
 فۆرمی داواکردنی پڕۆژە -۱ھاوپێچ 
 

 فۆر� داوا�ردیف پڕۆژە
از�ک. ئەو ر پ�شن�تکا�ە ئەم فۆڕمە بە وردی بخ��نەوەوە و پڕ بکەوە. ئەم ئەندازە و زان�ار�انەی نێو ئەم فۆڕمە مەرجە بۆ هە

ێ بەشبوون�ان دێتداوا�ار�انەی کە پابەند نابن بەم ئەنداز�ەوە �اخود بە هۆی کە� زان�ار�ەوە؛ڕاستەوخۆ  ە سەر. مەتر� یب
 پەڕە) ٢٠(ئەو�ەڕی ژمارەی پەڕەکان بگاتە 

 
 .زان�اری گشیت ١

 
ێ کورت ب�ت، وورد وئاماژە بە ئامانجە  ناون�شاین پڕۆژە ئەیب

 سەرەکی�ەکاین �اخود چاال��ا�ەین پڕۆژەکە بدات
 ناون�شایف پڕۆژە

ێ ئەک��ت  جوگرا�ف پڕۆژەڕوو�ەری  ڕوو�ەری ئەو پڕۆژە�ەی لئێی جێبە�ب
 ما�ن مرۆڤ □

 
 حوکمڕاین باش □

 
 مافە ژ�نگە�ەکان □

 

 ناوەندی مژار
 

 سوودمەندەکان 
 ناوی داوا�ار(ەکان) 

 

 ناون�شایف تەواوی داوا�ار
 پۆست ئەدرەس -
 تەلەفۆن -
 ئ�م�ڵ -
 و�ب سا�ت -

 

 کە� پەیوەند�دار
 ژمارە م��ا�ل -
 ئ�م�ڵ -
 تەلەفۆن -

نامەی هاو�ەشەکایف تری پڕۆژە، لەگەڵ ڕ�ککەوتن  
/ ئەگەر هە�ە  هاو�ە�ش

 

 پۆست ئەدرەس-
 تەلەفۆن

 ئ�م�ڵ
 و�ب سا�ت

او بڕ  تەواوی بودجەی خەمڵێ�ف
 بڕی داوا�راو لە پڕۆژەی تەت��ڕ 
 بەرواری پ�شکەش کردن 

 
 .وەس�ف پڕۆژە٢
 

و دەر�ارەی جئێی ڕو  و دروسئت باس لە داخواز�ەکەت بکات. ( ئەو زان�ار�انە بخەوسف�� کوریت داوا�ار�ەکەت بکە کە ڕووین 
سەرەن�ب کەرت، ئامانجەکان، چاال�ی�ە سەرەکی�ەکان، سەرما�ەی پێ��ست، و ناوی/وەس�ن ئەو ڕوو�ەرەی کە 

 سەرما�ەکەی �ێ ج�گ�ی ئەک��ت)



 .ڕوونکردنەوەی پڕۆژە/ پەیوەندی
 

مارە و داتا پ�شکەش  ا�ەوە (ژ وەس�ن دۆ�ن ئ�ستا بکە. پێ��سئت و ک�شەکان بنووسە کە مەرجە چارەسەر بک��ت لە ڕ�گای سەرم -
 کە ئەگەر بەردەستە)

ئاماژە بە هەر پالن�� بەرچاو بدە کە لە ئاسئت ن�شت�ماین و ئ�قل�� و/�ان ناوخۆیی پەیوەندی هە�ە بە کارەکە �ان وەس�ن  -
 چۆن�ەیت پەیوەندی کارەکە بکە بە پالنەکانەوە. 

وئەولەو�ایت پانگ�شت نامەی پ�شن�ازەکان. تکا�ە هەوڵ بدە ووردەکاری بکە بە ئامانج (ەکان)  وەس�ن پەیوەندی کارەکە -
 ڕوونکردنەوەکەت بخەیتە ڕوو. 

 
 .وەسف کردیف گرویپ ئامانج٤
چۆن ئەم کارە  و  وەسف و پێناسەی گرو�ەکاین ئامانج بکە لەگەڵ کۆتا سوودمەندەکان، پ�داو�ست�ەکان�ان و کۆسپەکان -

 چارەسەری پ�داو�ست�ەکان�ان ئەکات
 وسف�� هەر �ەک لە گرو�ە ئامانج کراوەکان بدە لەگەڵ کۆتا سوودمەندەکان (بە ژمارە ئەگەر ئەک��ت) -

 
  .ئامانج و بابەتە د�ار�کراوەکان٥
 
ن بە �پ ئەکەی لە ڕ�گەی ئەم پڕۆژە�ەوە؟-  پ�شبیئن گە�شنت

 
 .ئەنجامە چاوەڕوانکراوەکان٦
 
کردین دۆ�ن گرو�ەکاین ئامانج و کۆتا  ئەنجامە د�ار�کراوەکان شئی بکەرەوە کە چاوەڕوان- ئەک��ت وچۆن�ەیت باش�ت

ێ بۆ تۆ؛  سوودمەندەکان لە ڕ�گەی ئەم کارەوە. کۆتا  کار�گەری �پ ئەیب
 

 .وەسف�� ووردی چاال�ی�ەکایف پڕۆژە٧
 
�تە بەر بۆ بەرهەمهێناین ئەنجامەکان، - اردین هپێناسە و وەس�ن هەموو چاال�ەی�ەک بە ووردەکار�ەوە بکە کە ئەگ�ی � ۆکاری هەڵ�ب

 ئەم چاال�ی�ە بخە ڕوو لەگەڵ د�ار�کردین ڕۆ�ڵ بووین هەر هاو�ش�ک لەم چاال�ی�انە. 
 

 بەخشینە گەورەکان تەن�ا ئەو کارانەی پ�شن�از کراون).شێوازنا� (بۆ ٨
 
ێ کردن و لۆژ�� هەر شێوازناس�ەک. -  ڕ�کارەکاین جێبە�ب
. پڕۆسەکاین بە دوا داچوون و هەڵسەنگاندین -  دەرە� و ناوخۆیی
تداران وهتد. -  ڕۆڵ و بەشدار�کردین کارەکە لە خاوەن بەش و ال�ەنە ج�اوازەکان ،گرو�ەکاین ئامانج، دەسە�ڵ
پ�کهاتەی ڕ�کخراوەیی و ت�مە پ�شن�ازکراوەکان بۆ جێبەج�کردین ئەم کارە (بە پئێی وەز�فە: پێ��ست بە نووسیئن ناو کەسەکان -

 نا�ات)
 بۆ دڵن�ابوون لە دەرکەوتوویی کارەکە. پالین چاال�ی�ەکان -
 

 .پالیف چاال�٩
 ماوە و�ێوەری کارنامە بۆ جێبەج�کردین کارەکە-

 
 .لۆژ�� چوارچێوەی کار(تەن�ا بۆ بەخشینە پ�شن�ازکراوە گەورەکان)١٠

 
 لە بە�� هاو�ێچ چوارچێوەی کاری لۆژ�� پڕ بکەوە-

 پ�شن�ازکراوە گەورە و مام ناوەندەکان).بەردەوامیی پڕۆژە ( تەن�ا بۆ بەخشینە ١١



 
کردین �اسا�ان، کۆدی  ێ بۆ باش�ت ئەگەر  ئەک��ت وەس�ن کار�گەری چاوەڕوان کراوی کارەکە بکە بە داتا پێواین (ڕ�خۆشکەر ئەیب

 ڕەفتار، شێوازنا�، هتد.)
 

ە�ەک جۆرەکاین مەتر�؛  ، ش�کاری مەتر� و پالین پ�شبیئن نەکراو پ�شکەش بکە لەگەڵ زنج�ی  بە کوریت
چۆنی�ەیت بەردەوامئی ئەم کارە بکە دوای تەواو بوون. ڕەنگە پێ��ست بە دوا داچونەوەی چاال�ی�ەکان لە خۆ بگ��ت، 

، پالین پەیوەندی�ەکان.  �ەی نێوکار، خاوەندار�ەیت � ات�ی  س�ت
 

 جەبوود
 UPP بوودجە، ئەو بڕەی داوا کراوە لە 

 ی فا�لەکە دا ل�او٢فۆڕ� بوودجە پڕ بکەوە کە لە هاو���پ 
 

 زان�اری دەر�ارەی داوا�ار
 

ی پ�کهاتەکە بکە؛ ئەزمووین پ�شووتری  بە کوریت و ڕووین وەس�ن پ�کهاتەی ڕ�کخراوەکەت بکە؛ س�ستە� دارایی و کارگ�ێی
ە کردن بە ناو، ماوە، بڕ و بەخشەری پڕۆژە. تکا�ە پڕۆفا�ل�� کوریت هەر کارمەند�ک پ�شکەش جێبەج�کردین پڕۆژەکان و ئاماژ 

 بکە کە پ�شپێئن ئەکرێ بەشداری جێبەج�کردین پڕۆژەکە بکات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 چوارچێوەی یاسایی -۳ھاوپێچ 
 

 چوارچێوەی لۆژ��
کانەمان�گ�  لماندنەس کایف ەگاچار ڕ�و  ەچاو ەڕ س   بە شێوە�ە� کە  بەجێهێنانپێوەرەکایف  

 بابەت�انە سەلمێندراون
ردانەو ێستەد ��ژ ۆ ل   

 

تکا�ە ل�سئت سەرچاوەکاین سەلماندین هەموو 
 پێوەر�ک بنووسە

 
؟ ن  سەرچاوەی زان�اری ئەو پێوەرانە چنی

 
 

ەر بدە بۆ ه بەهای ئامانجەکەتکا�ە ئاماژە بە 
 پێوەر�ک لەم ستوونەدا بدە کە بۆت بکرێ

 
ن کە پەیوەستە بە  ئەو پێوەرە سەرەک�انە چنی

 بابەتە گشتی�ەکان؟
 

ە  تکا�ە ب�اننووسە و ب�انژم�ێی
 

ئەو ئامانجە فراوان و گشتی�ە چ�ە کە ئەم  
 کارە پ�شکە�� ئەکات؟

 
 "١"ناون�شاین بابەیت  – ١ب 

 
 "٢"ناون�شاین بابەیت  – ٢ب

 

 بابەتە گشتی�ەکان

ن لە  ئەو فا�تەر و مەرجانە چنی
یت سوودەمەند   دەرەوەی دەسە�ڵ
ن بۆ ئەنجامداین ئەو  کە پێ��سنت

 بابەتە؟
 (مەر�ب دەرە�)

 
ێ بە هەند  �پ مەترسی�ەک ئەیب

�ت؟  وەر�گ�ی
 

ن کە هە�ە �ان  سەرچاوەی زان�ار�ەکان چنی
 ئەکرێ ک��ک��تەوە؟

 
ن بەم ڕ�گا  پێ��ستەکان چ�ە بۆ گە�شنت

 زان�ار�انە؟
 

�پ پێوەر�ک بە ڕووین ن�شاین دەدات کە 
اوە؟ ێ هێ�ن  بابەیت کارەکە بە�ب

 
 تکا�ە ل�سئت ئەو پێوەرانە بکە وەک خوارەوە: 

 
 ": بەهای ئامانج١ب د. " پێوەر 

 
 ": بەهای ئامانج٢ب د. " پێوەر 

 

ن کە ئەم کارە بە  ئەو بابەتە تایبەتانە چنی
ێ پ�شکە�� بکات بۆ ن�از  ە بەجئێی بهێئن

 بابەتە گشتی�ەکان؟
 "ناون�شاین بابەتەیت د�ار�کراو" -ب د

 بابەتە د�ار�کراوەکان

ن کە  ئەو مەرجە دەرکی�انە چنی
ێ تا دەرئەنجامە  ێ هەیب دەیب

چاوەڕوان کراوەکان لە کایت 
�ت؟  خ��دا بەدەست بهێ�ن

 

؟ ن  سەرچاوەی زان�اری ئەم پێوەرانە چینی
 

 نمونە: 
 

 هتد) ١٫٢،٢٫٣(پێوەر  ١سەرچاوەی 
 ١: سەرچاوە  ١٫١�ان پێوەر 
 ١: سەرچاوە ١٫٢سەرچاوە 

 

ن کە بەکارد�ت بۆ  ئەو پێوەرانە چنی
پێوانەکردن کە ئا�ا تا چەن کارەکە ئەنجامە 

ێ هێناوە؟  چاوەڕوان کراوەکاین بە �ب
 

تکا�ە ل�سئت ئەم پێوەرانە بکە بۆ هەر 
 دەرئەنجام�ک: 

 )١ای ئامانج(ئ" : بەه١"پێوەر  ١٫١
 )٢(ئ  " : بەهای ئامانج٢"پێوەر  ١٫٢

 
  
 

1.3… 
 )٢" : بەهای ئامانج (ئ١"پێوەری  ٢٫١

ئەو ئەنجامانەی کە دەرچووی/ ئا�ا� 
�ارمەت�دانن بۆ بەجێهێناین بابەتە 

 د�ار�کراوەکان
 

 "١" ناون�شاین ئەنجا�  -١ئ 
 

 "٢ئەنجا� " ناون�شاین  -١ئ 

ئەنجامە چاوەڕوان  
 کراوەکان



 

 "٢" : بەهای ئامانج "ئ٢"پێوەری  ٢٫٢

ن   ئەو مەرجە پ�ش وەختانە چنی
ێ بک��ت پ�ش ئەوەی   کە دەیب

ێ بکات؟  کارەکە دەست یپ
 

�پ مەرج�ک لە دەرەوەی 
یت ڕاستەوخۆی  دەسە�ڵ

ێ بە دی  سوودمەندە کە دەیب
ب�ت بۆ جێبەج�کردین چاال�ی�ە 

 داڕ�ژکراوەکان؟

سەرچاوەی زان�ار�ا�ەین بەرەو��شجووین  
؟ ن  کارەکە چینی

 
 

 ت�چوون
 

؟ ێ ێ ئە�پ  کارەکان چەندی یت
 

اون؟  چۆن پۆڵێ�ن
 

 (لە بوودجەدا دابە�� بکە بۆ کارەکە)
 
 

 ڕ�گاچارەکان
 

ن کە داوا�راون بۆ  ئەو ڕ�گچارانە چنی
جێبەج�کردین ئەم چاال��انە، بۆ نمونە  

کارمەندان، کەرەستە، ڕاهێنان، شت ومەک، 
  ش��ئن کارکردن و هتد. 

 
 

 
ن کە ئەنجام ئەو  چاال�ی�ە سەرەکی�انە چینی

دەدر�ن بۆ بەرهەم هێناین ئەنجا� 
 چاوەڕوان کراو؟

 
(چاال�ی�ەکان دابەش بکە چەند گرو��ک 

 بە پئێی ئەنجام وژمارە و وەک هاتوو: 
 

 )١"ناون�شاین چاال�" (ئ ١٫١چ
 

 )١" (ئ٢"ناون�شاین چاال� ١٫٢چ
 

(ن�مچە چاال�ی�ەکاین کە ڕەنگە دروست 
 هتد) ١٫٢٫١ب�ت ئ

 )٢) (ئ١" ناون�شاین چاال�  – ٢٫١چ 
 

 )٢" ناون�شاین چاال�" (ئ -٢٫٢چ 
 

 چاال�ی�ەکان



 

 زانیاری گشتی لھسھر الیھنی یاسایی -٤ھاوپێچ 
 

 ال�ەیف �اسایی 
        
       
   
       

 

 ناو 
 

       

 
ئەدرەسەکاین  

بەپر� 
 ئۆف�س

       
 شار  
       
 شاروچکە  
       
       
 تەلەفۆن  م��ا�ل  
       
 ئ�م�ڵ  

 
ن��نەری    ناو ڕۆڵ   ئ�مزا

 �اسایی 
        

 

 
�تەوە لەگەڵ ک���ە� بەڵگەنامەی تۆمارکردن ێ تەواو بک��ت و بگەڕ��ف  ئەم فۆڕ� "ال�ەیف �اسای�ە" دەیب

① 



 

 ناسنامھ داراییھکان – ٥ھاوپێچ 
(نمونەی بەڵگەنامەی بان� ئەگەر ڕ�کخراوەکە خاوەین هەژماری خ��ەیت �ان ڕا�ەیندراو�� ئ�مزا کراو بۆ ن��نەرا�ەیت 

ن لەم  اردن�ان بۆ وەرگرتئن بەخشنی � ڕ�کخراوی کۆمەڵگای مەدەین کە ئاماژە بە کردنەوەی هەژماری بان� بدات لە کایت هەڵ�ب
 پڕۆگرامەدا)

  د�ارکردیف دارای
      
 ناوی هەژمار   
      
 ناون�شان   
      
 پار�زگا   
      
 شارۆچکە   
      

 ناو وناون�شایف ئەو کەسەی کە هەژمارەکەی بەناوە کراوە نەک هەڵگری هەژمار
      
 یندەو ەیپ   
      
 فونەلەت  م��ا�ل   
      
 ل�م�ا   
      

 بانک
      
 ناوی بانک   
 پار�زگا   
      
ت      و�ڵ
      
 ژمارەی هەژمار   
      
   IBAN ژمارەی 
   ناوی بانک   
      
 تێبین�ەکان  

      
) –مۆری بانک   بەروار + واژوی هەڵگری هەژمار  واژوی ن��نەری بانک (زۆرەم�ێ

(  (زۆرەم�ێ



 

 داواکاری پێدانی گریبھستی بھخشین - ٤ھاوپێچ 
 

ف   داوا�اری پ�دایف گ��بەسیت بەخشنی
 
 

 داوا�اری پ�دانبەرواری 
 

 :  بۆ ڕەچاۆکردین
 

یت گ��بەستکردن  ناون�شاین دەسە�ڵ
 

 کۆدی دارای کە ئاماژەی پ�کراوە لە گ��بستەکەدا
 

 داخوازی دەرە� �ەکێیت ئەورو�ا
 

: ژمارەی سەرچاوەی گ��بەسئت   ن  بەخشنی
: ناون  ن  �شاین گ��بەسئت بەخشنی

 ناو ونان�شاین ڕ�کخەر: 
 : داوا�اری پ�دانژمارەی  
 پ�دان دەگ��تەوە:  داوا�اریئەو ماوە�ەی کە  
  

 
 بەر�ز: 

�� پ�دان] لەژ�ر گ��بەسئت ئاماژەپ�کراو. من بەمە   داوا�اری [ پ�شە� پارەپ�دان ز�اتر دەکەم] [با�ڵ
 

 ئەمانەی خۆارەوە:  ستەکە/ ەاماژەپ�کراوەکان لە مەرجە تایبەتەکاین گ��ببژاردە ئبڕی داوا�راو> بەیپ 
 

اون: تکا�ە  ی بدۆزەوە لەمانەی خۆارەوە کە ل�ێ�ن  بەڵگەکاین �شتگ�ی
 لھ مھرجھ گشتیھکانی گرێباستھکھ).ڕاپۆرتی سھلماندنی خھرجی یان درێژەی وەستانی خھرجی( ئھگھر داواکرابو  -
 لھ مھرجھ تایبھتھکانی گرێباستھکھ).داواکرابو  ئھگھردەستھبھری دارای ( -
 ڕاپۆرتی دارای کاتی (پێشھکی پارەپێدان زیاتر). -
 بوجھی پێشبینی کراوی ماوەی پاشکوی ڕاپۆرت(بو پێشھکی پارەپێدان زیاتر دەکھم). -
 ڕاپۆرتی دارای کۆتای(بو با�نسی پێدان). -

 
بدر�ت:< ژمارەی بان� پ�شاندراو لە فۆر� د�ار�کردین دارای  پ�دانەکە دەب�ت لە ڕ�گەی هەژماری بان� هاتوەوە ئەنجام

اوە بە گ��بەستەکەوە>.   ل�ێ�ن
 

 ڕا�ە�اندین ڕاسئت 
بەمە دە�سەلمێنم زان�ار�ە ئاماژەپ�کراو ەکان لەم داوا�اری پ�دانە�ا بە تەواوی ڕاست و باوەڕ��کراون، پاڵپشت کراوە بە 

ی گۆنجاو کە دەک��ت   پ�اچونەوەی � بک��ت. بەڵگەنامەی �شتگ�ی
 

ێ گ��بەستکە کە دەک��ت ڕەچاو بک��ت وەک ل�ش�او  بەمە دە�سەلمێنم کە ڕا�ە�انکردین بەها�ان جێبە�ب کراون بەیپ
ێ گ��بەستەکە.   بەیپ

 
 ڕاستگۆ

 
 <واژو>



 

 
 
 

 لێدوانی پشکنین – ٥ھاوپێچ 
 

ف   ل�دوایف �شکننی
 

هاو�ەشئەم بەشە دەب�ت پ��ک��ەتەوە لەال�ەن داوا�ار و داوا�اری   
  

 ناوی تەواوی ر�کخراو
 

  
 بەروار وش��ئن تۆمارکرن

 
  

 ناون�شاین فەر� تۆمارکردن
 

  
ۆین ڕ�کخراو ئەگەر بەردەستە.   و�ب سا�ت و ا�م�� ئەل��ت

 
  

ت + ژمارە  ژمارەی م��ا�ل: کۆدی و�ڵ
 

ە هۆکار�ک ببێت داوا�ار ئا�ادارە لەوەی کە بەدۆز�نەوەی بە�انامە�� دروو دەک��ت -١ نەخ�ێی  بە�ڵ 
 بو ڕتکردنەوەی پ�شکەش کردنەکە. 

 
  

�ەیت  -٢ نەخ�ێی  بە�ڵ  داوا�ار پەسەندی دەکاتەوە کە پابەندی �اسا�این باج و دەستەبەری کومە�ڵ
 و��مەی تەندەرسئت دەب�ت. 

 
  

  نەخ�ێی  بە�ڵ 
داوا�ار پەسەندی دەکاتەوە کە ڕ�کخراو وستاف و  -٣ 
ی بە هیچ شێوە�ک لە شێوەکان هاو�ە�� دارایی �اخود  ئەنداماین ئەنجومەین کارگ�ێی
ورستەکان.    پاڵپشت�کرن�ان ن�ە لەگەل گرو�ە ت�ی
 

  

 
  

 :کخراو�ر  یاسا� یر ەن��ن یناو 
  

 پوست: 
 

  
 واژو: 

 
  

  بەروار: 
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