڕڕڕڕراوە و کڕڕڕڕڕڕڕاریگەری لەسڕڕڕڕڕڕڕەر 

کەمتڕڕڕڕڕڕڕڕرین خەرجڕڕڕڕڕڕڕڕی بکرێڕڕڕڕڕڕڕڕت پڕڕڕڕڕڕڕڕالن و کاروبڕڕڕڕڕڕڕڕاری دەسڕڕڕڕڕڕڕڕتەکەمان هەبڕڕڕڕڕڕڕڕووە هەوڵ دراوە 

لەم سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاڵەدا تەنهڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕا بە پێشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕینەی بەردەوام کارەکانمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕان جڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە بە جڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە کڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕردوە بە 

    دە ملێون دینارە.10.000.000پێشینەی مانگانەی کە بڕی  

 ٩٩٠  کڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆی گشڕڕڕڕڕڕڕڕڕتی خەرجیەکانمڕڕڕڕڕڕڕڕڕان  بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی  ٢٠١٨ە١٢ە٣١_ تڕڕڕڕڕڕڕڕڕاکو رێکەوتڕڕڕڕڕڕڕڕڕی    

ەوت سڕڕڕڕڕڕڕەد سڕڕڕڕڕڕڕی   سڕڕڕڕڕڕڕە ملیڕڕڕڕڕڕڕار و دوو سڕڕڕڕڕڕڕەد وهەشڕڕڕڕڕڕڕتا و چڕڕڕڕڕڕڕوار ملیڕڕڕڕڕڕڕۆن و ح٣ ٢٨٤ ٧٣٢

پڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە ی خشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتەی خڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕوارەوە خەرج  و دوو هەزار و نۆسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەد و نەوەت دینڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاربووە بە

 کراوە.

 31/12/2018تاکو  1/1/2018خشتهى کۆى گشتى خهرایهکان له                 
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تڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاکو   ٢٠١٨ ە١ە١  _خەرجڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی گرێبەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتی فەرمانبەرانمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕان هەبڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕووە  لە

ار   سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەد و سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕە ملیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆن و چڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕل هەز١٠٣ ٠٤٠ ٠٠٠ بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی    ٢٠١٨ە١٢ە٣١ 

 بووە لەگەڵ کۆی گشتی فصلی یەکەم  الرواتب واالجور  خەرج کراوە.  دینار

_خەرج کردنڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی پڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕارەی گڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕر  بەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتی ئۆتۆمبێڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕل بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ بەڕێوەبەرایەتیەکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانی 

لێکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆڵینەوەی سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕلێمانی و دهڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ  و فەرمڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانگەی کڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕارگێری و دارایڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆ 

سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی و حەوت ملیڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆن و حەوت سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەد و ( ٣٧ ٧٣٣ ٠٠٠)دەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتەکەمان بە بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی 

 (١/١/٢٠١٨)لە ڕێکەوتڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی  ە هەزار دینڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕار بڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕووەسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی و سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ

 .(٣١/١٢/٢٠١٨)تاکو

 

 چوارەم بهشی پرن و ئامار ❖

ی باروبڕڕڕڕڕڕڕاری بڕڕڕڕڕڕڕارگێری و رمانگڕڕڕڕڕڕڕەفە ر بڕڕڕڕڕڕڕەسڕڕڕڕڕڕڕە شڕڕڕڕڕڕڕی پڕڕڕڕڕڕڕالن و ئامڕڕڕڕڕڕڕار بڕڕڕڕڕڕڕەبە ➢

 :پێك هاتوو  و ی خوار م هۆبانەلە داراییە

 ندازهی ئههۆبه -٣ی پرن        هۆبه -٢ی ئامار     هۆبه1-

 شی پرن وئامار كانی بهكیهرهسهارهك

 سپابی.ی د ستەران د رمانبەم فەرجەسی  سەی زانیاری بەو بۆبردنە ➢
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کۆی گشتی         البیان

 دینار

فەصڕڕلی یەکەم  الرواتڕڕب  کڕڕۆی گشڕڕتی    ١ ١ ٢

 و االجور 

٣ ٠٦٦ ٩٩٩ ٩٩٠ 

کڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆی گشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتی فەصڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕلی دووەم     ٢ ١ ٢

  المستلزمات الخدمیە 

٥٤ ٤٣٨ ٢٥٠ 

سڕڕڕڕڕڕێیەم     کڕڕڕڕڕڕۆی گشڕڕڕڕڕڕتی فەصڕڕڕڕڕڕلی    ٣ ١ ٢

 المستلزمات السلنیە 

٦٧ ٩١٠ ٠٠٠ 

کڕڕۆی گشڕڕتی فەصڕڕلی چوارەم صڕڕیانە     ٤ ١ ٢

 الموجودات 

١٩ ١٩٧ ٥٠٠ 

لی پێڕڕنجەم  النفقڕڕات کڕڕۆی گشڕڕتی فەصڕڕ    ٥ ١ ٢

 الرأسمالیە 

١٦ ١٨٧ ٢٥٠ 

کڕڕۆی گشڕڕتی فەصڕڕلی شەشڕڕەم  المنڕڕک     ٦ ١ ٢

 واال انات و مصروفات اخری 

٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ٣ ٢٨٤ ٧٣٢ ٩٩٠ کۆی گشتی
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 بەڕێوەبردن و شیکاری کردنی کارە ئاماریەکان. ➢

ئامڕڕڕڕڕڕڕڕادە کردنڕڕڕڕڕڕڕڕی فڕڕڕڕڕڕڕڕۆڕمی دیڕڕڕڕڕڕڕڕزاین کڕڕڕڕڕڕڕڕردن  و تێچڕڕڕڕڕڕڕڕووی باڵەخڕڕڕڕڕڕڕڕانەی دەسڕڕڕڕڕڕڕڕتەی  ➢

 دەسپاکی بۆ ڕێکخراوی ئۆیکا.

 

 

 

 ریهکان و کۆمپیوتهرپێناهم/بهشی زانیا ❖

 _چاککردن وصیانە کردنی سیستەمی کامێرا بۆ دەستە.١

 _زیاد کردنی کامێرا بۆ شوێنی وەستانی ئۆتۆمبێلەکانی دەستە.٢

 چاککردن_چەندان سەردان کردنی بەشەکانی گشت فەرمانگەکان بە مەبەستی ٣

 شەکەمانبەچارەسەری کێشەکانی انترنێت کراوە لەالیەن  و بەستن بۆ کۆمپیوتەر و

  بە patrisسڕڕڕڕڕڕڕڕەر سیسڕڕڕڕڕڕڕڕتەمی سڕڕڕڕڕڕڕڕەرچاوەمرۆییەکان لەگەڵ کۆمپانیڕڕڕڕڕڕڕڕای   له_کڕڕڕڕڕڕڕڕارکردن ٤

 هاوبەشی تا ئێستا بەردەوامین لەسەر کارکردن.

 _تەواو کردنی سیستەمی هاتن و چوونی فەرمانبەران.٥

 _تەواو کردنی سیستەمی داواکردن و پڕۆسەی ناردنی مۆڵەت.٦

 میالکات. _دەست پێکردنی سیستەمی ئەلیکترۆنی٧

 _دروست کردن و دیزاین کردنی چەند برۆشو و بەرگی کتێبێک بۆ دەستە.٨

_کڕڕڕڕارکردن لەسڕڕڕڕەر نڕڕڕڕامیلکەی نەوەی دەسڕڕڕڕپاکی بە هەمڕڕڕڕاهەنگی لەگەڵ بەشڕڕڕڕی گەشڕڕڕڕەپێدان و ٩

 ڕاهێنان.

 _دروست کردنی داتابەیسی نووسراوەکان بۆ نووسینگەی بەڕێز سەرۆکی دەستە.١٠

ی سڕڕڕڕڕڕلێمانی و دهڕڕڕڕڕڕۆ  بە مەبەسڕڕڕڕڕڕتی زیڕڕڕڕڕڕاد کردنڕڕڕڕڕڕی _شڕڕڕڕڕڕاندکردنمان بڕڕڕڕڕڕۆ هەردوو شڕڕڕڕڕڕار١١

 فەرمانبەران بۆ سەر سیستەمی سەرچاوەمرۆییەکان.

 

 

 

 

 

 

 ناوخۆ ووردبینی ❖
 -کاروچاالکیەکانی بەشی ووردبینی:

 ووردبینی کردنی تۆماری مووچە و لیستی مووچە . _١
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ووردبینڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی کردنڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی تۆمارەکڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانی  ڕۆژانەی گشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتی،تەرخانکراوەکان،ووردە _٢

 ،پێشینەکان .خەرجیەکان

 ووردبینی کردنی بەڵگەنامەکانی  خەرج کردن و قەید . _٣

 ووردبینی کردنی گشت چەکەکانی دانان و ڕاکێشانی پارە  بۆ دەستەکەمان._٤

ووردبینڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی کردنڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕی گشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕت پسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕوولەکانی پێشڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕینەی جۆراوجڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆری مانگڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانەی _٥

 دەستەکەمان.

 ووردبینی کردنی پێشینەی بەردەستی سەرۆکی دەستە ._٦

وردبینڕڕڕڕڕڕی کردنڕڕڕڕڕڕی پێشڕڕڕڕڕڕینە تایبەتەکڕڕڕڕڕڕان کە بڕڕڕڕڕڕۆ دەسڕڕڕڕڕڕتەکەمان تەرخڕڕڕڕڕڕان دەکرێڕڕڕڕڕڕت بڕڕڕڕڕڕۆ و_٧

 مەبەستی جۆراوجۆر.

 کاری لەسەر کراوە.( ٣١/١٢/٢٠١٨)گشت کارەکانی ووردبینی تاکو 

 

 

 

 

 

 

 : نگىماهههاوكارى  هه

یسڕت پڕە ا پێو اڵم هێشڕتا بڕەسڕپابى بڕەا د ستەڵ د گەزگابان لەراا هاوبارا دام و د ڕ سە

 . ت و پێدانى زانیاراندێك بوارا  تایبەهە لە نیە
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 د.احمد انور محمد                            
سةرؤبى دةستة                                   



2018ساڵی  بۆ هەرێمی کوردستان دەسپاکى ڕاپۆرتی سااڵنەی دەستەی  

 

 

116 

 

 

 


