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و  رەمزان  پیرۆزی  مانگی  ببۆنی  ھولر،  لشاری   ٢٠٢٠/٥/٣ رككوتی 
ھرمی   ل كمدەرامت  ھژارو  خانوادەی  زیاتری  خزمتكردنی  ئامانجی   ب
كوردستان و ناوچكانی دیكی عراق، ل پرس كۆنفرانسكدا ب ئامادەبوونی 
كۆمپانیای  نونری  و  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  سرۆكی  ئحمد  موسا 

كۆڕەك تیلیكۆم پرۆژەی دابشكردنی ٧ ھزار پارسلی خۆراك راگیندرا.
بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  سرۆكی  كۆنفرانسكدا  پرس  لسرەتای 
سوپاسی تایبتی كۆمپانیای كۆڕەك تیلیكۆم كرد ك سانكی زۆرە پاپشتی 

راگیاندنی 7 ھزار پارسلی خۆراك بۆ خزانی كمدەرامت
و ھاوكاركی بردەوامی دەزگای خرخوازیی بارزانی بووەو لچندین پرۆژەی 
 ندین پرۆژەی دیكریی ئازیزان و چوەكو ھاوكاری خۆراكی و پرۆژەی چاود
پكوە ئنجامی دەدەین. ھروەھا رایگیاند: ئمۆ دەست ب دابشكردنكان 
و   موس و  بغدا  و  بسرە  پارزگاكانی  و  كوردستان  شارەكانی  و  دەكرت 
موسنناو چند ناوچیكی دیكی عراق دەگرتوە و تكای سوودمندانی 

ئم پرۆژەی ٧ ھزار خزان دەبت.
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 رخوازیی بارزانی بریی ئازیزان، دەزگای خوەی پرۆژەی چاودچوارچل
كوردستان،  كۆمپانیاكانی  و  خاوەنكار  و  خرخواز  كسایتی  پاپشتی 
قۆناغكی دیكی دابشكردنی ھاوكاری بسر مندای بباوك (ئازیزان) 

ك پكھاتووە ل ھاوكاری چوار مانگ دابش دەكرت.
بسر  ھاوكاری  دابشكردنی  دیكی  قۆناغكی  لرككوتی ٢٠٢٠/٥/١٥ 
بارزانییوە  خرخوازیی  دەزگای  لالین  (ئازیزان)  بباوك  مندانی 
بپاپشتی خاوەنكارو خرخوازانی كوردستان دەستی پكرد بی (٨٤٥٢٠٠) 
دۆالری ئمركی بسر (٤٢٢٦) مندادا دابشكرا، ك منداك ھاوكاری 
 وەیمشب ك(٢٠٠$)، پرۆس كھاتووە لپ ت كچوار مانگ وەردەگر
مندادا   (١١٦٩) بسر  دۆالر   (٢٣٣٨٠٠) بی  ھولر  لپارزگای  بوو، 
ل پارزگای دھۆك بی (١٦٠٦٠٠) دۆالری ئمریكی بسر  دابشكرا، 
(٨٠٣) مندادا دابشكرا، ھروەھا ل پارزگای سلمانی بی (١٩٣٦٠٠) 
لپارزگای  دابشكردن.   تد مندادا   (٩٦٨) بسر  ئمریكی  دۆالری 
كركووك (١٤٩٤٠٠) دۆالری ئمریكی بسر (٧٤٧) منداڵ و ل ئیدارەی 

گرمیانیش (١٠٧٨٠٠) دۆالر ب (٥٣٩) منداڵ درا.

ھاوكاری 4226 مندای ئازیز دەكرت

بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  سرۆكایتی   ل  ٢٠٢٠/٥/١٢ رككوتی 
وەزارەتی   ب تندروستی  پداویستی  و  دەرمان  بخشینی  روڕەسمی 
لكۆنگرەیكی  بڕوەچوو.  كوردستان  ھرمی  حكومتی  تندروستی 
تندروستی  وەزیری  برزنجی  د.سامان  ئامادەبوونی   ب رۆژناموانیدا 
دەزگای  سرۆكی  ئحمد  موسا  و  كوردستان  ھرمی  حكومتی 
خرخوازیی بارزانی پرس كۆنفرانسك ركخرا ك تایبت ب بخشینی 
دەرمان و پداویستی پزیشكی ببی ٢٠٠,٠٠٠$ی ئمریكی ك لالین 
كۆمپانیای زینۆ ڤارما و كۆمپانیای ھاوكاری پشكشی دەزگا كرابوون. 
پزانینی  و  سوپاس  تندروستی  وەزیری  رۆژناموانیكدا،  كۆنگرە   ل
 میشھ رخوازیی بارزانی كرد كی دەزگای خمی ئاڕاسترتی ھحكوم
تندروستی  و ھماھنگی كرتی  ھاوكار  دژوارەكاندا  و  كات سخت   ل
و كرتكانی دیكی حكومتی ھرمی كوردستان بوون و ل ھمتی 
دروستكردنی   ل بینی  گورەی  رۆكی  كۆرۆناشدا  رووبڕووبوونوەی 
و  ھیوای سركوتن  و  تندروستی  پداویستی  دابینكردنی  نخۆشخانو 

بردەوامبوونیان بۆ دەخوازین.

دەرمان و پداویستی پزیشكی 
پشكشی وەزارەتی تندروستی دەكرت
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پرۆژەكانی  لچوارچوەی   ٢٠٢٠/٥/١٢ رككوتی 
 ل رەمزان،  لمانگی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
 LWF كخراویڵ رگھاوكاری لدا بكی دیكپرۆژەی
ھستان ب دابشكردنی ٤٧٥ پارسلی خۆراك بسر 
دەوروبری  و  دھۆك  ناو شاری  كمدەرامتی  خزانی 

دەكرت.

ھاوكاری 475 خزانی 
كمدەرامتی دھۆك دەكرت

رككوتی ٢٠٢٠/٥/١٢ لچوارچوەی پرۆژەكانی مانگی رەمزاندا، دەزگای 
خرخوازیی بارزانی بپاپشتی كۆمپانیای كۆڕەك تیلیكۆم لشاری دھۆك 
و ئاكرێ و زاخۆ ھمتی دابشكردنی پارسلی خۆراك بسر ٧٥٠ خزانی 

كمدەرامتدا جبج دەكن.

750 خزانی كمدەرامتی دەڤری بادینان 
ھاوكاری دەكرن

لگڵ  بھاوكاری  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای   ٢٠٢٠/٥/٢١ رككوتی 
رکخراوی نھری بۆ پاپشتی كرتی تندروستی نخۆشخانكانی رۆژئاوای 
رۆژئاوای  گیاندە  پزیشکییان  پداویستی  و  دەرزی   ٤٠,٠٠٠ كوردستان، 

کوردستان.

كاروانكی ھاوكاری تندروستی رەوانی 
رۆژئاوای كوردستان كرا

جوتیارانی  دانی  و   دەخ پاراستنی  بمبستی   ٢٠٢٠/٥/٢١ رككوتی 
قزای مخموور و دەوروبری ل ئگری ئاگركوتنوە، دەزگای خرخوازیی 
بارزانی ئۆتۆمبلكی ئاگركوژنوەی پشكشی بنكی برگری شارستانی 

مخموور دەكات.

ئۆتۆمبلكی ئاگركوژنوە 
پشكشی قزای مخمور دەكرت

بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  رەمزاندا،  لمانگی   ٢٠٢٠/٥/٢٢ رككوتی 
 زانكۆی موس وەژیان لكر ناوی پژكی لوارە خوانئ شاری مووسل
بۆ كسایتی و خكی كمدەرامت و خۆبخشان ئامادەكرد ك تیایدا 

جگری پارزگاری مووس ئامادەی ئوارەخوانك بوو.

ئوارەخوانك بۆ كسایتی و خكی 
كمدەرامتی شاری موس ركخرا
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,289 779,592

35,413 4,565 1,801 1,293 15,4269,743

174,546 20,466 9,790 5,773 75,85344,869

NenevehKirkuk GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in May and through (8) working sectors, the BCF conducted (357) activities which benefited (492,706) persons. In addition, BCF activities 
at its major cultural and social centres benefited (0) persons.

 KRI Host Community

Persons of Another Countries

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,

 refugee and host communities during

 May. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

492,706

71.536

-

112.840

237.250

71.080

13

35,578

10,123

385,185

9,32034

0

0

983

51,470

BCF Total No. activities

357

No. of family Beneficiaries
96,301

No. of individual Beneficiaries
492,706

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Office Activities

Businessmen & Companies

Benefactors

Local NGOs

Governmental Organizations and Officials

International NGOs

No. Activities Offices

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter


