ناڤێ پرۆژەی

ناڤێ کۆمپانیا پێشکێشکار

ناڤێ پارێزگەهێ ئەوا پرۆژە تێدا دهێتە
ئەنجام دان
ژ .پرۆژێ

ئەف خانەیە نابيت ژ الی کۆمپانیێ ڤە بهێتە داگرتن

 . ١کۆرتییا پرۆژەی:
ڤی خشتێ ل خارێ داگرە (نابیت ژ ئێک الپەر تێپەریت):

ناڤێ پرۆژەی:
پارێزگه

وێ پارێزگەهێ هەلبژێرە یا تو پرۆژەی تێدا ئەنجام
ددەی
هەولێر :

دهۆك :

شار /باژارۆک

جهێ ئەنجام دانا پرۆژەی

دەمێ چااڵکيا پرۆژەی

تێچوويا دهێتە پێشبینی کرن$US /

تێکرایا پارێ هاتیە داخازکرن $US

ئارمانجا ڤێ پرۆژەی

ئەف کەسێن سودمەند دبن کێنە
پەنابەر
ئاوارێ نافخۆ
کەسێت هەژار یێت نافخۆ
تێکرایا سودمەندا

هەژمارا وان کەسێت ب کێمی بۆ دەمێ ئێك ساڵ د هێنە
دامەزراندن پشتی ب دوماهی هاتنا پرۆژەی

چااڵکیێت سەرەکی یێن ناف پرۆژەی چنه

سلێامنی (هەلەبجە ژی ب خۆ ڤە دگریت):

 . ٢پێشکێشکار
 . 1 - ٢ناسنامە و زانیاری:
ناڤێ کۆمپانیێ
جورێ کومپانیێ یێ یاسایی

جورێ کۆمپانیێ دیار بکە (ئەرێ سنوردارە ،بریکارە ،یان جورەکێ دییە) یان ژی ڕێکخراوا نە حکومیە یان دەزگەهه

ژمارا تۆمارا کۆمپانیايێ

رێکەفتا تۆماركرنێ
ناڤ و نیشان
ژ .دۆسێیا باجێ
ژ .کەفاال جڤاکی (ضامن اجتامعی)

پێزانینێت کەسێ پەیوەندیدار ب پرۆژەی ڤە
ناڤ
ئیمیل
ژ .تەلەفۆنێ

 . 2 - ٢بوارێ کۆمپانیێ:
بوارێ کارکرنێ

بۆ منونە  :کارگەهە ،قونتەراتێن گشتی یە ،گشتوکاڵی یە و هتد...

2017

2018

هژمارا کارمەندا
کارمەندێت هەمیشەیی
داهات ب دۆالر

قازانج ب دۆالر

تێکرایا سەرمایەی ب دۆالر
تێکرایا پرۆژا ب دۆالر
دوماهيك هەژمار (الحسابات الختامیە) ب دۆالر

کورتی بەحسا چاالکیێت کۆمپانیێ بکە

بەحسا پالنێت سرتاتیژی یێت کۆمپانیێ بکە کا چەوا ئەف پرۆژە دێ هاریکار بیت بو پێشڤەبرنا کۆمپانیێ

. 3رشوڤا پرۆژەی:
. 1 - 3پێتڤی و پاڵدهرێ پێشكێشارێ فۆرمێ
بنەمایا پرۆژێ خۆ ڕون بکە و بەحسا وان بابەتا بکە کۆ کۆمپانیێ پێدڤی دبیتێ ژ بۆ ئەنجام دانا ڤێ پرۆژەی ،و ئەگەرێن پێشکێشکرنا ڤی پرۆژەی .زۆر
ب هویرى ڤێ خاڵێ ڕون بکە ژ بەر کۆ ئەڤ خاڵە یا گرنگە بو هەڵسەنگاندنا پرۆژێ تە

 . 2 - 3کەسێن سودمەند :
گروپێن سودمەند ل گوڕ هەژاری و دەستکورتیێ:

پەنابه ر

مێ

نێر

کۆی گشتی

ئاوارێێ نافخۆ
هەژار و دەستکورتێت نافخۆ

سەرۆکێ مالباتێ
گەنج ل ژیێ  ٣٠- ١٨ساڵیێ
بێکارێن دڕێژخایەن
تێکرایا گشتی

گروپێن ژیێ سودمەندی:
مێ

نێر

تێکرایا گشتی

 ٣5 - ١٨ساڵ
 ٣5ساڵ و پرت
تێکرایا گشتی

فۆرما ژمارە  -٢-تژی بکە ناڤ و زانیاریێت کەسێ سودمەند بنڤیسە کۆ دێ هێتە دادمەزاندن ژ الیێ پرۆژەی ڤە وهەروەسا ل پاشکۆا فۆرما
( )Annex Fزانیاریێن وان کەسا ڕون بکە ئەوێت هێنە دامەزراندن

ڤان پێزانینا بەردەست بکە:
ا  .سیستەمێ هەڵبژارتنێ ژ بۆ دامەزراندنا بێکارا
ب  .شێوازێ دامەزراندنێ

 . 3 - 3چااڵکی:
 . ١ - 3 - 3دامەزراندنا گروپێن هاتینە دەست نیشان کرن:
دامەزراندنا گروپێن هاتینە دەست نیشان کرن:
ئەرێ دامەزراندن ل سەر بنەمایێ ڕاهێنانێت پیشەیی یە؟

ڤان پێزانینیت خوارێ بو هەر پوستەکێ تژی بکە:

جورێ کاری
ناڤ و نیشان

بەش

هەژمارا کەسێن تێنە دامەزراندن
دەمێ دامەزراندنێ – چەند هەیڤ
هەژمارا کەسێن هەمان كار دکەن بو کۆمپانیێ

دەمژمێرێت حەفتیانە
پێناسەیا کارى

پێتڤیێت کاری

ئامێر و ئاسانکاری یێت پێتڤی ژ بۆ کارى

مەترسیێت ڤی پۆستی چنە

موچەیا هەیڤانە ب دوالری
دەرماڵە ئەگەر هەبيت

بۆ منونە دەرماڵێن گەشت کرنێ

بەڵێ

نەخێر

 . ٢ - 3 - 3مەشق و ڕاهێنان
ڤان پێزانینێت ل خوارێ تژی بکە:
ئەرێ تە چ پێشبینی هەنە ل سەر مەشق و ڕاهێنان و شیوازێت سەرپەرشتی کرنێ؟

بەڵێ

نەخێر

هەژمارا کەسێن کۆ سودمەند دبن ژ ڤێ مەشق و ڕاهێنانێ بنڤیسە
شیان/جورێ ڕاهێنانێ

دەرئەنجاما چاڤەڕێکری ژ ڤێ مەشقێ

پالنا مەشق و ڕاهێنانانێ ڕون بکە
سیستمێ مەشق و ڕاهێنانانی ل سەر جورێ پیشەیی ڕون بکە كا چەند هەفتى و چەند رۆژ و دەمژمێڕ پێتڤی نە.
چەوانیا گەشەپێدانێ و سیستمێ پێتڤی ڕوون بکە ئەوێ تو پێشنیار دکەی ژ بۆ ئاڤاکرنا شیانا ئۆ بەرزکرنا ئاستێ بەرهەمان د دەمێ کار کرنێ د ناف
پرۆژێ دا.

ماوێ ڕاهێنانێ

سەرپەرشتیار :
ناڤ ،تایبەمتەندی ئۆ ئەزموونا سەرپەرشتیاریێ:

ناڤێ سەرپەرشتیارى ()1
پسپۆریا سەرپەرشتیارى:

باوەڕواناما زانستی يا پسپۆر ڕوون بکە و ب كورىت ئەزمونێ کار کرنێ ديار بكه .ئەف بابەتە زۆر ب جوانی بهێتە ڕوون كرن ژ بەر کۆ خااڵ سەرەکی د
هەڵبژارتنا کۆمپانیایێ یە ژ بۆ وەرگرتنا پارێ پرۆژەێ.

ڕۆڵێ سەرپەرشتیارى:

ڕۆڵێ سەرپەرشتیارى ل مەشق و ڕاهێنانان ڕون بکە .چااڵکی و ئەرکێن وی ڕوون بکە.

هەژمارا کەسێت کۆ دێ سودمەند بن ژ سەرپەرشتیاريێ

* ژ بۆ هەر سەرپەرشتیارەکێ فۆرمەکێ ب کار بينە ،ئەگەر ته زێدەتر ژ سەرپەرشتیاريکێ هەیە.

ناڤێ سەرپەرشتیارى ()2
پسپۆریا سەرپەرشتیارى:

باوەڕواناما زانستی يا پسپۆر ڕوون بکە و ب كورىت ئەزمونێ کار کرنێ ديار بكه .ئەف بابەتە زۆر ب جوانی بهێتە ڕوون كرن ژ بەر کۆ خااڵ سەرەکی د
هەڵبژارتنا کۆمپانیایێ یە ژ بۆ وەرگرتنا پارێ پرۆژەێ.

ڕۆڵێ سەرپەرشتیارى:

ڕۆڵێ سەرپەرشتیارى ل مەشق و ڕاهێنانان ڕون بکە .چااڵکی و ئەرکێن وی ڕوون بکە.

هەژمارا کەسێت کۆ دێ سودمەند بن ژ سەرپەرشتیاريێ

ناڤێ سەرپەرشتیارى ()3
پسپۆریا سەرپەرشتیارى:

باوەڕواناما زانستی يا پسپۆر ڕوون بکە و ب كورىت ئەزمونێ کار کرنێ ديار بكه .ئەف بابەتە زۆر ب جوانی بهێتە ڕوون كرن ژ بەر کۆ خااڵ سەرەکی د
هەڵبژارتنا کۆمپانیایێ یە ژ بۆ وەرگرتنا پارێ پرۆژەێ.

ڕۆڵێ سەرپەرشتیارى:

ڕۆڵێ سەرپەرشتیارى ل مەشق و ڕاهێنانان ڕون بکە .چااڵکی و ئەرکێن وی ڕوون بکە.

هەژمارا کەسێت کۆ دێ سودمەند بن ژ سەرپەرشتیاريێ

ناڤێ سەرپەرشتیارى ()4
پسپۆریا سەرپەرشتیارى:

باوەڕواناما زانستی يا پسپۆر ڕوون بکە و ب كورىت ئەزمونێ کار کرنێ ديار بكه .ئەف بابەتە زۆر ب جوانی بهێتە ڕوون كرن ژ بەر کۆ خااڵ سەرەکی د
هەڵبژارتنا کۆمپانیایێ یە ژ بۆ وەرگرتنا پارێ پرۆژەێ.

ڕۆڵێ سەرپەرشتیارى:

ڕۆڵێ سەرپەرشتیارى ل مەشق و ڕاهێنانان ڕون بکە .چااڵکی و ئەرکێن وی ڕوون بکە.

هەژمارا کەسێت کۆ دێ سودمەند بن ژ سەرپەرشتیاريێ

 . ٣ - 3 - 3ئەگەر هەر جۆرە چااڵکیەکا دى هەبیت ديار بکه:
ئەنجامێن پڕۆژەی:
ئاماژە ب ڕۆڵێ ڤێ پرۆژەێ بکە د پەیداکرنا دەلیڤێن کاری دا
 .١ئەڤ پرۆژەیە دێ بيتە سەدەما گەشەپێدانا شیان و ئەزمونێ
 .٢ئەڤ پرۆژەیە دێ بيتە سەدەما گەشەپێدانا شیانێن پراکتیکی
.٣ئەڤ پرۆژەیە دێ بيتە سەدەما گەشەپێدانا ئەزمونا پراکتیکی ئەف پرۆژە تا چ ڕادە دێ شیان و ئەزموونا کەسێن بەشدار بلند
دکەت ل گۆڕ گەشەپێدانا دەستێ کارى.
ئەف پرۆژە تا چ ڕادە دێ شیان و ئەزموونا کەسێن بەشدار بلند دکەت ل گۆڕ گەشەپێدانا دەستێ کارى

هەژمارا کەسێن کو ب کێمی بۆ ماوێ ساڵەکێ دهێنە دامەزڕاندن پشتی ب دوماهی هاتنا پرۆژەی

 . 4سوزنامە
پێشکێشکار ل دەمێ مئیزا کرنا ڤێ فۆرمێ سوزێ ددەت ب پێیگریکنێ ب ڤان خاڵێت ل خوارێ دیار کری:
.1هەمى بنەمایێت هاتینە پێشکێش كرن یاسایینە هەر وەکی د بڕگه يا  -٣-هاتیە روون كرن.
.2پێشکێشکاری شیانێت ماددی هەنە بو ڤی پرۆژەی.
.3پێشکێشکاری شیان هەنە هەمی مەرجێت ڤێ فورمێ دا هاتینە دیارکرن جێبەجێ بکەت
.4ئەو کەسێت کۆ نۆکە ل کۆمپانیایێ کار دکەن ناهێنە دویر ئخسنت ژ کاری
.5پێشکێشکار ب ئاوایەکی راستەراست بەرپرسیارە ژ بۆ ئامادە کرن و برێڤەبرن و ئەنجامدانا هەر چاالکیەکا ڤی پرۆژەی نەک وەک الیەنەکێ
الوەکی
.6پێشکێشکار ل بن ڕۆشناییا مەرجێت  -١-٢کۆ ئاماژە پێ هاتییە کرن ،چ ئاریشە نینن لەورا دشێت پشکداريێ بکەت.
.7بەشدار بووی مافێ هندێ یێ هەیە ل دویف مەرجێت  -١-٢بەشداریێ بکەت
.8بەڵگەنامێت پێتڤی ئامادە دکەت ل گور مەرجێت  -٤-٢هەردەمەکێ ژێ بهێتە خاسنت.
.9ب هەمى مەرجێت گرێبەستێ ڕازی دبیت ئەگەر ناڤێ وی دەرچوو ژ بۆ ئەنجامدانا پرۆژەێ ل بن رۆشه ناییا مەرجێت هەڤپیچ .- G -
پێشکێشکار سوزێ ددەت کۆ پشتی پێشکێشکرنا فورما ڤی پرۆژەی ئەو بو چ پرۆگراما و پشتگیریێت ماددی ناکەت ل ڕێکخراوەکا دی سەر ب
ئێکەتییا ئەوروپا ڤە و پێدڤییە الیەنێ پەیوەندیدار ئاگەهداربیت ب هەر هەڤبەستەکا ب ڤی شێوەیی  ،بەروڤاژی ڤێ چەندێ و ل دویف برگا  ١و ٢
دێ پێشکێشکار هێتە سزادان بو کوژمەکێ پارەی کو  ٪١٠ی تێکرایێ پرۆژەی .ژ بو پاراستنا بەرژوەندیێن دارایی یێن ئێکەتیا ئەوروپا ،ئەف پێزانینە د
بیت بهینە ڤەگوهاسنت بو هویربینێن هوبا دارایی یا نڤێسینگەها ئەوروپی یا دژی سەختەکاریێ

ڕەزامەندییا پێشکێشکاری
ناڤ

رێکەفت

پۆست

ئیمزا

