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 شيكردنهوهى ڕێژهى ههاڵوسان

 : اڵوسانى مانگانهتێكڕاى هه .1

 يشتهگه كوردستان رێمىهه له 2021 مدووهكانوونى  مانگى له ركاربهبهنرخى  يىى پێوانهژماره
  .تۆماركردووه ىوهبوونه رزبه %1.7 ىڕێژهبه ىمكهكانوونى يه مانگى به راووردبه به و 101.13%

 
 :  وهى خوارهشانهم بهكان لهنرخهى وهرز بوونهبه ۆب وهڕێتهگهده يهوهبوونه رزبهم ئه ۆىه  

 ،%4.4 ىژهڕێبه وهگواستنه .1
 ،%3.8 ىژهڕێ به (نىمهبا،سووتهكاره ، ئاو ، خانوو ىێكر) خانوو .2
 ،%2.2 ىژهڕێبه كانرهۆجراووج تگوزارييهخزمهو  رستهكه .3
 ،%2.1  ىژهڕێبه وهچاككردنه و ڵناوما كانىهيداويستهێپ .4
 ،%1.3 ىڕێژهبه ڕۆشنبيرى .5
 ،%1 ىژهڕێبه  وێاڵپ و رگجلوبه .6
 %،0.7 ىژهڕێبه ندرويستىته .7
 .%0.1ى ڕێژه به ردهروهپه .8
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  اڵوسانى سااڵنهتێكڕاى هه .2

 يشتهگهكوردستان رێمى ههله 2021ساڵى مدووهكانونى مانگى لهر كاربهنرخى به يىوانهێى پژماره
 ىڵسامى دووه كانونى مانگى بهراورد بهبه كردووه مارۆى توهبوونه رزبه %4.7 ىژهڕێ بهو  101.13%

2020 . 

 
 

  : وهى خوارهشانهم بهكان لهنرخهى وهبوونه رزبه ۆب وهتهێڕگهده  يهوهبوونه رزبهم ئه ىۆه  

 ،%22.5 ىژهڕێبه كانرهۆجراووج تگوزارييهخزمهو  رستهكه .1
 ،%14.9 ىژهڕێ به وهگواستنه .2
 ،%8.7 ىژهڕێ به شنبيرىڕۆ .3
 ،%6.5 ىژهڕێبهكان و توتن كهوليه وهخواردنه .4
 ،%5.6 ىژهڕێ به وهچاككردنه و ڵناوما كانىداويستيهێپ .5
 ،%4.6 ىژهڕێبه ندروستىته .6
 %،2.8 ىژهڕێ به ألوێپ و رگجلوبه .7
 %،2.2 ىژهڕێبه كانناكهوليه وهخواردنه و خواردن .8
 .%1 ىژهڕێ به (نىمهبا،سووتهكاره ، ئاو ، خانوو ىێكر) خانوو .9
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=2012 ) 2012 ڵگهله وساناڵهه ىژهڕێراوردى به  -3   100% ) 
  ىڕێژهبه رێمى كوردستانهه له 2021ساڵى  مىدووهكانونى  مانگىر  لهكاربهنرخى به يىپێوانهى ژماره 

 .2012تى هڕڵ ساڵى بنهگهراورد لهبه دات بهپێشان ده وهرز بوونهبه % 1.13

 

 كوردستان رێمىهه پارێزگاكانى له يىپێوانه ىژماره -4
 ىوهبوونه رزبه 2020 ساڵى مدووهكانونى  مانگى له كوردستان رێمىهه پارێزگاكانىله يىپێوانه ىژماره

 :  خوارەوەیه ىيهشێوه مبه مكهكانونى يه مانگى بهراورد بهبه كردووه مارۆت
I.  1 ىڕێژهبه  %(100.2) ولێرهه پارێزگاى،% 
I I.  3.1 ىڕێژهبه  %(100.4) ێمانىسل ێزگاىپار،%  
I I I. 0.2ى ڕێژهبه  %(104.1)  ۆكده پارێزگاى% . 
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 2021 /مكانونى دووه مانگى بۆكوردستان  رێمىهه ر لهكاربهبه نرخى يىپێوانهى ژماره

 كانوني يةكةم
تشريين 

 دووةم

تشريين 
 يةكةم

 شوبات ئادار نيسان ئايار حوزةيران تةمموز ئاب ئةيلول
كانوني 
 دووةم 

 ذ طرووثي سةرةكي و الوةكى

                      93.4 
خواردن وخواردنةوة 

 ناكهوليةكان
1 

           
 11 خواردن 92.4

           
 111 دانةويَلة و بةرهةكاني 94.7

           
 112 طؤشت 92.7

           
 113 ماسى 74.7

           
 114 ماست و ثةنري و هيَلكة 98

           
 115 زةيت و روون 97

           
 116 ميوة 91.7

           
 117 سةوزة 82.2

           
 118 شةكرو بةرهةمةكانى شةكر 103.2

           
 119 بةرهةمةكاني تري خواردن 113.5

           
 12 خواردنةوة ناكهوليةكان 119.1

 2 خواردنةوة كهوليةكان و توتن 126.4                      

 3 جلوبةرط و ثيَالَو 95.2                      

          
 31 جلوبةرط 95.4

          
 311 كةرستةى جلوبةرط 102.6

                    113.9 
خزمةتطوزارى دوورينى 

 جلوبةرط
312 
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 وامىردهبه

 313 جلوبةرطي ئامادةكراوى ثياوان 80.0                      

           
 314 جلوبةرطي ئامادةكراوى ئافرةتان 86.6

           
 315 جلوبةرطي ئامادةكراوى منداآلن 81.4

           
 316 ثاككةرةوةى جلوبةرط 109.0

           
 32 ثيَالَو 95.0

                      96.0 
خانوو )كريَي 

 خانوو,ئاو,كارةبا،سوتةمةنى(
4 

           
 411 كريَى خانوو 87.3

           
 412 جاككردنةوة و خزمةتطوزارى خانوو 97.2

           
 413 دابني كردني ئاو و كارةبا 155.0

           
 414 سوتةمةنى )طازوائيل,نةوت وغاز( 102.5

                      95.9 
ثيَداويستيةكانى نامال  َو 

 ضاككردنةوة
5 

           
 51 رِايةخ و كةلو ثةل 92.5

           
 52 كةلو ثةىل ناومالَ 98.7

 6 تةندروستى 121.3                      

 7 طواستنةوة 108.6                      

 8 ثةيوةنديةكان 115.5                      

 9 رؤشنبريى 99.6                      

 10 ثةروةردة 104.2                      

 11 ضيَشتخانةكان 84.6                      

                      124.4 
كةرستةوخزمةتطوزاريية جراو 

 جوَرةكان
12 

 0  تيَكرِاى طشتى  101.13                  
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  2021/مكانونى دووهولێر بۆ مانگى پارێزگاى هه ر لهكاربهيى نرخى بهى پێوانهژماره

كانوني 
 يةكةم

تشريين 
 دووةم

تشريين 
 يةكةم

 كانوني دووةم  شوبات ئادار نيسان ئايار حوزةيران تةمموز ئاب ئةيلول
طرووثي سةرةكي و 

 الوةكى
 ز

                      92.2 
خواردن وخواردنةوة 

 ناكهوليةكان
1 

  
          

 11 خواردن 91.3

  
          

93.2 
دانةويَلة و 
 بةرهةكاني

111 

  
          

 112 طؤشت 90.6

  
          

 113 ماسى 87.7

  
          

94.7 
ماست و ثةنري و 

 هيَلكة
114 

  
          

 115 زةيت و روون 97.2

  
          

 116 ميوة 92.0

  
          

 117 سةوزة 84.6

  
          

99.1 
شةكرو 

 بةرهةمةكانى شةكر
118 

  
          

104.6 
بةرهةمةكاني تري 

 خواردن
119 

  
          

118.8 
خواردنةوة 

 ناكهوليةكان
12 

                      129.7 
خواردنةوة 

 كهوليةكان و توتن
2 

 3 جل وبةرط و ثيَالَو 94.8                      
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 بةردةوام

92.4 
92.0 

104.6 

 جلوبةرط
 كةرستةى جلوبةرط

 خزمةتطوزارى دوورينى جلوبةرط

31 
311 
312 

 313 ثياوان ئامادةكراوى بةرطي و جل 101.7           

 314 ئافرةتان ئامادةكراوى بةرطي و جل 78.3           

 315 منداآلن ئامادةكراوى بةرطي و جل 85.5           

 316 وبةرط جل ثاككةرةوةى 100.0           

 32 ثيَالَو 108.9           

                      
87.5 

)كريَي  خانوو
 ,ئاو,كارةبا،سوتةمةنى(خانوو

4 

            
 411 خانوو كريَى 81.1

           
 412 خانوو خزمةتطوزارى جاككردنةوةو 62.3

           
 413 كارةبا و ئاو كردني دابني 160.3

           
 414 )طازوائيل,نةوتوغاز( سوتةمةنى 92.0

                      
 5 ضاككردنةوة َو ناومال ثيَداويستيةكانى 95.2

 51 ثةل و كةل و رِايةخ 79.8           

 52 ناومالَ ثةىل و كةل 108.2           

                      
 6 تةندروستى 124.0

                      
 7 طواستنةوة 114.0

 8 ثةيوةنديةكان 115.9                      

 9 رؤشنبريى 90.3                      

 10 ثةروةردة 100.4                      

 11 ضيَشتخانةكان 89.1                      

 12 جوَرةكان جؤراو كةرستةوخزمةتطوزاريية 127.6                      

 0 طشتى تيَكرِاى 100.2                      
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 2021 /مكانونى دووه  بۆ مانگى سلێمانى پارێزگاى ر لهكاربهبه نرخى يى ى پێوانهژماره

 كانوني
 يةكةم

 تشريين
 دووةم

 تشريين
 حوزةيران تةمموز ئاب ئةيلول يةكةم

 تةمموز
 ئايار
 

 نيسان
 

 ئادار
 

 شوبات
 

 كانوني
  دووةم

  الوةكيةكان و سةرةكي طرووثي

 ژ 

 1 ناكهوليةكان وخواردنةوة خواردن 95.3           

 11 خواردن 94.2           

 111 بةرهةكاني و دانةويَلة 94.0           

 112 طؤشت 95.1           

 113 ماسى 58.0           

 114 هيَلكة و ثةنري و ماست 96.5           

 115 روون و زةيت 96.1           

 116 ميوة 100.8           

 117 سةوزة 83.2           

 118 شةكر بةرهةمةكانى شةكرو 104.9           

 119 خواردن تري بةرهةمةكاني 128.2           

 12 ناكهوليةكان خواردنةوة 119.7           

                      
 2 توتن و كهوليةكان خواردنةوة 117.4

                      
 3 ثيَالَو و وبةرط جل 92.1

 31 جلوبةرط 93.5           

 311 بةرط و جل كةرستةى 108.6           

           109.6 
 و جل دوورينى خزمةتطوزارى

 بةرط
312 
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 بةردةوامي

 

 313 ثياوان ئامادةكراوى بةرطي و جل 50.7           

 314 ئافرةتان ئامادةكراوى بةرطي و جل 76.5           

 315 منداآلن ئامادةكراوى بةرطي و جل 73.3           

 316 وبةرط جل ثاككةرةوةى 129.6           

 32 ثيَالَو 85.3           

 4 ,ئاو,كارةبا،سوتةمةنى(خانوو)كريَي  خانوو 96.6                      

 411 خانوو كريَى 83.8            

 412 خانوو خزمةتطوزارى جاككردنةوةو 104.5           

 413 كارةبا و ئاو كردني دابني 148.8           

 414 )طازوائيل,نةوتوغاز( سوتةمةنى 123.3           

 5 ضاككردنةوة َو ناومال ثيَداويستيةكانى 97.1                      

 51 ثةل و كةل و رِايةخ 103.2           

 52 ناومالَ ثةىل و كةل 91.7           

 6 تةندروستى 112.3                      

 7 طواستنةوة 103.9                      

 8 ثةيوةنديةكان 114.0                      

 9 رؤشنبريى 110.8                      

 10 ثةروةردة 119.6                      

 11 ضيَشتخانةكان 92.9                      

 12 جوَرةكان جؤراو كةرستةوخزمةتطوزاريية 121.1                      

 0 طشتى تيَكرِاى 100.4                      
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1202 /مكانونى دووه  بۆ مانگى دهۆك پارێزگاى ر لهكاربهبه ىنرخ يى ى پێوانهژماره  

 كانوني
 تشريين دووةم تشريين يةكةم

 حوزةيران تةمموز ئاب ئةيلول يةكةم
 تةمموز

 ئايار
 

 نيسان
 

 ئادار
 

 شوبات
 

 كانوني
  دووةم

  ىالوةك و سةرةكي طرووثي

 ژ 

 1 خواردن وخواردنةوة ناكهوليةكان 91.8           

 11 خواردن 90.5           

 111 دانةويَلة و بةرهةكاني 98.6           

 112 طؤشت 91.5           

 113 ماسى 85.7           

 114 ماست و ثةنري و هيَلكة 105.9           

 115 زةيت و روون 98.3           

 116 ميوة 73.4           

 117 سةوزة 76.5           

 118 شةكرو بةرهةمةكانى شةكر 106.3           

 119 بةرهةمةكاني تري خواردن 99.7           

 12 خواردنةوة ناكهوليةكان 118.6           

 2 خواردنةوة كهوليةكان و توتن 138.7                      

 3 جل وبةرط و ثيَالَو 101.5                      

 31 جلوبةرط 103.6           

 311 كةرستةى جل و بةرط 108.0           

 312 خزمةتطوزارى دوورينى جل و بةرط 137.4           
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 بةردةوامي

 313 ثياوان ئامادةكراوى بةرطي و جل 101.4             

 314 ئافرةتان ئامادةكراوى بةرطي و جل 119.3             

 315 منداآلن ئامادةكراوى بةرطي و جل 90.4             

 316 وبةرط جل ثاككةرةوةى 83.7             

 32 ثيَالَو 91.1             

  
                      108.8 

)كريَي  خانوو
 ,ئاو,كارةبا،سوتةمةنى(خانوو

4 

 411 خانوو كريَى 101.2              

 412 خانوو خزمةتطوزارى جاككردنةوةو 139.6             

 413 كارةبا و ئاو كردني دابني 158.2             

 414 )طازوائيل,نةوتوغاز( سوتةمةنى 137.4             

 5 ضاككردنةوة َو ناومال ثيَداويستيةكانى 94.9                        

 51 ثةل و كةل و رِايةخ 92.6             

 52 ناومالَ ثةىل و كةل 96.7             

 6 تةندروستى 134.2                        

 7 طواستنةوة 109.0                        

 8 ثةيوةنديةكان 118.0                        

 9 رؤشنبريى 93.0                        

 10 ثةروةردة 80.8                        

 11 ضيَشتخانةكان 61.1                        

 12 جوَرةكان جؤراو كةرستةوخزمةتطوزاريية 125.6                        

 0 طشتى تيَكرِاى 104.1                        
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 2021/  مهكانونى دوو مانگى بۆ  كوردستان رێمى هه له مانگانه تێكڕايى گۆڕانى

 

 ز

 
 

 ىسةرةك ىطروث

 

 
 كانونى
 يةكةم

 كانونى
 دووةم

 تيَكراى
 طؤرِاني
 % مانطانة

 كانونى
 دووةم

شوبا
 ت

 تيَكراى
 طؤرِاني
 مانطانة

% 

 ئادار شوبات
 تيَكراى
 طؤرِاني
 % مانطانة

 نيسان ئادار

 تيَكراى
 طؤرِاني
 مانطانة

% 

 رائاي نيسان
 تيَكراى
 طؤرِاني
 % مانطانة

 حوزةيران ئاير
 تيَكراى
 طؤرِاني
 % مانطانة

01 
                               1.4- 93.4 94.8 ناكهوليةكان خواردنةوة و خواردن

02 
                               1.2- 126.4 128.0 توتن و كهوليةكان خواردنةوة

03 
                               1.0 95.2 94.3 وثيَالَو بةرط و جل

04 

 خانوو  
 (كارةبا،سوتةمةنى,ئاو,كريَي)

92.5 96.0 3.8 
                              

05 

 مالَ ناو ثيَداويستيةكانى
 وضاككردنةوة

94.0 95.9 2.1 
                              

06 
                               0.7 121.3 120.4 تةندروستى

07 
                               4.4 108.6 104.1 طواستنةوة

08 
                               0.5- 115.5 116.1 ثةيوةنديةكان

09 
                               1.3 99.6 98.3 رِؤشنبريى

10 
                               0.1 104.2 104.1 ثةروةردة

11 
                               1.5- 84.6 85.9 ضيَشتخانةكان

12 

 جؤراو طوزاريية خزمةت كةرستةو
 جؤرةكان

121.7 124.4 2.2 
                              

00 
                               1.7 101.1 99.5 طشتى تيَكراى
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 2021/ مبۆ  مانگى كانونى دووه كوردستان رێمىهه له  سااڵنه تێكڕايى گۆڕانى

 
 

 سةرةكيةكان طروثة ذ
 كانونى
 يةكةم
2020 

 كانونى
 دووةم
2021 

 تيَكراى
 طؤرِانى
 % ساالنة

 شوبات
2020 

 شوبات
2021 

 تيَكراى
 طؤرِانى
 ساالنة

% 

 ئادار
2020 

 ئادار
2021 

تيَكراىط
 ؤرِانى
 %ساالنة

 نيسان
2020 

 نيسان
2021 

  تيَكراى
 طؤرِانى
 %ساالنة

 يارئا
2020 

 ئايار
2021 

تيَكراىطؤ
 رِانى
 %ساالنة

 حوزةيران
2020 

 حوزةيران
2021 

  تيَكراى
 طؤرِانى
 %ساالنة

01 

   خواردنةوة و خواردن
 ناكهوليةكان

91.4 93.4 2.2                               

                               6.5 126.4 118.7 توتن  و  كهوليةكان  خواردنةوة 02

                               2.8 95.2 92.6 ثيَالَو و  بةرط  و  جل 03

04 

خانوو   
 )كريَي,ئاو,كارةبا،سوتةمةنى(

95. 96.0 1.0                               

05 

 و  مالَ ناو ثيَداويستيةكانى
 ضاككردنةوة

90.8 95.9 5.6                               

                               4.6 121.3 115.9 تةندروستى 06

                               14.9 108.6 94.6 طواستنةوة 07

                               3.2- 115.5 119.3 ثةيوةنديةكان 08

                               8.7 99.6 91.6 رؤشنبريى 09

                               4.1- 104.2 108.7 ثةروةردة 10

                               11.0- 84.6 95.0 ضيَشتخانةكان 11

12 

 طوزاريية خزمةت و كةرستة
 جؤرةكان جؤراو

101.5 124.4 22.5                               

                               4.7 101.13 96.6 طشتى  تيَكراى 00



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ثاريَزراوة بلَاوكردنةوةي مايف : 
كوردستان هةريَمي ئاماري دةستةي/  ثالندانان وةزارةتي  

:بة بكة ثةيوةنديزياتر زانياري بؤ  

 krso.gov.krd@ contact:ئيميَل

  www.krso.gov.krd: نيئةليكرتوَ سايتى
07508963143:  تةلةفؤن  

https://www.facebook.com/krso.krd يسبوك:فه  

mailto:krso.gov.krd@Contact

