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 كشتوكاڵ و پیشە سازى
كشتوكاڵى

 تواناداركردنى كە رتى تایبە ت بۆ
گە شە كردن

پاراستنى ژینگە  



 كشتوكاڵ و پیشە سازى
كشتوكاڵى

 دابینكردنى ئاسایشى خۆراك بۆ خە لَكى
 هە رێمى كوردستان، بوژاندنە وه ى ئابورى

 بۆ جوتیاران، و بوژاندنە وه لە  رێگاى
 هە نارده كردنى بە رهە مى كشتوكالێ و خۆراكى

خۆمان 

باشتركردنى بە هره ى جوتیاران  •

باشتركردنى ژینگە ى وه بە رهێنان لە   •
كشتوكاڵ

باشتركردنى ئاودێرى بۆ كاراكردنى  •
بە رهە مهێنانى كشتوكاڵى



چاككردن و بە ڕێوه بردنى زه وى  •

پە ره پێدانى ژێرخان بۆ پیشە سازى  •
كشتوكاڵى 

باشتركردنى بە رده ستبوونى ئامار و  •
زانیارى كشتوكاڵى 

ئە نجامدانى چاكسازى یاسایى لە   •
كە رتى كشتوكاڵ 

كە مكردنە وه ى ساختە كاریە كان لە   •
نرخى بە رهە مە  كشتوكاڵیە كان

پە ره پێدانى تواناكانمان بۆ هە نارده كردن  •



 تواناداركردنى كە رتى
 تایبە ت بۆ
گە شە كردن

 كە رتى تایبە تى  جۆراوجۆر و فره 
 بوار كە  بە  ڕووى
جیهاندا كراوه بێت 

باشتر کردنی ژینگەی یاسا و  •
ڕێساكان بۆ کەرتی تایبەت

پێشكە شكردنى وااڵبوونێكى زیاتر بە   •
ڕووى ئابوورى نێوده وڵە تى

باشتركردنى سستمە كانى بانككردن و  •
دارایى



باشتر کردنی كردارى تۆماركردن و  •
بە كارهێنانى زه وى

دروستكردنى ناوچە یە كى تایبە ت بۆ  •
پە ره پێدانى ئابوورى 

كردنە وه ى ده رفە ت بۆ پڕۆژه ى  •
بچووك و مامناوه ند

فراوانكردنى ده رفە تى كاركردن بۆ  •
ئافره تان 

بە  تایبە تیكردن و هاندانى كە رتى تایبە ت  •
لە  بە شداریكردن لە  ئابوورى 

پێشخستنى گە شتیارى هە رێمى  •

زیاتر بە رده ستە كردنى ئامار و زانیارى  •



 پاراستنى
ژینگە  

دابینكردنى ژینگە یە كى تە ندروست و 
پارێزراو، لە گە ڵ ئاو و خاك و

هە وایە كى پاك بۆ نە وه كانى داهاتوو، 
كە  ببێتە  هۆى گە شە كردنى ئابوورى  



 بە رزكردنە وه ى هۆشیارى •
ژینگەیی 

پە ره پێدانى باڵە خانە ى وزه  پارێز •

بە هێزكردنى یاسا و ڕێساكان و  •
سە پاندنیان

ده ستكردن بە  ئە نجامدانى  •
هە ڵسە نگاندنى كاریگە رى ژینگە یى

پە ره پێدانى ستراتیجێك بۆ گونجان  •
لە گە ڵ گۆڕانى كە ش و هە وا

پشتگیریكردن لە  كۆمە اڵنى  •
پاراستنى ژینگە 

باشترکردنی ژینگەی شارستانى •


