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دەزگای  نوان  ھاوبشی  رۆژناموانی  کۆنگرەی   ل  ٢٠٢٠/٤/١ رككوتی 
خرخوازیی بارزانی و جگری کۆنسوی چین لھەولر پرۆژەی ھاوكاریكردنی 
گرووپی  كه  راگینرا،  كوردســــتان  ھرمی  حكومتی  تندروستی  كرتی 

دابینكردنی پداویستی بۆ كرتی تندروستی لڕووبڕووبوونوەی كۆرۆنا
China Oil HBP لرگای دەزگای خرخوازیی بارزانی بارزانییوە ٥٤٠٠ 
 ل کوردستان  ھرمی   تخشدەب دەمامك   ٣٠٠٠٠ لگڵ  خرا  تستی  کیتی 

برەنگاربوونوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا (كۆڤید١٩).

دەزگای خرخوازیی  کوردستان سردانی  پرلمانتارانی  رككوتی ٢٠٢٠/٤/١ 
بارزانی یان کرد ب مبستی پاپشتی کردنی پۆژەکانی دەزگا و بشداریکردن 

ل ھاوکاریکردنی خزان کمدەرامتکان.
ڕاوژکارانی  و  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  فراکسیۆنی  پكھاتبوون   شاندەك
په رله مان، به مه به ستی ده ستخۆشی له  کاره کانیان و گه یاندنی کۆمکی کۆکراوەی 

ژمارەیك پرلمانتار پاپشتی دەزگای خرخوازیی بارزانی دەكن
 ، وەی پشتیوانی بۆ دەزگاکژکاران و دووپاتکردنفراکسیۆن و راو ت بتایب
و  سه رۆک  له گه ڵ  له دیدارکدا  کرد.  بارزانییان  خرخوازیی  ده زگای  سه ردانی 
ئه ندامانی ده زگا، چاالکی و خزمه ته کانی ده زگای خرخوازی بارزانی بۆ خکی 
و  ھه سه نگنرا  به رز  کوردستان  ھرمی  ناوچکانی  تواوی  دەرامتی  کم 

سوپاس و ده ستخۆشی په رله مانی کوردستاننیان پشكشكردن.
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خرخوازیی  دەزگای  پاپشتییكانی  لدرژەی   ٢٠٢٠/٤/٦ رككوتی 
بارزانی بۆ كرتی تندروستی حكومتی ھرمی كوردستان و ھمتی 
خرخوازیی  دەزگای  (كۆڤید١٩)،  كۆرۆنا  ڤایرۆسی  برەنگاربوونوەی 
 داویستییپ سرجم  ھولر،  لقی  عراقی  سووری  مانگی  و  بارزانی 
تندروستییکانی پشانگای نودەوتی ھولر دابین دەک ك پكھاتبوو 

ل نخۆشخانیكی ١٥٠ قرەویی.

دابینكردنی پداویستی نخۆشخانی 150 قرەویی 
ل ھولر

رکخراوە  کۆمیسیۆنی  لالین  فرمی   ب بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
خرخوازییکانی بریتانیا مۆتی کارکردنی بدەست ھنا و لو بارەوە 

راگیندراوکی بوکردەوە ک ئم دەقکیتی:
ل چوارچوەی گرنگیدان ب پگی نودەوتییکان و پتوکردنی پیوەندی 
ل نوان دەزگا و رکخراوە نودەوتییکان، دەزگای خرخوازیی بارزانی 
ب قۆناغ و پالنی داڕژراو توانیویتی ببت ناوکی ناسراو لسر ئاستی 
رکخراوکی  وەک  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  ئستادا   ل نودەوتی. 
کوردستانی و نیشتیمانی کاریگرییکی بھزی ل ناوخۆ لسر ئاستی 

.تی ھەیودەون
شوازی کارکردنی دەزگای خرخوازیی بارزانی ل ناوچیکی پ لکش و 
گرفت بپی ستانداردە نودەولتیکان و بب جیاکاری ل نوان (نتوە، 
ئاینی و ئایدیای سیاسی) وایکردووە، ببت جیگی تامانی رکخراو و 
ناوەندە جیھانیکان، ل نوترین دەستکوتدا دەزگای خرخوازیی بارزانی 
بفرمی مۆتی کارکردنی لالین کۆمیسۆنی رکخراوە خرخوازییکانی 

بریتانیا پبخشرا.
کۆمگای   ب زیاتر  خزمتی  ھەودەدات  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
ل ھەمانکاتیشدا  بریتانیا و وتانی تری ئوروپا بکات،   ل کوردستانی 
دەزگا لرگی پاپشتی و ھاوکاری کوردانی تاراوگ، دەتوانت خزمتی 
زیاترو باشتر ب کوردستانیان بکات ل ھەموو شارو ناوچکانی ھەرمی 

کوردستان و جیھان.
و  ئمریکا   ل بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  مۆتی  وەرگرتنی   ب دیارە 
 ب سر  ECOSOCی  رکخراوی   ل دەزگا  ئندامیتی  و  بریتانیا 
نیشتجی  پنابرانی  و  ئاوارە   ب زیاتر  خزمتی  نتوەیکگرتووەکان 

ھەرمی کوردستان و دانیشتوانی ھرمی كوردستان بگشتی دەکات .
ھەموو   ل دۆستانمان  و  کوردستان  خکی   ل پیرۆزبایی  بۆنیوە  بو 

جیھان دەکین.
دەزگای خرخوازیی بارزانی

٢٠٢٠/٤/١٣

دەزگای خرخوازیی بارزانی 
ب فرمی ل بریتانیا وەکو رکخراوکی 

رككوتی ٢٠٢٠/٤/٩ شاندكی بای پرلمانی عراق بسرۆكایتی خرخوازی مۆتی کارکردنی پدرا
د. بشیر خلیل حداد جگری سرۆكی ئنجوومنی نونرانی عراق 
سردانی دەزگا دەكن و پاپشتی و ھاوكاری خۆیان بۆ دەزگا و كارە 

خرخوازییكان رادەگینن.
نونرانی  ئنجوومنی  سرۆكی  جگری  رۆژناموانیدا  للدوانكی 
عراق رایگیاند: بناوی ئنجومنی نونرانی عراق، دەستخۆشی و 
ستایشی دەزگای خرخوازیی بارزانی و ستافكانیان دەكین، ك لم 
رۆژە سختاندا و بھۆی بوبوونوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا (كۆڤید ١٩) 
یارمتی و ھاوكارییكانیان پشكشی خكی ھژارو كمدەرامت و 
پرۆژەی  بچووكی  ھاوبشكی  بیارماندا  و  دەكن  پنابران  ئاوارەو 
ھی گرمی دەزگاك بكین بۆ ھاوكاریكردنی زیاتری خكی ھژارو 

كمدەرامت ل سرتاسری ھرمی كوردستان.

شاندكی بای پرلمانی عراق 
سردانی دەزگای خرخوازیی بارزانی دەكن
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لڕگی ھی گرموە (26,322) خزان ل شار و شارۆچككانی ھرمی كوردستان 
ھاوكاریكران

لدرژەی ھی گرمی دەزگای خرخوازیی بارزانی ك تایبت ب ھاوكاریكردنی خزانی ھژارو كمدەرامت لسرتاسری ھرمی كوردستان، لمانگی ٤ی ٢٠٢٠ 
ھاوكاری خۆراكی پشكشی (٢٦,٣٢٢) خزان كراوە.

پاش درژكردنوەی قدەغی ھاتووچۆ بمبستی خۆپارزی ل ڤایرۆسی كۆرۆنا كۆڤید١٩، بپاپشتی كسایتی خرخواز و كۆمپانیا نوخۆییكان، دەزگای 
خرخوازیی بارزانی لسرتاسری پارزگاو شارۆچككانی ھرمی كوردستان ھی گرمیان بۆ ھاوكاریكردنی خزانی كمدەرامت ل ھرمی كوردستان راگیاند 
و پاش تۆماركردنی ناوی خزانكان لڕگی تیمكانیوە ھاوكارییان بسر خزانكان لشارو شارۆچككان دابشكرد، بشوەیكی گشتی تا كۆتایی مانگی ٤ 
تكای خزانی سوودمند بریتی بوو ل (٢٦,٣٢٢) خزان. ھروەھا بھاوكاری خرخواز (یوسف حاجی محمد باپیر) لشارۆچكی قدزێ خۆراكی بۆ ١٠٠٠ 

خزان دابینكرد.
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رككوتی ٢٠٢٠/٤/١ لكۆنگریكی رۆژناموانی بمبستی پاپشتی پرۆژەی ھی 
گرمی دەزگای خرخوازیی بارزانی كۆمپانیای تیم مارت بی ٢٠٠٠ پارسلی ھاوکاری 
خۆراک پشكشی دەزگا كرد، ھروەھا كۆمپانیای ھاوكار ب بی ٢٠ ھزار دەرزی 

ڤیتامین D و دژە ھوكردن بشداری لم پرۆژەیدا كرد.
كوردستان  كمدەرامتكانی   زانخ بسر  خۆراككان   دانپ ئاماژە  شایانی 

دابشكرا. 

كۆمپانیای تیم مارت 
پاپشتی پۆژەی ھی گرم دەكات

دەزگای  گرمی  ھی  پرۆژەی  پاپشتی  بمبستی   ٢٠٢٠/٤/١٧ رككوتی 
كمدەرامت  ھژارو  خزانی  ھاوكاریكردنی   ب  تتایب  ك بارزانی  خرخوازیی 
كوردستان  ھرمی  بازرگانی  ژووری  كوردستان، شاندكی  ھرمی  لسرتاسری 

سردانی دەزگا دەكن.
ل دیدارەكدا دارا جلیل خیات سرۆکی یكتی ژوورە بازرگانی و پیشسازییكانی 
پۆژەکانی  پاپشتیکردنی  مبستی   ب یاوەری  شاندكی  و  کوردستان  ھرمی 
ھی  پرۆژەی   ل بتایبتی  کرد  دەزگای  سردانی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
لسرتاسری  كمدەرامت  ھژارو  خزانی  ھاوكاریكردنی   ل خۆی   ك گرم 
ھرمی كوردستان دەبینتوە. لبرانبردا موسا ئحمد سرۆكی دەزگا سوپاس 
پرۆژە  بۆ  بردەوامیان  پاپشتی  و  ھاوكاری  بۆ  كرد  میوانی  شاندی  ستایشی  و 

خرخوازیی و مرۆییكان و ئومدی سركوتن و بردەوامبوونی بۆ خواستن.

ژووری بازرگانی ھرمی كوردستان پاپشتی دەزگا دەكن

رككوتی ٢٠٢٠/٤/١٤ لچوارچوەی پرۆژەی دابشكردنی پارسلی خۆراك 
خرخوازیی  دەزگای  كوردستان،  ھرمی   ل پنابر  ئاوارەو  خزانی  بۆ 
بارزانی بپاپشتی كۆمپانیای كارگروپ، پارسلی خۆراك بۆ ١٨٠٠ خزانی 
دیكی  كمپكانی   ل و  دەكن  دابش  كورگۆسك  كمپی  پنابری 

پنابری سنووری پارزگای ھولر پرۆژەك بردەوام دەبت.

1,800 خزانی پنابر 
ھاوكاری خۆراكی دەكرن

كۆچبرانی  و  كۆچ  وەزارەتی  لگڵ  بھاوبشی   ٢٠٢٠/٤/١٦ رككوتی 
بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  كوردستان،  ھرمی  نووسینگی  عراق 
رۆژئاوای  پنابرانی  بسر  خۆراك  پداویستی  و  خۆراكی  ھاوكاری 
كوردستان ل كمپكانی سنووری پارزگای ھولر دابش دەكن و رۆژی 
یكمی ھمتك ل كمپی دارەشكران دەستی پكردو ل كمپكانی 
 (٦٨٧٢)  پرۆژەی ئم  سوودمندانی  تكای  و  دەكرت  دابش  دیكش 

خزان دەگرتوە.

14 ھزار خزان 
خۆراكیان بۆ دابین دەكرت
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رككوتی ٢٠٢٠/٤/٢٤ لچوارچوەی پرۆژەیكی ھاوبشدا دەزگای خرخوازیی 
لمانگی رەمزاندا  فریاگوزاری كوتی،  لگڵ كۆمی  بھاوكاری  بارزانی 
كمدەرامتی  خزانی   ٢٠٠٠ بسر   رۆژان سموون  دابشكردنی  پرۆژەی 
شاری مووس بڕوە دەبن و ك ٣٨ گڕەكی ھردوو بری راست و چپی 

مووس سوودمند دەبن.

سموون بسر 38 گڕەكی شاری مووسدا 
دابش دەكرت

رككوتی ٢٠٢٠/٤/٢٢ لچوارچوەی پرۆژەی كانی خر، دەزگای خرخوازیی 
بارزانی بھاوكاری لگڵ خرخوازك ئۆفیسی مووس ھستان ب دابشكردنی 
ھاوكاری مانگی ٤ بسر ٣٠٠ ئافرەتی بسرپرشت و ھر خزانك بی ١٠٠ 

ھزار دیناریان پدرا.

ھاوكاریكردنی خزانی بسرپرشت 
ردەوامب

ھاوكاریكردنی  زیاتر  و  رەمزان  مانگی  ببۆنی   ٢٠٢٠/٤/٢٩ رككوتی 
خزانی ئاوارەو پنابرو خۆجیی ل ھرمی كوردستان، دەزگای خرخوازیی 
بارزانی بھاوكاری لگڵ كۆنسوی دەوتی كوت ل ھرمی كوردستان و 
بپاپشتی ئمیندارتی گشتی ئوقافی كوتی، ل كۆنگرەیكی رۆژناموانیدا   
دابینكردنی  پرۆژەی  بارزانی،  خرخوازیی  دەزگای  سرۆكی  ئحمد  موسا 
١٣٠٠ پارسلی خۆراك بۆ ٥٠٠ خزانی كمدەرامتی خۆجی و ٥٠٠ خزانی 
 پرۆژەك رۆژدا  چوار  لماوەی  و  راگیندرا  پنابر  خزانی   ٣٠٠ ئاوارەو 

جبجكرا.

دابینكردنی پارسلی خۆراك 
بۆ 1,300 خزان

دەزگای  گرمی  ھی  پرۆژەی  لچوارچوەی   ٢٠٢٠/٤/٢٣ رككوتی 
خرخوازیی بارزانی بۆ ھاوكاریكردنی خزانی ھژارو كمدەرامت لھرمی 
كوردستان، ئۆفیسی دھۆكی دەزگا ھستان ب دابشكردنی پارسلی خۆراك 
بسر ٩٠ خزانی كمدەرامت ل گوندی ھوریسكی ئرمنییكان ل قزای 

سملی پارزگای دھۆك.

ھاوكاریكردنی 90 خزانی ئرمنی 
ل سمل
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رەم�زا�ی� ل�مان�ی� �٢٠٢٠/٤/٢٤ ر�كك�و�ی�
پ��ۆزدا،�دەز�ای�خ��خواز�ی�بارزا�ی�و��ۆم���ی�
فر�ا�وزاری��و����ل�چوارچ�وەی�پرۆژەی��و�ت�
بجانبكم،�پرۆژەی�داب�شكرد�ی�ژەم��خوارد�ی�
مانگ�ك�� ب�در�ژا�ی� كردن�وە� ب�ر�انگ� گ�رمی�
ب�س�ر�٣٠���زار�خ��ا�ی���ژارو�ك�مدەرام�ت�
��ول��دا� شاری� ��ژار�ش�ن��ا�ی� گ�ڕەك�� ل��
تیم�ك�وە� ل�ڕ�گ�ی� و� دەكر�ت� ج�ب����

خواردن�ك��دەگ�ی�نر�ت��ما���ان.

30 ھزار ژەم خۆراكی گرم بسر كمدەرامتانی شاری ھولر دابش دەكرت
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,380 780,044

38,320 4,565 3,049 12,5589,795

186,715 20,466 15,563 63,77045,435

NenevehKirkuk + GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in April and through (7) working sectors, the BCF conducted (333) activities which benefited (430,874) 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

 April. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

430,874

138.214

-

10.369

183.345

98.946

0

78,617

6,618

292,919

37,168126

0

0

1,121

14,305

BCF Total No. activities

333

No. of family Beneficiaries
76,409

No. of individual Beneficiaries
430,874

0

Total of Activities & Beneficiaries



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

Office Activities

No. Activities Offices

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter


