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رككوتی ٢٠٢٠/١٠/٤ ل سرۆكایتی دەزگای خرخوازیی بارزانی روڕەسمكی 
شایست بۆ ختكردن و رزلنان ل ٢٣ قوتابی ئازیزی قۆناغی ١٢ ئامادەیی 
(٩٠)یان  سرووی  نمرەی  تكای  قۆناغدا  لو  توانیبویان   ك بڕوەچوو 

بدەست ھنابوو.
روڕەسمك ب ئامادەبوونی (ئاالن حم سعید) وەزیری پروەردەی حكومتی 
سالح)  (د.  و  ھولر  پارزگاری  سۆفی)  (د.فرست  و  كوردستان  ھرمی 
نونری وەزیری كارو كاروباری كۆمیتی و ژمارەیك خاوەنكار و كۆمپانیا و 

سپۆنسرانی دەزگای خرخوازیی بارزانی بڕوەچوو.

موسا ئحمد، سرۆكی دەزگای خرخوازیی بارزانی: ئم بردەوام جختمان 
ئوەی  بپشتیوانی  و  كردووە  قوتابیان  و  پروەردە  كرتی  خزمتكردنی   ل

خۆشویست بردەوام دەبین ل پشتیوانیكردنی ئم سكترە
لمیانی روڕەسمكدا، پاش وەستانی ساتك بۆ گیانی پاكی شھیدانی كورد و 
كوردستان، وتاری كردنوەی روڕەسمك لالین بڕز موسا ئحمد سرۆكی 
توەركی  بچند  ئاماژەی  و  خوندرایوە  بارزانییوە  خرخوازیی  دەزگای 
گرنگی كاری خرخوازیی و مرۆیی و بایخدان ب نوەكانی داھاتوو خستڕوو 
و رایگیاند: دەزگای خرخوازیی بارزانی وەكو ئو باوكی ئم رۆژان ل تۆڕە 
كۆمیتیكان دەبینین ك كۆنمرەی مندانی خۆی زۆر ب شادییوە بوی 
 قوتابی  پۆل لوم  رز  دەبینت   وەرە كختب و  ئمۆ شادومان  دەكاتوە، 
دەگرین ك تكای نمرەیان لسرووی نوەدەوە بدەستھناوە. ئم بردەوام 
جختمان ل خزمتكردنی كرتی پروەردە و قوتابیان كردووە و بپشتیوانی 
ئوەی خۆشویست بردەوام دەبین ل پشتیوانیكردنی ئم سكترە. یكك 
لو سكترانی ك ئم كاری لسر دەكین بشی ئازیزان، ئستا ١٦٨٠٦ 
ئازیزی لخۆگرتووەو ھاوكارییان پشكش دەكرت و ھومانداوە ساڵ بساڵ 
ئم پرۆژەی گورەتر و فراوانتر بكین. جگی خۆیتی سوپاسی سرمایداران 
پرۆژەیدا  لم   بوون  مئ پاپشتی  و  پشتیوان   سا  ١١ نزیكی   ك بكین 
پشكداربوون و شانازییان پوە دەكین. سرەڕای بارودۆخ سختكان بردەوام 

بوون ل ھاوكاریكردنی ئم پرۆژەو پرۆژەكانی دیكی دەزگاكمان.

 بۆت بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  پروەردە:  وەزیری  سعید،   مح ئاالن 
چترك بۆ ھاوكاریكردنی چینی قوتابیان

دواتر (ئاالن حم سعید) وەزیری پروەردە وتاركی پشكشكرد و ئاماژەی 
بوەدا: بناوی وەزارەتی پروەردەوە زۆر سوپاسی دەزگای خرخوازیی بارزانی 

ل روڕەسمكدا 23 قوتابی ئازیزی قۆناغی 12ی ئامادەیی ختكران
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ئازیز  قوتابیانی  پاپشتیكردنی  و  خوندن  كرتی  ھاوكاریكردنی  بۆ  دەكین 
تاكو بتوانن گونجاوتر بردەوامی ب پرۆسی خوندن بدەن و جگی شانازیی 
ئمی. یارمتیدانی قوتابیانی كوردستان چ ل بنڕەتی و ئامادەیی و زانكۆكان 
دەزگای   ،كانھاوكاریی  ب پویستیان   چونك  ،ینالی  مھ پابندبوونكی 
 ل داوا  قوتابیان.  چینی  ھاوكاریكردنی  بۆ  چترك   بۆت بارزانی  خرخوازیی 
قوتابیان دەكم خاك و خكی خۆتان خۆش بوت و ھاوكاری گلكتان بن. 
بارزانی ئوەبووە رۆیك پبگینت خزمتی  ئامانجی دەزگای خرخوازیی 

ھموو پكھاتكانی كوردستان بكات بب جیاوازی.

كارو   ل ئاگامان  كۆمیتی:  كاروباری  كارو  وەزیری  نونری  سالح،  د. 
 بردەوام بو ب میشھ ك یرخوازیی بارزانی ھكانی دەزگای خچاالكیی
 ل كمدەرامت  ھژارو  خكانی  گشت   یاندۆتگ ھاوكارییكانیان  جیاوازی 

ھرمی كوردستان و گشت پارچكانی تری كوردستان
ھاوكات (د. سالح) بنونرایتی وەزیری كارو كاروباری كۆمیتی وتیكی 
پشكشكرد و ئاماژەی بوەدا: ئم وەك وەزارەتی كارو كاروباری كۆمیتی 
 ك یرخوازیی بارزانی ھكانی دەزگای خكارو چاالكیی ردەوام ئاگامان لب
ھمیش و بردەوام بب جیاوازی ھاوكارییكانیان گیاندۆت گشت خكانی 
ھژارو كمدەرامت ل ھرمی كوردستان و گشت پارچكانی تری كوردستان، 
دەستی  و  سرۆك  ئاڕاستی  خۆمان  پزانینی  و  سوپاس  دەموێ  لرەوە 
ھرمی   ٢٠١٤ لسای  بكین.   دەزگای ئم  كارمندانی  گشت  و  بڕوەبردن 
كوردستان تووشی قیرانی دارایی بوو ك پاش بینی بش بودجی كوردستان 
 ممان كرد، ئكر وەزارەتسری لوخۆ كاریگش راستمغداوە و ئن بالیل
نمانتوانی وەكو پویست ھاوكاری وەزارەتكمان بگینین خكانی ھژارو 
خرخوازیی  دەزگای  دروستكرد،  گورەی  بۆشاییكی  ئمش  كمدەرامت، 
 كی زۆر باش پتاڕادەی م بۆشاییرخوازیی تر توانیان ئكانی خبارزانی خ

بكنوە و جگیان دیارەو سوپاسیان دەكین.

 دەزگای ئم  سخت  قۆناغی  زۆر   ل ھولر:  پارزگاری  سۆفی،  فرست  د. 
بوران و مردان ھاتونت پش و خزمتكی برچاویان پشكش ب چین و 

توژەكان كردووە
وتیكی  ھولر  پارزگاری  سۆفی)  (د.فرست  مراسیمكدا   ل ھر 
 ن كسانو كوەی ئازیز ئنیام ئوەكرد: دشكرد و تیایدا ئاماژەی بشكپ
بھزەوە لسر پی خۆتان وەستاون، دنیام ك چۆن قۆناغی سختی پۆلی 
١٢ی ئامادەییتان تپڕاند، ئایندەیكی زۆر گش چاوەڕوانی ئوە دەكات، ئوە 
 رزین كربوەداین، ستی ئخزم رزین لربس ،یكی رووناكتان ھئایندەی
دەزگای خرخوازیی بارزانی پاپشتی ئوە بووە. ل زۆر قۆناغی سخت ئم 
 ش بشكرچاویان پكی بتش و خزمپ تھاتون ردانو م رانبو دەزگای
چین و توژەكان كردووە، بیكوە دەتوانین ئم وت ئاوەدان و پارزراوتری 

بكین. پیرۆزباییتان لدەكم و ھیوای سركوتنتان بۆ دەخوازین.

 ركی خۆمان دەزانین لئ من گروپ: بخالید خۆشناو: خاوەنی كۆمپانیای ھ
ھر كویك خزمتی خكی خۆمان بكین

گروپ  ھمن  كۆمپانیاكانی  گروپی  خاوەنی  خۆشناو)  (خالید  بڕز  دواتر، 
كوردستان  سرمایدارانی  بناوی  رایگیاند:  پشكشكردو  كورتی  وتیكی 
 ویست بك پیر كوھ ركی خۆمان دەزانین لئركی خۆمان دەزانین بئب
ھاوكاری بت، ئم خزمتی خكی خۆمان دەكین، پیرۆزبایی ل قوتابیانی 
خۆشویست دەكم ك نمرەیكی برزیان بدەستھناوەو دوارۆژكی گشیان 

ھی. دووبارە سوپاس.
رزلنان  و  كۆمپانیاكانوە خت  و  میوانان  لالین  مراسیمكدا  لكۆتایی 

پشكشی قوتابیانی دەرچوو كرا.
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بسر  ھاوكارییكان  دابشكردنی  لدرژەی 
دانیشتوانی كمپی ئاوارەكاندا، ل ھمتكدا 
بسر  پاكوخاونی  و  تندروستی  پارسلی 
دابش  شام  حشن  كمپی  ئاوارەكانی 

دەكرت.
پرۆژەی  لچوارچوەی   ٢٠٢٠/١٠/٥ رككوتی 
خرخوازیی  دەزگای  كمپكاندا،  بڕوەبردنی 
 TDH ركخراوی  لگڵ  بھاوكاری  بارزانی 
بسر  پاكوخاونی  و  تندروستی  پارسلی 
یو٣  شام  حسن  كمپی  ناو  خزانی   ١٢٣٦

دابشكرد.

ھاوكاری 1236 خزانی كمپی حسن شام دەكرت

ھاوكاری بسر كمپی ئاوارەكانی سنووری پارزگای ھولر دابش دەكرت

سكتری  لچوارچوەی 
تایبتی  پداویستی  خاوەن 
بارزانی،  خرخوازیی  دەزگای 
بسر  جۆراوجۆر  پداویستی 
٣٦ خاوەن پداویستی تایبتدا 

دابش دەكرت.
رككوتی ٢٠٢٠/١٠/٨ دەزگای 
خرخوازیی بارزانی بھاوكاری 
خرخوازیی  دەزگای LDSی 
گرمیان  ئۆفیسی  ئمریكی، 
دابشكردنی   ب ھستان 
جی  كۆشینی  و  (ویلچیر 
و   چكچوارپ و  رەوڕەوە  و 
 (١٦) بسر  توالت  كورسی 
تایبت  پداویستی  خاوەن 
 (٢٠) و  خانقین  شاری   ل
دەربندیخان  قزای   ل كس 

دابشكرد.

پداویستی خاوەن پداویستیانی تایبت دابین دەكرت

دەزگای  كمپكاندا،  بڕوەبردنی  پرۆژەی  لچوارچوەی 
و  كۆچ  وەزارەتی  لگڵ  بھماھنگی  بارزانی  خرخوازیی 
بسر  خۆراك  و  تندروستی  پارسلی  عراق،  كۆچبرانی 

ئاوارەكاندا دابش دەكن.
و  ھاوكاری  دابشكردنی  لدرژەی   ٢٠٢٠/١٠/٦ لرككوتی 
بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  ئاوارەكاندا،  بسر  پداویستی 
بھماھنگی لگڵ وەزارەتی كۆچ و كۆچبرانی عراقی ھاوكاری 
خزانی   (٣٢٧٤) بسر  جلوبرگ  و  تندروستی  و  خۆراكی 

كمپكانی حسن شام یو٢ و یو٣ و خازردا دابش دەكن.
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مانگی  و  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  پرۆژەیكدا  لچوارچوەی 
بۆ  سمونخانیك  قتری  سووری  مانگی  و  توركی  سووری 

كمپكانی بحركو ھرشم دروست دەكن.
بڕوەبردنی  پرۆژەی  لچوارچوەی   ٢٠٢٠/١٠/٩ رككوتی 
 وتنی نان بۆ ئاوارەكان، لكاندا و بۆ كارئاسانی و چنگ كمپك
پرۆژەیكدا دەزگای خرخوازیی بارزانی بھماھنگی لگڵ مانگی 
سووری توركی و مانگی سووری قتری سمونخانیك بۆ ھردوو 
كمپك دروستكرا، ئم سمونخانی ل توانایدای رۆژان ٥ ھزار 

سمون بۆ دانیشتوانی ھردوو كمپك دابین بكات.

رۆژان 5 ھزار سمون بسر دانیشتوانی كمپكانی بحركو ھرشم دابش دەكرت

سرۆكایتی  ئۆفیسی   ل  ٢٠٢٠/١٠/١٥ رككوتی 
دەزگای خرخوازیی بارزانی، روڕەسمی كۆتایی پرۆژەی 
(پلی دەستكرد) ك بھاوبشی لگڵ كونسوخانی 
كوەیتی  فریاگوزاری  كۆمی  و  كوەیت  دەوتی 
بڕوەچوو و تیایدا (٥١) كس ل شارەكانی عراق و 

ھرمی كوردستان سوودمندبوون.
لمیانی پشكشكردنی وتیكدا، بڕز موسا ئحمد 
سرۆكی دەزگای خرخوازیی بارزانی ئامادەیی دەزگای 
زیاتری  ھاوکاریکردنی  بۆ  نیشاندا  بارزانی  خرخوازیی 

خاوەنپداویستییانی تایبت.
سودمند  تایبت  خاوەنپداویستی   ٥١ پۆژەیدا  لم 
 یان للی جیاواز پھۆکار گ یان بکریھ بوون ک
و  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  لالین  و  داوە  دەست 
کۆمی فریاگوزاری کوتییوە پلی دەستکردیان بۆ 

دروستکرایوە.
سودمندانی ئم پۆژەی ل ٤٤ نر و ٧ م پكھاتبوون، 
بۆ ھریک ل بشداربووان بۆ ماوەی ٤ رۆژ خولکی 

راھنان و چارەسری سروشتی بڕوەچوو.

روڕەسمی كۆتایی پرۆژەی سوودمندانی پلی دەستكرد بڕوەچوو

لچوارچوەی ھوڵ و كۆششكانی دەزگای خرخوازیی 
بارزانی لپناو پكردنوەی بشك ل كموكوڕییكانی 
كرتی پروەردە ل ھرمی كوردستان، كورسی و مزی 

خوندن دابین دەكات.
رككوتی ٢٠٢٠/١٠/٩ لچوارچوەی سكتری پروەردەی 
دەستپكی  ببۆنی  بارزانی،  خرخوازیی  دەزگای 
پكردنوەی  و  كوردستان  ھرمی   ل پرۆسی خوندن 
بشك ل كموكوڕی قوتابخانكان، ٢٥٠ كورسی و مزی 
خوندنی بۆ بڕوەبرایتی گشتی پروەردەی سلمانی 

و پروەردەی پنجون دابینكرد.

250 كورسی و مزی خوندن بۆ كرتی پروەردە دابین دەكرت
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رككوتی ٢٠٢٠/١٠/١٨ شاندك بسرۆكایتی خاتوو كوستان محمد وەزیری كارو كاروباری كۆمیتی حكومتی ھرمی كوردستان سردانی دەزگای 
خرخوازیی بارزانی كرد و لالین موسا ئحمد سرۆكی دەزگا و ئندامانی دەستی كارگییوە پشوازییان لكرا.

لدیدارەكدا وەزیری کار و کاروباری کۆمیتی خاتوو کوستان محممد بمبستی ھماھنگی زیاتر و دەومندکردنی کاری مرۆیی سردانی دەزگای 
خرخوازیی بارزانی کرد.

برزیان ل کۆبوونوەیکدا لگڵ سرۆک و ئندامانی دەستی کارگی دەزگای خرخوازیی بارزانی کار و چاالکیی مرۆییکانی دەزگای برز نرخاند و 
لڕگای دەزگاوە دەستخۆشی ل ھموو رکخراوە مرۆیی و خرخوازیی نوخۆیی و نودەوتییکان کرد.

ل کۆبوونوەکدا بیاردرا ھماھنگی زیاتر ل نوان وەزارەت و رکخراوە مرۆییکاندا ھبت بۆ بردەوامی پۆژە و چاالکیی خرخوازیی ھتاوەکو زۆرترین 
کس ل خکی خۆجی و ئاوارە و پنابر سوودمندبن.

وەزیری كارو كاروباری كۆمیتی سردانی دەزگای خرخوازیی بارزانی دەكات

لچوارچوەی پرۆژەی كانی خر، دەزگای خرخوازیی بارزانی بھاوبشی لگڵ كسایتیكی خرخواز ھاوكاری بسر خزانی بسرپرشتدا دابش دەكرت.
رككوتی ٢٠٢٠/١٠/٢٠ لچوارچوەی پرۆژەی ھاوبشی دەزگای خرخوازیی بارزانی و كانی خر، مانگان ھاوكاری ماددی بسر ئافرەتانی بسرپرشتدا دابش 

دەكرت، لو میانشدا ئۆفیسی دەزگا لشاری مووس ھاوكارییان بسر ٢٠٠ ئافرەتدا دابشكرد، ك ھر خزانك بی ١٠٠ ھزار دیناریان پدرا.

ھاوكاری ماددی بسر 200 ئافرەتی بسرپرشتدا دابش دەكرت
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پرۆژەی گڕانوە بۆ فربوون 
ل شارەكانی كوردستان 

دەست پدەكات
بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  نونرانی  ئامادەبوونی   ب رككوتی٢٠٢٠/١٠/٢٥ 
كوردستان  ھرمی  حكومتی  پروەردەی  وەزارەتی  و  یونیسف  ركخراوی  و 
مراسیمك بۆ دەستپكردنی پرۆژەی گڕانوە بۆ فربوون ل قوتابخانی (ئمین 
زەكی) راگینرا. ئم پرۆژەی بھاوبشی لنوان دەزگای خرخوازیی بارزانی 
و وەزارەتی پروەردە و ركخراوی یونسف بڕوە دەچت و ل پارزگاكانی 

ھولر و دھۆك و سلمانی جبج دەكرت.
و  ھولر  ل سنتری شاری  راگینراو  ھولر  ل شاری   پرۆژەك دەستپكی 

دەشتی ھولر و قزای سۆران و كۆیو دەشتی مخمور جب ج دەكرت و 
لالین تیمكی فراوانی كارمند و ٤٢ خۆبخشی دەزگای خرخوازیی بارزانییوە 

دەست پ دەكات. ئامانجی ئم پرۆژەی خۆی لوەدا دەبینتوە ك مندانی تمن 
٦ تا ١٨ سان ك بھۆكارگك ل خوندن داباون ھان بدرن و وشیاریان پ بدرت بۆ 

گڕانوە بۆ فربوون و قوتابخان و لمیانی پرۆژەكدا ناوی ئو مندان و الوان تۆمار دەكرن 
ك بنی گڕانوە بۆ فربوون دەدەن و دووبارە دەست ب خوندن دەكنوە.

 خۆبخشی دەزگای خرخوازیی بارزانییوە 
دەست پ دەكات. ئامانجی ئم پرۆژەی خۆی لوەدا دەبینتوە ك مندانی تمن 

 سان ك بھۆكارگك ل خوندن داباون ھان بدرن و وشیاریان پ بدرت بۆ 
گڕانوە بۆ فربوون و قوتابخان و لمیانی پرۆژەكدا ناوی ئو مندان و الوان تۆمار دەكرن 

بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
وەزارەتی  لگڵ  بھمانگی 
ھرمی  حكومتی  تندروستی 
 Act Now كخراویكوردستان و ر
دەزگای  و   Children Fund
ئمركی  خرخوازیی  LDSی 
 ل وشیاری  فراوانی  ھمتكی 

پتای كۆرۆنا رادەگینن.
 ل  ٢٠٢٠/١٠/٢٨ رككوتی 
ئامادەبوونی   ب روڕەسمكدا 
پارزگای  ئنجوومنی  سرۆكی 
ھولر و قایمقامی ھولر و سرۆكی 
بارزانی،  خرخوازیی  دەزگای 
رووبڕووبوونوەی  بۆ  پرۆژە  دوو 
لو  خۆپارزی  و  كۆرۆنا  ڤایرۆسی 
پتای ب دابشكردنی كلوپل و 
رنمایی  و  تندروستی  پداویستی 
رادەگینن و بشوەیكی بربو 
 جبج ر پرۆژەكولشاری ھ ل
پارزگاكانی  ھموو  و  دەكرت 
و  كوردسان  ھرمی  دیكی 
تیایدا ١٦  دەگرتوەو  كركوكیش 
كۆرۆنا  خۆپارزی  پاكچی  ھزار 

دابش دەكرت.

ھمتكی فراوانی برەنگاربوونوەو خۆپارزی ل ڤایرۆسی كۆرۆنا دەست پدەكات



BCF in August and through (11) working 
sectors, the BCF conducted (328) activities 

which benefited (569,861) persons. 
In addition, BCF activities at its major cultural 

and social centres benefited (0) persons.
Total No of IDP & Refugee in KRG

 60,689  299,724 

Erbil

43.222

9.461

Duhok

158.673

31.454

Sulaimanyah

19.320

4.251

Kirkuk

8.874

1.659

Germyan

5.773

1.293

Neneveh

63.862

12.571
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