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 بونیادنانى ژێرخانى
هە رێم 

گشتى
گواستنە وه 

ئاو و ئاوه ڕۆ بۆ ئابووریە كى 
گە شە سە ندوو

كاره با
گە یاندن

نیشتە جێكرن



گشتى

دانیشتوانێكى تە ندروست و 
پە روه رده كراو كە  بتوانێت بگات 
بە  ئاواتە كانى ئە گە ر ژێرخانێكى 

گونجاوى هە بێت بۆ پشتگیریكردنى 

نرخاندنى ژێرخان بە شێوه یە كى  •
دروست 

بە كارهێنانى ژێرخان بۆ گە شە پێدانێكى  •
كاراى پە ره پێدانى هە رێم

بە كارهێنانى ژێرخان بۆ بونیادنانى  •
كە رتى تایبە ت 



بە رده وامبوون لە  پە ره پێدانى هە رێمى  •
كوردستان وه ك چە قى گواستنە وه ى 

بارى ئاسمانى 

پێشخستنى تۆڕى ڕێگاوبان لە  هە رێم  •

باشتركردنى سستمە كانى گواستنە وه ى  •
گشتى 

گواستنە وه 

توڕێكى گواستنە وه  كە  هە موو شوێنە  
نیشتە جێبووه كان بە  هە موو شوێنێكى 

ترى نیشتە جێبوو لە  هە رێمى 
كوردستان و لە  جیهان ده بە ستێتە وه  َ



ئاو و ئاوه ڕۆ بۆ ئابووریە كى 
گە شە سە ندوو

 دابینكردنى ئاسایشى ئاو بۆ هە مووان، و
 خزمە تگوزارییە كانى ئاو و ئاوه ڕۆ كە  بگاتە 

 هە موو ماڵێك و بۆ هە موو پیشە سازییە ك
دابین بكرێت 

ئە نجامدانى لێكۆڵینە وه یە كى گشتگیرى  •
هایدرۆلۆجیاى هە رێمى كوردستان 

ئە نجامدانى پالنێكى توكمە ى  •
بە ڕێوه بردنى سە رچاوه كانى ئاو

زیاتر بە رده ستە كردنى ئاوى پاك •

پێشخستنى سستمە كانى ئاوه ڕۆ    •



باشتركردنى دابینكردنى كاره با •

زیاتركردنى هە وڵە كانى پاشكە وتكردنى  •
كاره با

خستنە ڕووى سە رچاوه كانى وزه ى  •
نوێكراوه 

دەستەبەرکردنی کارەبا بۆ پیشەسازی  •

كاره با

خزمە تگوزاریە كانى كاره با كە  
جێى متمانە ن و بە رده ستە  بێت بۆ 

هە موو ماڵێك و هە موو پیشە سازیە ك 
بە شێوه یە ك كە   گونجاوبێت لە گە ڵ 

ژینگە  



گە یاندن

ژێرخانێكى پە یوه ندیكردن بە  پێوه رى 
جیهانى بۆ گە یاندنى  ده نگ و ڕه نگ، 

و گواستنە وه ى ئامار بێ پچڕان و 
هە روه ها خزمە تگوزاریە كى بە هێزى 

پۆستە  لە خۆبگرێت. 

پێشخستنى ژێرخانى تە كنە لۆژیاى  •
زانیارى و پە یوه ندیكردن 

دروستکردنی سستمێکی پۆستەی  •
گونجاو بۆ سەدەی 21



باشتركردنى یاساكانى بە كارهێنانى  •
زه وى 

چاكسازى لە  بە ناوكردن و خاوه نداریە تى  •
زه وى 

هاندان بۆ پێكهێنانى ئە و گە ڕه كانە ى  •
كە  دانیشتوانیان داهاتیان هە مە جۆره 

دامە زراندنى سستمێكى دارایى كردنى  •
نێشتە جێبوون

نیشتە جێكردن

كە رتێكى تایبە تى چااڵك بۆ 
نیشتە جێكردن كە  بە  هۆیە وه  هە موو 
دانیشتوانى هە رێمى كوردستان - 

عێراق پە ناگە یە كى گونجاویان هە بێت 


