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 ێشەكیپ

 وای لەم هەڕێمی كوردستانو پەنابەران  و لە خۆ گرتنی ئاوارە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆمیونداری كردن كرانەوەی یسیاسەت

هەر لە کاتی سەرهەڵدانی  عێراق ئاوارەی ناوخۆیی سوری وی پەنابەر و نیو  ملیۆن( یەك 5.1)م بۆ زیاتر لە کردووە کە ببێتە ماڵێکی ئارا

عێڕاق لە الیەن داعش لە مانگی  رووبەرێكی فراونی خاكیو دەست بەسەرداگرتنی  1155ناسەقامگیری و توندوتیژیەکانی سوریا لە 

 هاوکاریانوە و بەخشندەیەکی زۆرە . حکومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستان بەشێوەیەکی لە خۆ بوردە1152تەمموزی 

 ەابەرانەی کە لە کەمپ و لە دەرەوەی کەمپەکان نیشتەجێن. سەرەڕای هەبوونی قەیرانی ئابووری لدابین کردووە بۆ ئەم ئاوارەو پەن

دابین  ەرێمهئەم قەیرانە مرۆییە بەڕێوەببات و پێویستیە سەرەتاییەکان بۆ ئاوارەو پەنابەر و خەڵکی  هەرێم، حکومەتی هەرێم توانیویەتی

 دەرئەنجامیزنجیرەیەک رووبەرووی  بکات. لەگەڵ درێژ بوونەوە و زیادبوونی ئەم قەیرانە مرۆییە، حکومەتی هەرێم و خەڵکی هەرێم

 زیاد بوونیلە ڕووی ئابووری و دارایی و کێشەی کۆمەاڵیەتی و ئاسایش.  و پەنابەران ئاوارە نەرێمی بوونەتەوە بەهۆی كاریگەری

بودجە هەیە بۆ کەرتەكانی  ٪01ستی بە زیادکردنی ویلە چەند مانگێکی کەمدا، بەالیەنی کەمەوە پێ ٪01 ڕێژەی دانیشتووان بە

ی بەاڵم بە پێچەوانەوە سەرەڕاپەنابەران. خزمەتگوزارییەكان بۆ هاواڵتیان و ئاوارە وگشتی بە مەبەستی دابین کردنی خزمەتگوزاری 

بەڕێوەبردنی  بۆاوە و حکومەتی هەرێم لە ژێر پاڵەپەستۆیەکی زۆرە زیادنەکر بودجە ئەو زیادبوونە ناسرشتیەی دانیشتوان،

رێژەی  وتی ەوخۆ کاریگەری هەبووە لەسەر کوالانکراو راستبودجەی تەرخکەمتر. کەم بوونەوەی  بودجەیەكیخزمەتگوزاری گشتی بە 

خاشاک و پەروەردە و  کارەبا و زبڵ وخزمەتگوزارییەکان کە لە الیەن حکومەتی هەرێمەوە دابین دەکرێت وەکو ئاوی خواردنەوە و 

 هتد. تەندروستی 

لە ئێستادا، حکومەتی هەرێم ڕووبەڕووی خراپترین قەیرانی ئابووری بووەتەوە لەبەر چەند هۆکارێکی جیاواز کە هەموو جومگەکانی 

یەکان و پێویستیە سەرەتای کەرتی گشتیخزمەتگوزاری لە توانای حکومەتی هەرێمی لەکارخستووە بۆ بەردەوام بوون لە دابینکردنی 

بودجەی حکومەتی هەرێم  ٪51ڕێژەی  بڕینیئەم هۆکارانە بریتین لە . هەرێمیشنەک تەنها بۆ ئاوارەو پەنابەران بەڵکو بۆ هاواڵتیانی 

 وارەئازۆری شەڕی داعش و ئەم بار گرانی  دارایی  و تێچووی  1152لەالیەن حکومەتی فیدراڵەوە لە مانگی کانوونی دووەمی ساڵی 

 ٪01دابەزینی نرخی نەوت کە ڕێژەی  هاوكات ملیار دۆالر دەخەملێندرێت سااڵنە و (5.1)کە بە  لەسەر كەرتی گشتی و پەناباران

بۆ دابینکردنی مووچەی  رووبەرووی گەورەترین كێشەی دارایی بووەتەوەداهاتی حکومەتی هەرێم پێکدێنێت. حکومەتی هەرێم 

ستی بەردەوام ی گشتی بەمەبەی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان و دابینکردنی پارەی تەرخانکراو بۆ کەرتفەرمانبەرانی کەرتی گشتی و هێز

 بوون لە دابینکردنی خزمەتگوزارەیە سەرەتاییەکان. 

 لە ئەستۆ گرتووە. سەرەڕای تاکو ئێستا  1152تێچووی جێبەجێکردن و دابینکردنی هەموو خزمەتگوزارەیەکان لە ساڵی  حکومەتی هەرێم

ای لەالیەن کۆمەڵگ و نەلەالیەن حکومەتی عێڕاق  پێشكەش بە حكومەتی هەرێم نەكراوە نە ئەمەش هیچ هاوکارییەکی ڕاستەوخۆی دارایی

ن حکومیە نێودەوڵەتییەکایەکگرتووەکان یاخود رێکخراوە نا ئاژانسەکانی نەتەوە كە لە رێگەینێودەوڵەتی جگە لە هاوکاری مڕۆیی 

 ەمپەکان دەژینکە لە ک نرەتاییەکان بۆ ئاوارە و پەنابەراتیە سەیستی پێوراوە. ئەم بڕە هاوکاریانەش تەنها توانیویپێشكەش بە ئاوارەكان ك

 توانایبەهۆی كەمی كۆمەكی درایی، ئاوارە و پەنابەری نوێ.  هەرە بنەڕەتی بە دابینکردنی هاوکاری و پێداویستیو دابین بکات 

ەنها بە  تن گرینگی . لەگەڵ ئەوە ئەوان ناچارارەسنورد یشڕێکخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکانو یەکگرتووەکان  ەەوئاژانسەکانی نەت

لە کۆی  ٪02تەنها ڕێژەی  6102بۆ ساڵی  مڕۆیی . پالنی وەاڵمدانەوەی قەیرانیکاری فریاكەوتنی سەرتاییی بدەن بۆ ئاوارە و پەنابەران

 6102ی کانوونی دووەمی ساڵی 10پالنەکە لە  راگەیاندنیکی وەرگرتووە لە کاتی ملیۆن دۆالری ئەمری 120گشتی بڕە پارەکە کە دەکاتە 

دابین كراوە لە کۆی  ٪2تەنها ڕێژەی تاكو ئێستا  لە بەشی عێڕاق  (1RP)هاوكاری پەنابەرانی هەرێمی سوریا  ەوە. وە هەروەها پالنی

 .  راگەینراو 6102نوونی دووەمی ی کا62ملیۆن دۆالری ئەمریکی) کە لە  691(هەموو بڕی پارەی داواكراو 

نەوەی دات بۆ کەمکرد ترسناک و حکومەتی هەرێم ناچاربوو بڕیارێکی قورسب ئاقارێكیتوانای دارایی حکومەتی هەرێم گەیشتووە بە 

م . ئە٪11بۆ  ٪51و کەمکردنەوەی مووچەی فەرمانبەرانی کەرتی گشتی بە ڕێژەی  ٪11بە رێژەی هێنان خەرجیەکانی بودجەی بەکار

دام و لەسەر  تەواوی دەبێتکاریگەری  بڕیارانەشەوە. بێ گومان ئەم 1152بڕیارانە چوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە لەسەرەتای ساڵی 

حکومەتی هەرێم بە تایبەتی کەرتی خزمەتگوزاری گشتی بۆ بەردەوامبوونی خزمەتگوزارییەکان. ئەمەش چەند کێشەیەکی دەزگاكامنی 

 .و پەنابەرانیش هەر تەنها لەسەر هاواڵتیان بەڵکو لەسەر ئاوارە نەرێنی دروست دەکات نەک



 یكەشێپ

  2   الپەڕە 

بودجەی حکومەتی هەرێم، ئەستەمە بۆ حکومەتی هەرێم بتوانێت بەردەوام  پڕكردنەوەی بۆشاییبەبێ هاوکاری دارایی راستەوخۆ بۆ 

 ینکردن و جێبەجێکردنی کاروباری مرۆییهەروەها دابو پەنابەران و بێت لە دابینکردنی خزمەتگوزاری گشتی بۆ دانیشتوان و ئاوارە

حکومەتی هەرێم ناتوانێت ئامادەکاری بکات بۆ وەاڵمدانەوە و لەخۆ گرتنی شەپۆلی ئاوارەی نوێ  بۆ کۆمەڵگا لە هەرێم. لەگەڵ ئەمەش

ەکان بۆ ێزە ئەمنیپەڕاسیۆنی هو پێشبینیکراو بە هۆی خراپبوونی بەرەوامی باردۆخی ئەمنی عێڕاق و ئۆ و بۆ هەر حاڵەتێکی لەناکاو

دەستی داعش و بەتایبەتی ناوچەکانی موسڵ و دەوروبەری. سەرەڕای ئەمانەش، زۆربەی  ڕزگارکردنی ناوچەکانی ژێر

انگی لە ئاو و کارەبا و تەندروستی و زبڵ و خاشاک و پەروەردەو هتد لە چەند م و پەنابەران  خزمەتگوزاریەکان لە ناو کەمپی ئاوارە

 یاخود کەم دەکرێتەوە بە هۆی نەبوونی بڕە بودجەی پێویست. دادەخرێن داهاتوو  یا ئەوەتا

هاوکارییە مرۆییەکانی حکومەتی هەرێم، بەاڵم پێویستە سوپاس و پێزانینی هەیە بۆ سیاسەت و هەوڵ وهەرچەندە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی 

گرن و ئەوە لە ئەستۆ بمرۆییە لە هەرێمی کوردستان  یارمەتیەکان زیاتر بکرێت. هەموو الیەنەکان پێویستە بەرپرسیارەتی ئەم قەیرانە

ەسەر لهاوبەشی بكەن بۆ كەمكردنەوەی ئەو بارگرانیە و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی پێویستە . حکومەتی بەغدا بەرپرسیارەتی هاوبەشە

اییانەی ئەم کەلێن و بۆش بکەن بۆ پڕکردنەوەیبە حكومەتی هەرێم  یی پێشکەشاحکومەتی هەرێم و بە شێوەیەکی راستەوخۆ هاوکاری دار

ن تواگوزاری گشتی بۆ تەواوی دانیشلە بودجەی حکومەتی هەرێم هەیە تاکو حکومەتی هەرێم بتوانێت بەردەوام بێت لە دابینکردنی خزمەت

كی هەر حاڵەتێ كە هەیە و هاوكاتو توانای حکومەتی هەرێم زیاد بکات بۆ ڕووبەڕوو بوونەوەی ئەم قەیرانە مرۆیی و داراییانەی 

 بێتەوە. هاتوو ڕووبەڕووی حکومەتی هەرێم بلەناکاوی مرۆیی کە لە دا

چەکە. سەقامگیری لە عێڕاق و ناوبۆتە یەکێک لە کۆڵەگە سەرەکیەکانی ئاسایشی و پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە حکومەتی هەرێم 

ئێستا، ژیان و گوزەرانی ملیۆنان هاواڵتی هەرێمی م بۆ ئەم بارودۆخەی حکومەتی هەرێ ئەمەش بە دەنگەوە نەهاتنی بۆ داواكاریلەگەڵ 

امگیری بە دارمانی سەق،  کە لە ژێر بارێکی سەختی دارایی و ئابوری ژیان دەکەن، دەکەوێتە مەترسیەوە. بە ئاوارە و پەنابەر کوردستان

ووی تێچ وەڵگای نێودەوڵەتی بۆ عێڕاق و ناوچەکە و کۆمكاریگەری تەواوی نەرێنی دەبێت و ئاسایش و ئابوری هەرێمی کوردستان 

 ئەنجامەکان زۆر گەورەتر دەبێت لە چارەسەرکردنی کێشەکان لە کاتی ئێستادا. مامەڵەكردن لەگەڵ دەر

ەوە بۆ دابینکردنی 1152ئەم راپۆڕتە تیشک دەخاتە سەر ئەم بڕە بودجەو پارەیەی کە حکومەتی هەڕێم لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 

 فەرمەنگای پەیوندیدار بەخەرجی کردووە. ئەم داتایەنە راستەوخۆ لەالیەن  اوارە و پەنابەرانخزمەتگوزاری سەرەتایی بۆ ئ

 (5.1)حکومەتی هەرێم کە بە  سااڵنەی پێویستی بودجەی جگە لە خزمەتگوزارەیەکان لە هەر سێ پاڕێزگای هەرێم وەرگیراوە و ئەوەش

 ئاوارەو پەنابەران. ەپێشكەش كردنی خزمەتگوزاری ب ملیار دۆالر دەخەملێندرێت بۆ

  

 / دیناری عێراقیکۆی گشتی تێچووی لەسەر حکومەتی هەرێم سێکتەر

 93,370,000 پەروەردە
 2,842,178,000 خواردن

 1,109,175,000 و خاوێنی پاکئاو و 
 19,688,208,699 پەناگە و پاراستن

 106,762,572,466 تەندروستی
 123,129,750,510 ووزە

 253,625,254,675 ی عێڕاقیکۆی گشتی بە دینار
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 پەروەردە

قوتابی نوێ ناویان  21111لە ڕاپۆرتێکی وەزارەتی پەروەردە ئاماژە بەوە کراوە کە نزیکەی  6102/6102 خوێندنیلە کۆتایی ساڵی 

وە بۆ دەگەرێتە. یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی کەمی ئەم ڕێژە ترسناکە هەرێمی كوردستانتۆمار کردووە لە خوێندن لە سەرانسەری 

بەاڵم هەر ئەوانەش ناگرێتەوە، زۆری بەشداربوان لە سستەمی خوێندن لەگەڵ  خوێند. دەرفەت بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەینەبوونی 

ست بۆ کەرتی ی. نەبوونی شوێنی پێوو سێ دەوام تابخانە کردووە ببن بە دوو دەوام. کە وای لە هەندێک قوقوتابخانە ژمارە کەمی 

  بۆ هەموو الیەنەکان.پارێزگاکانی دهۆک و هەولێر و سلێمانی بووەتە جێگای نیگەرانی  پەروەردە لە

ە لینگە هەڵسەنگاندن بۆئەم کەلێنانە هەروەها گر ەرێم بووەتە نیگەرانیەکی گەورە وو فێرکردن بۆ مندااڵنی ه ی پەروەردەدابینکردن

هەیە  کاتێکدا کە کۆمەڵە کێشەک ی بۆ دۆزینەوەی چارەسەر بۆیان. لەسەرەک ە بکرێت و ببێتە کاری لە پێشینە وکەرتی پەروەردە هەی

 پێوسیتیان بە چارەسەرە، بەاڵم ئەم سێ خاڵەی خوارەوە حکومەت بایەخی زیاتری پێدەدات: 

کۆمەڵێک قوتابخانەی حکومی داخراون لە هەرێمی کوردستان کە کاریگەری هەبووە لەسەر دەرفەتی خوێندن بۆ مندااڵنی ناو  -0

ئاوارە و لتورەوە لە نێوان ەلە هەمان کاتدا، بە هۆی نەبوونی مووچە بۆ مامۆستایان و جیاوازی لە ڕووی فەرهەنگ و کان. شارەک

بووەتە کاریگەریەکی سەرەکی لە کەمی تۆمارکردنی قوتابیان بۆ خوێندن. سەرەڕای ئەمەش، ژمارەیەکی زۆر لە مندااڵن  پەنابەران

 می لە ژمارەی مامۆستای پێویست. بێبەش بوون لە خوێندن بە هۆی کە

مامۆستای شیاو بووەتە بەربەست لە بەردەم حکومەتی هەرێم لەبەر هۆکاری جیاواز لەوانە زۆری وازهێنانی  یدۆزینەوە -6

هەموو ئەمانەش  سەرەڕایمامۆستایان بۆ هەندەران .  دۆزینەوەی کارێکی تر یاخود کۆچکردنی لە پیشەکەیان ومامۆستایان 

وەردەی حکومەتی هەرێم داوای مامۆستای زیاتری کردووە لە ناوچە دوورەکان بۆ پڕ کردنەوەی ئەم کەلێنانە لەگەڵ وەزارەتی پەر

 بۆ هاتوچۆ.مامۆستایان  یدواکەوتنی مووچەو و زیادبوونی کاتی هاتوچۆ بووەتە هۆکارێک بۆ خواستی زیاتر

امۆستا وازیان لە کارەکەیان هێنا و واڵتیان جێهێشت کە م 01) نزیکەی  0، لە کەمپی (دومیز 6102لە چارەگی کۆتایی ساڵی  -1

کۆچبەران بۆ ئەوروپا وا  یناو کەمپەکە. ئەم شەپۆڵە زۆرە قوتابخانەی 2گشتی مامۆستایانی هەر  کۆی سێ یەکیئەمەش دەکاتە 

 نیشاندەدات کە کاریگەرەیەکی راستەوخۆی هەبووە لەسەر هەرێمی کوردستان. 

دەرێکی  تییارمەیەتی گشتی پەروەردەی هەولێر توانای دارایی نیە بۆ دروستکردنی قوتابخانەی نوێ، بەاڵم لە کاتێکدا کە بەڕێوەبەرا

پارچە زەوی  50بەڕێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر نزیکەی بۆ ئەوەی ئەم کارە بکەن.  نێودەوڵەتیبووە بۆ کۆمەڵگای  سەرەکی

. پێوستە ئاماژە بەوە UNICEFتابخانەیەک  بە هەماهەنگی و هاوکاری رێکخراوی تەرخانکردووە بۆ دروستکردنی باڵەخانەی چەند قو

 ئەم باڵەخانانەی دروستکردووە لەسەر بودجە و ئەرکی خۆی.  UNICEFبکرێت رێکخراوی 

 ن بۆهەوڵدائەمەش لە  گەڵوەکو ئەوەی ئاشکراو ڕوونە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەناڵێنێ بە دەست قەیرانی ئابووری بەاڵم لە

کە ئێستا  لەم نمونانەیچاوانەی لە ژێردەستیاندایە. یەکێک رو سەوانای خۆیان لەدەستکەوتنی زۆرترین سوود و بەکارهێنانی زۆرترین ت

بریتیە لە دامەزراندنی مامۆستایان و فەرمانبەران بە تایبەتی بۆ خەڵکی ئاوارە. لە کەرتی پەروەردە ی دەکات ەوحکومەتی هەرێم پەیڕ

فەرمانبەر بۆ باخچەی ساوایان و قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی لەالیەن حکومەتی هەرێم بۆ ئەم کارە دامەزراون و  001ا تاکو ئێست

لە هەمان کاتدا مووچەکانیان لە الیەن حکومەتەوە بۆ دابیندەکرێت. رێژەی مووچە لە کوردستان بە پێی توانستی زانستی و بڕوانامەی 

 خشتەی خوارەوە ڕێژەی مووچەی بە پێی بڕوانامەو توانستی زانستی ڕووندەکاتەوە: تاکەکان دیاریدەکرێت. ئەم

 مووچە بە دینار بڕوانامە

 211,111 بە کالۆریۆس

 011,111 دبلۆم

 121,111 ئامادەیی

 111,111 ناوەندی

 621,111 ئەوانی تر
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وتابخانە بۆ ئاوارە و پەنابەران. پارێزگا چوار قوتابخانەی هەروەها پارێزگای سلێمانی پشکی خۆی هەیە لە بنیاتنان و دروستکردنی ق

دینارە. جگە  62.611.111بەڕێوەبەری قوتابخانە، تێچووی هەموو ئەمانە نزیکەی  2مامۆستا و  11دروستکردووە  لەگەڵ دابینکردنی 

لتر نەوت  2.911ۆ دابینکردنی بدینار  1.021.111بڕی تەرخانکراوە بۆ دروست کردنی کافتریای و دینار  6.111.111لەمانەش 

 دینار.  10.021.111تەرخانکراوە. کە هەموو ئەمانەو کۆی گشتی دەکاتە 
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  خواردن  

 و پەنابارن نیە بەڵکو کاریگەریەکی گەورەی لەسەر ئاسایشی خۆراک جێگەی بایەخ پێدانێکی زۆرە و بە تەنها کاریگەری لەسەر ئاوارە

دنی دابەشکر گشتی شداری حکمەتی هەرێم بۆ سێکتەری خۆراک کراوە لە ڕێگای سیستەمی. زۆرترین بەەکۆمەڵگای مێوانیش هەی

کە پرۆژەیەکی جیاوازە جێبەجێدەکرێت بە هاوکاری رێکخراوی خۆراکی جیهانی (فاو) و بەرێوەبەرایەتی گشتی بازرگانی و  ،خۆراک

 دانەوێڵە. 

ەستەیەکی کاریگەر بۆ دابینکردنی هاوکاری خۆراک، بەاڵم بە بێ کەم لەو کاتەی بەشە خۆراکی گشتی داتواندرێت بەکار بێت وەکو کەر

دابینكردنی ناوخۆیی پشت بە بەشە خۆراکی مانگانە دەبەستن بۆ ی کانی ئاوارەەو کوڕی و درز نیە. زۆربەی هەرە زۆری خێزان

اویان خۆراک بۆ ئەوانەی کە ن لیزەمبیی خۆراک بەشە خۆراکی مانگانەو کی خۆیان. سیستەمی دابەشکردنی گشتیستیەکانی خۆراپێو

ابەشکردنی چاودێری سیستەمی گشتی دتۆمارکراوە لە سیستەمی خۆراکی گشتی دابین دەکات بۆ پڕ کردنەوەی پێوسیتیەکانی خۆراکیان. 

 ان بەڕێوەدەبردرێت لەالیەن وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیتسبازرگانی عێڕاق دەکرێت و لە کوردخۆراک لەالیەن وەزارەتی 

ە لێی نیشتەجێن ک انەیکێشەکان لەم کاتە سەریهەڵدا کە ئاوارەکان پێویست بوو ناوی خۆیان تۆماربکەن لەو شوێنە نوێیەیحکومەتی هەرێم. 

بۆ ئەوەی بتوانن پشکی مانگانەی خۆیان وەربگرن. لە هەمان کاتدا لە نێوان هەردوو وەزارەتی پەیوەندیدار گفتوگۆ بەردەوام بوو لەسەر 

و ئەو ئامارانەی لەبەردەستن لەسەر ژمارەی تۆمارکردنەوەی تاکەکان و خێزانەکان لە هەرێمی کوردستان دووبارە ژمارەی جیاوازی 

یارمەتی خێزانە هەژارەکان دەدات و هەندێک و ئەم کێشەیە لە پرۆسەی چارەسەرکردنە ئەو ئاوارانەی نیشتەجێن لە هەرێمی کوردستان. 

حکومەتی هەرێم لە ئێستادا لە چاوەڕوانیدایە و لیستی ناوی ئەم خێزانانەی تی خۆراک کەم دەکاتەوە. لە کەم و کوریەکانیان لە پێویس

 هاتوون بۆ هەرێم و دووبارە تۆمارکراون نوێ دەکاتەوە. 

ە خۆراکی ی بەشداوائەمانەی کە ناویان تۆمارکراوە لە سیستەمی گشتی دابەشکردنی خۆراک پێدان،  بابەتێکی تر کە بووەتە جێگای بایەخ

مانگانەیان ناکەن لەبەر دووری و گواستنەوەیان یاخود جێگا گۆڕینیان.  بۆ نمونە لە پارێزگای دهۆک کە زۆرترین ژمارەی ئاوارەی 

لێیە لە ناوچەکە. فەرمانگەی دابەشکردنی خۆڕاک تێبینی وایکردووە کە زۆربەی زۆری ئاوارەکان سەردانی شوێنی دابەشکردنی 

شەکر لە مانگی حوزەیران و تەمموز دابەشکراوە، بەاڵم  و کۆکردنەوەی پارسێلی خۆراکیان. بۆ نمونە وەرگرتنخۆراکیان ناکەن بۆ 

کردنی هەرچەندە شوێنی دابەشزۆربەیان وەریاننەگرتووە بە هۆی گواستنەوەیان لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر یاخود چوون بۆ هەندەران. 

هەڵگرن لە کۆگاکانیان بۆ ماوەیەکی دوورو درێژ لەبەر کەمی توانای کۆگاکانیان. سەرەڕای خۆراک ناتوانن ئەو هەموو بڕە خۆراکانە 

ردنی و برنج. دابینککە بریتن لە ئارد و نەوت و شەکر ئەمانەش سیستەمی گشتی دابەشکردنی خۆراک تەنها چوار ماددە لە خۆ دەگرێت 

زۆرجار دوادەکەوێت یاخود ماددەیەک یان زیاتر دابەش ناکرێت.  ئەم ماددانە بەشێوەیەکی ڕێک و پێک ناکرێت لە هەموو مانگێک.

پرۆسەی سیستەمی دابەشکردنی گشتی خۆراک تەنها چارەیەکی کاتیە نەک تەنها بۆ ئاوارەکان بەڵکو لە سەرانسەری حکومەتی هەرێم 

 و عێڕاق. 

گای دهۆک کبە بڕی یبەتی لە پارێزو بە تا نبەڕێوەبەرایتی دانەوێڵەو و بازرگانی پرۆژەیەکی خستە بواری جێبەجێکرد

دابەشکراوە بەسەر خێزانی ئاوارەکان بۆ کڕینی برنج و کەلوپەلی   وەکو پسولە  دیناری عێڕاقی) دوو ملیار  6111.111.111(

. پڕۆژەیەکی هەمان شێوە 6102بۆ مانگی تشرینی دووەمی  6102ەشکردنی ئەم پسوالنە لە مانگی شوباتی قۆناغی داب ڕۆژانەیان.

 و پەنابەران لە پارێزگای بۆ دابەشکردنی ئارد بەسەر ئاوارە 6102ەالیەن کۆمپانیای گشتی جێبەجێکراوە لە مانگی تشرینی دووەمی ل

 دیناری عێڕاقی بووە. )  116,071,111 )دهۆک کە بڕی بودجەی تەرخانکراو

لە سەرانسەری هەر سێ  (FAO)ی جیهانی هەماهەنگی نێوان وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوە ئاویەکان لەگەڵ رێکخراوی خۆراک

ێاڵن بۆ شکردنی کەلوپەلی کشتوکاڵی و کلە پرۆژەکە بریتی بووە لە دابەپارێزگاکانی کوردستان زۆر کاریگەر و چااڵک بووە. مەبەست 

تە کار دەکەن گر ادجوتیارانی کوردستان. لەهەمان کاتدا حکومەتی هەرێم بەرپرسیارەتی پێدانی مووچەی ئەم کارەمەندانەی لەم پڕۆژە

)  211,111 ( ڕێژەی مووچەکانیان کەکارمەند دەبوون لە سلێمانی ) 61( کارەمەند دەبوون لە هەولێر و دهۆک) 21( ئەستۆ کە نزیکەی

دیناری عێڕاقی دەبوو بۆ هەر فەرمانبەرێک. لەم کاتەدا کۆی گشتی تێچووی پرۆژەکە بۆ ماوەی شەش مانگ بریتی بوو لە 
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تاکی ئاوارە سوودمەند بوون لە   11ڕۆژی یەکەمی پڕۆژەکە نزیکەی   01دیناری عێڕاقی. سەرەڕای ئەمانەش، لە ) 01,111,111(

دابینکراوە  دۆالر رۆژانە 61هەر یەکێکیان نزیکەی و کەس بەشداری پرۆژەکەی کردووە  01ڕۆژێک  61پڕۆژەکە لەو کاتەی هەر  

 . (FAO)لەالیەن رێکخراوی خۆراکی جیهانی 
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 پاک و خاوێنیئاو و 

كە ی ئاوارانە وامی یارمەتی و هاوکاری دابینکردوە بۆ ئەولەگەڵ دەست پێکی قەیرانی مرۆیی، حکومەتی هەرێمی کوردستان بە بەردە

داوای نیشتەجێ بوونیان کردووە لە هەریمی کوردستان. ئەم هاوکاری و یارمەتی بە ڕوونی  دیارە لە سێکتەری پەنایان بۆ هەرێم هیناوە و 

و پاک و خاوێنی دەدرێت لەالیەن  و تۆڕی ئاو و ئاوەڕۆ بین کردنی خزمەتگوزاری ئاوی خواردنەوەک و خاوێنی کە زیاتر بایەخ بە داپا

ردنی و داڕشتنی پالنی درێژخایەن، دابینکبۆ ماوەیەكی درێژ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی. بە بێ دابینکردنی بڕە پارەی پێوسیت  و حکومەت

ەکی قورس دەبێتەوە کە دەبێتە هۆی باڵوبوونەوەی نەخۆشی و درووستکردنی کاریگەری لەسەر پاک و خاوێنی ڕووی کێشەیەئاو ڕووب

 ژینگەی ناوچەکە. 

 ستی پاکویۆ خواردنەوە پێو) دابینکردنی ئاوی پاک و بڕی پێویست لە ئاوی پاک ب0لە پێناو (ی هەرێم بەردەوام هەوڵدەدات حکومەت

هۆشیارکردنەوە و ڕاهێنانی هاواڵتیان لەسەر  و ) دابینکردنی کەلوپەلی پاکو خاوێنی1پاک و خاوێن ( ) دابینکردنی  شوێنی6( خاوێنی

 پاکو خاوێنی. 

فەرمانبەر  12کەمپەکان. لە پارێزگای هەولێر  لەوە دی هەمیشەیی دامەزراندلە ڕووی سەرچاوەی مرۆیی، حکومەتی هەرێم کارمەن

زەوی  1ئەندازیار دامەزراون بۆ سەرپەرشتی کردنی تۆڕی ئاو و  2لە پارێزگای سلێمانی  تهاوكا ان ئەندازیارن.ی 60دامەزراون کە 

امەزراون فەرمانبەری دیکە د 01سەرەڕای ئەمانەش ناس (گیۆلۆگیست) دەست بەکار بوون بۆ سەرپەرشتیکردنی هەڵکەندی بیری ئاو. 

دیناری عێڕاقی کە دەکاتە (  611,111,111 ( ، بڕی6102ی پێکی جیاواز. لە کۆتایی ساڵموەبردنی چەند کەبۆ چاکردنەوە و بەڕێ

 دۆالری ئەمریکی تەرخانکردووە بۆ مووچەی ئەم کارمەندانە بە تەنها.  $011,210

وێنکردنەوەی ئاو وەبەرایەتی ئاوی دەوروبەر بە بەردەوامی مادەی کلۆر و ئامێری میکانیکی بۆ خابەڕێهەروەها لە پارێزگای دهۆك، 

ژانە ئەم پڕۆبیری ئاو لە شارۆچکەی ئاکرێ جێبەجێ دەکرێت.  سێ ئەمانە هاوشان لەگەڵ کۆمەڵێک پرۆژەی هەڵکەندنیدابین دەکات. 

وندی یەکێكیان دەکەوێتە گ دوو پرۆژەی ئاو بریتیە لە تەواوکەری دوو کاری تری بەڕێوەبەرایەتی ئاوی سەرزەوی پارێزگای دهۆکە کە

ێ لە شارۆچکەی ئەتروش بۆ هەڵکەندنی بیری ئاو تاکو دڵنیابن لە دابینکردنی ئاو. لەگەڵ گاکاوە لە شارۆچکەی زاویتە و گوندی دز

ئەمانەش چوار بیری ئاو هەڵکەندراوە لە کەمپی قادیە و سێ بیر لە کەمپی چەمی مشکۆ.  هەروەها کەمپی قادیە سوودی لە پڕۆژەیەکی 

 .  بیری ئاو نوێ دەکرێنەوە دهۆک کە سێ ە ئەنجوومەنی پاڕێزگایتری دیکە وەرگرتووە کە جێبەجێ کراوە ل

اقی کردووە. سێ خولی تنئاوی دهۆک چەند کەلوپەلێکی تاقیگەی بۆ تاقی کردنەوەی بایلۆجی و کیمیاوی ئاو دابیبەڕێوەبەرایەتی 

 1151تایی ساڵی بۆ ئەوەی دڵنیابن ئاوی پاک دەگات بە خەڵكی ئاوارە بە پێی ستانداردی جیهانی. لە کۆئەنجامدراوە  کردنەوەی ئاو 

 می هەرێحکومەت بۆ ژێرخانی ئاو و سێکتەری پاکو خاوێنی.  تەرخانكردووەدیناری عێڕاقی (  101,079,116 ) حکومەتی هەرێم بڕی

ی هەرێم بۆ تمەوزۆر لەم بەشداریانەی حک. بەشێکی ی تۆڕی ئاو و زێرابەکان دەداتبە تایبەتی بایەخ و گرینگیەکی زۆر بە چاکردنەوە

م لەم بوارە واو لە بەشداری کردنی حکومەت هەڕێلەبەر ئەم هۆکارە ژمارەی تەە  و بەکارخستنی ئەم تۆڕانە ئاماژە نەکراوە. چاکردنەو

 ئاماژە پێبکرێت.ناتواندرێت 
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 پەناگە و پاراستن

 انوشتیان لەسەر دانپاشان دابین کردنی پێویستی و هاوکاری مرۆیی و کاریگەری هەرێمی کوردستان وبۆ ژمارە زۆرەی ئاوارە  وئەهاتنی 

ردارەی کە حکومەتی هەرێم هەیەتی، لەگەڵ هاکاری ئاژانسەکانی نەتەوە ولە دەرەوە و ناوەوەی کەمپەکان زیاد دەکات. بەم سەرچاوە سنو

 و اری سەرەتایی دابین بکات لە دروست کردنی کەمپەکان و پاراستنی ئاوارەکان لە دابینکردنتوانیویەتی خزمەتگوز یەکگرتووەکان

پاراستینی ئاسایشی کەمپەکان لە هەموو شار و شارۆچکەکان کە کەمپیان تێدا درووستکراوە. حکومەتی هەریمی کوردستان پاراستنی 

. بەشداری تدەدا بە دابینکردنی سەالمەتی و پاکو خاوێنی کەمپەکان گرینگی كەئاشكراشە کەمپەکانی بە تەواوی لە ئەستۆ گرتووە و 

حکومەتی هەرێم وەکو چەتر وایە وە دابەشبووە لەسەرەوە بۆ خوارەوە. هەرچەندە خزمەتگوزاریەکان م لەم ڕووەکردنی حکومەتی هەرێ

لە هەر سێ پارێزگای هەولێر و سلێمانی و  کەمپی پەنابەران 9و  کەمپی ئاوارە 67بۆ نمونە دابینکردنی ئاسایشی بەردەوام بۆ هەر 

 دهۆك. 

دامەزراون لە چواردەوری کەمپەکان بۆ پاراستنی . هێزەکانی زێرەڤانی دابینكراوە لەالیەن حکومەتی هەرێم بە تەنها ئاسایشی کەمپەکان

ۆ ناوەوە ب هامووشۆهێزەکانی ئاسایش لە دەرگای سەرەکی کەمپەکانن بۆ چاودێری کردنی هەموو  ایشی گشتی کەمپەکان لە کاتێکدائاس

ن ەبێ یاساکانی حکومەتی هەرێم جێبەجێبکە. دانیشتوانی کەمپەکان لە ژێر سێبەری حکومەتی هەرێمن لەبەر ئەوە دکەمپەکان و دەرەوەی

لە بەرامبەردا حکومەتی هەرێم وەکو هەموو هاواڵتیەکی دیکەی ئەم هەرێمە دەیانپارێزێت بە هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش. ئەم هێزانە لە 

 زن.ەکان جێگیر کراون و بە بەردەوامی لە هەموو کاتێکدا سەلەماتی و ئەمن و ئاسایشی ئەم کەمپانە دەپارێپمکە

 بەر بۆ پاراستنی ئاوارەکان بە دابین کردن ونی دیکەشی گرتووەتەێوشوێک ڕێکەمپەکان، حکومەتی هەرێم کۆمەڵ سەرەڕای پاراستنی

مۆڵەتی نیشتەجێ بوون و کارکردن و دابینکردنی   هەرێم هەستاوە بە دابینکردنییاسایەکان. حکومەتی  بەڵگەنامەدروست کردنی هەموو 

ردنی پارەی دارچوون و دابینکبەخشراون لە هەموو ئاوارەكان ن. ەكاەموو پێداویستیەکانی تر بۆ ئاوارو پاسپۆرت و ه یمانکارتی نیشتی

هەولێر هەستاوە بە کردنەوەی سەنتەرەکی تۆمارکردنی ی ینگەشن فەرمانگەكانیحکومەتی هەرێم لە ڕێگای  .هەموو ئەم بەڵگە نامانە

ئەم سەنتەرە کارتی نیشتەجێبوون بۆ ئاوەرەکان دەردەکات کە بۆ ماوەی یەک ساڵ کاری ئاوارە لە ناو کەمپەکانی دەوروبەری هەولێر. 

 دیناری عێراقی.(  100,276,111 ( پێدەکرێت پاشان نوێ دەکرێتەوە. کۆی گشتی بڕی پارەی تێچوو بۆ ئەم بەڵگەنامە بریتیە لە

 

 :دهۆک

ە نێو کەمپی ئاوارە و پەنابەران لە دهۆک. ئەم حکومەتی هەرێم کۆمەڵێک چااڵکی و خزمەتگوزاری جیاوازی ئەنجامداوە ل

ی دابیکردنی کەرەڤانە و بە کرێ گرتن و ئامادەکردنی کەمپەکان و نۆژەنکردنەوە و خزمەتگوزاری و چااڵکیانە بریتیە لە پاک کردنەوە

یری ندن و لێدانی بوستی و هەڵکەینکردنی کارەبا و کەرەستەی تەندرزبڵ و خاشاک و داب یزەوی بۆ شوێنی کەمپەکان و کۆکردنەوە

(  6,110,210,779 ) و پەنابەران بریتیە لە کەمپی ئاوارە بۆخزمەتگوزاری و پڕۆژانە  ئاوی خواردنەوە. پارەی تێچووی هەموو ئەم

 . 1151و 1152دیناری عێڕاقی لە ساڵی 

ەبەستی کۆکردنەوەی داتا و دیناری عێڕاقی دابینکراوە بۆ ئەنجومەنی کاروباری مرۆیی بە م(  91,007,621 ) لەگەڵ ئەمەش بڕی

و پەنابەران لە پارێزگای دهۆک. وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نێشتەجێ بوون هەڵسا با درووستکردن و  زانیاری لەسەر ئاوارە

 یەکەی نیشتەجێبوون لە سیمێل و تێچووی پڕۆژەکە بریتیە لە 5111سەرەپرشتی کردنی کەمپی قادیە کە پێکهاتووە لە 

 اری عێڕاقی. لەگەڵ ئەمەش تێچووی دابینکردنی پڕۆژەی خزمەتگوزاری گشتی بۆ کەمپەکە بریتی بوو لەدین(  1,211,111,111 )

 دیناری عێڕاقی. بودجەی پێویست بۆ ئەم پڕۆژانە لەالیەن پارێزگای دهۆکەوە دابینکرابوو. (  1,121,111,111)
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  :سلێمانی

ەران لە سیتەک و زرگوێز. هەموو ئەم کارە خزمەتگوزاریانە لە و پەناب یەکەی نیشتەجێبوونی ئاوارە 0211پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی 

ژێڕ چاودێری و سەرپەرشتی تیمی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێ بوون بووە و بڕی بودجەی پێوسیتی لەهەمان وەزارەت بۆ 

 دابینکراوە.

ێکەوتی ڕ ی عەربەت لە پارێزگای سلێمانی لەکەمپپۆلیسی دامەزراندووە بۆ دابینکردنی ئاسایش و لە دەوروبەری  269حکومەتی هەرێم 

دیناری (  211,917,171 ( دامەزراندنی کەمپەکە و بە دڵنیایەوە بەرداومیشە. خەرجی تێچووی مووچەی ئەم فەرمانبەرانە بریتیە لە

دیناری (  1,017,109,111 ) ئۆتۆمبیل و خواردن و سووتەمەنی کە بریتیە لە یعێڕاقی. خەرجی تریش دابینکراوە بۆ چاکردنەوە

 عێڕاقی.
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 تەندروستی

 ٪02-01ن تەنها کراوە کە دەتوانڕوو. ئاماژە بەوەتوانای وەزارەتەکەی خستە اوەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێم لە ڕاگەیندراوێکد

ناکی سدابین بکەن.ئەمەش وا دەردەخات کە ڕێژەیەکی تر هاواڵتیان و ئاوارە و پەنابەرانوستیە سەرەتایەکان بۆ ردخزمەتگوزاریە تەن

لە  . پێشبینی دەکرێت ئەم کەلێنە زیاد بکاتو بێ بەش دەبن سوود لە کەرتی تەندروستی وەربگرن ناتوانن هاواڵتیانی ٪22-21نزیکەی 

گونجاو دانەندرێت بۆ دیاریکردنی ئەم بۆشایی و کەلێنانەی  میكانزمینەکرێت و چەند  ت دابینسدا ئەگەر بڕی بودجەی پێوی 6102ی ساڵ

ەبەر کۆمەڵە کێشەیەکی جیاواز ل ،هەیە لە هەرێمی کوردستاننەخۆشخانە  99 یلە ئێستادا نزیکەقەیرانی مرۆیی. هەیە لە وەاڵمدانەوەی 

ین نەتواندراوە داب ستیەی هاواڵتیان پێویستیانە . ئەم تەندروۆشەكاننەخو ژمارەی   سیستەمی تەندروستی لە زۆری داواکاری ووەک

 بکرێت.

  :سلێمانی

ئەم ئاوارەو  ٪51پەنابەری سوری هەیە. کەمتر لە (  11,111 ) ئاوارەی ناوخۆیی و(  101,111 ) لە پارێزگای سلێمانی نزیکەی

لە دەرەوەی کەمپەکان ژیان بەسەر دەبەن. لەگەڵ ئەمانەش وا  ٪01پەنابەرانە لە کەمپەکان نیشتەجێن و ڕێژەیەکی زۆر و ترسناکی 

کان ژیان بەسەردەبەن توانای بە کارهێنانی سیستەمی تەندروستیان و پەنابەرانی کە لە کەمپە  لە ئاوارە ٪21دەخەملێندرێت تەنها ڕێژەی 

و پەنابەران لە شاری سلێمانی  ۆ ئاوارەنە نیشان دەدات کە دابین کراوە بهەیە. ئەمەی خوارەوە خشتەی ئەم خزمەتگوزاریە تەندروستیا

 . 1151لە ساڵی 

 

 کۆی گشتی چااڵکی

 002,107 پشکنینی تەندروستی

 2219 نەشتەرگەری

 600,667 خەرجی نەخۆشخانە

 1006 پشکنینی دووگیانی

 9991 ساڵی 1پشکنینی پزیشکی بۆ منداڵ تەمەن خوار 

 1701 کوتانی ڕۆتینی

 91,710 :کۆی گشتی کوتان دژی ئەفلیجی  کوتانی مندااڵن دژی سۆریکە و ئیفلیجی

 

 کۆی گشتی

01,070 

 2911 لە دایک بوون

 %09.0 ڕێژەی لە دایک بوون

 012 مردن
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تەندروستی و چااڵکی تەندروستی دەکات کە راستەوخۆ لەالیەن بەڕێوبەرایەتی خوارەوە ئاماژە بە خزمەتگوزاری ئەم خشتەی 

 و پەنابەران.  بۆ ئاوارەندروستی سلێمانی جێبەجێ کراوە تە

 

 

دیناری عێڕاقی (  01,020,112,191 ) نزیکەی 2115لە پارێزگای سلێمانی لە  ەكانی تەندروستی بۆ ئاوارکۆی گشتی تێچووی کەرت

قی دیناری عێڕا(  10,111,101,691 ) کە نزیکەی 1151ورد ناکرێت لەگەڵ کۆی تێچووی ساڵی وڵنیایەوە ئەم ڕێژەیە بەرابووە. بە د

م و پەنەبەران بەاڵ ئاوارە و هاواڵتیان ۆچاکردنی کەرتی تەندروستی دەدا ب گرینگی زۆر بە خەرج کراوە. لەو کاتەی حکومەتی هەرێم

 وا دەکات بەردەوام بێت ئەم کێشەیە.  دارایی  یسەرچاوە یکەم

  :دهۆک

 بودجەی حکومەتی هەرێمی نیشان یی کردووە، ئەم خشتەی خوارەوە بڕئاوارە ژمارەیۆک، کە میوانداری زۆرترین لە پارێزگای ده

 دەدات کە دابینی کردووە :

 

 کۆی گشتی چااڵکی

 696,200 پشکنینی پزیشکی گشتی

 200 ,696 خزمەتگوزاری پێش و دوای نەشتەرگەری

 902 ,6 خەرجی نەخۆشخانە 

 6,620 پشکنینی منداڵبوون جگە لە منداڵبوون 

 1,091 منداڵ بوون / دوای منداڵ بوون

 90,111 کوتانی ڕۆتینی

 تێچوو بە دینار جۆری تێچوو

و کەلوپەلی تەندروستی و ئەمبوالنس و بە هێزکردنی ژێرخانی تەندروستی لە ڕووی باڵەخانە 

 کارمەندی تەندروستی بە هاوکاری رێکخراوی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی 

12,279,212,092 

پرۆگرامی هۆشیارکردنەوە لەم شوێنانەی کە پەنابەرو ئاوارە تێیدا دەژین، لە ناوەوە ە دەرەوەی 

 کەمپەکان

0,062,111,111 

 61,210,726,111 وە بۆ ئاوارە لە سەنتەرەکانی پزیشکی لە پارێزگای دهۆک دەرمان و پێوسیتی پزیشکی دابینکرا

دارمان و پێوسیتی پزیشکی ناردراوە بۆ تیمی پزیشکی لەگەڵ هێزی پێسمەرگە بۆ هێڵی پێشەوەی 

  شەڕ

091,200,276 

 0,622,109,611 دەرمان و پێداویستی پزیشکی ناردراوە بۆ ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم

 2,272,111,111 کەلوپەلی پزیشکی زیانی بەرکەوتووە لەبەر زۆری ژمارەی نەخۆش
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ئەم  خەڵکی ئاوارە،ئەمبوالنس زیانی بەرکەوتووە بە هۆی زۆر بە کارهێنانی بۆ هێزی پێشمەرگە  15

 ئەمبوالنس لەالیەن داعشەوە بردراوە 1ئەمبواڵنسانە کار ناکەن و پێوستیان بە گۆڕانە وە هەروەها 

0,071,111,111 

 021,111,111 پشکنین و چاکردنەوەی ئەم ئەمبوالنسانەی لە خزمەتی پێشمەرگە  و خەڵکی ئاوارە دان

پشکنین و چاکردنەوە ئەم ئۆتۆمبێالنەی کە سووتەمەنی دابین دەکەن بۆ سەنتەرەکانی تەندروستی کە 

 خزمەتگوزاری دابین دەکەن بۆ خەڵکەکان

622,211,111 

 61,111,111 دنەوەی ئەم ئەمبوالنسانەی بەکاردێت لەالیەن هێزی پێشمەرگەپشکنینن و چاکر

 179,272,111 بڕی خەرجی تیمی پزیشکی کە بۆ ناوچەی شینگال و دەوروبەری چوون

کەلوپەلی تەندروستی و سەنتەری تەندروستی لە خانەسۆر و تلکێف تولبەند و دوبرەدان کە اللەین 

 داعشەوە کۆنتڕۆلكراوە.

220,111,111 

  76,678,754,176 کۆی گشتی
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 ووزە و کارەبا

حکومەتی هەرێمی کوردستان هەستاوە بە دابین کردنی کارەبا بۆ کەمپەکان لەسەرانسەری هەرێم. بە پێی بەڕێوبەرایەتی گشتی کارەبای 

ی ارەباک بۆ لە ئەنجامی زیاد بوونی داواکاریلە کۆی گشتی بەرهەمی کارەبای هەرێم دابینکراوە بۆ ئاوارەکان.  ٪ 0.62نزیکەی  هەولێر

بە بەراوورد بە پێش  کەمی کردووە ٪21بەرچاو بە ڕێژەی بە شێوەکی پێویست، توانای بەرهەمهێنانی کارەبا  بودجەیو کەمی  گشتی

 . داڕۆژێک  شەو و كاتژمێر لە 51-1بۆ نزیکەی  بۆتەوە کەم دابین دەكرا بەاڵم ئەو بڕە هاواڵتیان بۆكارەبا کاتژمێر  61 یی كەقەیرانی مرۆ

 هەولێر

لە کاتی پێشو تەنها ی هەولێر، ئەم شێواز و ڕێگایانەی بە کاری دەهێنن بۆ پێوانەی کارەبا 1و  0گشتی کارەبای بە پێی بەڕێوبەرایەتی 

ەدات. ژامارەکان ڕوونتر نیشاندبە خەماڵندنی بڕەکە بووە، بەاڵم لە کاتی ئێستادا پێوانەی تایبەتی بەکار دەهێنن بۆ ئەم مەبەستە کە 

 دیناری عێڕاقی دەکەوێت. 21یەک کیلۆ وات کارەبا لەسەر حکومەتی هەرێم  نزیکەی  کاتی ئێستادا نرخی ەهەروەها ل

 تۆماركراوە دابینکردنی خزمەتگوزاری بەم شێوەی خوارەوە 6102ی ساڵی 01تاکو مانگی  6101ساڵی  1مانگی لە ماوەی نێوان 

 

 کۆی گشتی بە دینار  قەرزی کەلەکە بووی ئێستا قەرزی پێشوو ناوچە

 6,202,201,111 610,161,111 6,110,161,111 پەقوشتە

 0,120,220,076 026,120,111 0,706,211,076  مەخمور

 7,010,606,076 112,196,111 7,190,161,076 کۆی گشتی

 

 . رەوەدامەزراندنی کەمپەکان بەم شێوەی خوا یبڕە کارەبایەی دابینکراوە لە ڕۆژ. ئەم 0سەبارەت بە بەڕێوبەرایەتی گشتی کارەبای 

 

 بەروار قەرزی کەلەکە بووی ئێستا بە کیلۆ وات قەرزی ئێستا بە کیلۆ وات ناوی کەمپ

 2/51/1152 076,110,111 6,170,701 2عەنکاوە 

 2/51/1152 196,007,711 2,201,792 دارەشەکران

  220,726,211 9,006,201 کۆی گشتی

 

 کە تێچووی پڕۆژەکە 1ستی دابینکردنی ستوونی کارەبا لە کەمپی عەنکاوە وەزارەتی کارەبا پڕۆژەیەکی جێبەجێ کرد بە مەبە

دۆالری ئەمریکی. ووردە کاری پڕۆژەکە لەم خشتەی خوارەوە ئاماژە (  117,260 ) دیناری عێڕاقی بووە کە دەکاتە(  001,291,111 )

 پێکراوە. 

 تێچوو بە دینار بابەت

 171,221,111 کەلوپەل

 01,216,111 کرێکار

 6,211,111 هاتوچۆ

 001,291,111 کۆی گشتی



 باەکار و ەووز

  14   الپەڕە 

دیناری عێڕاقی کە  ( 1,029,220,726 ) کۆی گشتی تێچووی دابین کردن و جێبەجێکردنی پڕۆژەی کارەبا لە کەمپی هەولێر بریتیە لە 

 ملیۆن دۆالری ئەمریکی.(  2.9 )دەکاتە 

 دهۆک

(  01,729,122,971 ) و پەنابەران بریتیە لە وارەسەبارەت بە پارێزگای دهۆک، کۆی گشتی تێچووی دابینکردنی کارەبا بۆ کەمپی ئا

ملیۆن دۆالری ئەمریکی. جگە لەم ژمارانە حکومەتی هەرێم سووتەمەنی دابینکردووە بۆ مۆلیدەکانی  11.1دیناری عێڕاقی کە دەکاتە 

. ئەم خشتەی یملیۆن دۆالری ئەمریک 0.0دیناری عێڕاقی کە دەکاتە نزیکەی (  0,711,111,111 ) کارەبا کە تێچووەکەی بریتیە لە

 خراونەتەروو: كان خوارەوە ووردەکاریە

 

 33/31تا  33/8کۆی گشتی لە  ناوی کەمپ ناوی جێگە ژ

/2132 

تا  33/31کۆی گشتی لە 

33/32/2132 

 کۆی گشتی بە دینار

1  

 دهۆک

 6,126,069,621 012,022,111 066107111 ڕاشانکێ

 027,021,111 000029721 بابلۆ 2

 020,116,111 000191111 بانیێ 3

 001,127,111 011091621 باگێرە 4

 17,917,621 17917621 کورە 5

 11,619,721 11619721 بەنداوی دهۆک 6

 29,011,111 29011111 بانە سۆرە 7

 009,611,721 019910211 مانگێش 8

 00,921,101,621 111,002,721 112166211 قادیە سێمێل 9

 066,121,621 121679721 خانکێ 10

 0,607,712,721 0127912721 بەجید کەنداڵ 11

 0,001,761,721 196211721 کەبارتوو 12

 6,979,061,111 6771221111 دۆمیز 13

 111,000,621 709900621 فایدیە 14

 0,111,711,721 722921721 شاریە 15

 6,221,611,621 107,067,111 292671621 مومیلیان ئاکرێ 16

 216,161,111 096011111 کاستڵ 17

 1,001,096,211 0,002,920,111 901911721 گەویالن بەردەڕەش 18

 770,091,211 211017621 بەردەرەش 19

 201,611,111 692,669,211 606072111 داودیە ئامێدی 20

 21,102,111 20711211 شیالدزێ 21

 9,111,090,111 6,069,111,621 0910171721 جەم مشکۆ زاخۆ 22

 6,211,001,211 6027660211 بەرسڤێ 23

 6,009,121,111 762,021,721 711112721 گەرماڤە شێخان 24

 020,211,621 96011621 شێخان 25

 111,990,111 102910111 ئیسیا 26

 35,436,982,250 18,820,455,000 16616527250 کۆی گشتی



 باەکار و ەووز

  15   الپەڕە 

 

 .دابینکردنی کارەبا بۆ ئاوارەو پەنابەران لە پارێزگای دهۆک ووردەكاری ەبای دهۆک/بەرایەتی گشتی کارەبەڕێو

 

 داهاتی بودجە تێچووی پڕۆژە بە دینار ناوی پڕۆژە ناوی کەمپ ژ

+ فیدەری کارەبا لە  1گەیەندنی کارەبا بۆ کەمپی دۆمیز لقی  5دۆمیز  1

 بۆ کەمپەکە

 کارەباداهاتی  1,101,111,211

 داهاتی کارەبا 099,960,211 2گەیاندنی کارەبا بۆ کەمپی دۆمیز لقی  1دۆمیز  2

بودجەی پارێزگای  0,000,111,111 گەیەندنی کارەبا بۆ کەمپی گەوەیالن یالنگەو 3

 دهۆک

 پارێزگا 71,120,261 پڕۆژەی جام بەرەکات مێلوس 4

   5,332,874,720 کۆی گشتی

 

 سڵیمانی و هەڵەبجە

ملیۆن دۆالری ئەمریکی (  1.1 ) دیناری عێڕاقی کە دەکاتە(  0,129,010,102 )، بڕی وێرەی بەڕێوبەرایەتی گشتی کارەبابە گ

هەروەها ش و باریکە( و، تازە دێ، عەربەت، ئاشتی، بەرزنجە، سورداوڕۆژەی کارەبا لە کەمپەکانی )قۆرتدابینکراوە بۆ جێبەجێکردنی پ

دیناری عێڕاقی. بەم شێوەیە تێچووی دابینکردنی (  0,172,111,111 ) تی تێچووی کارەبا بریتی بووە لەەبجە، کۆی گشڵلە شاری هە

 ملیۆن دۆالری ئەمریکی.(  0.0 ) دیناری عێڕاقی کە دەکاتە(  2,010,010,102 ) کارەبا لەم دوو پارێزگایە بریتیە لە


