
پالنی

وەبەرهێنان



 بەرەو کوردستانێکی پێشکەوتووتر و ئاوەدانتر بە

 وه (٢٠٢٠)ساڵی  لەرهێنان بەپالنی وه

 

 

 

 

 

 



     

                                                                                                                                        
 

  
 2 
   

رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 كانئامانجە
 كی یهروازهتری عیراق و دهكانی ناوچه راوورد بهنرێت به بهكی ئارام دادهیهناوچه رێمی كوردستان بههه

 گشتی. عیراق به رهێنان لهبهبۆ وه هگرنگ
 رهێنان که زۆربهی کارەکانی کهرتی تایبهت له خۆ دەگرێت، بهوه رێمی كوردستان بهتی ههگرنگیدانی حكومه

 بات.هێزتر دهدانی وئابووری بهو ئاوهرهكوردستان به
 سازی و پێدانی پیشهشهرێم بۆ گهتی ههتی حكومهدنی ستراتیژیهجێكرهۆی جێبه بێتهرهێنان دهبهوه

 شت وگوزار و سهرجهم کهرته ئابووریهکانی تر.كشتوكاڵ و گه
 ڕێگا )ژێرخانی ئابووری  كتر بۆ نموونهڵ یهگهریب لههاوته رهێنان بهبهكانی تری وهپێدانی گشت بوارهشهگه

 ندروستی، ڕۆشنبیری و الوان و ...و خوێندنی بااڵ، ته ردهروهكانی ئاو ، پههرچاوكان، سهبا، بانكهوبان، كاره
 .(هتد

 یمانگاكان بهرچووانی زانكۆ  و پهتی دهتایبه ت بۆ هاواڵتیان و بهرتی تایبهكه لی كار لهڕەخساندنی هه 
 ئامانجی کهم کردنهوەی بێكاری.

 رێمی كوردستان.هه هش لرهێنانی بیانی و هاوبهبهزیادكردنی وه 
 رهێنان لهبهشكردنی جوگرافی و هاندانی وهپێی دابه رهێنان بهبهكانی وهشكردنی پڕۆژهدابه نگی لههاوسه 

 ڕێگای پێدانی ئاسانكاری و ئیمتیازاتی زیاتر. له (كانزاو ناحیهقه)كان ستهدوور ده شوێنه
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 ٢٠٠٦ی ساڵی (٤) رهێنان ژمارهبەیاسای وه
 
 

 

 

 

 

 

 

 رچوونی یاساكەهۆكاری ده

 پێههدانی ئههابووری  شهههگه
رێمی كوردسههتان هههه لههه
 كهان جگههگشهت بواره له
 وت و غاز.نه له

 ی خسهههههاندنی ژینگههههههڕه
 رهێنان و كهههار لههههبههههوه
 رێمی كوردستان.هه

 كههارگێری  البردنههی رێگههره
كنیكی و تههههههههههههههههههههههههه

 كان لهههههههههویاسههههههههاییه
 ت.رتی تایبهم كهردهبه

 كانهاندانە

 رهێنانبهكانی وهوی بۆ پرۆژهرخان كردنی زهته 
 (بهها، رێگهها و بههانرۆ، كارهئههاو، ئههاوه)كان تگوزاریهههیانههدنی خزمهگه 

 رهێنان بهكانی وهت پێدراوهمۆڵه بۆ سنوری پرۆژه
 ت مۆڵههههه سههههاڵ بههههۆ پههههرۆژه ی دهباج بههههۆ مههههاوهخشههههی  لهههههبه

 رهێنان بهكانی وهپێدراوه
 ی خهههههاو سهههههتهرهكردنی كهگومرك بهههههۆ ههههههاوردهخشهههههی  لههههههبه

 ی پێنج ساڵ.رهێنان بۆ ماوهبهی وهكانی پرۆژهوپێداویستیه
 كان و رمانگههههفه كان لههههڵههههڕایهههی كردنهههی مامه ئاسهههانكاری لهههه

 .(رهنجهك پهیه)می وكردنی سیستهیڕهپه
 واوی ی تهههههوهرهده ر  بههههۆ ناردنهههههرهێنهههههبهوه پێههههدان  بهههههڕێگه

 كانی. قازانجه
 ناوی بهههه كههههی پڕۆژه %100ری بیهههانی رهێنههههبهوه پێهههدان كههههڕێگه

 خۆی بێت.

 رانی ناوخۆیی و بیانیرهێنەبەبۆ وه (كاننتیەرهگە )كان دڵنیایە

 م یاسایه.پێی ئهبه وهرهده كانی بنێرێتهوقازانجه واوی پارهتوانێت تهری بیانی دهرهێنهبهوه 
 رێكی تر .رهێنهبهوه شێكی بدات بهتی یان بهواوهته به كهتوانێت پرۆژهر دهرهێنهبهوه 
 وهنههاوی خۆیههه بههه كهههپڕۆژه %100كوردسههتان بكههات و  رهێنان لهههبهههتوانێههت وهری بیههانی دهرهێنهههبهوه 

 رهێنان بكات. بهری ناوخۆ وهنهرهێبهل وهگهشی لههاوبه شتوانێت بهبێت وده
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 

 دەستکەوتەکان و وەبەرهێنان دەستەی

 

 

 

 

  

 (٢٠١٩ – ٢٠٠٦)رهێنان بەكانی وهوتەستكەده

 ت مۆڵههه ی پرۆژهرمههایههههههای سهههههههبهه
ێدراوه نان دهبهكانی وهپ تهرهێ  (٥٢) كا

 .$ملیار 
 كههانی ت پێههدراوهی مۆڵهههی پڕۆژهژمههاره

 (٨٩0) كههاتهههرهێنههان که کههاران، دهبهههوه
 . پڕۆژه

 كاتهرخانكراوه دهوی تهكۆی گشههههتی زه 
 دۆنم. (6٥٥00)

 كههاتهههرهێنههانی خۆمههاڵی دهبهههی وهڕێژه 
(٨1%). 

 (%1٢) كاتهرهێنانی بیانی دهبهی وهڕێژه. 
 بهبهی وهڕێژه هاو نانی  تهش دهرهێ  كا

(٧%). 

 تێروانین

 پێی یاسای  رهێنان بهبهی وهستهده
 ٢006سههههاڵی  (٤)رهێنان ژماره بهوه

 .زراوهدامه
 سانكاری بۆ وه شت  رهێنان لهبهئا گ

کهرتی  لههه كههات جگهههكههان دهبواره
 وت و غاز.نه

 یهوهكات كارده پهكو  جهك   له رهن
ێوان كههه یبهههن تی تهها ت و دام و ر

رێمی تی ههههزگههاكههانی حكومهههده
 كوردستان.

 نههدی وهرژهركردنی بهههبهههسههههتهههده
تی هۆی پێههدانی مۆڵههه گشههههتی بههه

زرانههدنههی رهههێههنههان بههۆ دامهههبهههوه
 .رهێنانبهكانی وهپرۆژه
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 كانوتەكەتسده

 (شخۆماڵی، بیانی، هاوبە)رهێنانی بەی وهڕێژه

  

81%

12%

7%

$ملیار(52)كۆی گشتی سه رمایه ی وه به رهێنان 

خۆماڵی
بیانی
هاوبهش
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وه(٢٠٢٠) ساڵی لە رهێنانبەوه پالنی
 سازیرتی پیشهكه 
 كانی ئاورچاوهرتی كشتوكاڵ و سهكه 
 شت وگوزاررتی گهكه 
 كانرتی دارایی و بانكهكه 
 بارتی كارهكه 
 یاندنوه و گهرتی گواستنهكه 
 ردهروهتی پهركه 
 رتی خوێندنی بااڵكه 
 ندروستیرتی تهكه 
 تیاڵیهرتی كار و باری كۆمهكه 
 جێبوون و ڕێگا وبانرتی نیشتهكه 
 رتی بازرگانیكه 
 رتی رۆشنبیری و الوانكه 
 ژێرخانی ئابووری 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 سازیرتی پیشەكە رهێنان لەبەوه
 كرێت.ژمار دهپێدانی واڵتان ههشهی گهكهكۆڵه به رتهم كهئه 
 سازی فلزی و نافلزی.بۆ پیشه یهی خاوی تێدا ههستهرهرێمی كوردستان كههه 
 ی خاوهستهرهی كهرچاوهسه كه یهههرێمی كوردستان هه له زهوجات و سهمیوه روبوومی كشتوكاڵی لهبه 

 .كهناوچه سایشی خۆراك لهدیهێنانی ئاهێز بۆ بهرێكی بهفاكته بێتهده سازی كشتوكاڵی كهبۆ پیشه
 ردی جیهانی پێی ستانده به زراوهرێمی كوردستان دامههه رمان لهسازی دهپیشه c GMPشهگه وپێویستی به 

 .پێدانه
 ناوچه سازی لهپێدانی پیشهشههێز بۆ گهژێر خانێكی به بێتهسازی دهی پیشهاندنی شار و ناوچهزردامه 

ك ر وهپێده شهن گهالیه كراوه وله ئاماده تهبابه مبه تهی تایبهوهرێمی كوردستان و توێژنهجیاجیاكانی هه
كان كارپێكراوه یاسا و رێنماییه بێت و بهت دهی حكومهژێر چاودێر كرێت ولهرهێنان دروست دهبهی وهپڕۆژه

سازی كان بهپێی جۆر و پۆلینی پیشهسازیهپیشه كرێت بۆ پڕۆژهرخان دهوی تهزه م ناوچانهچێت. لهدهڕێوهبه
ۆڵ، كۆگا ی بازرگانی، ئۆفیسی كوالیتی كۆنتڕقام، ناوچهبا، شهڕۆ ، كارهئاو، ئاوه)كانی تگوزاریهوگشت خزمه

 .كرێت تێدا دابی  ده (وهتد...
 سازی داڕێژراوهرتی پیشهكه له رهێنانبهپالنی وه. 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             سازیپیشە  

             سازیەکانشار و ناوچە پیشە  
 1 1 ٢ ٢ ٢ 3 سازیی پیشهدروستكردنی شار و ناوچه 1

             سازی پێترۆكیمیاویاتپیشە 
مهێنانی پێترۆكیمیاویات بۆ رههی بهكارگه ٢

 مهێنانی ئهمۆنیا و یۆریا و... هتدرههبه
1 

مهێنانی ئهتلی  و پرۆپیلی  له گازی رههی بهكارگه 3
 سروشتی

1 

و  پۆلیستر داو ومهێنانی نایلۆن و رههی بهكارگه ٤
 هتد...

1 

له کهرەستهی  (PVC)ی بهرههمهێنانی كارگه ٥
 خاوەوە

1 

             سازی پزیشكیپیشە 
رمانی فارماسوتیكاڵ مهێنانی دهرههی بهکارگه 6

 جۆرا و جۆر 
6 ٢ ٥ 1 1 1 

جۆرا  لی پزیشكیل و پهمهێنانی كهرههی بهکارگه ٧
 بڵوادی كۆنسیومهو جۆر بۆ مه

٤ 3 3 1 1 1 

تیكس و مهێنانی جوانكاری كۆسمهرههی بهکارگه ٨
 جوانكاری پزیشكی جۆرا و جۆر 

3 ٢ ٢ 1 ٢ ٢ 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

كانی یهتاقیگه نیهمهمهێنانی شلهرههی بهکارگه ٩
 پزیشكی

٢ ٢ ٢       

كیسی خوێ  و  مهێنانی سرنج ورههی بهکارگه 10
 هتد...

3 ٢ ٢ 1     

 ٢ ری رگهشتهمهێنانی داوی نهرههی بهکارگه 11
 ٢ ی پزیشكی مهێنانی لۆكهرههی بهکارگه 1٢
 ٢ کارگهی بهرههمهێنانی ڤاکسینی مرۆڤی 13
     1 ٢ ٢ ٢ کارگهی بهرههمهێنانی دەرمانی ڤێتیرینهری  1٤
 ٢ و پهلهوەر ارگهی بهرههمهێنانی ڤاکسینی ئاژەڵک 1٥

             كانوهسازی خواردن و خواردنەپیشە 
 1   1 1 ٢ ٢ ٢ ی ئامادەکردن و دەستهکردنی گۆشتی سووركارگه 16

 1 1 1 3 3 ٤ ی خۆراکی ئامادەکراو بهستوو كارگه 1٧

ی ئاوی کانزایی و شهربهتی میوە له بوتڵ و كارگه 1٨
 1 1 1 ٢ 3 ٤ تتراپاك 

 3 كری كڵۆ کارگهی دروستکردنی شهکر و شه 1٩
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رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

 1 1 1 ٢ ٢ ٢ ی جبسی پهتاته و پۆفهك و بوشاركارگه ٢0

ی دەرهێنانی مۆمی ههنگوێ  و له بۆتل کردنی كارگه ٢1
 ههنگوێ 

٢ ٢ ٢ ٤ 1 1 

ی دۆشاوی تهماته، دۆشاوی ترێ، خورما و كارگه ٢٢
 بای جۆراو جۆرمره

٢ ٢ ٢ ٢ 1 1 

ی دەستهکردن و خۆشکردن و له قوتوکردنی كارگه  ٢3
 وات و زەیتونوزهمیوەجات و سه

٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ 

گۆلهبهرۆژە و )مهێنانی ڕۆنی رووەکی رههی بهكارگه ٢٤
 پااڵوتهکراو (گهنمهشامی

٢ ٢ 3 ٢ ٢ 1 

 1 1 ٢ ٢ 3 3 نیمهمهێنانی شیرهرههی بهكارگه ٢٥

نهستهله و شۆکاڵت و مهێنانی رههی بهكارگه ٢6
 جۆرەکانی بسکویت

٢ ٢ ٢  1     

 1  1  1  ٢ ٢ ٢ مهێنانی مهعکرۆنی و شهعریهرههی بهكارگه ٢٧

   1    1 1 1 مهێنانی بیرەی بێ کحولرههی بهكارگه ٢٨
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

ڵ و مهێنانی ئالیکی ماسی و ئاژهرههی بهكارگه ٢٩
 روهلهپه

3 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 

نار، خورما و ی ترێ، ههمهێنانی سرکهرههبهی كارگه 30
 هتد

٢ ٢ ٢ ٤ 1 1 

   1   ٢ ٢ ٢ مهێنانی نیشاستهی گهنمهشامیرههی بهكارگه 31

             و فلزی سازی بیناسازیپیشە 
مهێنانی خشتی هونهری تهواو رههی بهكارگه 3٢

 ئۆتۆماتیک
3 ٢ ٢   1   

           ٤ کارگهی بهرههمهێنانی چیمهنتۆ 33
 1 1 1 1 1 1 مهێنانی بینای ئامادەکراورههی بهكارگه 3٤
مهێنان بهردی مهڕمهڕ و گرانێتی رههی بهكارگه 3٥

 سروشتی
3 ٢ ٢       

       ٢ ٢ ٢ ی ئهلهمنیۆمڵمهێنانی پرۆفایهرههی بهكارگه 36
مهێنانی پرۆفایڵ، شێڵمان، شیش له رههی بهكارگه 3٧

 کۆمپهستمهوادی 
٢ ٢ ٢ 1      

 ی سکرابی ئهلهمنیۆم ودووبارهوهی تواندنهكارگه 3٨
 ی خاو ستهرهی كهوهدروستكردنه

3 ٢ ٢       



     

                                                                                                                                        
 

  
 12 
   

رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             ڵسازی تێكستایەپیشە 
مهێنانی لێفه و بالیف و مۆكیت رههی بهكارگه 3٩

 وكومبار 
٢ 1 ٢       

 ٢ یی مهێنانی كوتاڵی لۆكهرههی بهكارگه ٤0
٤1 

 مهێنانی داوی خوری ومافوور رههی بهكارگه
٢ 1 1 1 ٢ ٢ 

ی دورمانی جل و بهرگی منداڵی شیرخۆر، كارگه ٤٢
 (تان و پیاوانئافره) ورهگه

1 1 1 1 1 1 

کارگهی دروستکردن و دورمانی کهل و پهل و جل  ٤3
 سهربازیو بهرگ و پێداویستی 

٢ 

مهێنانی پهردەی پالستیکی و رههی بهكارگه ٤٤
 کانزایی سالید

٢ ٢ ٢       

     1 ٢ 1 1 ی پیشهسازیه چهرمیهکانكارگه ٤٥
             سازی جۆراوجۆرپیشە 

ئۆتۆمبێلی  (تجمیع)ی پێکهوە بهستنی كارگه ٤6
 ی جۆراو جۆربارهقه صالون وباص به

1 1 1 1     

ئۆتۆمبێلی  (تجمیع)ی پێکهوە بهستنی كارگه ٤٧
 (پیکاب و لۆری و ... هتد)بارههڵگر 

1 1 1 1     
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

ەکانی ی پێکهوە بهستنی تراکتۆر و ئامێركارگه ٤٨
 کشتوکاڵ

1 1 1 1     

 ٢ بێلمهێنانی پاتری ئۆتۆمرههی بهكارگه ٤٩
 ٢ ریزی ئۆتۆمبێلمهێنانی ئانتیفرههی بهكارگه ٥0
 ٢ دروستکردنی ههموو جۆرە پێوری کارەبایی ٥1
مهێنانی ئامێری کارەبایی جۆراو رههی بهكارگه ٥٢

 جۆر بۆ ناو ماڵ
1 1 1 1     

       1 ٢ ٢ مهێنانی ترانسفۆرمهری کارەبارههی بهكارگه ٥3
       1 1 1 مهێنانی عامودی کارەبا له ئاس رههی بهكارگه ٥٤
     1 ٢ ٢ ٢ مهێنانی وایهر و کێبڵی جۆراوجۆررههبهی كارگه ٥٥
مهێنانی بۆرد و بۆکسی کارەبایی له رههی بهكارگه ٥6

 پالستیك پلێتی ئاس  و له
3 3 3 3     

     1 ٢ ٢ ٢ و سویچ کارەبایی و ... هتدك دروستکردنی پال ٥٧
مهێنانی تهختهداری ئاسایی و رههی بهكارگه ٥٨

 جۆراو جۆرراوی شۆداپ
6 

مهێنانی کاغهز و مهقهبای رههی بهكارگه ٥٩
 نكەق و تهڕ شهپۆاڵوی و ئهستور و

3 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

مهێنانی کاغهز له پاشماوەی رههی بهكارگه 60
 کشتوکاڵی و کاغهزیهکان

1 1 1       

     1 ٢ ٢ 3 ەنگڕچاپخانهی پێشکهوتوو زیاتر له چوار  61
 1 1 1 ٢ ٢ ٢ کیمیاوی جۆراوجۆرمهێنانی پهینی رههی بهكارگه 6٢
 ٢ سۆداك مهێنانی كۆستێرههی بهكارگه 63
ەق مهێنانی پاککهرەوکانی شل و ڕرهههی بكارگه 6٤

 به ههموو جۆرەکانی
٤ ٤ 3 1 1 1 

 ٢ مهێنانی ترشی سۆلفۆنیکرههی بهكارگه 6٥
       1 1 1 مهێنانی تایهی ئۆتۆمبێلرههی بهكارگه 66
ی ئاوی پالستیکی ڕمهێنانی بۆرههی بهكارگه 6٧

 HDPEئاوەرۆ له  بۆڕیو  (صحی)
٢ 3 3       

لی ناو ماڵی جۆراو ل و پهی دروستكردنی كهكارگه 6٨
ئێم دی ئێف کورسی و  پالستیك به دار به جۆر به

 مێز و صندوقی پالستیکی جۆراوجۆر
٢ ٢ ٢ 1     

و طاطیه مه پاشماوه ڕیسایكلینگی ی كارگه 6٩
 ی خاوستهرهمهێنانی كهرههبه

1 1 1 1     

كان و پاشماوە پالستیكیه ڕیسایكلینگی ی كارگه ٧0
 ی خاوستهرهمهێنانی كهرههبه

1 1 1 1     
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

 و دووباره شووشه ڕیسایكلینگی ی كارگه ٧1
 ی خاوستهرهمهێنانی كهرههبه

1 1 1 1     

 و دووباره ز و كارتۆنكاغه ڕیسایكلینگی ی كارگه ٧٢
 ی خاوستهرهمهێنانی كهرههبه

1 1 1 1     
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)لە ساڵی  كانی ئاورچاوهرتی كشتوكاڵ و سەكە رهێنان لەبەوه

 پێی  كانی ئاو بهرچاوهرتی كشتوكاڵ و سهكه رهێنان لهبهبۆ وه كی زۆر شیاوهیهرێمی كوردستان ناوچههه
 .كهواو جوگرافیای ناوچهش و ههكه

 ی خاو ستهرههێز بۆ دابی  كردنی كهكی بهیهرچاوهسه بێتهرتی كشتوكاڵ دهكه رهێنان لهبهروبوومی وهبه
 ڵ.و تێكستایه و پێسته ختهسازی تهكان و پیشهوهسازی خواردن و خواردنهرتی پیشهكه رهێنان لهبهبۆ وه

 ی وهرزكردنهی ئاو و بهوهگلدانههۆی  بێتهكان دهنداوهدروستكردنی به كانی ئاو بهرچاوهسه ێنان لهرهبهوه
 رتی گشتیاری.پێدانی كهرهبا و پهرتی كارههێزكردنی كهوی و بهئاوی ژێر زه

 بۆ الدێكان. وهڕێتهگهكان دهری شارهنتهسه كۆچكردن له 
 رتی مان كاتدا كهههشتیاری و لهرتی گهبا و كهرتی كارهرهێنان كهبهی وهشێوه ان بهكنداوهدروستكردنی به

 .وهبوژێنێتهكشتوكاڵی ده
 بكرێت. ناردهروبوومی كشتوكاڵی ههكرێت بهی خۆراك بۆ عیراق و دهتهبهسه به وهبێتهكوردستان ده 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             كانی ئاو رچاوهكشتوكاڵ و سە  

             بەنداوەکان  
       1     ٢دروستکردنی بهنداوی باسێ  ٧3
   1         ست کردنی بهنداوی بهردەسوردرو ٧٤
       1     خلیکان -دروستکردنی بهنداوی باکرمان  ٧٥
           1 دروستکردنی بهنداوی تهق تهق ٧6
           1 دروستکردنی بهنداوی رەواندز ٧٧
       1     (نداوهمه)دروستکردنی بهنداوی گۆپال  ٧٨
           1 ك دروستکردنی بهنداوی سارت ٧٩
         1   دروستکردنی بهنداوی دەڵگه ٨0
         1   خێوەته له شارباژێردروستکردنی بهنداوی  ٨1
             چاندن  
  1 1 1 1 1 1 بهتایبهت كردنی بهرههمهێنانی نهمام  ٨٢
دابی  کردنی بنهتۆی باوەرپێکراو بۆ گهنم، جۆ،  ٨3

گهنمهشامی، نۆک، نیسک، برنج، گوڵهبهرۆژە، 
 (تهماته، پهتاته، پیاز، باینجان، خیار

1 1 1 1  1  1 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

بهرههمهێنانی نهمامی باخداری و دارستان و  ٨٤
 جوانکاری

٢ ٢ ٢ 1 1 1 

ۆنی زەیتون و چاندنی کارگهی بهرههمهێنانی ڕ ٨٥
 زەیتون بۆ بهرههمهێنانی زەیت

٢ ٢ ٢ 1 1 1 

پڕۆژەی کۆگای سارد و کۆمهڵگهی به بازاڕکردن و  ٨6
 ی جۆراو جۆرههناردنی ههنار و میوه

3  ٢  3 3 ٢ ٢ 

             ئاژەڵسامانی   

٨٧ 
کهی پیتێنراو و هێلبۆ ك بهخێوکردنی مریش

 هی خواردنكهێلو ك ههڵهێنهری جوج
      ٢  1 1  

 1 1 ٢ 1 ٢ 3 بهخێو کردنی ماسی و ماسی سهلهمۆن ٨٨

  3 3  ٤ ٤ 6 6 ڕو مااڵت و گاوداریبهخێوکردنی مه ٨٩

   1 1 1 1 1 بهخێوکردنی مانگای شیردەر بۆ جووتیاران ٩0

   1 1 1 1 1 ڵبهتایبهت کردنی چاکردنی دەستکردی ئاژە ٩1

٩٢ 
و کارگهی ك خانهی مریشبڕدامهزراندنی سهر

 شتی پهلهوەردروستکردنی گۆ
٢ ٢ ٢ 1 1 1 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)لە ساڵی كان تگوزاریەو خزمەشت و گوزار گە رتیكە رهێنان لەبەوه

 نی ودیمه كان شاخاویهی ناوچهوزۆربه رنج ڕاكێشهخۆش و سهشوێنی  كی پڕ لهیهرێمی كوردستان ناوچههه
 .سروشتی جوانی تێدایه

 رنج ڕاكێشانی ژیان بۆ سهوهلتووری پێكههێزكردنی كههۆی به بێتهشت و گوزار دهرتی گهكه رهێنان لهبهوه
 رێم .ردانیكردنی ههبۆ سه یهم ناوچهی ئهوهرهڵكی دهخه

 ی بازار.ی كار و جوڵهلدابی  كردنی هه رێم بههه هێزكردنی ئابووریبه هۆی بێتهده 
 رنج ڕاكێشهسه وت وكانیاوی كانزایی وهتد.. كهشكهاڵ و كۆشك و ئهك قهوار وهك شوێنهیهبوونی ژمارههه 

 شتیاری .شوێنی گه كرێت بب  بهردانی كردن ودهبۆ سه
 شتیاری ئامادهكانی گهكی زانستی پالنی پرۆژهمایهر بنهسهو له ێژراوهداڕ كوردستان شتیاری لهی گهخشهنه 

 .كراوه

  



     

                                                                                                                                        
 

  
 20 
   

رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             شارەوانی و گەشت و گوزار  

             شتیاریگە  
خانووی 1٤0هوتێل، )پڕۆژەى گهشتیارى له باپشتیان  ٩3

گهشتیاری و باخچه، شوێنى بۆنهکان، چهند 
 (كانجۆراوجۆره یاریگایهکی وەرزشى، شوێنى یاریه

1           

گۆڕەپانى سهرەکی، )پڕۆژەى گهشتیارى له تهوسکه  ٩٤
 (خواردنگه، باخچه وسهوزایی، شوێنی حهسانهوە

1           

گهشتیاری له ناوچهی دەوروبهری رووبارى پڕۆژەى  ٩٥
خانووی گهشتیاری، شوێنى بۆنهکان،  6٥هۆتێل، )زرارا 

شوێنی حهسانهوە، خواردنگه، یارى مندااڵن، سهنتهری 
 (چاالکی ئاوی

1           

خانووی  (10)پڕۆژەى گهشتیارى له وارى پیران،  ٩6
 گهشتیاری، خواردنگه، نافوورە، یاری مندااڵن

1           

سێ نهۆمى سهرەوە پێك بێت له  تاوەرى ههولێر كه ٩٧
مرصد فلکى و چیشتخانهو کافتیریاى )فهلهك ناسی 

 ، باخچه و سهوزایی، پارکینگ وهتد...(سوراوە 
1           
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

     1 ٢ 3 6 هوتێلى بڕاندى پێنج ئهستیرە  ٩٨

     ٢ ٤ ٨ 1٥ هوتێلى بڕاندى چوار ئهستێرە  ٩٩

، (٢)، سۆران (6)ئهستێرە له شهقاڵوە  هوتێل چوار 100
 ، رەواندوز، خهبات، مێرگهسۆر، کۆیه(٢)چۆمان 

1٤           

، سۆران (3)پڕۆژەى گهشتیارى وەرزشی له شهقاڵوە  101
، (3)، کۆیه (3)، چۆمان (3)، خهبات (3)، مێرگهسۆر (3)

 (٢)ههولێر 
٢0           

گۆڕەپانى پڕۆژەى گهشتیارى له قهاڵى دوي ،  10٢
سهرەکى، مۆزەخانه، ژمارەیهك خواردنگه و قاوەخانه 

 و باخچه
1           

پڕۆژەى گهشتیارى له جوندیان، ریستۆرانتى  103
سهرەکى، دووکانى بازرگانى، شوێنى حهسانهوە له 
سروشت، باخچه و یارى، کۆمهڵگهى خانووی 

 گهشتیاری

1           
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

خانووی  (٤1)پڕۆژەى گهشتیارى له چنێران،  10٤
گۆڕەپانى سهرەکی، شوێنی بازرگانی،  ٬گهشتیاری

 ٬(مینی گۆڵف)خواردنگه، یاری وەرزشی، زۆنی گۆڵف 
ماتۆری  ٬ئهستێرە  (٤)باخچه وسهوزایی، هۆتێلی 

(ATV) 

1           

 3پڕۆژەى گهشتیارى له چیاى حهسهن بهگ هۆتێلی  10٥
 (3)خانووی گهشتیاری، تهلفریک، ٢٨ئهستێرە، 

خواردنگه، شوێنی سهیرکردنی سروشت، ناوچهى بۆ 
 ، شوێنی حهسانهوە(مخیمات)خێوەتگا 

1           

 1٢0پڕۆژەى گهشتیارى له چیاى ههڵگورد هۆتێلی،  106
خواردنگه، تهلفریک، شوێنی  ٢خانووی گهشتیاری، 

سهیرکردنی سروشت، شوێنی یاری بایسکیلى 
(ATV) و داخراو )، شوێنی حهسانهوە، ناوچهی

بۆ بۆنه گهورەکان، ناوچه بۆ خیوەتگا  (کراوە
 (مخیمات)

1           
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

 پڕۆژەى گهشتیارى له ئازادى، مۆتێل، خواردنگه، 10٧
کى، شوێنی بازرگانی، یاری مندااڵن، گۆڕەپانى سهرە

 پارکینگ، خزمهتگوزارى. 
1           

ههولێر،  شاریکۆمهڵگهى گهشتیارى و هونهری له  10٨
ى شانۆ، سینهما، خواردنگه، کافێ جۆراو جۆر، هۆل

 بۆنهکان، یاریگاى گۆڵف،... هتد 
1           

پڕۆژەى گهشتیارى له چیاى سهفی ، گوندی  10٩
گهشتیاری، هوتێلى سهرەکى لهگهڵ پاشکۆ، ناوچهى 
تایبهت به پیادە و ڕۆیشت ، ناوچهى کهپر، باخچه، 

ناوچهى سروشتى،  گۆرەپان، شوێنى یارى وەرزشی،
دارستان، تلهفریك ناوچهى پڕۆژەکه به شهقاڵوە 
دەبهستێت، تلهفریك ناوچهى پڕۆژەکه به ناوچه 
گهشتیاریهکانى تهوسکه له الى ههولێر دەبهستێت، 
دەریاچهى دەستکرد، سهنتهرى رۆشنبیرى و کارگێرى 

 پڕۆژەکه

1           
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

سهرەکى، پڕۆژەى گهشتیارى له دڵۆپه، گۆڕەپانى  110
وە، پارکینگى سهرەکى، یارى مندااڵن، شوێنى حهسانه

 (ATV)خزمهتگوزارى کافێ، شوێنی بهکرێدانى ماتۆر 
1           

           1 شارى یارى گهورە  111

خانووی  ٥0پڕۆژەى گهشتیارى له حهمامۆك هۆتێل،  11٢
گهشتیاری، شوێنی ئاههنگ گێران و بۆنهکان، شوێنی 

باخچهو سهوزایى، شوێنى شاخهوانى، بازرگانی، 
بایسکیلى بۆ )خواردنگه، سهنتهری وەرزشی (٢)

، شوێنی پشوودان، گۆڕەپانى (سهرکهتنی سهر چیا
 سهرەکی، پارکینگ، خزمهتگوزارى

1           

 ٤پڕۆژەى گهشتیارى له چیاى ههندرێ ، هۆتێلی  113
خانووی گهشتیاری، سهنتهرى خلیسکانێ  ٤0ئهستێرە، 
رێستۆڕانت، سهنتهرى تهندروستى و  (٢)بهفر، لهسهر 

 جوانكارى، شوێنی حهسانهوە، زۆنی ماتۆرى دووتایه

1           

پڕۆژەى گهشتیارى له گوندى ڕۆستێ، خواردنگه،  11٤
شوێنی بهکرێدانى بایسکیلى، گۆڕەپانى سهرەکى، 

 شوێنی حهسانهوە ٬پارکینگ، خزمهتگوزارى
1           
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

ى، گهشتیارى له مهال زیاد گۆڕەپانى سهرەکپڕۆژەى  11٥
ى خواردنگه، يارى ئاوى، شوێنى حهسانهوە، سهنتهر

 بهکرێدانى بهلهم، پارکینگ، خزمهتگوزاری
1           

پڕۆژەى گهشتیارى گڕاو، گۆڕەپانى سهرەکی، کافتیریا،  116
S)سهنتهری وەرزشی و تهندروستی  PA) شوێنی ،

 حهسانهوە
1           

 (٢)پڕۆژەى گهشتیارى له بێخاڵ، شوێنی حهسانهوە،  11٧
خانووی  ٩0خواردنگه، شوێنی سهیرکردنی سروشت، 

گهشتیاری، باخچه و سهوزایی، چالکی ئاوی، شوێنی 
 بۆنهکان

1           

دروستکردنی پڕۆژەی گهشتیاری، دروستکردنی  11٨
 بازاڕێکی کهلهپوری و کاری دەستی

  1         
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

جۆ، كرهی بهناحیه گهشتیاری له ههزارمێرد لهپڕۆژەی  11٩
خانووی گهشتیاری  (٢0)ئۆتيلی چوار ئهستيرە، 

دۆستی ژینگه، سهنتهری ڕۆشنبیری، سینهما، 
چێشتێخانه، باخچه، بورجی سهیركردنی سروشت، 

مۆزەخانه، شوێنی  ٬گۆرەپانی سهرەكی، پارکینگ
 ئاههنگ گێڕانی گهورە

  1         

گهشتیاری له کونه با، مۆزەخانه، كافتریا، پڕۆژەی  1٢0
شوێنی حهسانهوە، پهرەپێدانی ناوچهی ئهشكهوت، 

 تهلفریک ٬پارکینگ، سهوزایی
  1         

خانووی گهشتیاری،  10پڕۆژەی گهشتیاری له جۆالنان،  1٢1
گۆرەپانی سهرەکی، خواردنگه و کافێ، باخچه و 

 سهوزایی
  1         

 1           دروستکردنی پرۆژەی گهشتیاری له دەربهندی ڕانیه  1٢٢

بهگهشتیاری کردنی گردی کوردسات، گۆرەپانی  1٢3
 شوێنی حهسانهوە  ٬باخچه ٬خواردنگه ٬سهرەكی

  1         
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

 ٤پڕۆژەی گردی له حوسنی، دروستكردنی هۆتێلێكی 1٢٤
خانووی گهشتیاریى دۆستی ژینگه،  ٤٥ئهستێرە، 
وێنی ش ٬كافتریا، کۆمهڵگهی بازرگانی مۆلچێشتخانه، 
 حهسانهوە

          1 

دروستکردنی خواردنگه له نزیك بهنداوی دێوانه،  1٢٥
 خواردنگه، باخچه، پارکینگ، یاری مندااڵن

  1         

پڕۆژەی گهشتیاری له بان کوی ، گۆرەپانی سهرەكی،  1٢6
 ٤ئهستێرە و هۆتێلی 3هۆتێل ٬شوێنی بۆنهكان

، شوێنی (3)چێشتخانه و كافتریا ٬ئهستێرە 
حهسانهوە، پارکینگ و سهوزایی، خزمهتگوزاری، 

چاالكی ئاوی  ٬باخچهی كات بهسهربردن، یاری مندااڵن
بهكرێدانی بهلهم، رێگای پایسكیلسواری، یاریگای 

 گۆڵف

  1         

پڕۆژەی گهشتیاری له سهر سیر، گۆرەپانی سهرەکی،  1٢٧
خواردنگه، شوێنی بازرگانی، باخچه، سهیرانگا، شوێنی 

 حهسانهوە، پارکینگ، خزمهتگوزاری 
  1         



     

                                                                                                                                        
 

  
 28 
   

رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

درەستکردنی کۆڕنیش، کهپر، باخچه و سهوزایی،  1٢٨
اری یدانانی بهنداوی بچوك بۆ ئاو گلدانهوە، شوێنی 

 مندااڵن 
  1         

پڕۆەژەی گهشتیاری له سهرایی سوبحان اغا، شوێنی  1٢٩
بۆنهكان، نۆژەنكردنهوەی هۆتێل، چێشتخانه، شوێنی 
بازرگانی، شوێنی حهسانهوە، باخچهو سهوزایی، 

 تاڤگه

  1         

بهگهشتیاری کردنی ناوچهی کونه ماسی، گۆرەپانی  130
خواردنگه، یاری مندااڵن، شوێنی  ٢سهرەکی، 
 چاالکی ئاوی، بهکرێگرتنی بهلهمحهسانهوە، 

  1         

پڕۆژەی هاوینه ههوار له ئهحمهد ئاوا زەڵم، خانووی  131
، گۆڕەپانی سهرەكی، (٥٢)گهشتیاریى دۆستی ژینگه 

، باخچه، شوێنی تایبهت به (٤)ڕێستۆرانت و كافتریا 
وێنهگرت  و سهیركردنی سروشت، شوێنی حهسانهوە 

 له ناوەڕاستی سروشت

      1     
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

 پڕۆژەی گهشتیاری له سارتکه و عهنهب، وەزەنێ و 13٢
، (30)دارستانی گواڵن، گۆڕەپانی سهرەكی، خواردنگه
 ان تاڤگه، خواردنگهی خواردنی خێرا، زۆنی یارییهك

  1   3     

پڕۆژەی گهشتیاری له ڕووباری سیروان، گۆرەپانی  133
سهرەکی، شوێنی چاالکی و بۆنهکان، زۆنی 

یاریگای لمی، پارکینگ، خزمهتگوزار، سهرکێشی، 
خواردنگه و کافێ، شوێنی سروشتی دابی  کراو بۆ 

 سهرکێشی، چاالکی ئاوی و یاریگ

  1         

پڕۆژەی گهشتیاری له بلکیان، گۆرەپانی سهرەکی،  13٤
  ٨0نۆژەن کردنهوە و فراوان کردنی شوێنی مانهوە که 
تۆپی قهرەوێڵهیه، باخچه، شوێنی یاری کردنی به 

 ڕەنگاو ڕەنگ، کافتیریا

  1         

دروستکردنی گوندی گهشتیاری له چیای ماکوك،  13٥
 یاری  شاریخانووی گهشتیاری، ڕێستورانت، 

          1 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

پڕۆژەی گهشتیاری له غاباتی ڕانیه، گۆڕەپانی  136
، (٤)شالێى دۆستی ژینگه، خواردنگه(٥1)سهرەكی، 

تهلفریک، شوێنی باخچهی ئاژەاڵن، یاری ئاوی، 
حهسانهوە، باخچه، خواردنگهله بهرزایی چیا وە 
شوێنی سهیر كردنی دیمهنی سروشتی، شوێنی یاری 

 مندااڵن

          1 

 ٬پڕۆژەی گهشتیاری له کلکه سماقه، گۆڕەپانی سهرەكی 13٧
ڕێستورانتی كراوە و  ٬دۆستی ژینگه (٢٤)مۆتێل

داخراو، خێوەتگای گهنجان، شوێنی ڕاهێنانى 
جووتیاران، بازاڕی جووتیاران، شوێنی تایبهت به 

 چاالكی و بۆنهكان و ئاههنگ

  1         

پڕۆژەی گهشتیاری له دەربهندی بازیان، گۆڕەپانی  13٨
 ٬چێشتخانهوكافتریا ٬ئهستێرە 3سهرەكی، هۆتێلی 

ناوچهی كات  ٬پردی بهیهك گهیهنهری ئهم بهروئهوبهر
 یاری شاریبهسهربردن، 

  1         

         1   دروستکردنی مۆتێلی چوار ئهستێرە له دوکان 13٩
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

، (٤)پرۆژەی گهشتیاری له ناوچهی زڕگویز، خواردنگه 1٤0
یانهی نیشانه گرت ، شوێنی  ٬شوێنی حهسانهوە

شالێى دۆستی ژینگه، یاریگای گۆڵفی  (٤٤)بازرگانی، 
، گۆڕەپانی ئهسپسواری، شوێنی (مینی گۆڵف)بچووك 

ناوەوە )، گۆڕەپانی بۆنهكان (ATV)ماتۆڕ بهكرێگرتنی 
، چهندیاریگایهكی وەرزشی، تۆپی تێنس، (و دەرەوە
مهلهوانگهی  ٬هۆڵی خلیسكانی سهر بهفر ٬تۆپی پێ

داخراو، گۆرەپانی پێشبێرکێی ئۆتۆمبێڵی بچووكی 
 تایبهت، گۆرەپانی سهرەكی، تهلفریک

  1         

گۆرەپانی پڕۆژەی گهشتیاری له سهرچاوەی رێشێ ،  1٤1
سهرەکی، خواردنگه و کافێ، یاریگا، باخچه 

 وسهوزایی
  1         

پڕۆژەی گهشتیاری له بانی مهقان، گۆرەپانی سهرەکی،  1٤٢
خانووی گهشتیاری،  ٥0شوێنی چاالکی وبۆنهکان، 

زۆنی حهسانهوە، پارکینگ، خزمهتگوزاری، سهنتهری 
و  وەرزشی، مهلهوانگه کراو و داخراو، یاریگا، باخچه

 سهوزایی

  1         
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

یی دروستکردنی خواردنگه و خانی گهشتیاری له سهرا 1٤3
ی سوبحان اغا، باخچهو سهوزایی، خواردنگه، خانوو

 گهشتیاری
  1         

پڕۆژەی گهشتیاری له مێرگهپان، گۆرەپانی سهرەكی،  1٤٤
چێشتخانه و  ٬ئهستێرە  3هۆتێل  ٬شوێنی بۆنهكان

حهسانهوە، پارکینگ و سهوزایی، كافتریا، شوێنی 
خزمهتگوزاری، باخچهی كات بهسهربردن، یاری 

 چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری ٬مندااڵن

  ٢         

پڕۆژەی گهشتیاری له مێرگهپان، گۆرەپانی سهرەكی،  1٤٥
چێشتخانه و  ٬ئهستێرە  ٤هۆتێل ٬شوێنی بۆنهكان

سهوزایی، كافتریا، شوێنی حهسانهوە، پارکینگ و 
خزمهتگوزاری، باخچهی كات بهسهربردن، یاری 

 مندااڵن

  1         
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

، پڕۆژەی گهشتیاری له قهرەداخ، گۆرەپانی سهرەكی 1٤6
چێشتخانه و  ٬ئهستێرە  3هۆتێل ٬شوێنی بۆنهكان

 كافتریا، شوێنی حهسانهوە، پارکینگ و سهوزایی،
خزمهتگوزاری، باخچهی كات بهسهربردن، یاری 

 چاالكی ئاوی، رێگای پایسكیلسواری ٬مندااڵن

  ٢         

پڕۆژەی گهشتیاری له خلیسکانهی بهفری قهرەداخ،  1٤٧
چێشتخانه و  ٬ئهستێرە ٤هۆتێل  ٬شوێنی بۆنهكان

كافتریا، یاریه بهفریهکان، شوێنی حهسانهوە، پارکینگ 
و سهوزایی، خزمهتگوزاری، باخچهی كات بهسهربردن، 

 یاری مندااڵن

  1         

كۆمهڵگهها گهشتیاری ل سهرسهنگ، خارنگه، کافتیریا،  1٤٨
کۆشك، باخچه، پارك بو ئۆتۆمبێڵ، جهێ   ٤

 خزمهتگوزاری، یاری مندال
    1       

نيژەنكرن و گهشهپێدانا قوتابخانا قوبههان يا مێژویى،  1٤٩
خانه، ی مێژوویی، مۆزهگۆڕەپانى سهرەکى، قوتابخانه

 تگوزاری، باخچهخزمه ٬كافتیریا، پارکینگ
    1       
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

پڕۆژەی گهشتیاری ل خنسێ گۆڕەپانی سهرەکی،  1٥0
 مۆزەخانه، کافێ، شوێنهوار، شوێنى حهسانهوە

    1       

گهشتیاری، موتيل، ياريى و دارستان و باخچه و  شاری 1٥1
 مهلهوانگه و خارنگه و تلهفریك 

    1       

سپیلكێ، گۆڕەپانى كومهلگای گهشتیاری ل گرێ  1٥٢
وه، سانهسهرەکى، تهلفریک، شوێنی حه

 رێستوڕانت(٤)
    1       

هوتێال بهرى ل سهرسنكێ، نۆژەنکردنهوەی هوتێل،   1٥3
 مهلهڤانگه، كافيتريا هاڤينێ و زستانێ

    1       

دروست كرنا سهيرانگهههكا گهشتيارى ل گهليێ كانى  1٥٤
 مازێ، ئوتَيل وخارنگه هاڤینێ

    1       

دروستكرنا گوندەكێ گهشتيارى وياریێ  بهفرێ ل  1٥٥
 گهلیێ ئورە، خانیێ  گهشتيارى، ياریێ  بهفرێ، خارنگه 

    1       
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

خانوی ٢ڤێله، 1٥0گوندی گهشتیاری له دهۆك،  1٥6
 موتێل، سنتر تهندروستی، مزگهوت،٢٥مێوانداری، 
كێت، مارخارنگه، کافتیریا، ئهكوا پارك،  ٬قوتابخانه

 باخچه، پارك، سینهما

    1       

یاری، كافتریا،  ٤٥یاری یێ سهردەمانه،  شاری  1٥٧
 خارنگههه

    1       

پانی پڕۆژەی گهشتیاری ل تاڤگهى بجێل، گۆڕه 1٥٨
كی، یاریگا و چاالكی ئاوی، شوێنى حهسانهوە، رهسه
 رێستوڕانت، شوێنی بازرگانی(٢)

    1       

گهشهپێدانا هاڤينگهها گهليێ شێرانه، خانيێ  گهشت  1٥٩
 وگوزار و هوتێل و ياریێ  ئاڤێ و خارنگه

    1       

ستێر ل سكرێ دهوكێ، ژوور، خارنگه،  ٥هوتێل  160
هولی ئاههنگ، باخچه، پارك  ٬ژووری کارگێڕى ٬كافیتریا
 مهلهوانگه ٬ئوتومبێل

    1       
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

خانوی ٢ڤێله، 1٥0 گوندی گهشتیاری ل گرێ توپا، 161
 موتێل، سنتر تهندروستی، مزگهوت،٢٥مێوانداری، 
ركێت، خارنگه، کافتیریا، ئهكوا پارك، ما ٬قوتابخانه

 باخچه، پارك، سینهما

    1       

مهزارگهى شێخ عبدالعزیز گهیالنی، شوێنی چاالكی و  16٢
، پارکینگ، (قهرەوێڵه ٢00 )كان، مۆتێل بۆنه
وت و پاشکۆکانی، هۆڵی چاالكی تگوزاری، مزگهخزمه

 كی رهپانی سهجۆراوجۆر، گۆڕه

    1       

دروستکردنا بازارێ ناوەندى ل شقێ  ئينشكێ،  163
 ٬سهردەمانهخارنگهههێ  گهشتيارى وياريگههێ  

 پاركێ  راوستانا ئۆتۆمبێاڵ مهلهڤانگههێ  وەرزشی
    1       

پێشڤهبرنا گهلی زاوێته، گۆڕەپانی سهرەکی، شوێنی  16٤
 خواردنگه، یاری مندااڵن 3بازرگانی، 

    1       

چێكرنا پڕۆژەكێ گهشتیاری ل ریباری زاخۆ، گۆرپانی  16٥
 ٤ سهرەکی، خارنگه، شوێنی حهسانهوە، هۆتێل

 ئهستێره
    1       
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

ل ناوچهی  (هوتێال ئاسویی)كومهلگهها گهشتیاری  166
مبێال، زێی خازر، خارنگههه، کۆشك، كافتریا، پارك ترو
كاتی، ماركێت، مهالڤانگه، ژورا یاریێ  مندااڵن، كهس

 ژورێ  كارگێری، هوتێل

    1       

دروستكرنا گوندێ گهشتيارى و ياريێ  بهفرێ ل  16٧
 چيايێ سهرزێرێ، هوتێل، خارنگه ، ياريێ  بهفرێ

    1       

پڕۆژەى گهشتیارى ل بهرى سیلێ، گۆڕەپانى سهرەکى،  16٨
سپسواری، یرانگا، رێستوڕانت و كافتریا، شوێنی ئهسه
كرێدانی وانی و بهفریك، باخچهی گشتی، شاخهلهته

 تگار شاخ، خیوهسهپایسكیل له

    1       

کۆمهڵگه گهشتیاری ل هاڤینگهیا ئینشكێ، گۆڕەپانى  16٩
كان، شوێنى و چاالكییه سهرەکى، هۆڵی بۆنه

تگوزاری، حهسانهوە، رێستوڕانت و كافی، خزمه
پارکینگ، شوێنى بهکرێدانى ماتۆڕسکیلى 

 سپسواریوانی، ئه، شاخه(ATV)چوارتایه

    1       

چێكرنا پڕۆژەكێ باخچێ گیانهوەرا ل زاخۆ، خارنگههه،  1٧0
 كافێ، كهسكاتی، پهیادە داروبار، یاریێ  زاروكان 

    1       
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

ێ، گوندێ گهشتيارى دگهل تهلفریکێ ل گهليێ دەرگهل 1٧1
 خانيێ  گوزارى و تلهفریك، خارنگه و پارك

    1       

گۆڕەپانى کۆمهڵگه گهشتیاری ل هاڤینگهیا ئاشاوە،  1٧٢
، رێستوڕانت و كافێ، ی كراوهوانگهلهسهرەکى، مه

تگوزاری، گۆڕەپانى شوێنى حهسانهوە، پارکینگ، خزمه
 كان، خواردنگهسهرەکى، كافێ، شوێنى چاالكی و بۆنه

    1       

چێكرنا پڕۆژەكێ گهشتیاری ل شهرانش، گۆڕەپانى  1٧3
رزشی، شوێنى حهسانهوە، ی وهسهرەکى، ناوچه
ی تگوزاری، ناوچهبایی، پارکینگ، خزمهئۆتۆمبیلی كاره

پایسكیلسواری، خانووی گهشتیاری، رێستوڕانت و 
 كافێ

    1       

ئاكرێ، خارنگه، خانیێت گوزاری،  گوندی گهشتیاری له 1٧٤
کافتیریا، سینهما، هوال یاریا، هوال یاریا زاروكا، 

 مهلهڤانگه، پارك، كهسكاتی
    1       

دروستكرنا گوندێ گهشتيارى و دانانا تهلفریکێ ل  1٧٥
بهرێ سيلىێ، خارنگههه و خانيێ  گوزارى و ياريێ  

 زاروكا و باخچه و مهلهڤانگهه و پارك
    1       
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

کۆمهڵگه گهشتیاری ل گهلێ كانێ مازی، گۆرپانی  1٧6
، (ATV)سهرەکی، خارنگه، شوێنی بهکرێدانی ماتۆر 

 خزمهتگوزاری باخچه وسهوزایی، پارکینگ،
    1       

یاریه ئاویه  ٬(زارۆك، گهنج) 1٥ئهكواریوم، مهلهوانگه 1٧٧
 ٬ژووری کارگێڕى ٬جۆراوجۆرەکان، خارنگه، كافیتریا

هولی یاری،  ٬حمام و مرافق ٥باخچه، پاركی ئوتومبێل، 
 خانووی گهشتیاری

1   1       

شوێنی چاالكی  ٬خابور بهروشكی، گۆڕەپانی سهرەكی 1٧٨
 ٬ئهستێرە ٤هۆتێلی  ٬یاری مندااڵن ٬بۆنهكان و

 ٬شوێنی حهسانهوە ٬نۆڕینگه ٬پارکینگ ٬خزمهتگوزاری
چاالكی ئاوی و  ٬خواردنگه ٢ ٬چاالكی وەرزشی

 بهكرێدانی بهلهم

    1       

یان  3چێكرنا پڕۆژەكێ گهشتیاری ل كهشانێ، هۆتێلی  1٧٩
خانووی  100ئهستیرە بهپێی ستانداری جیهانی،  ٤

خواردنگه، شوێنی بهکرێدانی ماتۆری  ٢گهشتیاری، 
(ATV) ،شوێنی حهسانهوە، زۆنی سهرکهتنی چیا ،

 زۆنی خیوەتگا، شوێنی بازرگانی، گۆڕەپانی سهرەکی

    1       



     

                                                                                                                                        
 

  
 40 
   

رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

 (٨٥-٨0)کۆمهڵگه گهشتیاری ل سوالڤ، هۆتێل،  1٨0
خانووی گهشتیاری، تهلفریک، جۆالنهی گهوەرە، 

 ، شوێنی حهسانهوە،(ATV)شوێنی بهکرێدانی ماتۆر 
ی خواردنگه، یاری مندااڵن، یانهی وەرزشی، زۆن 3

 خێوەتگا، شوێنی بازرگانی، گۆڕەپانی سهرەکی،

    1       

کۆمهڵگه گهشتیاری ل گهلی بیدیل، گۆڕەپانی  1٨1
 سهرەکی، خواردنگه، شوێنی حهسانهوە، زۆنی یاری

    1       

ری سادا، خارنگه وكهپرێ  شتیاری ل سهگه شاری  1٨٢
 گوزارى وپارك

    1       

پرۆژەی رۆمای گهشتیاری، مۆتێل، خواردنگه،  1٨3
كافتیریا، هۆڵی بۆنهكان، هۆڵی یاری ئهلهكترۆنی، 

 هۆڵی یاری منااڵن
        1   

   1 ٢       ئهکوا پارکی کهالر و ههڵهبجه 1٨٤
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

کی، بهردەسوور، گۆڕەپانى سهرەپڕۆژەی گهشتیاری له  1٨٥
یانهی ئهسپ سواری، سهنتهری بۆڵینگ و  ٬مۆتێل 

ێنس و تیاریگای  ٬بلیارد، مهیدانی پێشبڕكێی ئۆتۆمبێڵ
پی سكواش، مهلهوانگهی كراوەو داخراو، یاریگای تۆ

ه پێی كراوەو داخراو، یاریگای مندااڵن، خواردنگ
 ٬پاركائهكو ٬لهسهر ڕووبار، خواردنگهیهك لهسهر تاوەر

 باخچهی كاری شێوەكاری گهورە، شوێنی بهكرێدانی
 بهلهم، موتێل

        1   

 ٬پڕۆژەی گهشتیاری له قوله بهرز، یاری مندااڵن 1٨6
شوێنی تایبهت بۆ به كرێگرتنی  ٬خانووی گهشتیاری

شوێنی  ٬زۆنی تایبهت به وەرزش ٬(ATV)ماتۆر
گۆڕەپانى سهرەکی، شوێنی  ٬(٢)حهسانهوە، خواردنگه

شوێنی گۆڵف  ٬بهكرێگرتنی بهلهم، پارکینگ وسهوزایی
 (مینی گۆڵف)

        1   
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

باری پڕۆژەی گهشتیاری له بنگرد شێروانه له سهر ڕوو 1٨٧
سیروان، گۆرەپانی سهرەکی، مۆزەخانه، شوێنی 

خانووی  31بازرگانی کهلهپووری و نهتهوەیی، 
اری گهشتیاری، خواردنگه، کافێ، شوێنی بۆنهکانم، ی

وونکردن له ناو ڕووەکه سروشتیهکان، باخچهی 
 سروشتی ئۆرگانیک

        1   

پڕۆژەی گهشتیاری له بهنداوی باوەشاسوار، گۆڕەپانى  1٨٨
، هۆتێلی تایبهت به (قهرەوێڵه   300)سهرەکی، هۆتێل 

یاریگای  ٬یاریگای ئاوی و مهلهوانگهی كراوە ٬گهنجان
شوێنی  ٬بۆنهكانشوێنی كراوەو داخراوی  ٬مندااڵن

یاریگای  ٬یاریگایی وەرزشی كراوەو داخراو ٬بازرگانی
 ٬شوێنی حهسانهوە ٬ئاوی و خلیسكانی سهرئاو

 (3)خواردنگهو كافتریا

        1   

الر، ههموو پێداویستییهكانی كه پڕۆژەی گهشتیاری له 1٨٩
مۆڵی هاوچهرخ، یاری منااڵن، خواردنگه، كافێ، 

 سهوزایی ...هتد
        1   
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

 پڕۆژەی گهشتیاری له ناوچهی دەوروبهری بهنداوی 1٩0
رە، ئهڵوەند، گۆڕەپانی سهرەکی، هۆتێلی چوار ئهستێ

خراو مۆتێل، چاالکی ئاوی و باخچه، شوێنی کراوە ودا
راوە کبۆ بۆنهکان، شوێنی بازرگانی، یاریگای وەرزشی 

هر سوداخراو، مینی گۆڵف، دوو خواردنگه، خلێسکانی 
انی خانووی گهشتیاری، بهکرێد ٥0ئاوی،  بهفر، یاری

 ، شوێنی حهسانهوە(ATV)ماتۆری 

        1   

پڕۆژەی گهشتیاری له سهنگهر، گۆرەپانی سهرەکی،  1٩1
چاالکی ئاوی، شوێنی حهسانهوە، شوێنی بهکرێدانی 

 بهلهم
`        1   

پڕۆژەی گهشتیاری له عیسایی، گۆرەپانی سهرەکی،  1٩٢
حهسانهوە و کهپر، پارکینگ، خواردنگه، شوێنی 

 خزمهتگوزاری، شوێنی بهکرێدانی بهلهم
        1   
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

پڕۆژەی گهشتیاری له سهرتهك مهیدان، گۆرەپانی  1٩3
سهرەکی، هۆتێل، باخچه و سهوزایی، تهلفریک، 
ی چاالکی وەرزشی و سهرکهوتنی شوێنی بهرز، چاالک

کات بهسهربردن و سهرکهوتنی پهت، پارکینگ، 
خزمهتگوزاری، خواردنگه لهسهر چیا، زۆنی 
سهرکێشی، شوێنی بهرز بۆ سهیرکردنی سروشت، 

 شوێنی حهسانهوە

        1   

ئهکوا پارکی گهشتیاری له ناوچهی دەورەبهری  1٩٤
 بهنداوی باوە شاسوار

        1   

یاری بۆ مندااڵن به  شارییاری مندااڵن،  شاری 1٩٥
شێوەیهكی مۆدرێ ، ههموو خزمهتگوزارێكی 

 پێویست، کافتیریا، فاست فود
        1   

باخچهی ئاژەاڵنی مۆدێرن، تهواوی پێكهاتهی باخچهی  1٩6
 ئاژەاڵن، خواردنگه، كافی، شههههوێنی یاری

      ٢ 1   

دروستکردنی هۆلی کهلتوری نمونهیی، هوڵێكی  1٩٧
ژورێكی تایبهت، مۆزەخانه، كافێ،  گهورە، چهند

 خواردنگه، سهوزایی
      3 1   
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

ناری تهلفریک و خزمهتگوزاریهکان له گهرمیان و له ب 1٩٨
شاخی خۆشک له ناحیهی بهمۆ و  لهسهر شاخی 

 شنروێ، گوندی عهبابهیلێ
      ٢ 1   

یاری ئهسپ سواری، یاریگای داخراو بۆ ئهسهههپ  1٩٩
یاریگای كراوە بۆ ئهسهههههپ سههههواری، سهههههههواری، 

شهههوێنی دانشههههت ، خواردنگه، شوێنی مانهوەی 
 ئهسههههپهكان، خزمهتگوزاری، ...هتد

        1   

             شوینەوار 
     1  1 1 1 مۆزەخانهی گهورەزراندنی دامه ٢00

             ئاو و ئاوەڕۆ /كانتگوزاریەخزمە  
چارەسهرکردنی ئاوی پاکی چۆمان، حریر،  یهکهی ٢01

کهونه گوند، خهبات، خلیفان، مخرس، قوشتهپه، 
 سیدەکان، سۆران، ئهلیاسهسور

10           

یهکهی چارەسهرکردنی ئاوی پاکی عهربهت،  ٢0٢
دوکان، گۆپتهپه، خهڵخااڵن، خێوەته، نهرەمسی ، 

 قهشقۆلی، سهنگاو، سهرچاوە، سیتهک
  10         

یهکهی چارەسهرکردنی ئاوی پاکی بهردەرەش،  ٢03
 چهم بهرەکات، مهنگێش، شێخان، سێمێل

    ٥       
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

یهکهی چارەسهرکردنی ئاوی پاکی گهرمیان،  ٢0٤
 غکهالر، پێباز، قهرەبال

        ٤   

           1 یهکهی چارەسهرکردنی ئاوی قورس له خهلیفان ٢0٥
پاککهرەی ئاوی کارگهی دروستکردنی مهوادی  ٢06

 خواردنهوە
1 
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)لە ساڵی با رتی كارهكە رهێنان لەبەوه

 رێمی هه له یهزهوهێزكردنی دابی  كردنی وكانی بهگرنگه پێداویستیه با لهرتی كارهكه رهێنان لهبهوه
 كان.رخست  وكاركردنی گشت پڕۆژهگهكوردستان بۆ به

 كانی ژینگهرهپیسكه رچاوهسه با لهكاره بهرههمهێنانیبا و گۆڕینی رتی كارهكه رهێنان لهبهوه پێدان بهرهپه 
 .كانی ژینگهپاكه رچاوهبۆ سه

 رێمی كوردستان.هه له زهوهێزكردنی ژێر خانی وبه 
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
پارێزگ

 اى
 هەولێر

پارێزگ
 اى

 سلێمانی

پارێزگ
 اى

 دهۆک

پارێزگ
 اى

 هەڵەبجە

 
گەرمی

 ان

 
ڕاپەری

 ن

             کارەبا   
   1   1 1 1 قۆناغی یهکهم /پڕۆژەی ووزەی خۆر  ٢0٧
   1   1 1 1 قۆناغی دووەم /پڕۆژەی ووزەی خۆر  ٢0٨
زای پڕۆژەی بهنداوی هایدرۆپاوەری دم دم له قه ٢0٩

 ناحیهی تهق تهق /دوکان
  1         

       1     بهنداوی هایدرۆپاوەری باکورمان پڕۆژەی ٢10
پڕۆژەی هایدرۆپاوەری چهم سێرمۆ له سهر  ٢11

 ڕووباری خابوور
    1       

           1 پڕۆژەی هایدرۆپاوەری دێرانه ٢1٢
پڕۆژەی هایدرۆپاوەری خواڵیش له سهر ڕووباری  ٢13

 خابوور
    1       

       1     ڕەشاو -پڕۆژەی هایدرۆپاوەری دێرەلۆك  ٢1٤
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رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)ساڵی   لەندروستی رتی تەكە رهێنان لەبەوه

 ڵوجیای كنههێنانی ته به رتهم كهوتنی ئههۆی پێشكه بێتهو ده ندروستی زۆر گرنگهرتی تهكه رهێنان لهبهوه
 .(هێنانی بڕاند ) تی بهڵهەوی مۆدێرن و نێودشێوه كان بهندروستیهزگا تهنوێ و دروستكردنی دام و ده

 شتی پزیشكی.ی گهوهژانهوبو ی داهات بهرچاوهسه بێتهده 
 جیاتی چوونه ری پزیشكی لهسهرگرتنی چارهبۆ وه وهڕووی داراییه هۆی بارسووكردنی هاواڵتیان له بێتهده 

 ركردن .سهبۆ واڵتان بۆ چاره وهرهده
 رچوانی خوێندنی پزیشكی و زانستی.تی بۆ دهتایبه لی كار بههۆی دروستبوونی هه بێتهده 
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رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             تەندروستی   
قهروێڵهیی له بنهساڵوە،  ٥0نهخۆشخانهی گشتی  ٢1٥

 ههریر، مێرگهسۆر سۆران، خهبات، شهقاڵوە،
6           

           1 قهروێڵهیی شێرپهنجه له سۆران ٥0نهخۆشخانهی  ٢16
قهروێڵهیی شێرپهنجه له  ٥0نهخۆشخانهی  ٢1٧

 ناوەندی ههولێر
1           

قهروێڵهیی له دایک بوون له  ٥0نهخۆشخانهی  ٢1٨
 سۆران

1           

له سۆران و قهروێڵهیی دەرونی  ٥0نهخۆشخانهی  ٢1٩
 شهقاڵوە

٢           

           1 تهندروستی له کۆیه شاریپڕۆژەی دروستکردنی  ٢٢0
           1 قهروێڵهیی له کۆیه ٥0نهخۆشخانهی تایبهت    ٢٢1
سهنتهری چاوی پێشکهوتوو به گشت  ٢٢٢

 پێداویستیهکانیهوە
1           

           1 سهنتهری چارەسهری سروشتی له کۆیه ٢٢3
قهروێڵهیی له ناوەندی  ٥0نهخۆشخانهی گشتی  ٢٢٤

 سلێمانی و ناوەندی ههڵهبجه و ههورامان
  ٢   ٥     



     

                                                                                                                                        
 

  
 51 
   

رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

قهروێڵهیی له  ٢٥نهخۆشخانهی گشتی  ٢٢٥
چهمچهماڵ، سهید صادق، دەربهندیخان، 
پێنجوێ ، شارەزوور، چوارتا، ماوەت، دوکان، 

 پیرەمهگرون، قهرەداغ، بازیان

  11         

         3   ەندقهرەوێڵهیی له ناو (٥0)نهخۆشخانهی مندااڵن  ٢٢6
قهرەوێڵهیی له  (٢٥)نهخۆشخانهی مندااڵن  ٢٢٧

چهمچهماڵ، سهید صادق، دەربهندیخان، 
 پێنجوێ ، شارەزوور

  ٥         

قهرەوێڵهیی  (٥0)نهخۆشخانهی ژنان و منداڵبوون  ٢٢٨
 زای ناوەندله قه

  3         

 (٢٥)نهخۆشخانهی ژنان و منداڵبوون  ٢٢٩
قهرەوێڵهیی له چهمچهماڵ، سهید صادق، 

 دەربهندیخان، پێنجوێ ، شارەزوور
  ٥         

 (٥0)نهخۆشخانهی تایبهت به شێرپهنجه  ٢30
 قهرەوێڵهیی

  1         

 (٥0)نهخۆشخانهی چارەسهری گورچیله ٢31
 قهرەوێلهیی

  3         

 (٢٥)چارەسهری گورچیله نهخۆشخانهی  ٢3٢
قهرەوێڵهیی له چهمچهماڵ، سهید صادق، 

 دەربهندیخان
  3         
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

 (٥0)نهخۆشخانهی چارەسهری نهشتهرگهری دڵ  ٢33
 قهرەوێڵه

  1         

نهخۆشخانهی چارەسهری شێرپهنجه به تیشک  ٢3٤
 قهرەوێڵه (٥0)

  1         

 (٥0)شکاوینهخۆشخانهی نهشتهرگهری ئێسک و  ٢3٥
 قهرەوێڵه

  3         

 (٢٥)نهخۆشخانهی نهشتهرگهری ئێسک و شکاوی ٢36
 قهرەوێڵه سهید صادق، دەربهندیخان

  ٢         

 (٥0)نهخۆشخانهی نهشتهرگهری مێشک و دەمار ٢3٧
 قهرەوێڵه

  3         

 (٢٥)نهخۆشخانهی نهشتهرگهری مێشک و دەمار ٢3٨
صادق، قهرەوێڵه چهمچهماڵ، سهید 

 دەربهندیخان
  3         

 (٥0)سهنتهری نهشتهرگهری قوڕگ و لوت و گوێ  ٢3٩
 قهرەوێڵه

  3         

 (٢٥)سهنتهری نهشتهرگهری قوڕگ و لوت و گوێ  ٢٤0
قهرەوێڵه چهمچهماڵ، سهید صادق، 

 دەربهندیخان
  3         

         3   قهرەوێڵه  (٥0)نهخۆشخانهی جومگه و ڕۆماتیزم  ٢٤1
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                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

قهرەوێڵه  (٢٥)نهخۆشخانهی جومگه و ڕۆماتیزم  ٢٤٢
 چهمچهماڵ، سهید صادق، دەربهندیخان

  3         

         3   قهرەوێڵه (٥0)سهنتهری چارەسهری سروشتی  ٢٤3
قهرەوێڵه  (٢٥)سهنتهری چارەسهری سروشتی  ٢٤٤

 چهمچهماڵ، سهید صادق، دەربهندیخان
  3         

         ٢   تاقیگهیی سهنتهری پشکنینی ٢٤٥
 دانه ٢ )سهنتهری چارەسهری تیشک له سلێمانی  ٢٤6

 ، چهمچهماڵ، سهید صادق، دەربهندیخان(
  6         

قهروێڵهیی دەرونی  له سلێمانی  ٥0نهخۆشخانهی  ٢٤٧
 ، چهمچهماڵ، سهید صادق، دەربهندیخان( دانه ٢)

  ٥         

       1     قهرەوێڵه  (٥0)نهخۆشخانهی شێرپهنجه  ٢٤٨
 (100)دروستکردنی نهخۆشخانهی لهدایک بوون  ٢٤٩

 قهروێڵه
    ٤       

قهاڵدزێ، )دروستکردنی نهخۆشخانهی تایبهت  ٢٥0
 (ڕانیه

          ٢ 

 1     ٢     دروستکردنی سهنتهری نهخۆشیهکانی دڵ ٢٥1
 1           (ڕانیه)بلوری  دروستکردنی سهنتهری منداڵی ٢٥٢
 1           دروستکردنی سهنتهری چآرەسهرکردن به تیشک ٢٥3
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

سهنتهری چاوی پێشکهوتوو به گشت  ٢٥٤
 پێداویستیهکانیهوە

          1 

دروستکردنی سهنتهری تایبهت به  ٢٥٥
 چارەسهرکردنی سروشتی

          1 

 ( ٥0 )دروستکردنی نهخۆشخانهی گشتی  ٢٥6
دهۆك، زاخۆ، ئاكرێ، ئامێدی،  قهروێڵهیی له

 بهردەڕەش، شێخان، سێمێل 
    ٧       

 ( ٥0)دروستکردنی نهخۆشخانهی زارۆکا  ٢٥٧
 قهروێڵهیی له دهۆك، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ

    ٤       

دروستکردنی نهخۆشخانهی چارەسهریا  ٢٥٨
 له دهۆك و زاخۆنهخۆشیێ  گولچیسکا 

    ٢       

دروستکردنی سهنتهری تایبهتمهندێ   ٢٥٩
شتهرگهریا ههستێک و شکهستهنی له دهۆك نه
 ، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ(دانه٢)

    ٥       

دروستکردنی سهنتهری تایبهتمهندێ   ٢60
شتهرگهریا مێشک و کوما دەمارا له دهۆك، نه

 زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ
    ٤       

دروستکردنی سهنتهری تایبهتمهندێ   ٢61
شتهرگهریا دڤ  و گوە و کهپ له دهۆك، زاخۆ، نه

 سێمێل، ئاکرێ
    ٤       
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

دروستکردنی سهنتهری تایبهتمهندێ  نهخۆشێ   ٢6٢
مێل، گههان و شیاندنا نوژداری له دهۆك، زاخۆ، سێ

 ئاکرێ
    ٤       

چارەسهریا دروستکردنی سهنتهری تایبهتمهندێ   ٢63
 سروشتی له دهۆك، زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ، ئامێدی

    ٥       

دروستکردنی سهنتهری تایبهتمهندێ  پشکنینێ   ٢6٤
 تاقیگههی

    1       

دروستکردنی سهنتهری تایبهتمهندێ  پشکنینێ   ٢6٥
 تیشکی

    1       

دروستکردنی سهنتهری تایبهتمهندێ  نوژداریا  ٢66
زاخۆ، سێمێل، ئاکرێ، ئامێدی،  ددانا له دهۆك،

 بهردەرەش، شێخان
    ٧       

 ( ٢٥)دروستکردنی سهنتهری چارەسهریا دەرونی  ٢6٧
 قهروێڵهیی دهۆك، زاخۆ، ئامێدی، ئاکرێ

    ٤       
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)لە ساڵی   تیاڵیەكاروباری كۆمەرتی كە رهێنان لەبەوه

 تیدانی یارمه به رتهم كهوتنی ئههۆی پێشكه بێتهو ده تی زۆر گرنگهاڵیهباری كۆمهورتی كاركه رهێنان لهبهوه
كارهێنانی به كان بهرشتیارهرپهبێ سه اڵهدكان ومنسااڵچووهت و بهێداویستی تایبهپن سانی خاوهكه
 .(هێنانی بڕاند ) تی بهڵهی مۆدێرن و نێودهشێوه به تتایبه یزگاڵوجیای نوێ و دروستكردنی دام و دهكنهته

 جیاتی  له كانتهتایبه ن پێداویستیهڕاهێنانی خاوهبۆ  وهڕووی داراییه هۆی بارسووكردنی هاواڵتیان له بێتهده
 ركردن .سهبۆ واڵتان بۆ چاره وهرهده چوونه
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             تیاڵیەكاروباری كۆمە  
         1 1 ی بهسااڵچووان دروستکردنی خانه ٢6٨
دروستکردنی سهنتهری ئاڵودەبوانی مادەی  ٢6٩

 بێهۆشکهر
٢           

کۆیه، سۆران، )دروستکردنی سهنتهری ئۆتیزم  ٢٧0
 (ڕانیه

٢         1 

ی ڕاهێنانهوەی مێشك یمانگهدروستکردنی په ٢٧1
 (دەربهندیخان)

        1   

دروستکردنی پهیمانگهی ڕاهێنان و شیاندنی  ٢٧٢
 کهمئهندامان

٢ 1 1 1 1   
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)لە ساڵی جێبوون و ڕێگا و بان رتی نیشتەكە رهێنان لەبەوه

 كات ی كرێنیشی  دهوهمكردنهجێبوون و كهری گرفتی نیشتهسهجێبوون چارهنیشتهرتی كه رهێنان لهبهوه
زراندنی دامه به رتهم كهی ئهوهها بوژانهروههه ن،رزی درێژ خایهقه جێبوون بهتهی نیشكهدابی  كردنی یه به
 ن دارایی باش.ڵكانی خاوهرز بۆ خهجێبوونی كوالیتی بهی نیشتهكهیه

 ن الیه و ئامێری بیناسازی نوێ له ستهرههێنانی كه ڵوژیای بیناسازی بهكنههێزكردنی تهو به وهرزكردنهبه
 .وهتهرتی تایبهكه

 رێمی كان و ڕێگاكانی ناو ههتیهوڵهرتی ڕێگا و بان و دروستكردنی ئۆتۆبان و ڕێگا نێودههێزكردنی كهبه
 نان.رهێبهی وهشێوه كوردستان به
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             جێبوون ڕێگا وباننیشتە  
بوون بۆ یهکهی نیشتهجێ10.000دروستکردنی  ٢٧3

 هاواڵتیانی کهم دەرامهت و فهرمانبهران
 به پێی پێویستی ناوچهکان

دروستکردنی تۆڕی رێگاوبانی خێرا له نێوان  ٢٧٤
 ٨٢0شارەکانی ههرێم و سنورەکانی به درێژی 

 کیلۆمهتر به دوو ئاراسته
1 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)لە ساڵی  گواستنەوەرتی كە رهێنان لەبەوه

 کهرتهکانی تری  ڵمهبهستی گهشهپێدان و بهرەوپێشچوونی کهرتی گواستنهوە له ههرێم هاوکات لهگهبه
 وەبهرهێنان بۆ دروستکردنی ژێرخانی گواستنهوەی ههرێم.

 هتیهکان له ڕێگای دەروازە سنووریهکانی ههرێمهوە.ڵبهستنهوەی ڕێگا نێودەو 
 ی و کارگۆکان و و بازرگان یووی گهشتیارهتیهکانی ههرێم له ڕڵهخانه نێودەوفڕۆکنهکانی ی زۆپهرەپێدان

 هکان.زیادکردنی ترمیناڵ
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             وهگواستنە  
پڕۆژەی وێستگه و هێڵی ترام وای به دوو ئاراسته  ٢٧٥

 کم 10٢به درێژی 
1           

پڕۆژەی وێستگه و هێڵی ترام وای به دوو ئاراسته  ٢٧6
 کم 60درێژی به 

  1         

پڕۆژەی وێستگه و هێڵی ترام وای به دوو ئاراسته  ٢٧٧
 کم ٥٥به درێژی 

    1       

پڕۆژەی وێستگه و هێڵی پاصی ناوشار به دوو  ٢٧٨
 کم 100ئاراسته 

1           

پڕۆژەی وێستگه و هێڵی پاصی ناوشار به دوو  ٢٧٩
 کم ٧0ئاراسته 

  1         

وێستگه و هێڵی پاصی ناوشار به دوو پڕۆژەی  ٢٨0
 کم ٥0ئاراسته 

    1       

   1    دروستکردنی تێرمیناڵی هاوچهرخ و پاشکۆکان ٢٨1

ههولێر  -دهۆك  -دروستکردنی هێڵی ئاسنی زاخۆ  ٢٨٢
غ به دوو ئاراسته باشما -پێنجوی   -سلێمانی  -

 کم وە بهستنهوەی به عیراق، تورکیا و ئێران 6٥0
1 

دروستکردنی تێرمیناڵی نوێ و پاشکۆیهکانی به  ٢٨3
گوێرەی ماستهرپالنی فڕۆکهخانهی سلێمانی 

 نێودەوڵهتی
  1         
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

دروستکردنی هۆتێل و ناوچهی بازرگانی و  ٢٨٤
شوێنی وەستانی ئۆتۆمبێل به گوێرەی 

 ماستهرپالنی فڕۆکهخانه
  1         

کارگۆ، باڵهخانهی تایبهت به  شاریدروستکردنی  ٢٨٥
و شوێنی بهڕێوەبردنی  (ئهمنی و گۆمرك)ستافی 

کۆمپانیا و وەستانی ئۆتۆمبێل له زۆنی 
 فڕۆکهخانهی ههولێری نێودەوڵهتی

1           

ئهستێرەی براند و پاشکۆکانی له زۆنی  ٤هۆتێلی  ٢٨6
 فڕۆکهخانهی ههولێری نێودەوڵهتی

1           

شوێنی کاتهرینگ له فڕۆکهخانهی ههولێری  ٢٨٧
 نێودەوڵهتی 

1           

دروستکردنی ناوچهی بازرگانی له فڕۆکهخانهی  ٢٨٨
 ههولێری نێودەوڵهتی

1           

دروستکردنی سهنتهری چاکردنهوەی فڕۆکه و  ٢٨٩
فهراههمکردنی پارچهی یهدەگ و گشت خزمهت 

  MROگوزارییهکانی تر 
1           

مۆڵی خواردەمهنی و پێداویستی گهشتیاران له  ٢٩0
 فڕۆکهخانهی ههولێری نێودەوڵهتی

1           
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

وە(٢٠٢٠)رتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی لە ساڵی كە رهێنان لەبەوه  

 ی سهنتهرەکانی توێژینهوە زانستیهکان به نمهبهستی گهشهکردنی کهرتی خوێندنی بااڵ به دامهزراندبه
 .پسپۆرایهتیه جیاوازەکانهوە

  اهێنانی پزیشکان و دەرچووانی کهرتی پزیشکیڕدامهزراندنی نهخۆشخانه فێرکاریهکان بۆ. 
 غی شارەکانڵی قوتابیان و الدانی قهرەباۆئاسانکردنی هاتوچ. 
 نجاو بۆ مهبهستی ڕێگای کهرتی تایبهتهوە به نرخی گوهوانهوەی قوتابیان له گهشهپێدانی شوێنی ح

  کهمکردنهوەی باری دارایی له سهر حکومهت.



     

                                                                                                                                        
 

  
 64 
   

رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی  
     1    دروستکردنی زانکۆی ههڵهبجهی تایبهت ٢٩1

نهخۆشخانهی فێرکاری بۆ دروستکردنی  ٢٩٢
 نهشتهرگهری پسپۆریه تایبهتهکان

1 1 1 1   

٢٩3 
دروستکردنی سهنتهری توێژینهوەی زانستی و 

  (D&R)تاقیگه پسپۆریهکانی تایبهت 
1 1 1 1     

پاص  پڕۆژەی گواستنهوەی تایبهت به قوتابیان  به ٢٩٤
 Student Busبۆ نمونه 

 به پێی پێویستی ناوچهکان

     1 1 1 1 دروستکردنی سهنتهری ڕاهێنان ٢٩٥
دروستکردنی کۆمهڵگهی وەرزشی و هۆلی  ٢٩6

 ئۆلۆمپی داخراو
 به پێی پێویستی ناوچهکان

دروستکردنی بهشه ناوخۆیی بۆ زانکۆ و  ٢٩٧
 پهیمانگاکان

 به پێی پێویستی ناوچهکان
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)رتی رۆشنبیری و الوان لە ساڵی كە رهێنان لەبەوه

 پڕۆژەۆشنبیری و الوان له ڕێگای کهرتی تایبهتهوە به دامهزراندنی مهبهستی پهرەپێدانی کهرتی ڕبه 
 جیاوازەکان له پارێزگاکانی ههرێم.

  ی له ڕێگای کهرتی تایبهتهوە.هونهربهرەوپێشخستنی کهرتی 
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 پالنی پرۆژەکان ژ
 پارێزگاى
 هەولێر

 پارێزگاى
 سلێمانی

 پارێزگاى
 دهۆک

 پارێزگاى
 هەڵەبجە

 
 گەرمیان

 
 ڕاپەرین

             رۆشنبیری و الوان   

             نەریهو  

     1 1 1 1 نهریوسهنتهری ڕاهێنانی ه ٢٩٨

             وەرزشی  

 1 1 ٢ ٢ 3 3 ئهکادیمیای وەرزشی و ڕاهێنان ٢٩٩

             الوان  

   1   1     پهیمانگای خولهکانی ڕاهێنانی پیشهیی 300
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رێمی كوردستان تی هەحكومە
رهێنانبەی وهستەده  

 

                                                                                                                                                                                                رێمی كوردستان             تی هەحكومە
  رهێنان بەی وهستەده

 وە(٢٠٢٠)کوردستان لە ساڵی  رهێنان لەبەوه

 پالنهدا نههاتوو بێت و شایهن بێت له ڕێگای وەبهرهێنانهوە  یهکی تر که لهمپڕۆژە ههر
 بکرێت.بهجێجێ



حكومه تی هه رێمی كوردستان

ئەنجومى وەزيران 

دەستەى وەبەرهێنان




