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  ئھنجوومھنی پار�زگھ ئھمھ ئھکات

Detta gör landstinget

کھمئھندامان وە ) کاروباری( وە تھندرووستی، چاود�ری ددان، چاالکی –ئھنجوومھنی پار�زگھ بھم کارانھ ھھ�دەست�ت، چاود�ری نھخۆشی 
ئھنجوومھنی پار�زگھ خھرجی ھاتووچۆی بھکۆمھڵ بھ .  ئھوانھی لھ پار�زگھکھ دانیشتوونبۆ) گشتی(کارکردن بۆ تھندرووستی گھلی 

.وە شھمھندەفھر لھن�وان سھنتھری شارەوانیھکانی پار�زگھدا وە بھسھر سنوورەکانی پار�زگھشدا دەدات)بوس(پاس
. تی وە مزی چاود�رییھوە د�ت بھب� مھبھستی قانزاجکردن بھڕ�وەدەبر�ت وە بھتھواوی خھرجی لھ کھرتی گشکاروبارەکھ

 وە –ئامانجی چاود�ری نھخۆشی : " وە تھندرووستیدا ھاتوە–بھرپرسیار�تی ئھنجوومھنی پار�زگھ لھ یاسای چاود�ری نھخۆشی 
چاود�رییھکھ بھڕ�زەوە . تھندرووستی، تھندرووستیھکی باشھ وە چاود�رییھکھ کھ بھ ھھمان ھھلوومھرج بۆ دانیشتوان ل�کچوب�ت 

ئھو کھسھی کھ پ�داویستی . مو مرۆڤھکان کھ بھھاییان ل�کچوە وە بۆ مرۆڤھ تاکھ بھھاییدارەکھ پ�شکھش بکر�تبۆ ھھ
ھھرەگھورەی 

." وە تھندرووستی ھھیھ دەب�ت لھ چاود�ریدا پ�شنۆبھت بخر�ت–بھ چاود�ری نھخۆشی 

ئامانجھکان
، ئامانجھکانی ئاراستھڕێ و )خھونھکان(وومھنھ، دیدەدوورەکان پالنھکھی ئھنجوومھنی پار�زگا، کھ دۆکوم�نتی پالندانانی ئھنج

.ستراتیژییھتھکان بۆ ماوەی پالندانانھکھ دیاری کراون
 دا باشترین تھندرووستی لھ جیھاندا ٢٠٢٠ڤ�ستھربۆتن لھ سا�ی : "ئھنجوومھنی پار�زگا دید�کی دووری ھھیھ کھ بھرز ئھڕوان�ت

."و تھندروستترین دانیشتوانیی ئھب�ت
:سیاسھتمھدارەکان ئھم چوار ئامانجانھیان بۆ ئاراستھڕ�ی ئھنجوومھنی پار�زگا داناوە

تھندروستی باشتر و یھکسانتر●   
چاود�ری باش و یھکسان●   
الیھنھکانی ھاوکاریی چاالک و نو�داھ�نھر●   
خاوەنکاری ڕاک�شھر●   

چاود�ری سھرەتایی، خزمھتگوزاری، : ی پار�زگا دابھشکراوەئھنجوومھنی پار�زگا بھسھر چوار ناوچھی چاالکی سھرتاسھری
.چاود�ری ددان و چاود�ری نھخۆشی

سیاسھتمھدارانی لھالیھن گھلھوە ھھ�بژ�دراو سھرکردایھتی دەکھن
ڵ  لھڕوی جیوگرافییھوە لھگھوە کھ سیاسیھ )بھڕ�وەبھرایھتی (سھرکردایھتیکھ ئھنجوومھنی پار�زگھی ڤ�ستھربۆتتن ڕ�کخراو�کھ 

 لھالیھن خھ�کی ڤ�ستھربۆتتنھوە بھ ھھ�بژاردنی سیاسیی گشتی )کاروبارەکھ (ھھرەزۆری چاالکییھکھ. پار�زگھکھدا یھککھوتۆتھوە
.سھرکردایھتی دەکر�ت

 ئھنجوومھنی پار�زگھ لھسھر )بھڕ�وەبردنی کاروباری (ش�وازی ھھ�بژ�ردراوە متمانھپ�کراوەکان بۆ سھرکردایھتیکردنی چاالکییھکانی
 بھرپرسیاریھتیھکھ لھ یھتی دابھشکردنیچۆن. راوەھدارەکان وە فھرمانبھرەکان بنیاتنبناغھی دابھشکردنی بھرپرسیاریھتی لھ ن�وان سیاسھتم

.ڕ�ساکانی ئھنجوومھنی پار�زگھدا ڕووندەکر�تھوە
ھنجوومھنی پار�زگھ دەکھن وە ب�یاردەگرن لھسھر ئھو گھی داڕشتنی ئامانجھکان بۆ ئ�سیاسھتمھدارەکان سھرکردایھتی لھڕ

لھسھرکردایھتییھکھدا ئھوەشی تیدایھ کھ ب�یار لھسھر چوارچ�وەی ئابوری وە مھرجھکانی . ئاراستھبوونھی کھ دەیانھو�ت چاالکیھکھ ھھیب�ت
بھش�کی گرنگی تریش ئھوەیھ، کھ . )بھڕ�وەبردن ب�یاردان لھسھر چوارچ�وەی ئابووری و مھرجھکانی تر لھخۆ ئھگر�ت (تر بگیر�ت

.دابینکردنی پ�داویستی ھاو�تیان بکر�نچۆنیھتی  وە )کاروبارەکان (بھدواداچوون لھسھر ئامانجھکان وە چاالکییھکھ
، پارتی ٩ کورسی، پارتی مۆد�رات ٣٠سۆشیال دیمۆکراتھکان .  پارتی سیاسی ھھنھھشتلھ دەسھ�تی با�ی ئھنجوومھنی پار�زگھدا، 

. کورسی٣ و دیمۆکراتھ سویدیھکان ٤، پارتی ژینگھ ٤، مھسیحییھ دیمۆکراتھکان ٦ ، پارتی گھل ٦، پارتی سھنتھر ٩و چھپ�ە



لیژنھ سیاسیھکان  
 وە چاود�ری )گشتی ( وە چاود�ری نھخۆشی، لیژنھکانی تھندرووستی گھلی–ژنھی تھندرووستی ی لھپ�ش ھھموانھوە ل–لیژنھ سیاسیھکان 

.  بھستھری گرنگن لھ ن�وان ھاو�تیان وە سیاسھتمھدارەکاندا– لیژنھی پھککھوتھیی وە وەگھڕھ�نانھوە بۆ ژیانی ئاسایی سھرەتایی ھھروەھا
ئھوان .  وە چاود�ری ددان بکھن- ، نھخۆشی-  لھسھر دۆخی تھندرووستی وە پ�داویستی تھندرووستی)ھھ�سھنگاندن (ئھوان دەب�ت دادوەری

  . لھسھر ئھوە بکھن کھ ئایا ھاو�تیان ھھستیان بھرامبھر دابینکردنی پ�داویستییھکانیان چۆنھ)گاندنھھ�سھن (دەب�ت ھھروەھا دادوەری
ی ت پالنی ئھنجوومھنی پار�زگھ وە دۆکوم�نلھسھر دان�یارب   لیژنھکان زەمینھی کارکردن بۆ دەسھ�تی با�ی ئھنجوومھنی پار�زگھ پ�ش 

لیژنھکان ھھروەھا ھاریکاری لھگھڵ شارەوانیھکاندا، ڕ�خراوەکانی . )سازدەکھن (ھن ڕادەستدەک)بھڕ�وەبردنی تر(سھرکردایھتی تر
.کارووباری نھخۆش وە چھندینی تر دەکھن

ھتمھدارەکانتھوە بگرەسپھیوەندی بھ سیا
    .پار�زگھ ھھن se.vll.wwwھھ�بژ�ردراوە متمانھپ�کراوەکانی ئھنجوومھنی ) بھ(بۆ ) پھیوەندیکردن(ل�رەدا زانیاری پھیوەندیکار

.زانیاری پھیوەندیکار نیشان بدە
politiker/insyn-och-politik/Startsida/se.vll.www://http
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