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پێشەکی
هەروەك لە ڕۆژی ٩ی کانوونی یەکەم ،خەمالندنێکی  ٤.٥ملیۆن عێراقی کە لە توندوتیژی و ناسەقامگیری هەاڵتوون لەسەرتاسەری عێراق لە
وەتەی مانگی کانوونی دووەمی  .٤١٥٢هەرێمی کوردستانی عێراق نزیکەی نیوەی ئەو ئاوارانە لەخۆ دەگرێت ،کە ئێستا کۆی  ٥١١١١١١کەسی
ئاوارەی ناوەخۆیین .زیاتر لە  ٤١١١١١عێراقی زیاتر ئاوارەبوون لە ماوەی دوو مانگ لەوەتەی باڵوکردنەوەی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە .لە
هەمان کاتدا ،ملمالنێیەکە لە ناوچەی کۆبانێ ی سوریا لێشاوێکی نوێ ی پەنابەری کە زیاتر لە  ٤١١١١ئاوارەی سوری دەبوون بۆ هەرێمی
کوردستانی عێراق لەوەتەی مانگی ئۆکتۆبەری  .٤١٥٢ئەو لێشاوانە لەگەڵ زیاتر لە  ٤١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی کە پێش وەختە لە هەرێمی
کوردستانی عێراق نیشتەجێبوون پێش ساڵی  ٤١٥٢لە شەپۆڵەکانی پێشووتری ئاوارەبوون لەوەتەی ساڵی 1 .٤١١١
لێشاوی گەلێك زۆر لە خەڵكی قەیرانێکی مرۆیی خراپی دروست کردووە و سنورەکان لە توانای حکومەتی هەرێمی کوردستان پاڵدەنێت ،نەتەوە
یەکگرتووەکان ،کۆمەڵگای مرۆیی مەزنتر و لە ڕاستیشدا ،خەڵكی هەرێمی کوردستان ،هاتوون بۆ پرکردنەوەی زۆرترین پێویستیە سەرەکیەکانی
ئاوارە ناوەخۆییەکان .بارودۆخەکە وا دەمێنێتەوە هەروەك دانیشتوانانی ئاوارەی ناوەخۆیی بە فراوانی پەرش و باڵوبوونەتەوە ،گەڕۆكن و
پێویستیەکی گەلێك زۆریان هەیە ،بەتایبەتی کە ئێستا وەرزی زستان دەستی پێکردووە.
لە مانگی ئەیلولی  ،٤١٥٢حکومەتی هەرێمی کوردستان و نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق ،لەگەڵ بەشداری کردن لەالیەن ڕێکخراوە
ناحکومیەکان ،بە هاوبەشی پالنێکیان پەرەپێداوە لە بارەی کارە سەرەکیەکانی کە دەبێت لە ئەستۆ بگیرێن لە ماوەی  ٦١ڕۆژ لە ٥١ی ئەیلول تاکو
٥١ی تشرینی دووەم .ئەم پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەیە کارەکانی خستە بەردەست بۆ چۆنیەتی پڕکردنەوەی زۆرترین پێویستیە بەپەلەکان لە ڕووی
شوێنی نیشتەجێبوون و خۆراك و تەندروستی و ئاو و خاوێنکردنەوە .هەندێ لە ئاماژە سەرەتاییەکانی کارە سەرەکیەکان بۆ پەروەردەش خراونەتە
ناو بەڵگەنامەکە .پالنەکە بەدوای ئەوە نەگەڕاوە کە هەمووی بە تێکڕا ئەنجام بدرێت بەاڵم زیاتر بۆ پێدانی ڕێبەری و ئاراستەکردن و دانانی کاری
سەرەکی بۆ وەاڵمدانەوەی فریاگوزاری بوو ،بۆ ئەوەی دڵنیایی بدەن کە پێویستیە سەرەکیەکانی خەڵك پڕ دەکرێنەوە ،بەتایبەتی لە ئامادەکاری بۆ
وەرزی زستان ،و دەست نیشانکردنی بۆشاییە گەورەکان.
پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە بریتی یە لە بەشێکی ئۆپەراسیۆنی نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکارانی مرۆیی' پالنی ستراتیژی بۆ وەاڵمدانەوەی عێراق
و نێردراوە تەوە دەرەوە بۆ دابین کردنی پالنێکی ئۆپەراسیۆنی دوو مانگی کە جەخت دەکاتەوە لەسەر زۆرترین ئاوارە ناوەخۆییە هەژارەکان لە
هەرێمی کوردستانی عێراق ،لەوانە بۆ ئەو ئاوارە ناوەخۆییانەی کە لە قوتابخانەکان ،لە شوێنی کراوە ،و لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان دەژین.
لە دوو مانگی ڕابردوودا ،ژمارەیەکی زۆرتری گرنگرتین پێویستیەکان کەوا دەستیان پێکرا بە پڕکردنەوەیان .سەرەڕای ئەمەش ،بۆشایی گەورە
دەمێنێتەوە ،بە تایبەتی لە سەرچاوەکانی کە لەبەردەستدان زیاتر سنوردار دەبن و هەروەك بەپەلەیی بۆ دۆزینەوەی چارەسەریەکان ڕوو لە زیادبوون
دەکەن لەگەڵ دەستپێکی وەرزی زستان.
لەگەڵ سەرەتای ماوەی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە کە لە ٥١ی تشرینی دووەم کۆتایی پێهات ،حکومەتی هەرێمی کوردستان و نەتەوە
یەکگرتووەکان ،لەگەڵ بەشداریکردن لەالیەن ڕێکخراوە ناحکومیەکان ،پرۆسەیەکی چاوپیاخشاندنەوەی خێرایان لەخۆگرت بۆ دەست نیشانکردنی
دەستکەوتەکان و هەر پێویستیەکی پڕنەکراوەی تر کە لە پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە ماوەتەوە .وۆرکشۆپەکان لە پارێزگاکانی هەولێر و دهۆك و
سلێمانی جێبەجێ کراون بۆ هاندانی لەخۆگرتنی زیاتری ئەو ستافانەی حکومەت ،و نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان کە بەڕاستی
ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان جێبەجێ دەکەن و ڕەنگدانەوەی باشتری دەستکەوتەکان و بەرەنگاریەکانن لە پڕکردنەوەی پێویستیە بەپەلەکانی ئاوارە
ناوەخۆییەکان ،کە بە گرنگی دەمێنێتەوە و بریتین لە نیگەرانی تایبەت ئێستا کە وەرزی زستان دەستی پێکردووە .ۆرکشۆپەکان پێویستیەکانیان
نوێکردۆتەوە لەسەر ئەوەی کە دەمێننەوە ،پالنێکی کاریان دەست نیشانکردووە بۆ چۆنیەتی پڕکردنەوەی ئەو پێویستیانە  -و پاڵپشتی کردنی دارایی
بۆشاییەکان کە لەوانەیە ڕێگەیان لێبگرن لە پڕکردنەوەیان  -لەوێشەوە درێژکردنەوەی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە بۆ ناو قۆناغی دووەمی پالنی
وەاڵمدانەوەی بەپەلە ،کە ماوەی ٥١ی تشرینی دووەمی  ٤١٥٢تاکو ١٥ی ئازاری  ٤١٥١لە خۆدەگرێت.
بەڵگەنامەکە خشتەکانی تێدایە کە وەسفی ئەو سەرچاوانە دەکات کەوا لەبەردەستدان ،و بۆشاییەکی پاڵپشتیکردنی دارایی بۆ نزیکەی  ٥١٤ملیۆن
دۆالری ئەمەریکی تەنها بۆ دەست پێشخەریە بەپەلەکان کە داواکراون بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ڕزگاربوون لە وەرزی زستان لە هەرێمی
کوردستانی عێراق .هاوکاری بەپەلە پالنی بۆ دانراوە لە شێوەی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان ،وەکو تەندروستی و پەروەردە و پاراستن لە ڕێگای
تۆمارکردن .هەروەها پالنەکە بابەتە تێروتەسەلەکانی پێویستیەکانی تێدایە ،خشتەی کاتەکان بۆ گەیاندنی هاوکاری بۆ ئەو پاڵپشتیە داراییەی
کەلەبەردەستدایە ،و بۆشاییەکان بۆ هەر چااڵکیەکانی پۆلینکراوی کاری سەرەکی ،بۆ هەر شەش کەرتی کە ئەم پالنە دەست نیشانی دەکات.
ئەم پالنە ڕەنگدانەوەی کەرتەکانی تر و پڕۆژەکان نیە کە پێویستە بەردەوام ببن یان خێراتر بکرێن ،یان فریاگوزاری بۆ هەر ئەگەرێکی شەپۆڵی
زیاتری ئاوارەبوون ،یان گەڕانەوەیان .گفتوگۆیەکان لە نێوان دەسەاڵتداران و هاوکارانی مرۆیی لەسەر ئەو بابەتانە بەردەوامیان هەیە.

 ( 1ژمارەکانی کە لەم پالنە بەکارهێنراون زۆربەی جار کۆکراونەتەوە؛ ئەو ژمارانە بریتین لە باشترین سەرچاوەی کە ئێستا لەبەردەستدان و نوێ
دەکرێنەوە هەروەك پالندانان گەشە دەکات.

2

کورتکراوەی دەستکەوتەکانی پالنی بەهاناوەهاتنی بەپەلە لە ٥١ی ئەیلول تاکو ٥١ی تشرینی دووەم
٤١٥٢
شوێنی نیشتەجێبوون – جەختکردنەوەی سەرەکی لەسەر پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی مانگی ئەیلول تاکو مانگی تشرینی دووەم بریتی بوو لە دابین
کردنی هاوکاری شوێنی نیشتەجێبوون بۆ  ١٩١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی کە پێویستیان بە هاوکاری هەیە و لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان ،شوێن
نیشتەجێبوونی نافەرمی ،لە سەنتەرەکانی کۆکردنەوەی ئاوارەکان ،لە خێوەتگەکان و ئامادەکاریە خراپەکانی تردا ژیان بەسەر دەبەن .ئەو ئاوارە
ناوەخۆییانە بە شێوەیەکی بەرفراوان پەرش و باڵوبوونەتەوە لە زیاتر لە  ٥١١١شوێن لەسەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراق ،کە
بەرەنگاریەکی بەرچاوی هێناوەتە کایەوە بۆ دابین کردنی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان و هاوکاریەکانی تری فریاگوزاری .ژمارەیەك
نزیكبوونەوەکان بۆ باشترکردنی بارودۆخی شوێنی نیشتەجێبوونی ئاوارە ناوەخۆییەکان لە ئەستۆگیراون :بنیاتنانی  ٤٤خێوەتگەی ئاوارە
ناوەخۆییەکان دەستی پێکردووە یان بەردەوامیان هەیە لە هەرێمی کوردستانی عێراق ،لەگەڵ کۆی  ٥٥خێوەتگە کە کراونەتەوە و ٥١٢١١١
ئاوارەی ناوەخۆیی لە خۆدەگرن تاکو کاتی نووسینی ئەمە (ماڵپەڕی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە ببینە بۆ بابەتی تێروتەسەل لە
http://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq/camp-coordination-management-cccm
هەموو ئاوارە ناوەخۆییەکانی کە لە قوتابخانەکانی پارێزگای دهۆك دەژین گواستراونەتەوە .هەرچەندە جەختکردنەوەی بنیچینەی پالنی
وەاڵمدانەوەی بەپەلە بریتی بوو لە بنیاتنانی خێوەتگەکان ،چەند ڕێکخراوێکی ناحکومی و ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و کۆمەك بەخشان کە
هاوکاری دەکەن لە دابین کردنی فریاگوزاری شوێنی نیشتەجێبوونی کاتی بۆ ئەو خەڵکەی کە لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان و چۆڵکراوەکان دەژین،
تاکو بیانپارێزێت لە نزمبوونەوەی خێرای پلەکانی گەرمای وەرزی زستان و زیادبوونی باران .خەمالندنێکی  ٥٢١١١ئاوارەی ناوەخۆیی کە وەها
هاوکاریەکیان وەرگرتووە لە ماوەی  ٦١ڕۆژدا.
کەل و پەلی ناخۆراکی /وەرزی زستان -دابین کردنی کەل و پەلە سەرەکیە ناخۆراکیەکانیش بریتی بوو لە کارێکی سەرەکی لەماوەی پالنی
وەاڵمدانەوەی بەپەلەی یەکەم ،بەتایبەتی بۆ ئەوەی ئاوارە ناوەخۆییەکان ئامادە بکات بۆ وەرزی زستان .نزیکەی  ٤٩٤١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
هاوکاریان وەرگرتووە لە ڕێگەی پێداویستیەکانی وەرزی زستانە و کەل و پەلی پێداویستی وەرزی زستانە بە درێژایی ماوەی جێبەجێکردنی پالنی
وەاڵمدانەوەی بەپەلە .ئەم دەستکەوتە پالنی بنچینە و ئامانجی پاڵپشتی دارایی تەواوی تێپەڕاندووە ،کەوا لەسەر بنەمای پالنی یەك ئاژانسی نەتەوە
یەکگرتووکان بنیات نراوە بەهۆی زانیاری سنورداری توانای حکومەت یان هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومی لەوکاتەدا .لەگەڵ بۆشاییەکی
 ٤٢١١١١پێداویستی لەوانە لە یەکەم پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە ،دەستکەوتەکان هێشتا زۆر دوورن لە کۆی پێویستیەکان بۆ هاوکاری کردنی
وەرزی زستان.
خۆراك -هەروەها دابین کردنی هاوکاری خۆراكیش بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان بریتی بوو لە کاری سەرەکی بەدرێژایی ماوەی جێبەجێکردنی پالنی
وەاڵمدانەوەی بەپەلە .دەسەاڵتداران ،ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان ،هەروەها لەگەڵ چەند ڕێکخراوێکی
ناحکومی تر ،بەیەکەوە کاریان کرد بۆ زیادکردنی پڕکردنەوەیان بۆ پێویستیەکانی خۆراکی ئاوارە ناوەخۆییەکان ،سەرەڕای ئاوارە ناوەخۆییەکان
کە کەوتونەتە  ٥١١١شوێن لەسەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراق .زیاتر لە ملیۆنێك ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری خۆراکیان وەرگرتووە بە
درێژایی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە ،ئاماژە بە پڕکردنەوەی تەواو دەکات .ڕووخساری درێژکردنەوەکان ئەگەری هەیە بەهۆی دابین کردنی
پاکێتی جیاوازی هاوکاری خۆراك لە هەندێ ناوچەدا ،وەکو دابین کردنی نان بۆ نانی بەیانی لەالیەن دەسەاڵتداران و گواستنەوە لە چێشخانەی
مەیدانی بۆ بەشەخۆراکی ووشك و پسوولەکان لەالیەن ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی هەروەك ماوەی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە نزیك
بوویەوە بۆ کۆتایی.
ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی -ئامادەیی زۆری ئاوارە ناوەخۆییەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق و ئامادەییان لە بارودۆخەکانی شوێن
نیشتەجێبوونی خوار ستاندارد بۆتە هۆی بەرەنگاریە خراپەکان لە دڵنیاکردنەوەی کە ئاوارە ناوەخۆییەکان دەستیان دەگات بە ئاوی خاوێن و
خزمەتگوزاریەکانی خاوێنکردنەوە .بە درێژایی ماوەی جێبەجێکردنی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە ،دەستپێشخەریەکانی ئاو و خاوێنکردنەوە
 ١١١١١١ئاوارەی ناوەخۆییان کردۆتە ئامانج لەسەر هێل لەگەڵ ستانداردەکانی فریاگوزاری نێودەوڵەتی ('.) Sphere’ standards
بەرەنگاریەکانی دابین کردنی هاوکاری بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان کە لە زیاتر لە  ٥١١١شوێنی جیاواز دەژین – لە قوتابخانەکان ،باڵەخانە
تەواونەکراوەکان و چۆڵکراوەکان لە سەنتەرەکانی کۆکردنەوەی ئاوارەکان ،لە شوێنە کراوەکان دەژین ،هەتاکو دوایی .سەلمێنراوە کە
گەلێك زۆرن .هەریەك لەو شوێنانە داوای دەستپێشخەریەکی تەرخانکراو دەکات ،کە سەلمێنراوە زۆر زیاتر بێت لە هەوڵە کۆکراوەکان و
ئەو پاڵپشتیە داراییەی کە لەبەر دەست دایە بۆ حکومەت ،نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان .سەرەڕای ئەو بەرەنگاریە بێ
شومارانە ،هاوکاران ئاویان بۆ  ٤٦٤١١١ئاوارەی ناوەخۆیی و خزمەتگوزاریەکانی خاوێنکردنەوە بۆ  ٥١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی دابین
کردووە .کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و بەرزکردنەوەی هاوکاری پاك و خاوێنی بۆ  ٤٨١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی دابین کرابوو.
تەندروستی -لە ماوەی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە ،بۆ هاوکاری کردنی چاودێری سەرەتایی و ناوەندی ،هاوکارانی تەندروستی پێنج نۆرینگەی
گەڕۆکی تریان دامەزراندووە ،کە جولەی بە  ٤٦تیمی هاوکاری گەڕۆك کردووە ( ٤١لەو تیمانە لە دهۆك بوون) ،و هاوکاری دوو
نەخۆشخانەیان کردووە بۆ بەڕێوەبردنی نۆرینگەی بەدخۆراکی .کەم و کورتی لە شوێنی نیشتەجێبوونی گونجاو ،دانانی سیستەمی
گەرمکردنەوەی شوێن نیشتەجێبوونەکان و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان بۆ کەم کردنەوەیان لە بەرامبەر کەش و هەوای قورسی زستان لە کۆتاییدا
بە نەرێنی کاریگەری دەبێت لەسەر باری تەندروستی دانیشتوانان بە درێژایی وەرزی زستان .گروپی تەندروستی بەردەوامە لە هاوکاریکردنی
هەڵمەتە بەردەوامەکانی کوتانی مندااڵنی خوار تەمەنی پێنج ساڵی لە دژی نەخۆشیەکانی ئیفلیجی و سۆریکە لە نێوان ئاوارە ناوەخۆییەکان،
ئاوارەکان و کۆمەڵگا خانەخوێکان .زیاتر لە  ١٢٢١١١منداڵ کوتانیان بۆ ئەنجام دراوە لە ماوەی ڕاپۆرت کردنەکە .پێویستیەکی زیادکراو هەیە
بۆ چاودێری ئەوانەی کە دەناڵێنن بەدەست نەخۆشیە درێژخایەنەکان و دەست گەیشتنی زیاتر بۆ داو دەرمان بۆ چارەسەرکردنی ئەو نەخۆشیانە.
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خشتەی  :٥دەستکەوتەکان لە ژێر پالنی بەهاناوەهاتنی بەپەلە
ئاماژەکار
چەند ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان نیشتەجێکرابوون تاکو
٥١ی تشرینی دووەم؟
چەند ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری کراون لە دەرەوەی خێوەتگەکان
تاکو ٥١ی تشرینی دووەم؟

دهۆك

هەولێر

سلێمانی

کۆی گشتی

بەدەست
هاتوو

ئامانج

٨٤١١١

١١٦٢

١٦١١

٩١٩٦٢

١١%

نیە

٤٧٦٢

١٤٢١

٦١١١

٥٢١١٧

نیە

 ٠٠١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە هەرێمی کوردستانی عێراق

٥٨١١١١

٦٩١١١

٢٤١٥١

٤٩٥١٥١

٦٥%

شوێنی نیشتەجێبوون
٥٠٠١١١

چەند ئاوارەی ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی وەرزی زستانەیان
وەرگرتووە تاکو ٥١ی تشرینی دووەم؟
ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی
چەند ئاوارەی ناوەخۆیی ئاویان بۆ دابین کراوە تاکو ٥١ی تشرینی
دووەم؟

 ٠٠١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە هەرێمی کوردستانی عێراق
(هێلی بنکەی ٥١ی مانگی ئەیلول=  ٠٠١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
٥١ی ئەیلول – ٥١ی تشرینی دووەم= ٥٠١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی زیاتر)

٤٤٥٨٩١

١١٢٢

١١٤٦٢

٤٦٤٢٩٨

١٢%

چەند ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوەیان بۆ
دابین کراوە تاکو ٥١ی تشرینی دووەم؟

 ٠٠٠١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە هەرێمی کوردستانی عێراق
(هێلی بنکەی ٥١ی مانگی ئەیلول=  ٥٠٠١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
٥١ی ئەیلول – ٥١ی تشرینی دووەم= ٠٠١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی زیاتر)

٥٢١٦٨٦

٢٦١١

٢١٦١

٥٢٩٨٢٦

١٩%

 ١٠١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە هەرێمی کوردستانی عێراق
(هێلی بنکەی ٥١ی مانگی ئەیلول=  ٠٠١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
٥١ی ئەیلول – ٥١ی تشرینی دووەم= ٠١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی زیاتر)

٤٢٨٩١٧

١١٨٢

٤٧٩١٧

٤٧٩٩٢٨

١١%

چەند ئاوارەی ناوەخۆیی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و هاوکاری
بەرزکردنەوەی پاك و خاوێنیان بۆیان دابین کرابوون؟

هاوکاری خۆراك
چەند کەس خۆراکیان وەرگرتبوو تاکو ٥١ی تشرینی دووەم؟

٧١٦٨٥١

 ٠٠١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە هەرێمی کوردستانی عێراق
( ٠٠١١١١لە دهۆك؛  ٥٥١١١١لە هەولێر؛  ٥٠٠١١١لە سلێمانی)

٥٩١٩٢٥

٥١٢٦٧١٥

٩١١١١

٥٤٤%

تەندروستی
چەند نۆرینگەی تەندروستی گەڕۆكی زیاتر دامەزراون؟

 ٥١نۆرینگەی تەندروستی گەڕۆکی تر (کۆی )٥٠

٢

٥

١

١

١١%

چەند تیمی هاوکاری گەڕۆك جولەیان پێکراوە؟

 ٥٠تیمی گەڕۆكی تر هاوکاری کراون ( ٥١تیم لە الیەن ڕێکخراوی
تەندروستی جیهانی و  ٠تیمی نەخۆشی سیل) دەردە باریکە.

٤١

١

٤١

٤٦

٥٦١%

4

چەند سەنتەری تەندروستی گشتی لە خێوەتگەکان دا هەن؟

 ١سەنتەری تەندروستی گشتی

١

٥

٥

٢

٨١%

چەند دکتۆر ،پەرستار ،یاریدەدەرانی تەندروستی خۆپاراستن و
شآرەزایانی تەندروستی دامەزراون؟

 ٠٠١کەس

٥١٢

٤١

٥١١

٥١٧

٢٢%

چەند کەل و پەلی سەرەکی تەندروستی فریاگوزاری ئاژانسی
ناوەخۆ دابەش کراون؟

بە  ٥ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کڕاوە

٥.١

٢

١.٤١١

١.٧١١

١٧٥%

چەند نەخۆشخانە ئامێری پزیشکیان بۆ دانراوە؟

 ١نەخۆشخانە

١

٢

١

٢

نیە

چەند سەنتەری تەندروستی گشتی بەهێزکراون؟

 ١١١سەنتەری تەندروستی گشتی

٥٦٩

٦

٢

٥٧٩

١١%

چەند ستافی تەندروستی لەسەر بنەمای کۆمەڵگا خراونەتە ناو
کارنامە بۆ هاوکاریکردنی هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی؟

 ١ستافە تەندروستیەکان

١

٥١

١

٥١

نیە

چەند منداڵ سوودیان لە کوتانەکانی دژی نەخۆشیەکانی ئیفلیجی و
سورێژە وەرگرتووە؟

 ١منداڵ

٤٩٥١٢١

١

٤١١١١١

١٢٢١٢١

نیە

چەند هەڵسەنگاندن ئەنجام دراون بۆ جۆری ئاو و فڕێدانی
پاشماوەی پزیشکی؟

 ١ڕاپۆرت

٤١

١

٥٨١

٤١١

نیە

چەند نەخۆشخانە (نەخۆشخانەکانی ناوەندی و چارەسەرکاری)
هاوکاری کراون بۆ بەڕێوەبردنی نۆرینگەی بەدخۆراکی؟
چەند ڕێکخراوی ناحکومی گرێبەستیان لەگەڵ کراوە بۆ
بەڕێوەبردنی سەنتەرەکانی تەندروستی گشتی؟
چەند کۆگا دامەزراون بۆ خەزنکردنی دەرمانەکان؟

 ١نەخۆشخانە

١

٥

٥

٤

نیە

بودجەی  ٠ملیۆن*

نیە

نیە

نیە

نیە

نیە

 ١کۆگا

٤

٤

١

٢

نیە

چەند کۆمەکی پزیشکی گواستراوەتەوە؟

 ١تەن مەتر

١١

٤١٦

٤٧

٤٨١

نیە

* ٥١ڕێکخراوی ناحکومی هاوکاری کراون ،بودجە هەژمارکراوە
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پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە – قۆناغی دووەم
کارە سەرەکیەکان تاکو ١٥ی ئازاری ٤١٥١
دانیشتوانانی ئێستای ئاوارە ناوەخۆییەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق
وەزارەتی پالندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران بەردەوامن لە جێبەجێکردنی چاودێری کردن و
بەدواداچوونی مەشقەکان بۆ دەست نیشانکردن و نوێکردنەوەی ژمارەی ئاوارە عێراقیەکان بۆیان لەناو هەرسێ پارێزگاکەی باکور ،هەروەها
ڕەزامەندیان
ناوچەکانی نزیك لەو شوێنەش هاوکاری وەردەگرن لەالیەن هاوکارانی کەوا کاردەکەن لەو پارێزگایانە .تەواوی کاربەدەستان
دەربڕیوە لەسەر بەکارهێنانی ئەو ژمارانە وەکو ژمارەی پالندانان بۆ پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی  ،٤هەروەك ئەوان بریتین لە چڕوپڕترین و
بە درێژایی کات بە دەستەیەکی زانیاری هاوشێوە .ئەو ژمارانە بریتین لە خەمالندنێك؛ مەشقێکی تۆمارکردنی هاوبەش پێویستە بۆ ئەوەی بە
لێهاتوویی پێویستیە مرۆییەکان پڕبکەنەوە بەتایبەتی کە بۆ ئافرەتان و مندااڵنن.
لەو  ٤.٥ملیۆن خەڵکەی لەسەرتاسەری عێراق کەوا ئاوارەبوون لەوەتەی مانگی کانوونی دووەمی  ،٤١٥٢هەندێ  ٥١١١١١١ئاوارەی
ناوەخۆیی یان  ٥٦٧٤١١خاوەن ماڵ لە هەرێمی کوردستانی عێراقن .2ئەمەش بریتیە لە زیادبوونێکی  ١٤٩١١خەڵك لەوەتەی ڕۆژی ٥ی ئەیلولی
 .3٤١٥٢پارێزگای دهۆك بەردەوامە بە لە خۆگرتنی زۆرترین ژمارەی ئاوارەبوون ،هەرچەندە ،ئاوارەبوونی زیاتر بۆ سلێمانی بۆتە هۆی
دابەشکردنی هاوڕێژەیی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ گۆڕانێکی کەم لە دوو مانگی ڕابردوودا .دهۆك ئێستا لەسەدا ٦٤ی ئاوارە ناوەخۆییەکان لە
خۆ دەگرێت لە هەرێمی کوردستانی عێراق ،دوابەدوای هەولێر (لەسەدا  )٤١و سلێمانی (لەسەدا .)٥٨

گریمانەکانی پالندانان






هیچ شەپۆلێکی ئاوارەبوونی بەرچاو لە ئارادا نابێت لە نێوان ئێستا و کۆتایی مانگی ئاداری ٤١٥١؛
بارودۆخی ئەمن و ئاسایش بە نەگۆڕدراوی دەمێنێتەوە و ئاوارە ناوەخۆییەکان پێناچێت بە ژمارەیەکی گەلێك زۆر بگەڕێنەوە بۆ
ناوچەکانی زێدی خۆیان لە  ٦ – ١مانگی داهاتوودا؛
حکومەتی هەرێمی کوردستان ،نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان سەرچاوەی پێویست وەردەگرن بۆ
پڕکردنەوەی بۆشاییە دەستنیشانکراوەکان لە پالنەکەدا؛
کۆمەکیەکان و ماددەکان بە شێوەیەکی ئاسان لەبەردەستدان لە ڕێگای ناوەخۆیی یان لە ڕێگەی کڕین لە دەرەوەی وواڵت.
سەرچاوە تەقلیدی و ناتەقلیدیەکان جولەیان پێدەکرێت ،لەوانە کەرتی تایبەت ،بۆ دڵنیاکردنەوەی وەاڵمدانەوەیەکی ڕێك و پێك و
گونجاو.

ئامانجەکان بۆ ئەوەی بەدەست بهێنرێن تاکو ١٥ی ئاداری
٤١٥١
ئامانجەکانی پالنی بەهاناوەهاتنی بەپەلەی بنچینە بە شێوەیەکی گەورە بە ڕاست و دروستی دەمێنێتەوە .ژمارەی ئاوارە ناوەخۆییەکانی کە داوای
شوێنی نیشتەجێبوون و هاوکاری وەرزی زستانە دەکەن نوێ کراوەتەوە بۆ ڕەنگدانەوەی گۆڕانەکانی ئەم دواییە لە دانیشتوانانی ئاوارە
ناوەخۆییەکان .ئامانجێك کە پەیوەندی بە دابین کردنی پەروەردە هەیە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان زیاد کراوە بۆی ،بۆ ڕەنگدانەوەی کاری سەرەکی
زیادکراوی ئەم کێشەیە.
-１
-２
-３
-４
-５

نزیکەی  ٢٤١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی هەژار چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوونیان بۆ دابین دەکرێت و بەردەوامی هاوکاری
شوێنی نیشتەجێبوون ،لەوانە بۆ ئەوانەی کە پێش وەختە لە خێوەتگەکانن ،و  ١٩٧١١١ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری وەرزی
زستانەیان بۆ دابین دەکرێت تاکو بیانپارێزێت لە توخمە زۆر خراپەکانی وەرزی زستان.
ئاوارە ناوەخۆییەکان دەستیان دەگات بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان ،لەوانە ئاو و خاوێنکردنەوە و تەندروستی و خۆراك پێدان و
خۆراك؛
کاریگەری قەیرانەکە لەسەر دابین کردنی خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان بۆ کۆمەڵگای خانەخوێ بچووك کراوەتەوە؛
تۆمارکردنی هەموو ئاوارە ناوەخۆییەکان پۆلین دەکرێن بۆ کاری سەرەکی؛
چارەسەریەکانی پەروەردە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان پۆلین دەکرێت بۆ کاری سەرەکی ،تاکو کاریگەری قەیرانەکە کەم بکاتەوە لەسەر
مندااڵن و داهاتوویان.

 ٤ئاوارە ناوەخۆییەکان لە قەزاکانی ئاکرێ و شێخان (لە پارێزگای موسڵ) و کفری و خانەقین (لە پارێزگای دیالە) و لەم ژمارانە دا تێدایە ،هەروەك ئەوان
خزمەتگوزاریەکانیان بۆ دابین کراوە لەالیەن هاوکارانی مرۆیی کە بنکەیان لە هەرێمی کوردستانی عێراقە.
 ١پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی بنچینە ژمارە کۆکراوەکانی پالندانانی بەکارهێنا لە سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ
پەنابەران لە ڕٶژی ٥ی ئەیلولی  .٤١٥٢ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران لە عێراق لە پڕۆسەی چاوپیاخشاندنەوەی ڕێبازی سیستەمی بەدواداچوونی
ئاوارەبوون و فراوانکردنی چااڵکیەکان کۆکردنەوەی زانیاری مەیدانی بۆ ئەوەی شیکاری باشتر بکات لە بارەی شێوازەکانی ئاوارەبوونی دانیشتووان لەوکاتەی
بەردەوامیدان بە بەڕێوەبردنی زانیاری لە نێوان سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبوون و چااڵکیەکانی بەڕێوەبردنی زانیاری سەر بە گروپی هەماهەنگی و
بەڕێوەبردنی خێوەتگە .ڕێبازە نوێیەکە بڕ و جۆریەتی زانیاری کۆکراوە باشتر دەکات و برە پێدەدات ،لەوانە :زانیاری پۆلینکراوی تەمەن و ڕەگەز؛
ئاوارەبوونی دووەم و سێیەمی؛ پێویستیەکان؛ مەبەستەکان و زانیاریە سەرەکیەکانی تر تاکو باشتر تایبەتمەندیەکانی دانیشتوانانی ئاوارە لەخۆ بگرێت.
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تێڕوانینێکی دەستپێشخەریەکانیی کاری سەرەکی
سەبارەت بە پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی ٤
شوێنی نیشتەجێبوون
دابین کردنی شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی وەرزی زستانە بۆ زۆرترین ئاوارە ناوەخۆییە هەژارەکان وەکو گرنگترین
پێویستی مرۆیی دەمێنێتەوە بۆ قۆناغی دووەمی پالنی بەهاناوەهاتنی بەپەلە ،بەتایبەتی هەروەك وەرزی زستان بەرەو خراپی دەچێت .هەندێ
 ٢٤١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی بەردەوام دەبن لە بارودۆخەکانی شوێنی نیشتەجێبوونی خراپ ،لەوانە گوزەراندنی ژیان لە هەندێ لە خێوەتگەکان،
لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان و چۆڵکراوەکان ،سەنتەرەکانی کۆکردنەوەی ئاوارەکان ،و شوێنەکانی تر ١١١١١١ .پێداویستی کەل و پەلی
وەرزی زستان پێویستن بۆ هاوکاریکردنی ئاوارە ناوەخۆییەکان بە درێژایی وەرزی زستان .بەردەوامی ڕێزگرتن لەالیەن کۆمەڵگاکان و
خێزانەکانی هەرێمی کوردستان دەبێت لەبەرچاو بگیرێن :شەش مانگ لە دوای ئاوارەبوونی بە لێشاو لە موسڵەوە ،خەڵك لە هەرێمی کوردستانی
عێراق بە ڕێزگرتنێکی لە ڕادەبەدەر دەمێننەوە و بەردەوام دەبن لە کردنەوەی ماڵەکانیان ،بە لەخۆگرتنی لەسەدا ٥٩ی ئاوارە ناوەخۆییەکان لە
هەرێمی کوردستانی عێراق .بەبێ ئەو هاوکاریە ماندوونەبوونە ٥٧٦١١١ ،خەڵكی تر داوای دەستپێشخەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوونی بەپەلە
دەکەن بۆ ئەوەی ڕزگاریان ببێت لە وەرزی زستان.

خۆراك
تێڕوانین بۆ داهاتوو ،ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی و هاوکارانی خۆراك کاردەکەن بۆ ڕۆڵگێران لە بەکارهێنانی پسوولەکانی خۆراك
لەهەر شوێنێك هەبێت لەسەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراق .ئەمەش توانا بە ئاوارە ناوەخۆییەکان دەدات تاکو ئەو هاوکاریەی ئەمن و
ئاسایشی خۆراكەی کە پێویستە وەریبگرن ،لەوکاتەی هەروەها زیادبوونی کۆنتڕۆڵیان بەسەر جۆرەکانی ماددە خۆراکیەکان کە ئەوان
وەریانگرتووە .پالنەکان بۆ جولەی لەناکاوی زیاتری دانیشتووانیش لەبەرچاوگیراون بۆ دڵنیاکردنەوەی کە فریاگوزاری لە دەستپێشخەری جۆری
خۆراك دەتوانرێت دابنرێت دەستبەجێ هەرکاتێك کە پێویست بکات.

ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی
لە قۆناغی دووەمی پالنی بەهاناوەهاتنی بەپەلە ،هاوکارانی ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی بەردەوام دەبن لەسەر باشترکردنی تەندروستی
لە ڕێگەی دەست گەیشتن بە خزمەتگوزاریەکانی ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی .ئەمەش لەوانە دابین کردنی ئاو ،ئاسانکاریەکانی
خاوێنکردنەوە ،کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و بەڕێوەبردنی پاشەڕۆی زبڵ و خاشاك بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان لە ناو و دەرەوەی خێوەتگەکان.

تەندروستی
زۆری ژمارەی ئاوارە ناوەخۆییەکان بەردەوامە لە ماندووکردنی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ناوەخۆیی (هەردوو ڕێگە گرتن و
چارەسەرکردن) ،دەرمان و کۆمەکیە پزیشکیەکان و بەرجەستەبوونی سەرچاوە مرۆییەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق ،بەتایبەتی کاتێك بە
لەئەستۆ گرتنی ئەو ڕاستیەی کە زنجیرەی کۆمەکی لەسەر بنەمای بەغدا پچڕێندراوە .مووچەکانی کارمەندانی تەندروستی بە بەردەوامی نەدراون.
هۆکارەکانی مەترسی دەست نیشانکراون لە پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی یەکەم کە بە ڕاست و دروستی دەمێنێتەوە بۆ پالنی وەاڵمدانەوەی
بەپەلەی  .٤لەگەڵ زۆربەی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە بەردەوامن لە گوزەراندنی ژیان لە بارودۆخەکانی ژیانی مەترسیدار ،ئەمانەش لەوانە٥ :
باڵوبوونەوە و ڕووداوەکانی نەخۆشیە گواستراوەکان لەوانە (ووشك بوونەوە ،هەڵئاوسانی جگەر ،گرانە تا ،سورێژە و تاکو دوایی) زیادبوونی
بەرچاویان بەخۆیانەوە بینیوە؛  ٤خەڵكی کە دەناڵێنن نەخۆشیە درێژخایەنەکان لەوانە (نەخۆشی شەکرە ،پاڵەپەستۆی خوێن ،و هەتاکو دوایی)
دەستگەیشتنی سنورداریان هەیە بۆ چارەسەرکردن؛  ١گەڕانی زۆر و نەبوونی زانیاری لەبارەی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان ئاوارە
ناوەخۆییەکان بێبەش دەکات لە دەست گەیشتن بە خزمەتگوزاریەکانی ئافرەتانی دووگیان؛  ٢بارودۆخەکە کۆت و بەندێکی گەلێك زۆری دەروونی
کۆمەاڵیەتی دەخاتە سەر دانیشتوانانی ئاوارە و زۆربەیان دەناڵێنن بەدەست ناڕێکی پاڵەپەستۆی دوای برینی سەخت؛ و  ١ئەرکیش دەخاتە سەر ئەو
سیستەمی تەندروستیەی کە ئێستا هەیە بە شێوەیەکی گەلێك زۆر کاریگەری دەبێت لەسەر ئەو خزمەتگوزاریانەی کە ئێستا لەبەردەست دان بۆ
کۆمەڵگا خانەخوێکان.

پەروەردە
پێویستیە پەروەردەییەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان لە نێوان زۆرترین دەست نیشانکراوەکان دەمێننەوە .بە لەبەرچاوگرتنی کاریگەری بەپەلە و ماوە
درێژ کە ئەمەش لەسەر هەردوو ئاوارەکان و کۆمەڵگا خانەخوێکان لەسەرتاسەری وواڵت کەوا پێویستیەکان بەپەلەن .خەمالندنێکی ٢٧١١١
ئاوارەی ناوەخۆیی کە بریتین لە مندااڵنی خوار تەمەنی پێنج ساڵی و خەمالندنێکی  ٤٧٢١١١کە بریتین لە مندااڵنی خوار تەمەنی  ٥٨ساڵی لە
هەرێمی کوردستانی عێراق بە تەنها و زۆر کەم لەوان دەستیان دەگات بە پەروەردە .ڕەشماڵەکان یان ژینگەکانی تری فێربوونی کاتی پێویستیان
بە دانان دەبێت .پەرتووکەکان و ماددەکانی فێرکردن بە زمانی عەرەبی ،و پێدانی مووچەی مامۆستایان پێویستە دابین بکرێت .هەوڵەکان بۆ
خاوێنکردنەوە و نۆژەنکردنەوەی هەموو قوتابخانەکان کە پێشووتر وەکو شوێنی نیشتەجێبوون بەکارهێنرابوون لەالیەن ئاوارە ناوەخۆییەکان لە
درێژەی کاردان .هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵن و مامۆستایان دەخرێتە ناو هەموو وەاڵمدانەوەکانی پەروەردەیی .حکومەتی هەرێمی
کوردستان و هەموو هاوکاران بەیەکەوە کاردەکەن بە هاوبەشی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەی عێراقی بۆ دواهەمین چارەسەریەکان.
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پاراستن
هەوڵەکان لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران و کەسانی تری حکومی لە ئەستۆ گیراون بۆ جێبەجێ کردنی
تۆماکردنی ئاستی تاکە کەسی و خاوەن ماڵ ،کە دەتوانرێت بەکاربهێندرێت بۆ مەبەستەکانی هاوکاری مرۆیی ،بەاڵم ئەنجامەکان هێشتا دەبێت
بدرێن بەدەستەوە لەم بارەیەوە .تۆماکردنی بەردەوام ،لەوانە تیایدا زانیاری لەسەر ئاستی یەکەی خێزانی و تاکە کەسی ،دەبێت جێبەجێ بکرێت بۆ
دەستکەوتنی تازەترین زانیاری لەسەر بەرەنگاریەکان لە پێکهاتەی خێزان ،تازە گەیشتووان و هەر گۆڕانێك لە شوێن داهەبێت.
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بۆ ئاسانکردنی گەیاندنی هاوکاری ئامانجکراو و پاراستن .پێزانینی کاری پێش وەختە کە جێبەجێ کراوە لەالیەن بەشی کۆچ و کۆچبەران،
نووسینگەی کۆچ و کۆچبەران و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لەگەڵ سەبارەت بە کۆکردنەوە و بەڕێوەبردنی زانیاری دانیشتوان ،نەتەوە
یەکگرتووەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان بەیەکەوە کار دەکەن ،بە ڕاوێژکردن لەگەڵ حکومەتی عێراق ،بۆ جێبەجێ کردنی مەشقێکی
تۆمارکردن بە ئامانجی دروست کردنی بەکارهێنانی کاریگەری ئەو زانیاریەی کە لەبەردەست دایە و بنیاتنانی سیستەمێکی تۆماکردنی بەردەوامی
جۆری باش کەوا زانیاری لە بارەی دانیشتووان بتوانرێت بە بەردەوامی نوێ بکرێتەوە.

خەمالندنی داواکاریەکانی پاڵپشتی دارایی کاری سەرەکی بۆ پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی ٤
ئەمەی خوارەوە بریتی یە لە خشتەیەك کە تیایدا ئاماژە بە تەواوی داواکاریە بەپەلەکان دەکات بۆ دەست نیشانکردنی پێویستیە بەپەلەکان لە کەرتە
سەرەکیەکانی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی  .٤بابەتی تێروتەسەل بۆ ئامانجەکان ،کارەکان و تێچووی بودجە و چااڵکیەکان ئاماژەیان پێکراوە لە
پالنەکانی کەرت .زانیاری زیاتر لەسەر خەمالندنی خەرجیەکانی دووبارەبووەوە کە دەگوازرێتەوە لەالیەن دەسەاڵتداران ژمێردراون لە ڕێگەی
مەشقێکی هاوبەش لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و بانکی جیهانی کە کارەکەی بە کۆتاهێنراوە.
ڕاپۆرتی هاوبەشی بانکی جیهانی و وەزارەتی پالن دانان هەڵسەنگاندنێکی تەکنیکی بۆ حکومەت دابین دەکات لەبارەی کاریگەری و
سەقامگیرکردنی تێچووەکانی کە پەیوەندیدارە بە لێشاوی پەنابەرەکان و ئاوارە ناوەخۆییەکان .کاریگەری دەگەڕێتەوە بۆ کاریگەریەکانی بەپەلەی
ئابووری لەسەر ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان و بودجە ،لەوکاتەی سەقامگیرکردنی تێچوو دەگەڕێتەوە بۆ خەرجکردنی زیاتر کە
پێویست دەبێت بۆ دووبارە خەزنکردنەوەی باروگوزەرانی هاوواڵتیانی پارێزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی  .٤١٥١لەوکاتەی
بەشێوەیەکی چڕوپڕە لە کۆی هەڵسەنگاندنی کاریگەری ئابووری خۆی ،گرتەیەك لەبارەی بابەتی تێروتەسەلی هەڵسەنگاندنی کە دەست
نیشانکراوە ،کاریگەری زۆر ،کەرتەکان .ئەم دراسەیە تێچووی کێشەکانی پەیوەندیدار بە ئەمن و ئاسایشی ناگرێتە خۆی.

خشتەی  .٠خەمالندنی داواکاری پاڵپشتی دارایی کاری سەرەکی لە شەش کەرت کە لەالیەن پالنی ئۆپەراسیۆن لە ئەستۆگیراوە
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کەرتەکان

بۆشاییەکان (دۆالری ئەمەریکی)

شوێنی نیشتەجێبوون

 ١٩ملیۆن

خۆراك

 ٦١ملیۆن

ئاو و خاوێنکردنەوە

 ٤٤ملیۆن

تەندروستی

٥٤.١ملیۆن

پەروەردە

٥١ملیۆن

پاراستن

 ١.٧ملیۆن

کۆی گشتی

 ٥١٤.٤ملیۆن

پاشکۆی  :٥پالنی هەرێمی کوردستانی عێراق
کۆی پێویستی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی ٠

ئامانجی ٥١ی تشرینی دووەم تاکو ٠٥ی ئادار پالنی بۆ
دانراوە و پاڵپشتی دارایی کراوە

بارودۆخی ٥١ی تشرینی دووەم

بۆشایی (پێویستی – بارودۆخی ئێستا – ئامانجی پالن بۆ
دانراو)

خۆراك
ئامانجی  :٥هاوکاری خۆراك بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان

هاوکاری خۆراك بۆ  ٩٢٥٨٧١ئاوارەی ناوەخۆیی لە
هەرێمی کوردستانی عێراق

 ٨٦٤٤١٧کەس لە هەرێمی کوردستانی عێراق
هاوکاری خۆراك وەردەگرن

 ٩٢٥٨٧١کەس لە هەرێمی کوردستانی عێراق هەموو مانگێك
(تاکو ١٥ی مانگی کانوونی دووەم) لە ڕێگەی بەشە خۆراك یان
پسوولە

پاڵپشتی دارایی زیاتر داواکراوە بۆ دڵنیاکردنەوەی هاوکاری خۆراك
تاکوکو ١٥ی ئازاری  ٤١٥١لە هەرێمی کوردستانی عێراق
بۆشایی ٢١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠هاوکاری کردن لە چاکبوونەوەی بەرهەمهێنانی خۆراك بۆ جوتیارە هەژارەکان
هاوکاری کردن لە چاکبوونەوەی بەرهەمهێنانی خۆراك  ٥١،١١١جوتیار لە دهۆك و هەولێر (هیچ  ٧١١١جوتیار کە دهۆك و هەولێر (هیچ بەدواداچوونێك لە سلێمانی پاڵپشتی دارایی زیاتر کە داواکراوە بۆ دڵنیاکردنەوەی هاوکاریکردنی
بۆ  ٢١١١١جوتیاری هەژار ا خێزانانی کە خەریکی دەستپێشخەریەك بەدواداچوونی بۆ نەکراوە لە نەکراوە) لە کاتی ئێستادا پێشینە کشتوکاڵیەکان وەردەگرن لەوانە ژیان و گوزەران کە پێویستە تاکو ١٥ی ئاداری  ٤١٥١لەهەرێمی
چااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داهات و چااڵکیەکانی سلێمانی) کە لە کاتی ئێستادا پێشینە کشتوکاڵیەکان (مەوادی کیمیاوی و تۆیەکان) تاکو دووبارە خەزن بکرێنەوە یان کوردستانی عێراق.
پەرەپێدانی سەرەتایی تایبەتن.
وەردەگرن لەوانە (مەوادی کیمیاوی و تۆیەکان) بەرهەم هێنان باشتر بکات.
تاکو دووبارە خەزنی بکاتەوە یان بەرهەم هێنان
بۆشایی ٥٧،٦ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
باشتر بکات.

تەنها  ٥٤١١خاوەن ماڵ لە دهۆك هاوکاری کراون
لەگەڵ پارەی کاش بۆ پرۆگرامی کار.

تەنها  ٥٤١١خاوەن ماڵ لە دهۆك هاوکاری کراون لەگەڵ پارەی
کاش بۆ پرۆگرامی کار.

ئامانجی  :٠هاوکاریکردنی دەسەاڵتداران لە تەواوکردنی پرۆسەی تۆمارکردنی سیستەمی دابەش کردنی گشتی ئاوارە ناوەخۆییەکان.
هاوکاریکردنی دەسەاڵتداران لە تەواوکردنی پرۆسەی ڕێککەوتن لە نێوان ڕێکخراوی پرۆگرامی
تۆمارکردنی سیستەمی دابەش کردنی گشتی ئاوارە خۆراکی جیهانی و دەسەاڵتداران واژۆکراوە بۆ
ئەوەی هاوکاری بکەن لە تۆمارکردنی سیستەمی
ناوەخۆییەکان.
دابەشکردنی گشتی بە هێنانی ئامێرەکان

Target 15 Nov – 31 March
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Situation as of 15 November

کۆی پێویستی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی ٠
Planned and Funded

پەروەردە
ئامانجی  :٥دەستگەیشتن بە جۆری پەروەردە لە ژینگەیەکی پاراستراو بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکانی کە تەمەنیان لە نێوان  ٥٠ – ٠ساڵی دایە (لە هەردوو لە ناو خێوەتگەکان و لەدەرەوەی خێوەتگەکان)
 ٥-٥چاککردنەوە و نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان
 ٧٢٥قوتابخانە لە هەرێمی کوردستانی عێراق  ٦قوتابخانە بە داگیرکراوی دەمێننەوە  ٢٦١قوتابخانە نۆژەن دەکرێنەوە (لە کۆی هەموو ئەمانە ٤٢٧ ٤١ ،قوتابخانە هێشتا پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بچووك هەیە
بۆشاییەکە بریتیە لە  ٩٨٨،١١١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
لەسەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراق ٤٩ .قوتابخانە لە پرۆسەی نۆژەنکردنەوەدان)
داگیرکراون لەو پەڕی قەیرانەکە
قوتابخانە نۆژەن کراونەتەوە
 ٠-٥دابین کردنی ژینگەکانی فێربوونی کاتی لەوانە پۆلەکانی فابریکی بۆ خوێندن و دابین کردنی پۆلە ڕەشماڵیەکان
 ٤٢قوتابخانە لە  ٤٢خێوەتگە (خەمالندنی دەست گەیشتن بۆ کۆی بۆشایی  ٥٩٩١١١ :منداڵ کە داوای دەست گەیشتن بە
 ١لە خێوەتگەکان قوتابخانەی کارایان هەیە
پەروەردە دەکەن لە ( ٤٤٥قوتابخانە)
خەمالندنێکی  ٤١٤١١١قوتابخانە بۆ مندااڵنی کە
پەروەردە بۆ  ٤٥٦١١قوتابی
تەمەنیان لە نێوان ()٥٧-٦
 ٥٤١١ قوتابی دەستیان دەگات بە
 ٨٦٩١١ لە خێوەتگەکانن (شوێنی کراوە و
 ٤٥قوتابخانە لە دەرەوەی خێوەتگەکان (خەمالندنی دەست  ٥١قوتابخانە بەپەلە داوای دابین کردنی دەست گەیشتن بە
قوتابخانەکانی خێوەتگە
پالن بۆ دانراو و لە ژێر پەرەپێدان)
گەیشتن بە  ٥٩٥١١قوتابی کە دەستیان دەگات بە قوتابخانەکانی پەروەردە دەکەن بۆ یەك قوتابخانەی دوو دەوامی کە  ٩١١منداڵ
 ٥١٨١١ قوتابی دەستیان دەگات بە
خێوەتگەکانن
 ٥٦١٥١١ مندااڵنی دەرەوەی
کۆمەڵگای خانەخوێ.
لەخۆ دەگرێت کە تەمەنیان لە نێوان ( ٦تا  ٥٧ساڵی دایە)
قوتابخانەکانی دەرەوەی خێوەتگە
بۆشایی ١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
ئامانجی  :٠هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان لە نێوان  ٥٠ – ٠ساڵی دایە و مامۆستایان/ئاسانکاران خراونەتە ناو وەاڵمدانەوەی پەروەردە
 ٥-٤زیاتر – چااڵکیەکانی ڕێبازی خوێندن لەوانە شارەزاییەکانی ژیان و هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان لە نێوان  ٥٧ – ٦ساڵی دایە
 ١١١١١منداڵ
لەو خەمالندنەی  ٤١٤١١١مندااڵنی تەمەنی قوتابخانە کە  ٥١٤١١منداڵ کاردەکەن لە چااڵکیەکانی
تەمەنیان لە نێوان ( )٥٧ – ٦ساڵی دایە ١١ ،لەسەدای شارەزایی و لێهاتوویی ژیان و دەروونی چااڵکیەکانی تری ڕێبازی خوێندن و هاوکاری دەروونی
کاردەکەن لە شارەزاییەکانی ژیان و چااڵکیەکانی کۆمەاڵیەتی
کۆمەاڵیەتی لە  ٤٤خێوەتگە و تیمە گەڕۆکەکان بۆ
دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ  ٥٤٦١١١منداڵ
خزمەتکردنی قوتابخانە مەدەنیەکان
شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان
ئامانجی  :٥چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
 ٥٨٩١٢١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان دەبن
چآرەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون پێویستە بۆ  ٩١٩٦٢ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکانن
 ٢٤١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
 ٥٢١١٧ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی  ١٨١٨١ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی نیشتەجێبوون
لەدەرەوەی وەردەگرن لەدەرەوەی خێوەتگەکان
وەرگرتووە
نیشتەجێبوونیان
خێوەتگەکان
ئامانجی  :٠پێداویستیەکانی وەرزی زستانە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
پێداویستەکانی وەرزی زستان پێویستن بۆ  ٤٩٥١٥١ ١٩٧١١١ئاوارەی ناوەخۆیی پێداویستیەکانی  ٥٨٨١٨١ئاوارەی ناوەخۆیی پێداویستیەکانی وەرزی زستانە
وەرزی زستانەیان وەرگرتووە
ئاوارەی ناوەخۆیی
وەردەگرن
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 ٦١٨١١منداڵ
بۆشایی ٩ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

 ٨٧٦١٩ئاوارەی ناوەخۆیی ( ٥٢٦١٤خێزانی ئاوارەی ناوەخۆیی)
هێشتا پێویستیان بە چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون هەیە
بۆشایی  ٤٤٤٦٧٤٨٧ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

 ٥٥٦٩٥١ئاوارەی ناوەخۆیی ( ٥٩٢٨١خێزانی ئاوارەی ناوەخۆیی
) هێشتا داوای پێداویستیەکانی وەرزی زستانە دەکەن
بۆشایی ٥٧١٩٨١٨٨ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکیە

تەندروستی
ئامانجی  :٥دابین کردنی تیمە تەندروستیە گەڕۆکەکان  /نۆرینگەکان (کە ئامێری تەواویان الیە) بۆ وەزارەتی تەندروستی

دابین کردنی  ٨٤تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان
(ئامێری تەواویان بۆ دابین کراوە) بۆ وەزارەتی
تەندروستی لە هەرێمی کوردستانی عێراق

کۆی  ١١تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان
بەرجەستە کراون

 ١٢تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکانی کەوا دادەمەزرێن

 ٥٨تیمی گەڕۆك /نۆرینگەکان

بۆشایی ٨٥١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  : ٠دامەزراندنی باڵەخانە تەندروستیەکان لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ڕێگەگرتن و چارەس ەرکردن دابین بکات (لەوانە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ئافرەتانی دووگیان بە هەماهەنگی لەگەڵ
سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران
 ٤٤نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە خێوەتگەکانی ئاوارە  ٥١نۆرینگەی تەندروستی گشتی تر پێویستە دابمەزرێندرێن
خێوەتگەکانی
لە
دامەزراندنی  ١٩باڵەخانەی تەندروستی
 ٧ نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە
دادەمەزرێندرێن
ناوەخۆییەکان
ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ئەوەی
خێوەتگەکان هەن
بۆشایی ٢.١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

 خێوەتگەکان بۆ ئەوەی
تەندروستیە سەرەکیەکانی
چارەسەرکاری دابین بکەن
ئامانجی  :٠کۆی  ٠٠١باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دابین دەکرێت لەگەڵ تەکنەلۆجیا پزیشکیەکان (دەرمان ،کۆمەکیە پزیشکیەکان ،ئامێری پزیشکی ،دەرزیەکانی کوتان).. ،
کۆی  ١٨١باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دابین  ٥١٧ژمارەی ئەو باڵەخانە تەندروستیانەیە کە ئامێر  ٥٧١ژمارەی ئەو باڵەخانە تەندروستیانەیە کە تەواوی کۆی  ٦٨باڵەخانە ی تەندروستی وەکو بۆشاییەك دەمێننەوە کاتێك کە
باس لە یەکنەلۆجیاکانی پزیشکی (دەرمان و کۆمەکیە پزیشکیەکان،
دەکرێت لەگەڵ تەکنەلۆجیا پزیشکیەکان (دەرمان ،تەکنەلۆجیای پزیشکیان بۆ دابین کراوە.
ئامێرەکانی تەکنەلۆجیای پزیشکیان بۆ دابین کراوە.
کۆمەکیە پزیشکیەکان ،ئامێری پزیشکی ،دەرزیەکانی
ئامێری پزیشکی ،دەرزیەکانی کوتان).
کوتان).. ،
بۆشایی ٦.٨ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
ئامانجی  :٠باڵەخانە تەندروستیەکان لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە هاوکاری تەندروستی مێشك /و دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
 ٨٧٦١٩ئاوارەی ناوەخۆیی ( ٥٢٦١٤خێزانی ئاوارەی ناوەخۆیی)
 ٥٨٩١٢١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان دەبن
چآرەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون پێویستە بۆ  ٩١٩٦٢ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکانن
هێشتا پێویستیان بە چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون هەیە
 ٢٤١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
 ٥٢١١٧ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی  ١٨١٨١ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی نیشتەجێبوون بۆشایی  ٤٤٤٦٧٤٨٧ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
نیشتەجێبوونیان وەرگرتووە لەدەرەوەی خێوەتگەکان وەردەگرن لەدەرەوەی خێوەتگەکان
ئامانجی  :١مندااڵنی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە تەمەنیان لە خوار  ٥١ساڵیەوەیە لە دژی نەخۆشی سورێژە کوتانیان بۆ کراوە
 ٤٤١٩٦٨مندااڵنی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە تەمەنیان لە  ١٢٧١٩مندااڵنی کە تەمەنیان لە خوار  ٥٧١٤١٩ ٥١منداڵ کە تەمەنیان لە خوار  ١ساڵیەوەیە کوتانی دژی  ٥٢١١١مندا ڵ کوتانی دژی نەخۆشی ئیفلیجی وەردەگرن کە ئەویش
هێشتا هیچ پاڵپشتیەکی دارایی نیە.
خوارووی  ٥١ساڵیەوەیە و لە دژی نەخۆشی سورێژە ساڵیەوەیە کوتانی دژی نەخۆشی سورێژەیان نەخۆشی سورێژەیان بۆ کراوە.
بۆشایی ٧١١١١ :دۆالری ئەمەریکی
وەرگرتووە
کوتانیان بۆ کراوە
خزمەتگوزاریە
خۆپاراستن و

ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی

ئامانجی  :٥دابین کردنی ئاو لە خێوەتگەکان /لە دەرەوەی خێوەتگەکان
دابین کردنی ئاو بۆ  ١٦١٦٦٦ئاوارەی ناوەخۆیی لە  ٤٦٤٢٩٨ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان ئاویان
بۆ دابین کراوە
خێوەتگەکان و دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان

 ١٩٤٢٩٨ئاوارەی ناوەخۆیی ئاویان بۆ دابین دەکرێت لە  ٥٧١٥٦٨ئاوارەی ناوەخۆیی پێویستە ئاویان بۆ دابین بکرێت.
بۆشایی  ٦.١ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
خێوەتگەکان و لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان

ئامانجی  :٠دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە
دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە بۆ  ٥٢٩٨٢٦ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی  ١٤٤١٦١ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە لە
 ١٦١٦٦٦ئاوارەی ناوەخۆیی
خێوەتگەکان و لەدەرەوەی خێوەتگەکان وەردەگرن
خاوێنکردنەوە بۆیان دابین کراوە لە خێوەتگەکان

 ٤٢١١١٥ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان و لە
دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستیان بە
ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە هەیە.
بۆشایی ٥١.١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠دابین کردنی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی
دابین کردنی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و
 ١٤٨١٧٦ئاوارەی ناوەخۆیی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و  ٤١٧١٩١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان و لە
بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی بۆ  ٤٧٩،٩٢٨ ١٦١٦٦٦ئاوارەی ناوەخۆیی کۆمەکیەکانی پاك و
خزمەتگوزاریەکانی بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستە هاوکاری
خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنیان
ئاوارەی ناوەخۆیی
بکرێن.
وەردەگرن
بۆیان دابین کراوە.
بۆشایی ٥.٩١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
ئامانجی  :٠دابین کردنی لێهاتوویی لە بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە و ئامێر.
دابین کردنی شارەزایی لە بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە هیچ ئاوارەیەکی ناوەخۆیی بەڕێوەبردنی باشتری
و ئامێر
پاشماوەی بۆیان دابین نەکراوە

هیچ ئاوارەیەکی ناوەخۆیی شارەزایی لە بەڕێوەبردنی باشتری  ١٦١٦٦٦ئاوارە ناوەخۆیی تر پێویستسیان بە هاوکاری
بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە هەیە.
پاشماوە دابین نەکراوە
بۆشایی ٥.١١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

پاشکۆی  :٤پالنی پارێزگای هەولێر
کۆی پێویستی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی ٠

بارودۆخی ٥١ی تشرینی دووەم

ئامانجی ٥١ی تشرینی دووەم تاکو ٠٥ی ئازار پالنی بۆ
دانراوە و پاڵپشتی دارایی کراوە

بۆشایی (پێویستی – بارودۆخی ئێستا – ئامانجی پالن بۆ
دانراو)

خۆراك
ئامانجی  :٥هاوکاری خۆراك بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان

هاوکاری خۆراك بۆ  ٥٩١٩٢٥ئاوارەی ناوەخۆیی

 ٥٩١٩٢٥ئاوارەی ناوەخۆیی خۆراكی مانگانە
وەردەگرن

 ٥٩١٩٢٥ئاوارەی ناوەخۆیی هەموو مانگێك لە ڕێگەی بەشە
خۆراك یان پسوولە سەرچاوەکان بەش دەکات (تاکو ١٥ی
مانگی کانوونی دووەم)

پاڵپشتی دارایی زیاتر داواکراوە تاکوکو ١٥ی ئازار
بۆشایی ٥١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠هاوکاری کردن لە چاکبوونەوەی بەرهەمهێنانی خۆراك بۆ جوتیارە هەژارەکان
چااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داهات بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان  ١١١١جوتیار پێشینە کشتوکاڵیەکان وەردەگرن  ١١١١جوتیار پێشینە کشتوکاڵیەکان وەردەگرن لەوانە (مەوادی  ٤١١١١خاوەن ماڵی زیاتر بۆ هاوکاریکردنی ژیان و گوزەران.
بۆشایی ٢.٦ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
کیمیاوی و تۆیەکان)
( بۆ  ٤١١١١جوتیاری هەژار؛  ١١١١سەرۆك خێزان لەوانە (مەوادی کیمیاوی و تۆیەکان)
کە پێویستیان بە چااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داهات هەیە)
ئامانجی  :٠هاوکاریکردنی دەسەاڵتداران لە تەواوکردنی پرۆسەی تۆمارکردنی سیستەمی دابەش کردنی گشتی ئاوارە ناوەخۆییەکان.
تەواوکردنی پرۆسەی تۆمارکردنی سیستەمی دابەش ڕێککەوتن واژۆکراوە لە نێوان ڕێکخراوی
نیە
پرۆگرامی خۆراکی جیهانی و دەسەاڵتداران بۆ نیە
کردنی گشتی ئاوارە ناوەخۆییەکان
ئەوەی هاوکاری بکەن لە تۆمارکردنی سیستەمی
دابەشکردنی گشتی بە هێنانی ئامێرەکان
پەروەردە
ئامانجی  :٥دەستگەیشتن بە جۆری پەروەردە لە ژینگەیەکی پاراستراو بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکانی کە تەمەنیان لە نێوان  ٥٠ – ٠ساڵی دایە (لە هەردوو لە ناو خێوەتگەکان و لەدەرەوەی خێوەتگەکان)
 ٥-٥چاککردنەوە و نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان
قوتابخانەکان بە داگیرکراوی دەمێننەوە لەالیەن
 ٤٥قوتابخانە لەالیەن ئاوارە ناوەخۆییەکان داگیر کراون
ئاوارە ناوەخۆییەکان ٥٢ .قوتابخانە نۆژەن
کراونەتەوە
 ٠-٥دابین کردنی ژینگەکانی فێربوونی کاتی لەوانە پۆلەکانی فابریکی بۆ خوێندن و دابین کردنی پۆلە ڕەشماڵیەکان

خەمالندنێکی  ١١١١١قوتابخانە بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان
لە نێوان ()٥٧-٦
 ٢٢١١ لە خێوەتگەکانن و
 ٢٨٦١١مندااڵنی دەرەوەی خێوەتگەکانن

 ٤لە  ١لە خێوەتگەکان قوتابخانەی کارایان هەیە
بۆ ( ٧١١منداڵ).
 ٤٢١١قوتابی دەستیان دەگات بە پەروەردە لە
دەرەوەی خێوەتگەکان

 ٧قوتابخانە نۆژەن دەکرێنەوە

بۆشایی نیە

 ١قوتابخانەی فابریکی یان ڕەشماڵی لە  ١خێوەتگە ( ٢١١١قوتابی کۆی بۆشایی  ١٨٩١١منداڵ کە داوای دەست گەیشتن بە پەروەردە
لە خۆ دەگرێت)؛  ٧قوتابخانەی دەرەوەی خێوەتگە ( ٦١١١قوتابی دەکەن (لە  ٢١قوتابخانە)
 ٤قوتابخانەی بەپەلە داواکراوە بۆ دابین کردنی دەست گەیشتن بە
لە خۆدەگرێت لە کۆمەڵگا خانەخوێکان)
پەروەردە بۆ مندااڵن .یەك قوتابخانەی دوو دەوامی کە  ٩١١منداڵ
لەخۆدەگرێت کە تەمەنیان لە نێوان ( )٥٧ – ٦ساڵی دایە
بۆشایی ٥ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان لە نێوان( )٥٠ – ٠ساڵی دایە و مامۆستایان/ئاسانکاران خراونەتە ناو وەاڵمدانەوەی پەروەردە

 ٥-٠زیاتر – چااڵکیەکانی ڕێبازی خوێندن لەوانە شارەزاییەکانی ژیان و هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان لە نێوان  ٠بۆ ٥٠ساڵی دایە
خەمالندنی  ١١١١١مندااڵنی کە تەمەنی قوتابخانەیان  ١٤١١منداڵ کاردەکەن لە شارەزاییەکانی ژیان و
هەیە بریتی یە لە ( ٤٦١١١منداڵ) ١١ ،لەسەدای ئەو چااڵکیەکانی دەروونی کۆمەاڵیەتی
مندااڵنە کاردەکەن لە شارەزاییەکانی ژیان و چااڵکیەکانی
دەروونی کۆمەاڵیەتی.

 ٥٥١١١منداڵ کراونەتە ئامانج بۆ ڕێبازی زیاتری چااڵکیەکان و  ٥٤١١١منداڵ
هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی لە  ٤خێوەتگە و تیمە گەڕۆکەکان بۆشایی ٤ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
بۆ خزمەتکردنی قوتابخانەکان.

شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان
ئامانجی  :٥چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
چآرەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون پێویستە بۆ  ١١٦٢ ١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکانن
ئاوارەی ناوەخۆیی
 ١٤٢١ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی
لەدەرەوەی
وەرگرتووە
نیشتەجێبوونیان
خێوەتگەکان
ئامانجی  :٠پێداویستیەکانی وەرزی زستانە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە پێویستن بۆ  ٦٩١١١ ٥١٤١١١ئاوارەی ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی
وەرزی زستانەیان وەرگرتووە
ئاوارەی ناوەخۆیی

 ٨١٢١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان دەبن
 ٥١٨١ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی نیشتەجێبوون
وەردەگرن لەدەرەوەی خێوەتگەکان

 ٥٤٩٧١ئاوارەی ناوەخۆیی ( ٤٥٦٤خێزانانی ئاوارەی ناوەخۆیی)
هێشتا پێویستیان بە چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون هەیە
بۆشایی  ١٤٩٧١١٢ :دۆالری ئەمەریکی

 ١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە
بۆشایی نیە

وەردەگرن
تەندروستی

ئامانجی  :٥دابین کردنی تیمە تەندروستیە گەڕۆکەکان  /نۆرینگەکان (کە ئامێری تەواویان الیە) بۆ وەزارەتی تەندروستی

دابین کردنی  ٥١تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان

 ٤تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان
بەرجەستە کراون

 ١تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان دادەمەزرێن

 ١تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەی زیاتر پێویستن
بۆشایی ٤٤١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠دامەزراندنی باڵەخانە تەندروستیەکان لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ڕێگەگرتن و چارەسەرکردن دابین بکات (لەوانە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ئافرەتانی دووگیان بە
هەماهەنگی لەگەڵ سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران
دامەزراندنی  ٦باڵەخانەی تەندروستی لە خێوەتگەکانی  ٥نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە خێوەتگەکانی  ١نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە خێوەتگەکانی ئاوارە  ٤نۆرینگەی تەندروستی گشتی تر پێویستە دابمەزرێندرێن
ناوەخۆییەکان دادەمەزرێندرێن
ئاوارە ناوەخۆییەکان
ئاوارە ناوەخۆییەکان هەیە
بۆشایی ٩١١١١١ :دۆالری ئەمەریکی
ئامانجی  :٠کۆی  ٠٠١باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دابین دەکرێت لەگەڵ تەکنەلۆجیا پزیشکیەکان (دەرمان ،کۆمەکیە پزیشکیەکان ،ئامێری پزیشکی ،دەرزیەکانی کوتان).. ،
 ٢١باڵەخانەی تەندروستی کە تەواوی ئامێرەکانیان بۆ دابین  ١١باڵەخانەی تەندروستی تر پێویستیان بەوەیە کە ئامێریان بۆ
کۆی  ٥٤١باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دابین  ٢١باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دانراوە
دەکرێت
دابین بکرێت.
کراوە.
بۆشایی ١١١١١١١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
ئامانجی  :٠باڵەخانە تەندروستیەکان لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە هاوکاری تەندروستی مێشك /و دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
هاوکاری کردنی  ٦باڵەخانەی تەندروستی بۆ دابین
کردنی تەندروستی مێشك و دەروونی کۆمەاڵیەتی

 ٢باڵەخانەی تەندروستی لە خێوەتگەکانی ئاوارە
ناوەخۆییەکان هاوکاری کراون بۆ دابین کردنی
خزمەتگوزاریەکان

 ٤باڵەخانەی تەندروستی هاوکاری دەکرێن
نیە

ئامانجی  :١مندااڵنی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە تەمەنیان لە خوار  ٥١ساڵیەوەیە لە دژی نەخۆشی سورێژە کوتانیان بۆ کراوە
 ١١٧١٦مندااڵنی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە تەمەنیان لە  ١مندااڵنی کە تەمەنیان لە خوار  ٥١ساڵیەوەیە  ١١٧١٦منداڵ کە تەمەنیان لە خوار  ١ساڵیەوەیە کوتانی دژی
نەخۆشی سورێژەیان بۆ کراوە.
خوارووی  ٥١ساڵیەوەیە و پێویستە لە دژی نەخۆشی کوتانی دژی نەخۆشی سورێژەیان وەرگرتووە
سورێژە کوتانیان بۆ بکرێت
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 ١١١١منداڵ تر پێویستە کوتانی دژی نەخۆشی ئیفلیجی وەربگرن
بۆشایی ٤١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی
ئامانجی  :٥دابین کردنی ئاو لە خێوەتگەکان /لە دەرەوەی خێوەتگەکان
دابین کردنی ئاو بۆ  ١٤٩٥١ئاوارەی ناوەخۆیی لە  ١١٢٢ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان ئاویان بۆ  ٤١١٢٢ئاوارەی ناوەخۆیی ئاویان بۆ دابین دەکرێت لە  ٥٤١٦٦ئاوارەی ناوەخۆیی پێویستە ئاویان بۆ دابین بکرێت.
بۆشایی  ٥.١١ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
خێوەتگەکان و دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان
خێوەتگەکان و لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان
دابین کراوە

ئامانجی  :٠دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە
دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە بۆ  ٢٦١١ ١٤٩٥١ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی  ٥١٩٥١ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە لە
ئاوارەی ناوەخۆیی
خێوەتگەکان و لەدەرەوەی خێوەتگەکان وەردەگرن
خاوێنکردنەوە لە خێوەتگەکان بۆیان دابین کراوە

 ٥٧١١١ئاوارەی ناوەخۆیی تر لە خێوەتگەکان و لە
دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستیان بە
ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە هەیە.
بۆشایی ٢.١١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠دابین کردنی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی
خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی کۆمەکیەکانی پاك و
خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی بۆ
 ١٤٩٥١ئاوارەی ناوەخۆیی

 ٥١٩٥١ئاوارەی ناوەخۆیی خزمەتگوزاریەکانی کۆمەکی پاك و  ٥٧١١١ئاوارەی ناوەخۆیی تر لە خێوەتگەکان و لە
 ١١٨٢ئاوارەی ناوەخۆیی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی
دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستە هاوکاری بکرێن.
خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی وەردەگرن
و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنیان بۆیان دابین
بۆشایی ١.١١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
کراوە

ئامانجی  :٠دابین کردنی لێهاتوویی لە بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە و ئامێر.
دابین کردنی شارەزایی لە بەڕێوەبردنی باشتری هیچ ئاوارەیەکی ناوەخۆیی بەڕێوەبردنی باشتری
پاشماوە و ئامێر بۆ  ١٤٩٥١ئاوارەی ناوەخۆیی
پاشماوە بۆیان دابین نەکراوە
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هیچ ئاوارەیەکی ناوەخۆیی شارەزایی لە بەڕێوەبردنی باشتری  ١٤٩٥١ئاوارە ناوەخۆیی تر پێویستیان بە هاوکاری بەڕێوەبردنی
باشتری پاشماوە هەیە.
پاشماوە بۆیان دابین نەکراوە
بۆشایی ١.٧ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

پاشکۆی  :١پالنی پارێزگای دهۆك
کۆی پێویستی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی ٠

بارودۆخی ٥١ی تشرینی دووەم

پاشکۆی
ئامانجی ٥١ی تشرینی دووەم تاکو ٠٥ی ئازار پالنی بۆ
دانراوە و پاڵپشتی دارایی کراوە

بۆشایی (پێویستی – بارودۆخی ئێستا – ئامانجی پالن بۆ
دانراو)

خۆراك
ئامانجی  :٥هاوکاری خۆراك بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان

هاوکاری خۆراك بۆ  ١١٨٦٦١ئاوارەی ناوەخۆیی

 ٢٧٨٩٩٢ئاوارەی ناوەخۆیی خۆراكی مانگانە
وەردەگرن

هاوکاری خۆراك بۆ  ١١٨٦٦١ئاوارەی ناوەخۆیی هەموو
مانگێك لە ڕێگەی بەشە خۆراك یان پسوولە .سەرچاوەکان بەش
دەکات (تاکو ١٥ی مانگی کانوونی دووەم)

پاڵپشتی دارایی زیاتر داواکراوە تاکوکو ١٥ی ئازار
بۆشایی ٤١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠هاوکاری کردن لە چاکبوونەوەی بەرهەمهێنانی خۆراك بۆ جوتیارە هەژارەکان
چااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داهات بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان  ٤١١١جوتیار پێشینە کشتوکاڵیەکان وەردەگرن  ٤١١١جوتیار پێشینە کشتوکاڵیەکان وەردەگرن لەوانە (مەوادی  ١٨١١سەرۆك خێزانی زیاتر بۆ هاوکاریکردنی ژیان و گوزەران.
( بۆ  ٤١١١١جوتیاری هەژار؛  ٧١١١سەرۆك خێزان لەوانە (مەوادی کیمیاوی و تۆیەکان)؛  ٥٤١١کیمیاوی و تۆیەکان) ؛  ٥٤١١سەرۆك خێزان خراونەتە بەرنامەی بۆشایی ٩.١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
سەرۆك خێزان خراونەتە بەرنامەی کاری پاری کاری پاری کاش
کە پێویستیان بە چااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داهات هەیە)
کاش

ئامانجی  :٠هاوکاریکردنی دەسەاڵتداران لە تەواوکردنی پرۆسەی تۆمارکردنی سیستەمی دابەش کردنی گشتی ئاوارە ناوەخۆییەکان.
تەواوکردنی پرۆسەی تۆمارکردنی سیستەمی دابەش ڕێککەوتن لە نێوان ڕێکخراوی پرۆگرامی
خۆراکی جیهانی و دەسەاڵتداران واژۆکراوە بۆ نیە
کردنی گشتی ئاوارە ناوەخۆییەکان
ئەوەی هاوکاری بکەن لە تۆمارکردنی سیستەمی
دابەشکردنی گشتی بە هێنانی ئامێرەکان
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نیە

پەروەردە
ئامانجی  :٥دەستگەیشتن بە جۆری پەروەردە لە ژینگەیەکی پاراستراو بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکانی کە تەمەنیان لە نێوان  ٥٠ – ٠ساڵی دایە (لە هەردوو لە ناو خێوەتگەکان و لەدەرەوەی خێوەتگەکان)
 ٥-٥چاککردنەوە و نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان
 ٦٦٧قوتابخانە لەوپەڕی قەیرانەکە لەالیەن ئاوارە هیچ قوتابخانەیەك بە داگیرکراوی نامێنێتەوە
ناوەخۆییەکان لە دهۆك داگیر کراون

 ٢٤١قوتابخانە نۆژەن دەکرێنەوە

 ٤٢٧قوتابخانە هێشتا پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بچووك هەیە.
بۆشایی  ٩٨٨١١١دۆالری ئەمەریکی

 ٠-٥دابین کردنی ژینگەکانی فێربوونی کاتی لەوانە پۆلەکانی فابریکی بۆ خوێندن و دابین کردنی پۆلە ڕەشماڵیەکان

خەمالندنێکی  ٥٦٤١١١قوتابخانە بۆ مندااڵنی کە
تەمەنیان لە نێوان ( )٥٧-٦ساڵ دایە.

هیچ لە  ٥٦خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان
قوتابخانەی کارایان نیە.

 ٧١منداڵ لە خێوەتگەکانی (کە کراونەتەوە و پالنیان بۆ
دانراوە و لە ژێر پەرەپێدان دان)

هیچ قوتابخانەیەك بۆ ڕۆژی ٥ی دیسەمبەری
 ٤١٥٢نەکراوەتەوە

 ٨٩١١١لە دەرەوەی خێوەتگەکانن

 ٥١قوتابخانەی فابریکی یان ڕەشماڵی لە  ٥٦خێوەتگە .کۆی بۆشایی  ٥١٧٧١١منداڵ کە داوای دەست گەیشتن بە پەروەردە
(خەمالندنی دەست گەیشتن بە پەروەردە بۆ  ٥١١١١قوتابی)؛  ٥٤دەکەن (لە  ٥١١قوتابخانە)
قوتابخانەی فابریکی (خەمالندنی دەست گەیشتن بە پەروەردە بۆ  ٦قوتابخانەی بەپەلە داواکراون بۆ دابین کردنی دەست گەیشتن بە
پەروەردە بۆ مندااڵن .یەك قوتابخانەی دوو دەوامی کە  ٩١١منداڵ
 ٥١٨١١منداڵ لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان
لەخۆدەگرێت کە تەمەنیان لە نێوان ( )٥٧ – ٦ساڵی دایە
بۆشایی ١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

هیچ قوتابیەك دەستیان ناگات بە پەروەردە

ئامانجی  :٠هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان لە نێوان( )٥٠ – ٠ساڵی دایە و مامۆستایان/ئاسانکاران خراونەتە ناو وەاڵمدانەوەی پەروەردە

 ٥-٠زیاتر – چااڵکیەکانی ڕێبازی خوێندن لەوانە شارەزاییەکانی ژیان و هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان لە نێوان  ٠بۆ ٥٠ساڵی دایە
خەمالندنی  ٥٦٤١١١مندااڵنی کە تەمەنی قوتابخانەیان  ١١١١منداڵ کاردەکەن لە چااڵکیەکانی شارەزایی  ١١١١١منداڵ
هەیە لە نێوان ( )٥٧ -٦ساڵی دایە
لە ژیان و دەروونی کۆمەاڵیەتی
چااڵکیەکانی ڕێبازی خوێندنی زیاتر و هاوکاری دەروونی
 ١١لەسەدای ئەو مندااڵنە کاردەکەن لە چااڵکیەکانی
شارەزایی لە ژیان و دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ (٨٥١١١
منداڵ)

شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان
ئامانجی  :٥چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
چآرەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون پێویستە بۆ  ٨٤١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکانن
 ١٢٤١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
 ٤٧٦٢ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی
لەدەرەوەی
وەرگرتووە
نیشتەجێبوونیان
خێوەتگەکان
ئامانجی  :٠پێداویستیەکانی وەرزی زستانە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە پێویستن بۆ  ٥٨١١١١ ١٨٢١١١ئاوارەی ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی
ئاوارەی ناوەخۆیی
وەرزی زستانەیان وەرگرتووە

16

 ٢٨١١١منداڵ
بۆشایی ٦ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

کۆمەاڵیەتی لە  ٥٦خێوەتگە و تیمە گەڕۆکەکان بۆ خزمەتکردنی
قوتابخانەکان.

 ٥٦١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکانن
 ٤٧١١١ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی نیشتەجێبوون
وەردەگرن لەدەرەوەی خێوەتگەکان

 ٩٧٨١١ئاوارەی ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە
وەردەگرن

 ٧١٤١٦ئاوارەی ناوەخۆیی  ٥٥٤١٦خێزانانی ئاوارەی ناوەخۆیی)
هێشتا پێویستیان بە چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون هەیە
بۆشایی  ٥٧٨١٥٦١١ :دۆالری ئەمەریکی

 ٥١٦٤١١ئاوارەی ناوەخۆیی ( ١١١١١خێزانانی ئاوارەی
ناوەخۆیی) هێشتا پێویستیان بە کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە
هەیە.
بۆشایی ٥١١١٥٧١١ :دۆالری ئەمەریکی

تەندروستی
ئامانجی  :٥دابین کردنی تیمە تەندروستیە گەڕۆکەکان  /نۆرینگەکان (کە ئامێری تەواویان الیە) بۆ وەزارەتی تەندروستی

دابین کردنی  ١٩تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان

 ٤٧تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان بەرجەستە
کراون

 ٤٦تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان دادەمەزرێن

 ٦تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەی زیاتر پێویستن

بۆشایی ٤٧١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  : ٠دامەزراندنی باڵەخانە تەندروستیەکان لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ڕێگەگرتن و چارەس ەرکردن دابین بکات (لەوانە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ئافرەتانی دووگیان بە هەماهەنگی لەگەڵ
سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران
دامەزراندنی  ٤١باڵەخانەی تەندروستی لە خێوەتگەکانی  ١نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە خێوەتگەکانی ئاوارە  ٥٢نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە خێوەتگەکانی ئاوارە  ١نۆرینگەی تەندروستی گشتی تر پێویستە دابمەزرێندرێن
ناوەخۆییەکان دادەمەزرێندرێن
ئاوارە ناوەخۆییەکان
ناوەخۆییەکان هەن
بۆشایی ٥.١١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠کۆی  ٠٠١باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دابین دەکرێت لەگەڵ تەکنەلۆجیا پزیشکیەکان (دەرمان ،کۆمەکیە پزیشکیەکان ،ئامێری پزیشکی ،دەرزیەکانی کوتان).. ،
کۆی  ٥٢١باڵەخانەی تەندروستی پێویستە ئامێریان بۆ  ٦١باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دانراوە
 ٧١باڵەخانەی تەندروستی کە تەواوی ئامێرەکانیان بۆ دابین
دابنرێت
کراوە.

 ٥١باڵەخانەی تەندروستی تر پێویستیان بەوەیە کە ئامێریان بۆ
دابین بکرێت.
بۆشایی ٥ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠باڵەخانە تەندروستیەکان لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە هاوکاری تەندروستی مێشك /و دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
هاوکاری کردنی  ٤١باڵەخانەی تەندروستی بۆ دابین  ١باڵەخانەی تەندروستی لە خێوەتگەکانی ئاوارە  ٥٢باڵەخانەی تەندروستی هاوکاری دەکرێن
کردنی هاوکاری تەندروستی مێشك و دەروونی ناوەخۆییەکان هاوکاری کراون بۆ دابین کردنی
خزمەتگوزاریەکان
کۆمەاڵیەتی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
ئامانجی  :١مندااڵنی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە تەمەنیان لە خوار  ٥١ساڵیەوەیە لە دژی نەخۆشی سورێژە کوتانیان بۆ کراوە
 ٥٤٩٨٤٧مندااڵنی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە تەمەنیان لە  ١٢٧١٩مندااڵنی کە تەمەنیان لە خوار  ٥١ساڵیەوەیە  ٩٢٥٥٨منداڵ کە تەمەنیان لە خوار  ١ساڵیەوەیە کوتانی
دژی نەخۆشی سورێژەیان وەرگرتووە.
خوارووی  ٥١ساڵیەوەیە و پێویستە لە دژی نەخۆشی کوتانی دژی نەخۆشی سورێژەیان وەرگرتووە
سورێژە کوتانیان بۆ بکرێت
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 ١باڵەخانەی تەندروستی تر بە هاوکاری نەکراوی دەمێنێتەوە
بۆشایی ٥١١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

 ٥١١١منداڵی تر پێویستە کوتانی دژی نەخۆشی وەربگرن
بۆشایی ١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی
ئامانجی  :٥دابین کردنی ئاو لە خێوەتگەکان /لە دەرەوەی خێوەتگەکان
دابین کردنی ئاو بۆ  ٢١٤٧١٦ئاوارەی ناوەخۆیی  ٤٤٥٨٩١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان ئاویان بۆ  ١٤٥٨٩١ئاوارەی ناوەخۆیی ئاویان بۆ دابین دەکرێت لە  ٥٥١٨٦٦ئاوارەی ناوەخۆیی تر کە پێویستە ئاو بۆیان دابین
بکرێت .بۆشایی ١.٧ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
خێوەتگەکان
لە خێوەتگەکان و دامەزراوەکانی دەرەوەی دابین کراوە
خێوەتگەکان

ئامانجی  :٠دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە
دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە بۆ  ٥٢١٦٨٦ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی  ٤٨٦٨٩١ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە لە
 ٢١٤٧٦١ئاوارەی ناوەخۆیی
خێوەتگەکان وەردەگرن
خاوێنکردنەوە لە خێوەتگەکان بۆیان دابین کراوە

 ٥٢١٨٦٥ئاوارەی ناوەخۆیی تر لە خێوەتگەکان و لە
دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستیان بە
ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە هەیە.
بۆشایی ٨.٥ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠دابین کردنی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی
خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی کۆمەکیەکانی  ٤٢٨٩١٧ئاوارەی ناوەخۆیی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی  ٤١٤٧١٩ئاوارەی ناوەخۆیی خزمەتگوزاریەکانی کۆمەکی پاك  ٥٧٩٩٩٧ئاوارەی ناوەخۆیی تر لە خێوەتگەکان و لە
پاك و خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی بۆیان دابین و خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی وەردەگرن دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستە هاوکاری
خاوێنی بۆ  ٢١٤٧١٦ئاوارەی ناوەخۆیی
کراون
بکرێن.
بۆشایی ١.٢ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
ئامانجی  :٠دابین کردنی لێهاتوویی لە بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە و ئامێر.
دابین کردنی شارەزایی لە بەڕێوەبردنی باشتری هیچ ئاوارەیەکی ناوەخۆیی بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە
پاشماوە و ئامێر بۆ  ٢١٤٧١٦ئاوارەی ناوەخۆیی
بۆیان دابین نەکراوە
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هیچ ئاوارەیەکی ناوەخۆیی شارەزایی لە بەڕێوەبردنی باشتری  ٢١٤٧١٦ئاوارە ناوەخۆیی تر پێویستیان بە هاوکاری
بەڕێوەبردنی پاشماوە هەیە.
پاشماوە بۆیان دابین نەکراوە
بۆشایی ١.١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

پاشکۆی  :٢پالنی پارێزگای سلێمانی
کۆی پێویستی پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی ٠

بارودۆخی ٥١ی تشرینی دووەم

ئامانجی ٥١ی تشرینی دووەم تاکو ٠٥ی ئادار پالنی بۆ
دانراوە و پاڵپشتی دارایی کراوە

بۆشایی (پێویستی – بارودۆخی ئێستا – ئامانجی پالن بۆ
دانراو)

خۆراك
ئامانجی  :٥هاوکاری خۆراك بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان

هاوکاری خۆراك بۆ  ٥٩٤٤٧٤ئاوارەی ناوەخۆیی

 ٥٩٤٤٧٤ئاوارەی ناوەخۆیی خۆراكی مانگانە
وەردەگرن

هاوکاری خۆراك بۆ  ٥٩٤٤٧٤ئاوارەی ناوەخۆیی هەموو
مانگێك لە ڕێگەی بەشە خۆراك یان پسوولە .سەرچاوەکان بەش
دەکات (تاکو ١٥ی مانگی کانوونی دووەم)

بۆشایی ٥١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠هاوکاری کردن لە چاکبوونەوەی بەرهەمهێنانی خۆراك بۆ جوتیارە هەژارەکان
چااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داهات بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان

نیە

هیچ پاڵپشتیەکی دارایی لەبەردەستدا نیە

ئامانجی  :٠هاوکاریکردنی دەسەاڵتداران لە تەواوکردنی پرۆسەی تۆمارکردنی سیستەمی دابەش کردنی گشتی ئاوارە ناوەخۆییەکان.
ڕێککەوتن لە نێوان ڕێکخراوی پرۆگرامی
تەواوکردنی پرۆسەی تۆمارکردنی سیستەمی دابەش خۆراکی جیهانی و دەسەاڵتداران واژۆکراوە بۆ نیە
ئەوەی هاوکاری بکەن لە تۆمارکردنی سیستەمی
کردنی گشتی ئاوارە ناوەخۆییەکان
دابەشکردنی گشتی بە هێنانی ئامێرەکان

19

هاوکاریکردنی فریاگوزاری ژیان و گوزەران بۆ  ١١١١سەرۆك
خێزان (جوتیارانی کە سەوزە و میوە بەرهەم دێنن)
هاوکاری پاڵپشتی دارایی لەوانە  -٥چااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داهات
و چااڵکیەکانی پەرەپێدانی دەستپێشخەری تایبەت بۆ  ١١١١خێزان
بۆشایی ١.١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

نیە

پەروەردە
ئامانجی  :٥دەستگەیشتن بە جۆری پەروەردە لە ژینگەیەکی پاراستراو بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکانی کە تەمەنیان لە نێوان  ٥٠ – ٠ساڵی دایە (لە هەردوو لە ناو خێوەتگەکان و لەدەرەوەی خێوەتگەکان)
 ٥-٥چاککردنەوە و نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان
 ١١قوتابخانەی داگیرکراو چۆڵکراون

هەموو قوتابخانەکان چۆڵکراون ٥١ ،قوتابخانە
نۆژەنکراونەتەوە

 ١٨قوتابخانە نۆژەن دەکرێنەوە ( ٤١قوتابخانە لە پڕۆسەی

هیچ بۆشاییەك نیە

نۆژەنکردنەوەدان

 ٠-٥دابین کردنی ژینگەکانی فێربوونی کاتی لەوانە پۆلەکانی فابریکی بۆ خوێندن و دابین کردنی پۆلە ڕەشماڵیەکان

خەمالندنێکی  ١٧١١١قوتابخانە بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان
لە نێوان ( )٥٧-٦ساڵ دایە.
 ٩١١١منداڵ لە خێوەتگەکان دان (کە کراونەتەوە و
پالنیان بۆ دانراوە و لە ژێر پەرەپێدان دان)

 ٥لە  ١خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان
قوتابخانەی کارایان هەیە( .دەست گەیشتن
بەپەروەردە بۆ  ١١١قوتابی دابین دەکات)
 ٥٤قوتابخانەی دەرەوەی خێوەتگە (دەست گەیشتن
بە پەروەردە بۆ  ٨٢١١قوتابی دابین دەکات)

 ٢قوتابخانە لە  ١خێوەتگە (خەمالندنی دەست گەیشتن بە پەروەردە کۆی بۆشایی  ٤٤٧١١منداڵ کە داوای دەست گەیشتن بە پەروەردە
دەکەن (لە  ٤١قوتابخانە)
بۆ  ١٦١١قوتابی)؛
 ٤قوتابخانەی بەپەلە داواکراون بۆ دابین کردنی دەست گەیشتن بە
 ٤قوتابخانە لە دەرەوەی خێوەتگەکان (خەمالندنی دەست پەروەردە بۆ مندااڵن .یەك قوتابخانەی دوو دەوامی کە  ٩١١منداڵ
لەخۆدەگرێت کە تەمەنیان لە نێوان ( )٥٧ – ٦ساڵی دایە
گەیشتن بە  ٥٨١١قوتابی)

 ٤٧١١١مندااڵنی دەرەوەی خێوەتگەکانن

بۆشایی ٥ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان لە نێوان( )٥٠ – ٠ساڵی دایە و مامۆستایان/ئاسانکاران خراونەتە ناو وەاڵمدانەوەی پەروەردە

 ٥-٠زیاتر – چااڵکیەکانی ڕێبازی خوێندن لەوانە شارەزاییەکانی ژیان و هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنی کە تەمەنیان لە نێوان  ٠بۆ ٥٠ساڵی دایە
خەمالندنی  ١٧١١١مندااڵنی کە تەمەنی قوتابخانەیان  ٢١١١منداڵ کاردەکەن لە چااڵکیەکانی شارەزایی  ٩١١١منداڵ
هەیە لە نێوان ( )٥٧ -٦ساڵی دایە
لە ژیان و دەروونی کۆمەاڵیەتی
چااڵکیەکانی ڕێبازی خوێندنی زیاتر و هاوکاری دەروونی
 ١١لەسەدای ئەو مندااڵنە کاردەکەن لە چااڵکیەکانی
شارەزایی لە ژیان و دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ (٥٨١١١
منداڵ)

شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان
ئامانجی  :٥چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
چآرەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون پێویستە بۆ  ١٦١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکانن
 ٢١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
 ٦١١١ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی
نیشتەجێبوونیان لە دەرەوەی خێوەتگەکان
وەرگرتووە
ئامانجی  :٠پێداویستیەکانی وەرزی زستانە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە پێویستن بۆ  ٢٤١٥١ ٥٥٥١١١ئاوارەی ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی
ئاوارەی ناوەخۆیی
وەرزی زستانەیان وەرگرتووە
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 ١١١١منداڵ
بۆشایی ٥ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

کۆمەاڵیەتی لە  ٤خێوەتگە و تیمە گەڕۆکەکان بۆ بۆ خزمەتکردنی
قوتابخانەکان.

 ٤٥١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکانن
 ٥١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی هاوکاری شوێنی نیشتەجێبوون لە
دەرەوەی خێوەتگەکان وەردەگرن

 ١٧٧٨١ئاوارەی ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە
وەردەگرن

 ٢٢١١ئاوارەی ناوەخۆیی  ٧١١خێزانانی ئاوارەی ناوەخۆیی)
هێشتا پێویستیان بە چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون هەیە
بۆشایی  ٥٥٥٨١١١ :دۆالری ئەمەریکی

 ٥١٧٥١ئاوارەی ناوەخۆیی ( ٥٧٨١خێزانانی ئاوارەی ناوەخۆیی)
هێشتا پێویستیان بە کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە هەیە.
بۆشایی ٥١٦٦١١٨ :دۆالری ئەمەریکی

تەندروستی
ئامانجی  :٥دابین کردنی تیمە تەندروستیە گەڕۆکەکان  /نۆرینگەکان (کە ئامێری تەواویان الیە) بۆ وەزارەتی تەندروستی

دابین کردنی  ٥١تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان

 ٥تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگە بەرجەستە
کراوە

 ١تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەکان دادەمەزرێن

 ٧تیمی تەندروستی گەڕۆك /نۆرینگەی زیاتر پێویستن

بۆشایی ١٥١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  : ٠دامەزراندنی باڵەخانە تەندروستیەکان لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ڕێگەگرتن و چارەس ەرکردن دابین بکات (لەوانە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی ئافرەتانی دووگیان بە هەماهەنگی لەگەڵ
سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران
دامەزراندنی  ٥١باڵەخانەی تەندروستی لە خێوەتگەکانی  ١نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە خێوەتگەکانی  ١نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان  ١نۆرینگەی تەندروستی گشتی تر پێویستە دابمەزرێندرێن
دادەمەزرێندرێن
ئاوارە ناوەخۆییەکان
ئاوارە ناوەخۆییەکان هەن
بۆشایی ٤.٤١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠کۆی  ٠٠١باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دابین دەکرێت لەگەڵ تەکنەلۆجیا پزیشکیەکان (دەرمان ،کۆمەکیە پزیشکیەکان ،ئامێری پزیشکی ،دەرزیەکانی کوتان).. ،
 ٦١باڵەخانەی تەندروستی کە تەواوی ئامێرەکانیان بۆ دابین  ٤٨باڵەخانەی تەندروستی تر پێویستیان بەوەیە کە ئامێریان بۆ دابین
کۆی  ٥٤١باڵەخانەی تەندروستی پێویستە ئامێریان بۆ  ١٤باڵەخانەی تەندروستی ئامێریان بۆ دانراوە
بکرێت.
دابنرێت
کراوە.
بۆشایی ٤.٨ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠باڵەخانە تەندروستیەکان لە خێوەتگەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە هاوکاری تەندروستی مێشك /و دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
هاوکاری کردنی  ٥١باڵەخانەی تەندروستی بۆ دابین  ١باڵەخانەی تەندروستی لە خێوەتگەکانی ئاوارە  ٦باڵەخانەی تەندروستی هاوکاری دەکرێن
کردنی هاوکاری تەندروستی مێشك و دەروونی ناوەخۆییەکان هاوکاری کراون بۆ دابین کردنی
خزمەتگوزاریەکان
کۆمەاڵیەتی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
ئامانجی  :١مندااڵنی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە تەمەنیان لە خوار  ٥١ساڵیەوەیە لە دژی نەخۆشی سورێژە کوتانیان بۆ کراوە
 ١٨٢١١مندااڵنی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە تەمەنیان لە هیچ لە مندااڵنی کە تەمەنیان لە خوار  ١١٢١١ ٥١منداڵ کە تەمەنیان لە خوار  ١ساڵیەوەیە کوتانی دژی
خوارووی  ٥١ساڵیەوەیە و پێویستە لە دژی نەخۆشی ساڵیەوەیە کوتانی دژی نەخۆشی سورێژەیان نەخۆشی سورێژەیان وەردەگرن.
وەرنەگرتووە
سورێژە کوتانیان بۆ بکرێت
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 ٢باڵەخانەی تەندروستی تر بە هاوکاری نەکراوی دەمێنێتەوە
بۆشایی ٤١١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

 ٨١١١منداڵی تر پێویستە کوتانی دژی نەخۆشی وەربگرن
بۆشایی ٢١١١١ :دۆالری ئەمەریکی

ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی
ئامانجی  :٥دابین کردنی ئاو لە خێوەتگەکان /لە دەرەوەی خێوەتگەکان
دابین کردنی ئاو بۆ  ٥١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی لە  ١٤٤٦٢ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەکان ئاویان بۆ  ١١٤٦٢ئاوارەی ناوەخۆیی ئاویان بۆ دابین دەکرێت لە  ٢٩٧١٦ئاوارەی ناوەخۆیی تر کە پێویستە ئاو بۆیان دابین
بکرێت.
خێوەتگەکان و دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان
دابین کراوە و ئەوانەی لە دەرەوەی خێوەتگەکانن هیچ خێوەتگەکان و لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان
بۆشایی ١.٨ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
هاوکاریەکیان وەرنەگرتووە

ئامانجی  :٠دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە
دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە بۆ  ٢١٦١ ٥١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە  ٥٩١٦١ئاوارەی ناوەخۆیی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە لە
ئاوارەی ناوەخۆیی
خێوەتگەکان و دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان وەردەگرن
لە خێوەتگەکان بۆیان دابین کراوە

 ٨١٢٢١ئاوارەی ناوەخۆیی تر لە خێوەتگەکان و لە
دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستیان بە
ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە هەیە.
بۆشایی ١.٦ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠دابین کردنی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی
خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی کۆمەکیەکانی پاك و
خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی بۆ
 ٥١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی

 ٤٧٩١٧ئاوارەی ناوەخۆیی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و  ١٩٩١٧ئاوارەی ناوەخۆیی خزمەتگوزاریەکانی کۆمەکی پاك و  ٢١١٩١ئاوارەی ناوەخۆیی تر لە خێوەتگەکان و لە
دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستە هاوکاری
بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی بۆیان دابین کراون خاوێنی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی وەردەگرن
بکرێن.
بۆشایی ٥ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ئامانجی  :٠دابین کردنی لێهاتوویی لە بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە و ئامێر.
دابین کردنی شارەزایی لە بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە و هیچ ئاوارەیەکی ناوەخۆیی بەڕێوەبردنی باشتری پاشماوە
ئامێر بۆ  ٥١١١١١ئاوارەی ناوەخۆیی
بۆیان دابین نەکراوە
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هیچ ئاوارەیەکی ناوەخۆیی شارەزایی لە بەڕێوەبردنی باشتری  ٥١١١١١ئاوارە ناوەخۆیی تر پێویستیان بە هاوکاری
بەڕێوەبردنی پاشماوە هەیە.
پاشماوە بۆیان دابین نەکراوە
بۆشایی ١.٥١ :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

