ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

Kurdistan parliament- Iraq

كوردستان ـ هةوليَر

Kurdistan - Erbil

رِاسثاردةى ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة
رِاسثاردةى يةكةم :بؤ حالَةتى ئيَستا
 - 1زياد كردنى بنكةى تةندروستى و تيمى ثزيشكى سوثا و دابةش كردنيان بةثيَى ثيَويستى و دور و نزيكى جةبهةكان.
 - 2دابني كردنى و زيادكردنى ئؤتؤمبيَلى فرياكةوتنى خيَرا (ئةمبوالنس) لة ليواكان و فةوجةكان.
 - 3دانانى بؤكسى (فرياطوزارى سةرةتايى) لة هةموو بازطةكان ،بةثيَى ِريَذةي ثيَشمةرطة.
 - 4دابني كردنى كالَوى ( خودة) لة كاتى جةنطدا ،وة ِريَنماى كردنى ثيَشمةرطة بؤ بةكارهيَنانى كالَوى بةرهةتاو لة كاتة
ئاساييةكانى بةرةى جةنطدا ،بؤ ثاراستنى تةندروستى ثيَشمةرطة لة زيانةكانى هةتاو.
 - 5دابني كردنى ئاوى خواردنةوةى تةندروست بةثيَى ثيَويستى ثيَشمةرطة ،كة ئةوة يةكيَكة لة كيَشة طةورةكانى ثيَشمةرطة،
ضونكة كةمى ئاو خواردنةوة ،ثيسى جؤرى ئاوةكةى ،لةو ناوضة طةرمانة كيَشةى تةندروستى زؤرى بةدواوةية.
 - 6دابني كردنى خواردةمةنى ستاندارد و طةياندنى لةكاتى خويَيدا ،وةبوونى يةكةيةكى تايبةت بؤ ضاوديَرى سةالمةتى
خواردن.
 - 7ليذنةيةكى تايبةت لة وةزارةتى تةندروستى ثيَكبهيَندريَت ،بؤ زوو برِياردان لةسةر ئةو ثيَشمةرطة بريندارانةى كة
برينةكةيان سةختة و ضارةسةريان لة دةرةوةى والَتة.
 - 8دابةشكردنى ثيَداويستى ثزيشكى و دةرمان بةسةر ليواو فةوجةكاندا ،بةشيَوةيةكى ِريَك و ثيَك و بةب َى جياوازى.
 - 9بؤ ثاراستنى ثيَداويستى ثزيشكى سةالمةتى دةرمان ،ثيَويستة لة يةكة سةربازيةكان شويَنى تايبةت يا بارهةلَطرى تايبةت
دابني بكريَت ،بة مةرجةكانى سةالمةتى.
- 11زيادكردنى دةرمالَةيةكى تايبةت بةو ثزيشك و كارمةندانةى لة بنكة تةندروستيةكانى بةرةى جةنطن.

رِاسثاردةى دووةم

بؤ ِريَكخسنت و ثيَشخستنى خزمةتطوزارى تةندروستى لة وةزارةتى ثيَشمةرطة زؤر ثيَويستة بة ِريَوةبةرايةتيةكى كاروبارى
خزمةتى تةندروستى دامبةزريَن وةكو هةموو هيَزةكانى بةرطرى تر لة دةولَةتةكانى دراوسىَ و جيهان بة هةيكةليَكى
ستاندارد و ئةركيَكى ديارى كراو.

 - 1فة لسةفةى ضارةسةرى لة هيَزةكانى ثيَشكةوتوو:

فةلسةفةى ضارةسةرى بو برينداران لة ناو هيَزةكان بة شيَوةيةكى طشتى تةركيز دةكريت كة برينداران ضارةسةر بنب وبة زويرتين
كات بطةرنةوة بو يةكةكانى خوى ,و ئةمةش دةكريَت يان بة ضارةسةرى لة سةنتةرةكانى ثيَشكةوتوو يان طواستنةوة بو نةخوشخانة
ىل بكريَت.
كة ضارةسةرى باشرت َ
بوضوونى زوربةى هيَزةكان و بة تايبةتى هةنديَك هيَزةكانى روذهةالَتى ناظني طرنطى داينة لة سةر ضارةسةركردنى مةيدانى و باشرت
خوى ئامادة دةكةن بو ضارةسةركردنى برينداران لة ناوضةكانى بةرةى جةنط دا ،وجياوازى لة طةل ئةو دةولةتانةى كة ئاسانكارى
طواستنةوةيان هةية و تواناى ضارةسةرى ثزيشكيان هةية ،و ثشت بةسنت لة سةر طواستنةوةى هةموو برينداران جطة ئةوانة ى كة
برينيان سوكة بو سةنتةرةكانى ضارةسةرى لة دواوة مادام وةزعى بريندار دةكريَت بيَتة طواستنةوة لة ريَطاى ئؤتؤمبيَلى بةهاناضوون
يان بة فروكةى طواستنةوةى تايبةت بة فرياطوزارى كة ئامادةكراون بو طواستنةوةى برينداران.

 - 2خزمةتطوزارى ثزيشكى مةشقثيَكراو:
خزمةتطوزارى ثزيشكى مةشقدراو لة هةموو هيَزةكان بةرثرسة لة سةر ضارةسةرى هةموو برينداران ونةخوشةكان تا تةواو
ضارةسةر دةبن ،بةالم ذمارةى تةواوى كارمةندانى بسثور كةمن لة كوردستاندا ،ولة بةر ئةم ئةطةرة دةبىَ هاوكارى بةرايى بكريَت لة
الى رةفيقى بريندارةوة ،ومةشقدانى هةر تاكة كةسيَك لة ناو هيَزةكانى جةنط لة سةر بنةمايى بةهاناضوونى بةرايى يةك(اسعاف
االوىل) كةلة بنةماى زور طرينطة وثيَويستة ئةم فريكردنة ببيتة بةشيَك لة كارنامةي مةشقدانى سةربازى وجطة لةبةرضاو طرتنى
ثسثؤرى .جةنطى ومةشقكردن لة سةر ضةك.
 - 3مةشق ثىَ كردنى ثزيشك و ياريدةدةرى ثزيشك و برين ثيَضةكان بةشيَوةيةكى باش كة ئامادةبن بؤ جيَبةجىَ كردنى ئةركى
خؤيان لة ماوةى جةنطدا وة خزمةتطوزارى سةربازى بة شيَوةيةكى طشتى شياو بيَت بؤ دانانى برِيارى طوجناو لةسةر بارودؤخى
برينداران و جوالَندنى سةنتةرةكانى بة هاناضوون ،هةروةها ئؤتؤمبيَلةكانى مةيدانى و نةخؤشخانةكانى مةيدانى .....هتد.
هةروةها ثيَويستة ثزيشك مةشقى ثىَ بكريَت لةسةر هونةرى سةركردايةتى لة كؤليذةكانى سةربازى ثيَش بةريَوةبةرايةتى
سةركردايةتى بنكةكانى ثزيشكى ض بنكةى سةربازى ب َى يان لة مةيدانى جةنطدا بيَت.

 - 4ريَكخستنى ثشتيوانى ثزيشكى :
لة كاتى ريكخستنى ثشتيوانى ثزيشكى لة مةيدانى جةنطدا ثيَويستة تةركيز بكريَت لة سةر يةكةم ئاراستة بو ضارةسةرى برينداران
لة نزيكرتين بنكةى ثزيشكى لة مةيدانى جةنط (نوذداريَك ب ثلةى ئةفسةر وبةهاوكارى لة طةل ذمارةيةكى كةم لة هاريكاران بنكةى
ثزيشكى مةيدانى بةريَوةدةبن ) دا كو بريندار بطةريَتةوة بو يةكةى خوى دواى ضارةسةرى يان بهيَتة طواسنت بو ذورةوة ثشتبةسنت
لة ريذةى برينداربوونى .
بةالم ئاراستةى دووةم كة ناسراوة بة نشتةرطةرى لة ماوةى شةش كاتذميَر دا و هاتية ثةسةندكردن لة جيهاندا وبريتية لة ئةو
بريندارانةى كة ثيَويستيان بة نشتةرطةرى هةية و زوربةيان بريندارى مةيدانني ودةليظةى ضارةسةريكردنى باشرتة لة شةش
كاتذميَرى كة رويداوة.
ئاراستةى دووةم هةلدةستيت لة بةينى ليوا وسوثا  ،بةالَم ئاراستةى سييةم ثيَكدةهيَت لة نةخوشخانةكانى مةيدانى لة سةر ئاستى
هيَزةكان ولة ثشت سنورى ناوضةكانى ثشتةوة بو سوثا  ،و ئاراستةى ضوارةم كة هةموو نةخوشخانةكانى دةولةت بة سةر هيَزةكانى
ضةكدار يان وةزارةتى تةندورستى لة خوى دةطريَت .

 - 5ريَكخستنى يةكةكانى لةشكةرى:

بو ضارةسةركردنى ثزيشكى لة ئاراستةى دووةم دا هةموو كات ثيَويستى بة ترومثيَلى هاناضوونى مةيدانى هةية وئةمةش بةشيَكة لة
ليوا يان سوثا و هةذمارى ئةو تروثيالنةش ديارى نية وديَنة دةستنيشانكردن لة دويف ثيَويستى بونىَ ،و ترومثيَلةكانى بة
هاناضوونى ييَن مةيدانى هةلَدةسنت بة دابينكردنى ثيَشكةش كردنى فرياطوزارى خيَرا و نةشتةرطةرى بوذاندنةوة و ثاراستنى ذيانى
برينداران تا طةياندنيان بو نةخوشخانةى لةشكةرى.
وتيمى نشتةرطةرى منونةيى ثيَك ديَت لة نشتةرطةر و نذدارى سرِكردن وئةفسةرى برينثيَض يان ئةفسةرى مةشقدراو ولة طةل سىَ
هاريكارى نشتةرطةرى بسثور ونوسةر وهاريكارى ثزيشك بو ريَكخستنى نشتةرطةرى بوذاندنةوة ودةبيَت ئةم تيمة شياوى
جوالَندنةوةى بة ثةلة هةبيت وهةموو ثيَداويستى لة طةليان بن بو دانانى خيوةتى مةيدانى وبو كردنى نشتةرطةرى وهةروةها
هةلطرى هةموو ثيَداويستى وكةرةستةكانى ثزيشكى بن كة بةشى ثةجنا نشتةرطةريان هةبيت .
بةالَم نةخوشخانةى مةيدانى منوونةى بةشى  111تةخت و  2تيمى نشتةرطةرى هةية و ئةم يةكة ثزيشكة طةورةية لة طةل
هيَزةكان دةبيت وةكو نةخوشخانةى مةيدانى لة هةر تيميكَ و ئةم نةخوشخانة شياوى كردنى تيشكى سينى ودابني كردنى
طواستنةوةى خويَن هةية .
ونةخوشخانةى طشتى كة بةشى  211تةختى هةية وشياوى هةموو نشتةرطةريان هةية وثيَشكيَشكردنى ضارةسةرى ثزيشكى بو
نةخوش و برينداران وئةم جورة نةخوشخانة تيميَن نشتةرطةرييَن تةواو لة خو دةطريَت و زوربةيان ثيَك ديَن لة سةنتةرى تايبةت
بو ضارةسةرى سوتاندن و برينةكانى سةر وسينط ولة بةر ئةم ئةطةرانة شياويَن نةخوشخانةى طشتى زور باشرتة و شياويَن
ضارةسةرييىَ طةورترة لة نةخوشخانةى مةيدانى .

 - 6ثوليَنكردنى برينداران :
سيستةمى ريَزكرنى كةيسةكانى نةخوشى لة ثيناو ئةولةويةت ثىَ دةووتريَت سيستةمى دةسبذيَركردن و بة ثيَرابونى نوذداريَك بة
ثلةى ئةفسةر لة سةنتةرى ثيَشوازى وشياوى دةركردنى حوكمى ثزيشكى دروست هةية وجياكردنةوةى ئةو كةيسانةى بتنوانيت
طواستنةوةى بو بكريَت وبربيتة سةنتةرى ضارةسةركردن لة ناوضةكانى ثشتةوة و ئةو بريندارانةى كة تةنها ثيَويستى بة
بوذاندنةوةية.

 - 7ضولَكردن و(امدادات) ثزيشكى:
هةلَطرتن وطواستنةوةى برينداران لة ئاراستةى بةرةى جةنط لة ريَطاى ترومثيلى بةهاناضوون وفروكةكانى هيليكوثتةر دةبيَت ،
وثيَويستة خزمةتطوزارى ترومثيَلةكانى بةهاناضوون لة ناوضةكانى بةرةى جةنط دا لة ئاستيكى زور بةرز دا بن دابينكرابيَت لة
كةل و ثةىل ثزيشكى طرنط بو هاوكارى كردن و رِزطار كردنى ذيانى برينداران .

 - 8بذيَوى(خوراكدان ):
هةر هيزيك لة جيهاندا ثشت بةستة لة سةر سيستةميكى خوراكدان بؤ لةشكةرةكانى خوى وثيَك دهيَت لة هةموو جورةكانى
خواردن كة ثيَويسنت بؤ هاوكاريكردنى لةشكرى لة ماوةى مةشقدانى قورسدا وبىَ طومان ئةو خواردنانةى كة ثيَشمةرطة دةخيوات لة
ماوةى جةنطدا جياوازة لة طةل ئةو خواردنى بوى ئامادة دةكريَت لة ماوةى مةشقدانى دا  ،لة ماوةى جةنطدا ثيَويستة ثشت بةستنب
لة سةر خوراكدانى ثاريزراو لة ناو قوتى لةطةل بوتلى ئاوى تةندروست و يةك ليرت و نيو بيَت.
 - 9دابني كردنى كالَوى خودة بؤ كاتى جةنط و كالَوى بةرهةتاو بؤ كاتى ئاسايى ثاسةوانانيدا لة بةرةى جةنطدا.

