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پێشەکی
ئامانجی سەرەکی پرۆژە و دەست نیشان کردنی بەراییەکان
گوژمەی تەرخان کراو بۆ ئەو پرۆژەیە
مەرجە یاساییەکان
چۆن داواکاری پێشکەش دەکەیت و بەدواداچونی بۆ
دەکەیت
هەڵسەنگاندن و هەڵبژاردنی فۆرمە پێشکەش کراوەکان
پێشکەش کردنی بەڵگەنامەی پشتگیری بۆ ئەو فۆرمە
پێشکەشکراوانەی بە شێوەیەکی کاتی هەڵبژێدراون
ئاگادار کردنەوەی پێشەکەشکار سەبارەت
بە بڕیاری کۆتایی الیەنی پەیوەست
مەرجەکانی جێبەجێ کردنی پرۆژە دوای وەرگرتنی گوژمەکان
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 -١بــــهرنـــامـــهی “بــــهرهوپــێــــشـــــــهوە”ه
 -١پێشەکی

پرۆژەی رەخساندنی ههلی كار ل ه ههرێمی كوردستانی عێراقدا لە
چوارچێوەی بەرنامەی “ بەروپێشەوە” ،پرۆژەیەکی هاوبەشی نێوان
ڕێکخراوی گەشەپێدان ) (UNDPو )) ((UN – Habitatسەر بە
نەتەوەیەکگرتوەکان .ئەو پرۆگرامە بە مەبەستی ئەوە دامەزراوە تا
هەماهەنگی و هاریکاری ئەو کۆمەڵگایانە بکات لە (لبنان والعراق)
کە بە هۆکاری قەیرانی سوریا و عیراق زەرەرمەند بوون .کە لە الیەن
صندوقی هەرێمی ) (EU MADAD Fundدارایی دەکرێت .ئامانجی
سهرهكی بهرنامهی “بهرهوپێشهوه“ بریتییه له هاریكاریكردن و
بههیزكردنی دهسهاڵت ه نێوخۆییهكان بهمهبهستی ئاسانكاریكردن
بۆ بواری پهرهسهندنی ئابووری ناوخۆیی بۆ ئاسانكاریكردنی بۆ
وهبهرهینان له شارهوانییهكاندا ك ه سوود به خزمهتگوزاری گشتی
و دهرفهتی ئابووری بۆ ئهو كۆمهڵه خهڵكانهی كه مهبهسنت
دهگهیهنیت .ههرێمی كوردستانی عێراق زیاتر له  ١.٦ملیۆن ئاوارهی
.ناوخۆیی و  ٢٥٣٦٠٠پهنابهری سوری حهواندووهتهوه
پالنی كۆمهكی دروستكردنی ههلی كار ل ه ههرێمی كوردستانی
عێراقدا ل ه چوارچێوهی بهرنامهی “بهرهوپێشهوه“ دا بانگهشهی
كۆمپانیاكان دهكات بۆ پێشكهشكردنی داواكاری له چوارچێوهی
ئهم كوژمهیهدا بهمهبهستی باشرتكردنی بواری دامهزراندن
.و دروستكردنی ههلی كار بهتایبهتی بۆ الوان و ئافرهتان
پالنی كۆمهكی ڕهخساندنی ههلی كار له ههرێمی كوردستاندا
لهچوارچێوهی بهرنامهی بهرهوپێشهوهدا ههڵدهستێت به
كۆمهككردنی پڕۆژ ه چڕهكانی خستنهوهی ههلی كار بهمهبهستی
بهرزكردنهوهی توانای خۆڕاگری پهنابهر ه سوریهكان و ئهندامانی
دۆخ ناسكی كۆمهڵگا لهخۆگرهكان و ئاوار ه ناوخۆییهكان.
ئهمهش لهژێر سێبهری بهرنامهی نهتهو ه یهكگرتووهكان بۆ
پهرهپێداندا ) (UNDPلهالیهن جێبهجێكارانهو ه ئهنجام دهدرێت

 ١-١ئامانجی سەرەکی پرۆژە و دەست نیشان کردنی
بەراییەکان
ئامانجی سەرەکی ئەو بانگەشەیە بۆ پێشکەش کردنی پرۆژە لەسەر
ئاستی نێو دەوڵەتی ،بریتیە لە گەشەپێدان و برەودان بە بنەما
کۆمەاڵیەتیەکان و کۆمەکی کردنی ئاوارە و پەنابەر و هەژارانی
کۆمەلگالهخۆگرهكان لە هەر سێ پارێزگای هەولێر و دهۆك و
سلێامنی کە هەڵبجەش دەگرێتەوە .ئەوەش لە ڕێگای باشرتكردنی
ههلی دامهزراندن و ڕهخساندنی ههلی كار
پوختەی ئامانجەکانی ئەو باگەشەیە بۆ پێشکەش کردنی پرۆژە:
 -١زیادكردنی هەلی کار بۆ پەنابەر و ئاوارە و ئهندامانی دۆخ ناسكی
کۆمەڵگا لهخۆگرهكان و لهڕێگهیهو ه پشتیوانی دامهزراندنی
بهردهوام.ک
 -٢بەرزکردنەوەی ئاستی دامهزراندنی بێکارەکان و جهختكردنهوه
لهسهر الوانی تەمەن  ٣٥-١٨ساڵ  ،کە ئەوەش هەلی کار کردن بۆ
پەنابەر و ئاوارە و هەژارەکانی كۆمهڵگای لهخۆگر زیاد دەکات.ک

دەرەنجامە پێشبینیکراوەکان بۆ ئەو پرۆژەیە:ک
دابین کردنی هەلی کار بۆ  ٤٠٠کەس بۆ ماوەی  ٦مانگ بە الیەنی
کەم
دابین کردنی ڕاهێنانی سەر کار بۆ  ٣٠٠کەس بە الیەنی کەم
دابین کردنی مەشقی پیشەگەری بۆ  ١٥٠کەس بە الیەنی کەم ،و
بهالیهنی كهم ڕێژەی  ٪٢٠لەو کەسانەی دامەزراون بە الیەنی کەم
بۆ ماوەی یەك ساڵ لە بەرواری کۆتا هاتنی پرۆژەكهوه له سهر
كارهكانیان دهمێننهوه.

گروپی دەستنیشان کراون بۆ ئەوەی یارمەتی بدرێن:
گروپە سودمەندەکان پێكهاتون لە پەنابەران و ئاوارەکانی ناوخۆو
و هەژارو نەداری کۆمەڵگا لهخۆگرهكان .لهم بانگهشهیهشدا
ئهوكهسانهی بهالواز (بهئاسانی بهر زهرهر دهكهون) ههژمار دهكرێن
ئهمانهن:ل
گەنجان (تەمەن  )٣٥-١٨سااڵن
ئافرەتان ،بە تایبەتی سەرپەرشتیاری خێزان
ئەوانەی ماوەیەکی دورودرێژە بێکارن؛ و

 ٢-١گوژمەی تەرخان کراو بۆ ئەو پرۆژەیە
گوژمەی  3ملیۆن دوالر بۆ ئەو پرۆژەیە تەرخان کراوە ،بەاڵم
دەستەی کارگێڕی ئەو پرۆژەیە دەسەاڵتی تەواوی هەیە کە هیچ
گوژمەیەك لەو پارەیە خەرج نەکات ئەگەر مەرجەکان بهرجهسته
نهكران.
قهبارهی گوژمهكان:
هەر گوژمەیەک لەم بانگەشەیە كه بۆ پێشکەش کردنی پرۆژە خەرج
بکرێت پێویستە لە نێوان ئهم کەمرتین و زۆرترینهدا بێت كه له
خوارهوهدا دیاریكراوه:
کەمرتین بڕ  ١٠،٠٠٠دوالر
زۆرترین بڕ  ٦٠،٠٠٠دوالر
هەر گوژمەیەک کە داوا دەکرێت لەو بانگەشەیە بۆ پێشکەش
کردنی پرۆژە پێویستە لەو ڕێژەیەی خوارەوە تێپەڕنەکات لە کۆی
تێچوی شایستە بۆ وەرگرتنی کارمەند:
نابێت ڕێژەی موچەی کارمەندان لە  . ٪٧٠لە کۆی گوژمەی تەرخان
کراو تێپەڕ بكات تکایە تێبینی بڕگەی  ٢.١.٣بكه.
پێویستە ئەو الیەنەی گوژمەکە وەردەگرێت لە سەرچاوەیەکی تر
باالنس دابین بکات کە سەر بە کۆمپانیای پێشکەشکار  /ڕێکخراو
ی دهیگرێت ه ئهستۆ (بە واتای جیاوازی نێوان
بێت ،لهدهرهوهی ئهمه 
کۆی موچەی فەرمانبەران و ئەو گوژمەی پێویستە کۆمپانیای
پێشکەشکار وەریبگرێت)

 -٢ڕێنامیی و یاساکانی ئەم بانگەشەیە بۆ وەرگرتنی پرۆژە
ئەم ڕێنامییانە یاساکانی چۆنیەتی پێشکەش کردنی داواکاری،
هەڵبژاردن وه جێبەجێ کردنی پرۆژە ڕوون دەکاتەوە .تا لەم
بانگەشەیە بۆ پێشکەش کردنی پرۆژە دارایی بکرێن:

 ٢-١مەرجە یاساییەکان
 ٢-١-١بەڵگەنامە و بنەما یاساییەکان بۆ کۆمپانیای
پێشکەشکار پێشکەش کار:
کۆمپانیای پێشکەش کار:
پێویستە کۆمپانیای پێشکەشکار ڕەچاوی ئەو خااڵنە بکات بۆ
سەملاندنی ناسنامەی یاسایی:
پێویستە کۆمپانیای پێشکەشکار بەڵگەنامەی یاسایی هەبێت کە
بە شێوەی فەرمی به پێی یاساكانی ههرێمی كوردستانی عێراق
دامەزراوە،
كۆمپانیای بچوک یان مامناوەند بێت و ژمارەی کارمەندانی لە ٥٠٠
کەمرتە یان.
کۆمپانیایەکی گەورەیە و ژمارەی کارمەندانی لە  ٥٠٠کارمەند زیاترە.
تەنها دەزگا پیشەگەریەکان دەگرێتەوە؛ و
پێویستە تۆمار کراو بێت و کار و چااڵکی هەبێت لە پارێزگاکانی
هەوڵیر و دهۆك و سلێامنی بە هەڵبجەشەوە؛ و
بە الیەنی کەم پێش سێ ساڵ بهر ل ه دواین بهرواری
پێشكهشكردنی داواكارییهكه تۆمار كرابێت تا مافی ئەوەی هەبێت
داواکاری پێشکەش بکات ،واتا بهر ل ه  ٢٠١٦ /٧/١؛ و
پێویستە خۆی ئەو پرۆژەیە ئەنجام بدات نهك ببێت بهالیهنی
دووهم یاخود سێیهم.
 -٢ههروهها ،پێشکەشکار لەم حالەتانەی خوارەوەدا بۆی نیە داواکاری
پیشکەش بکات یاخود گوژم ه وهربگرێت

ا -ئەگەر پێشکەشکار مایه پووچ بوو یان ل ه دۆخی
هەڵوەشانهوهدابێت و پشکەکانی کەوتبێتە دەست خاوەن
قەرزەکان یاخود دادگا یاخود چااڵكییهكانی ڕاگیرابێت یاخود له
ههر دۆخێكی هاوشێوهدابێت ك ه بهپێی دهق ه یاسایی و ڕێنامییه
نیشتیامنییهكان رێوشوێنی هاوشێوهی بهرامبهردا گیرابێتهبهر،
ب -بهپێی دواین لێكۆڵینهوهی ئیداری و یاخود بڕیاری دادگا
دهركهوتوو ه كه پێشكهشكار پێشێلی ڕێنامییهكانی خۆی كردووه
كه تایبهتن به باج و دهستپێشخهری پاراستنی كۆمهاڵیهتی
بهگویرهی یاسا جیبهجێكراوهكان،
ت -بریاری دادگا لەسەری دەرچوە و ئێستا لە حاڵەتی یاسا شکێنی
دایە و لێپێچینەوەی لەگەڵ دەکرێت و بڕیاری لەسەر دەردەچێت
سەبارەت بە شکاندنی مەرجەکان و شکستهێنانی دەرهەق بە
جێبەجێ کردنی ئەرکی سەر شانی خۆی.
هەر حاڵەتێك لە حاڵەتانەی خوارەوە بە سەرپیچی یاسایی
دادەندرێت و کۆمپانیای پێشکەشکار مافی ئەوەی نابێت بەشداری
بکات :فێڵ کردن و پێدانی زانیاری نادروست بە دەستی ئەنقەست

بۆ ئەوەی بەرژەوەندی نایاسای بەدەست بێنێت بۆ ئەنجامدانی
پرۆژەکە و بەرایی وەربگرێت بە فێڵ کردن.
یەکەم :دهستكاریكردنی ئهو زانیاریانهی كه پێویسنت بۆ سهملاندنی
نهبوونی زهمینهی پێویست بۆ دوورخستنهوه یاخود بهجێگهیاندنی
پێوهری ههلبژاردن و/یاخود ئهدای گرێبهستدا لهڕێگهی
ساختهكارییهوه؛
دووەم :چوون ه نیو گفتوگۆو ه لهگهڵ الیهنه كارپێكهره ئابوورییهكانی
تر بهمهبهستی شێواندنی كێبڕكێكه؛
سێیەم :پێشێل کردنی یاساكانی پاراستنی مافی دانهر؛
چوارەم :هەوڵدان بۆ ئەوەی کاریگەری لەسەر کەسانی بڕیار
بەدەست دروست بکەن بۆ ئەوەی بەرژەوەندی نا یاسایی بەدەست
.بهێنن لە قۆناغەکانی کڕین و دابین کردنی بابەتەکان
پێنجەم :هەوڵدان بۆ ئەوەی بەرژەوەندی نایاسایی بەدەست بهێنن
لە ڕێگای بەدەست هێنانی نهێنیەکان لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی ڕین
و دابین کردن.
پ -ئەگەر دەرکەوت ئەو الیەنە ب ه ههریهكێك لهم بابەتانەی خوارەوە
تۆمەتبارە:
یەکەم :ساختهكاری
دووەم :گەندەڵی
سێیەم :تاوانی پالن بۆ داڕێژراو
چوارەم :شوشتنەوەی پارە یاخود كۆمهككردنی تیرۆرستان
پێنجەم :كردهی تیرۆریستی یان کردەی پەیوەندیدار بە تیرۆر؛ و/یاخود
شەشەم :بەکارخستنی منداڵ و ههر جۆر ه بازرگانییهك بە مرۆڤەوه
ح -ئەگەر دەرکەوت ئەو الیەنە هەستاوە ژێربەژێری قەوارەیەکی
تری بۆخۆی دروست کردوە ،لە ڕێگای یاساوە بۆ ئەوەی خۆی لە
بەرپرسیارەتیەکان بدزیتەوە و ئەرکەکانی خۆی سەبارەت بە شایستە
دارایی و کۆمەالیەتییهكان ئەنجام نەدات و کە ئەوەش دەچێتە
چوارچێوهی گەندەڵییهوه.
لە بەشی چوارەمی ئەو بەڵگەنامەیەدا هاتووە کە ئەو کەسەی
داواکاری پێشکەش دەکات پێویستە بەڵێن بدات کە ل ه هیچ یهكێك
لهم دۆخانهدا نییه:

داواکاری هاوبەش بۆ بە شداری کردن لە بانگەشەی پرۆژە
بهپێی ئهم بانگهشهی ه نابێت چەند الیەنێك یەک داواکاری پێشکەش
بکەن.

 ٢-١-٢پڕۆژهی شایسته :ئهو پڕۆژانهی كه دهكرێت داواكاری
بۆ پێشكهش بكرێت:
پێناسەی دەستەواژەکان:
پێناسه :

پرۆژە بریتییه له كۆمهڵێك چاالكی

ماوەی پرۆژە:
لە نێوان  6تا  8مانگ دەبێت بۆ ئەنجامدانی پرۆژەکە.

كهرتهكان:

بەرایی بۆ ئەوانە دەبێت کە لە کەرتی بازرگانی کار دەکەن ،پسپۆرانی
بواری ئابوری کە شارەزان لە دابین کردنی خواستەکان لە بازاڕەکانی
حکومەتی هەرێمی کوردستان .ئەو زانیاریانە لە سۆنگەی

چاوپێکەوتن و دیداری کۆمپانیای پێشکەشکار و ڕیکخراوەکان
وەرگیراوە لە هەرێمی کوردستان:

پێویستە دامەزراندنی بێکارەکان لە چوارچێوەی پالنی کۆمپانیای
پێشکەشکار بێت بۆ گەشەپێدان

بەرایی بەو بەشانەی خوارەوە دەدرێت بۆ وەرگرتنی
گوژمەکانی هەلی کار:

پێویستە پڕۆژهك ه توانای خۆی نیشان بدات ك ه دهتوانێت
کارمەندان لە دوای تەواوبونی پرۆژەکەش هەر بەکار بخات ،بەپێی
دەرەنجامەکانیان

 -١دابین کردنی ئاو و ڕێکخستنەوەی ئاوەڕۆ و چارەسەرکردنی
کێشەی زبڵ و خاشاك و چااڵكییهكانی چاككردنهوه
 -٢بازرگانی تاك و کۆ
 -٣شوینی نیشتهجێبوون و خزمهتگوزاریی ه خۆراكییهكان
(میوانداری/گهشتیاری)
 -٤بنیاتنان
 -٥تەکنۆلۆجیای زانیاریەکان و گەیاندن
 -٦بەشی پیشەسازی
 -٧تەندروستی و پەروەردە (خزمهتگوزاری گشتی)
 -٨گواستنەوە و کۆگا
 -٩کشتوکاڵ و ماسی
 -١٠بەرهەمهێنانی کارەبا و غاز و ههڵم و پێداویستییهكانی
ساردکەرە و وەزەی نوێبووهوه
 -١١چااڵكیی ه دارایی و بیمهییهكان
 -١٢چااڵكی ئیداری و پشتیوانییهكان -بەگەڕخستنی توانستە
مرۆییەکان؛ و
 -١٣چااڵکییە پیشەگەری زانستی و تهكنیكییهكان

ئامانجەکان:
بەرزکردنەوەی ئاستی کارکردن و فەرمانبەرێتی كۆمهڵگای
مهبهست؛ و
باشرتكردنی بواری دامهزراندن و بەرز کردنەوەی ئاستی پیشهگەری
ئەوانەی بێکارن لەو كۆمهڵگایانهی كه مهبهسنت

شوێنەکان:
ئەو پرۆژانە لە یهكیك لهپارێزگاكانی هەرێمی کوردستانی عێراقدا
ئەنجام دەدرێت  :پارێزگاکانی هەولێر و دهۆك و سلێامنی
دهگرێتهو ه ب ه هەڵەبجەشهوه

جۆری پرۆژەکان:
ئامانجی سەرەکی ئەو پرۆژەیە کۆمەکی کردنی پەنابەر و
ئاوارەنێوخۆییهكان و ئهندامانی كۆمهڵگا لهخۆگرهكانه ،بە
شێوەیەک کە بە هاوسەنگی کۆمەکی هەمو ئەو الیەنانە بکرێ:
پێویسته گشت پڕۆژهكان بڕگهیهكیان تێدابێت لهبارهی دامهزراندن/
بهكرێگرتنی کارمەندی بێ كار بە الیەنی کەم بۆ ماوەی شەش
مانگ لهو كۆمهڵگایانهی كهمهسنت:

 -١دامەزراندنی بێکارەکان لە ئهندامانی هەرسێ چینی
پەنابەران و ئاوارەناوخۆییهكان و هەژارەکانی کۆمەڵگا
لهخۆگرهكان بێت.
پێویست ه ژمارهی پێشنیاركراوی بێكارهكان بۆ خستنه سهر كار ب ه
ڕوونی له فۆرمی پێشكهشكردنهكهدا لە چوارچێوەی پرۆژەکە بەو
شێوەی خوارەوە دادەمەزرێن:

ڕونکردنەوە لەسەر هەلی کارەکان و ناونیشانی هەلی کارەکان و
ئەو توانایانەی کە پێویستە کەسی بێکار هەیبێت بدرێت.
ڕونکردنەوە لەسەر پرۆسه ى وه رگرتن و چۆنێتى هه ڵبژاردىن
كارمەند
پێویسته لەسەر پیشکەشکار پێشوەختە لیستی ئهو كهسه
بێكارانهی ك ه ههلبژێردراون بۆ خستن ه سهر كار ئامادە بکات،
پۆلینیان بکات بە گوێرەی بڕوانامەی ئەکادیمی و ئەزمونی
پیشەگەری و پێداویستی ئەو کەسە بۆ کارەکە  ،بە واتای تا چەند
ئەو کەسە پیویستی بەو کارە هەیە .هەروەك لە خشتەی ژ )2( .لە
پاشکۆی  Bڕونکراوتەوە .خشتەی بودجەی تەرخانکراو.
هەرکەسێك ناوی بەرز دەکرێتەوە بۆ دامەزراندن پێویستە فۆرمی
بەڵێنامە پڕ بکاتەوە هەروەك پاشکۆی)(F
ئەو کەسە بێکارانەی کە وەك کارمەند لە کۆمپانیا دەست بەکار
دەبن نابێت هیچ پەیوەندییەکیان بە خاوەن کۆمپانیا یان دەستەی
کارگیڕێ کۆمپانیاوە هەبێت.
نابێت بە هیچ شێوەیەك کارمەند بۆ بەرژەوەندی ئەو کەسانە
لە کار دەربکرێت تا ئەو کەسانەی تازە دادەمەزرێن شوێنی ئەوان
بگرنەوە.
ئەو مەرجە شوێن گرتنەوەی کاتیش دەگرێتەوە ،وەکو کەم
کردنەوەی کاتژمێرەکانی کارکردن یان کەم کردنەوەی موچە.
ئەگەر یەكێک لەو کەسانەی کە دادەمەزرێن کارەکەی به جێهێشت
يان لە کارەکەی دەرکرا پێش ته واوبوىن پرۆژەكه به هۆکاری ئەوەی
وەکو پێویست نەبو و نەیتوانی بگاتە ئاستی پێویست ئەو کاتە
کەسێکی تری بێکار لە شوێنی ئەو دادەندرێت لەو گروپانەی
دەست نیشان کراون.
ئەگەر پێشکەشکار یان خاوەنکار گرێبەستی کەسێکی کە
دایمەزراندبو هەڵوەشاندەوە بەر لەوەی ماوەی دەست نیشان
کراو بە کۆتا بێت یان بەبێ هێچ هۆکارێكی دیاری کراو ئەو کاتە
هیچ جۆرە گوژمەیەك بۆ پێشکەشکار خەرج ناکرێت سەبارەت بەو
حاڵەتە.

تێبینیەکی گرنگ:
پێویستە کۆمپانیای پێشکەشکار ڕێژەی  20%بە الیەنی کەم لە
کۆی ناونیشانە فەرمانبەریەکان بهێڵێتەوە تا ماوەی یەک ساڵ لە
دوای تەواو بونی پرۆژە کە ژمارەیان نابێت لە یەک کارمەند کەمرت
بێت کە بۆ ماوەی یەك ساڵ لە شوێنی خۆی مبێنێتەوە وەکو
کارمەند لە بەرواری تەواو بوونی پرۆژەکە .دهبێت ژمارهی ئهو
فهرمانبهره بێكارهی كه دامهزرێرناو ه و بۆماوهی ( )1ساڵ پاش
كۆتاییهاتنی پڕۆژهك ه وهك فهرمانبهر دهمینێتهوه ب ه ڕوونی له
داواكاری پێشكهشكراودا ئاماژهی پێدرابێت.
هەروەها ئەم چااڵکیە هەمەجۆرانەی خوارەوەش دەکرێت دارایی
بکرێن لەم بانگەشەیە بۆ پێشکەش کردنی پرۆژە:

 -١دابین کردنی خولی مەشق و ڕاهێنان و بۆ ئەو کەسانەی
دەست بەکاربوون:
پێویستە خولەکانی مەشق و ڕاهێنان پێداگری بکهن لەسەر
بەرزکردنەوەی ئاستەکان لە سۆنگەی ئەنجامدانی کارو چااڵکیەکان
و پیشەکان .زۆرینەی خولەکانی مەشق و ڕاهێنان لە ماوەی
مانگێک بۆ  ٣مانگ دەبێت .بە گوێرەی توانای ئەو کەسە لە
وەرگرتنی زانیاریەکان بەرز کردنەوەی ئاستی بە ئەنجامگەیاندنی
کارەکان لە الیەنی ئەو کەسە.
جۆری مەشقەکان بە گوێرەی پێداویستی ئەو کەسە دایاری
دەکرێت لەو سۆنگەی ئاستی کارکردنی بەرز بکرێتەوە و ئەزموون و
شارەزایی پەیدا بکات.
سەرەتا جۆر و شێوازی مەشقەکان بۆ ئەو کەسە ڕون بکرێتەوە
و ماوەی مەشق کردن دیاری بکرێت بە گوێرەی پێداویستی ئەو
کەسەی دادەمەزرێت.
مەشقەکان لە شوێنی ئاسایی کار کردن ئەنجام دەدرێن لەوانەیە
بەو شێوەیە بێت کە چۆن ئەو کەسە کاری ئاسایی رۆژانە دەکات
بە شێوەی ڕاستەقینە .هەر جۆرە مەشقێك بۆ هەر کەسێك بە
گوێرەی پێداویستی و تایبەمتەندی ئەو کەسە بۆ فێربون ئامادە
دەکرێت ،تا لەو ماوەی بۆ مەشق کردن تەرخان کراوە ئەو کەسە
فێر ببێت .شێوازی مەشق و ڕاهێنانی پێویست دەبێت لە فۆرمەکە
ڕون بکرێتەوە ،بەمەرجێك ئەو ڕوون کردنەوەیە ئامانجی سەرەکی و
.ماوەی دیاری کراو و شێوازی ئەنجامدانی مەشقەکان بخاتە ڕوو
ئەو کەسانەی کە مەشق و ڕاهێنان دەکەن بۆ ئەوەی دامبەزریة
فۆرمی بودجە تۆمار ) (Bپێویستە ناویان لە خشتەی ( )٢پاشکۆی
بکرێت.
پێویستە ژمارەی سەرپەرشتیاران بۆ مەشقە ڕوون بکرێتەوە ،
ڕوون بکرێتەوە هەر سەرپەرشتیارێكی مەشق کردن بۆ چەند کەس
تەرخان کراوە تا مەشقیان پێبکات لە ڕۆشنایی مەرجەکان.

-٢مەشق و ڕاهێنانی پیشەگەریانە – پردی گەیشتنە بە
هەلی کار:
ئامانجی سەرەکی ئەم چااڵکیە ئەوەیە توانستی ئەو گەنجانەی كه
ئەزمونی کارکردنيان نيه بەرز بکرێتەوە بۆ شیاندنيان لە کارەکان وه
زيادكردين ئەزمونیان له بازارى كاردا ،وه ئامانجی ئەم چااڵکیە بریتیە
لە ڕەخساندنی یەکەم ئەزمونی کارکردن بۆ ئەو گەنجانەی بێکارن و
.توانست و زانیاری کارکردن و ژینگەی کارکردنیان نیە
ئەم گروپانەی خوارەوە مافی ئەوەیان هەیە بەشداری خولی مەشق
و ڕاهێنان بکەن:

ڕێژەی تەمەن لە نێوان  26 – 18ساڵ
قۆناغی ئامادەیی تەواو کردوە و بڕوانامەی دواناوەندی هەیە و
خاوەن پسپۆری و پیشەگەریە
ئەوانەی بێکارن ،سەرەڕای ئەوەی مەشق و ڕاهێنانیان تەواو کردوە و
دەرچوی کۆلیج و پەیامنگان.
ئەوانەی تا ئێستا دانەمەزراون
دەستەی کارگێڕی و سەرپەرشتیاران پێویستە لەوە دڵنیا ببنەوە
کە ئەو خولەی ئەوان دەیکەنەوە بای ئەوەندە ئاستی کەسەکان
بەرز دەکاتەوە کە بتوانن کارێك بدۆزنەوە و ئەنجامی بدەن .ماوەی
خولی پیشەگەری لە نێوان  ٦تا  ٨مانگ دەبێت لهماوهی بهكرێگرتنی
ڕاهێنهرهكاندا ،بۆ بەرز کردنەوەی ئاستەکان و بەدەست هێنانی
باشرتین دەرەنجام.
هەرکەسێك کە بەشداری خولەکان دەکات دەرماڵە وەردەگرێت
بەو شێوەی کە لە گرێبەستەکەی دەست نیشان کراوە .هەروەها
کۆمپانیای پێشکەشکار پێویستە سەرپەرشتیارێك بۆ ئەو مەبەستە
دامبەزرێنێ بۆ دڵنیابونەوە لە بەدەست هێنانی دەرەنجامی چاوەڕوان
کراو.
بەاڵم پێویستە ئەو کەسەی دەبێتە سەرپەرشتیاری خولەکان
توانست و کارامەیی پێویستی هەبێت و ئەزمونی لە سێ ساڵ
کەمرت نەبێت .ماوەی مەشق کردن تا شەش مانگ بەردەوام دەبێت.
ئەوانەی بۆ ڕاهێنان دەست نیشان دەکرێن پێویستە بە ڕێوشوێنی
دادپەروەرانە هەڵببژێردێن بەر لەوەی فۆرمی بەشداری کردن
پێشکەش بکرێت .پێویستە لیستەکان ناوی هەمو سودمەندان
لە خۆ بگرێت هەروەك لە خشتەی ( )٢هاوپێچی  Bفۆرمی بودجە
ڕون کراوەتەوە .هەروه ها بەڵێننامەی هه ريه ك له و سودمه ندانه
هاوشێوه ى منوونه كه وه ك پاشكۆى  Fى ئه م ڕێنامييه ،تێبينى
كرابێت کە ئەو کەسە بێكاره وه هیچ جۆرە سەرچاوەیه ىك داهاتی
نیە.

پێویست ه گشت پڕۆژهكان:
خواست و داواکاری پەنابەر و ئاوارەکان و هەژاران دابین بکات و
ڕشتبونەوە لەسەر ئافرەت و کەسانی تەمەن  35 – ١٨ساڵی و ئەو
کەسانەی بۆ ماوەیەکی دورودرێژ بێکارن سەرپەرشتیارانی خێزانەکان،
بەاڵم مەرج نیە تەنها ئەوانە بن.
دابین کردنی خواستی کۆمپانیای پێشکەشکار لە دەستی کار ،کە
خاوەنی ئەزمون و لێهاتویی بێت.
داواکارییەکە دەبێت بە کورتی باسێک لەسەر کۆمپانیای پێشکەشکار
ڕون بکاتەوە ،ژمارەی کارمەندانی چەندە و کۆمپانیا له چ بوارێك
کاردەکات هتد  ..هەروەها دەبێت پالنی کۆمپانیای پێشکەشکار ڕون
بکاتەوە بۆ گەشەپێدان و پەرەپێدان بۆ دوو ساڵی داهاتوو.
بیرۆکەی دامەزراندنی بێکاران ڕون بکرێتەوە بە الیەنی کەم بۆ ماوەی
شەش مانگ..
بیرۆکەی دامەزراندن لە کۆمپانیای پێشکەشکار ڕون بکرێتەوە
بۆ بێکارەکان بۆ ئەو کەسانەی کە لە سێ گروپەکەن له كۆتایی
پڕۆژهكهدا و ئایا ڕێژەی دابین کردنی هەلی کار چەندە بۆ ماوەی یەك
ساڵ لە دوای تەواو بونی پرۆژەك ه لهالیهن بهكارخهرهوه ،بەمەرجێك
ڕێژهی هێشتنهوهی كارمهند لە  ٪٢٠کەمرت نەبێت و ژمارەی
کارمەندەکان لە یەك کارمەند کەمرت نەبێت.
دەرەنجامی کار کردن و مەشق و ڕاهێناىن گروپی بهئامانج گیراوهكان
ببێتە هۆکاری بەرزکردنەوەی دهرفهتی بهكارخستنیان چ لە ڕێگای

مەشقی کار کردن یان لە ڕێگای خولی فێرکردنهوه ،ئه گه ر پێويست
بوو؛ و
ئەوە ڕون بکرێتەوە چۆن بایەخ بە بواری مافی ڕەگەزەکان و گروپە
دۆخ ناسكهكان دەدرێت لە چوار چێوەی دیزاینی پرۆژەکەدا.
ئەگەری هەیە پرۆژەکە هەموو ئەو ئامانجانە کۆبکاتەوە ،ئەگەر هەمووی
لە بەڵگەنامەکانی گرێبەست ئاماژەی پێکرابێت.

ئامانج:
پێشکەشکار پێویستە ئامانجەکانی الیەنی پەیوەست بزانێت و
هێڵە گشتیەکان دیاری باکت و کاری لەسەر بکات بۆ گەیشنت بەو
ئامانجانە
ژمارەی داواکاریەکان:
هەر کۆمپانیای پێشکەشکاریەکی پێشکەشکار بۆی هەیە تەنها
یەك داواکاری پێشکەش بکات بۆ ئەنجامدانی ئەو پڕۆژەیە
 ٢-١-٣تێچوو بە گوێرەی مەرجەکان :ئهو تێچووانهی ك ه دهكرێت
بگیردرێنهخۆ
الیەنی پەیوەست لە گرێبەستەکە تەنهه ڕەزامەندی لەسەر ئەو
پرۆژانە دەکات کە تێچوەکانیان بە گوێرەی مەرجەکانە .لە الیەکی
تریشەوە الیەنی پەیوەست تەنها ئەو تێچوانە دەدات کە شایستە و
دەست نیشان کراوە بە گوێرەی مەرجەکان.
هەردەم ئەو خاڵە زۆر ڕشت بونەوەی لەسەر دەکرێت بۆ وەرگرتنی
گوژەمەکان پێویستە پێشەکشکار هیچ هەڵەیەك لەناو فۆرمی
ژمێریاری گوژمەکان نەکات و هەمو بنەما و خاڵەکان زۆر بە وردی
یەکرت بگرێتەوە .وەکو هەڵەکانی ژمێریاری و هەڵەی وردەچنی و
تێچوی نا لۆجیك و دور لە ڕینامییەکان و بنەما یاساییەکان ) ...
لەو جۆرە حاڵەتانە الیەنی پەیوەست بۆی هەیە داوای ڕون کردنەوە
بکات یان داوای چاککردنەوە بکات .هەرچەندە گوژمەی دەست
نیشان کراو بە هیچ شێوەیەک زێدە ناکرێ.
بۆیە پێشکەشکار پێویستە هەمو ئەو خااڵنە وردبینی بکات و
دڵنیابونەوە هەبێت لەو خااڵنە .بە گوێرەی ڕێنامییەکان.
تێچووە ڕاستەوخۆکان:
ئەم تێچوە ڕاستەوخۆیانەى خواره وه شایستەن لە ڕۆشنایی ئەم
بانگه شه يه بۆپێشکەشکردىن پرۆژە:
 -١لە موچەی کارمەندان  ،پێویستە ڕەچاوی ئەم خاالنەى خواره وه
بکرێت:
بەمەرجێك هاوشێوە بێت و لە هاوشێوەی خۆی لە کۆمپانیای
پێشکەشکار زیاتر نەبێت یان لە شێوە ئاساییەکانی بازاڕ زیاتر نەبێت
بە گوێرەی مەرجە دەست نیشان کراوەکان؛ و
ڕێژەی موچەی کارمەندان نابێت لە  ٪٧٠کۆی گوژمەی گرێبەست
زیاتر بێت و موچوی هیچ کارمەندێك نابێت لە  ٧٠٠دۆالر تێپەڕ
بکات بە گوێرەی مەرجەکان .کە ئەوە دەستەبەری کۆمەاڵیەتیش
دەگرێتەوە بە گوێرەی ڕێنامییەکان .بۆ منونە ئەگەر موچەی ئەو
کەسە  ٥٠٠دۆالر بێت  ٣٥٠دۆالر وەردەگرێ و ئەگەر موچەکەی ١٢٠٠
دۆالر بێت ئەوا  ٧٠٠دۆالر وەردەگرێ.

 -٢موچەی سەرپەرشتیاری خولەکان  ١٥٠دۆالرە بۆ خولە
پیشەگەریەکان ،بەمەرجێك خولی مەشق و ڕاهێنانەکان بە جۆرێك
بێت کە ئاستی توانستی کەسەکان بەرز بکاتەوە .هیچ خولێك لە ٣
.مانگ تێپەڕ ناکات
 -٣دەرماڵەی ئەو کەسەی بەشداری خولەکان دەکات  ٤٠٠دۆالرە
مانگانە ،لە چوارچێوەی پرۆژە ئەو گوژمەیە  ٪١٠٠دابین دەکرێ بە
گوێرەی ڕێنامییەکان.
تێچووەکانی بە دەر لە ڕێنامییەکان
ئەو ڕێنامییانە بە دەر لە یاسا هەژماریان بۆ دەکرێن:
تێچوە کارگێڕیەکان
گوژمەیەک بۆ دانەوەی قەرز تەرخان بکرێت یان ببێتە سوی قەرز
گوژمەیەک بۆ گەرەنتی بەرپرسیارەتیەکان بێت لە داهاتودا یان
بکرێتە قەرەبو
گوژمەیەك یەکێك لە سودمەندان لە پرۆگرامێكی تر خەرجی کردوە
لەو پرۆژەیە قەرەبوی دەکاتەوە
کڕینی ئامێر و کەلوپەل و زەوی و زار
جیاوازی نرخی دراوەکان
بکرێتە قەرز بۆ الیەنی سێیەم
بکرێتە باج و رسومات
یاسا و ڕێنامییەکانی هەڵسوکەوت:
ا -پێویستە بەریەکەوتنی بەرژەوەندیەکان لە چوارچێوەی پرۆژە
ڕونەدات
پێویستە پێشکەشکار هیچ جۆرە پەیوەندیەکی تری لە گەڵ
الیەنێكی تر کە داواکاری پێشکەش کردوە نەبێت و بەرژەوەندیەکان
لەبەر یەکرت ڕانچن و بەریەک نەکەون لە چوارچێوەی ئەو پرۆژەیە.
هەر کاتێك بەدیار بکەوێت یەکێك لە پێشکەشکارەکان بەرژەوەندی
نا یاسایی هەیە و گرێبەستی ژێربەژێری و گوماناوی هەیە ئەو کاتە
داواکاری پێشکەشکار ڕەت دەکرێتەوە و هەڵدەوەشێتەوە.
ب -ڕێزگرتنی مافی مرۆڤ و ژینگە پارێزی وبنەما پیشەگەرییەکان
پیشکەشکار و هەمو ئەوانەی لە الی پیشکەشکار کار دەکەن
پێویستە پێویستە رێنامییەکانی تایبەت بە مافی مرۆڤ و ژینگە
پارێزی بنەما پیشەگەریەکان بە تەواوی لەبەر چاو بگرن .هەروەها
پێشکەشکار پابەندە دەبێت بە هەمو مەرجەکانی ژینگەپارێزی
و ستاندەرەکانی تایبەت بە بنەماکانی مافی مرۆڤ و بنەما
پیشەگەرییەکان .وەکو ئازادی دروستکردنی سەندیکا و کارکردنی
زۆرەملێ و بازرگانی کردن بە مرۆڤ و بەکار خستنی منداڵ.

ڕەتکردنەوە و خۆدوورگرتن لە گێچەڵی سێکسی:
پیادەی ) (UNDPبهرنامهی نهتهوه یهكگرتووهكان بۆ پهرهپێدان
هەمو ڕێنامییەکانی تایبەت بە خوڕەوشتەکان دەکات وەکو (خۆدور
گرتن و قبوڵ نەکردنی هیچ جۆرە گێچەڵێکی جەستەیی و سێکسی)
کە ئەوە متامنەی پیشەگەریانە لە هەمو دامودەزگایەک تێك
دەدات.

بەهەموو شێوەیەک گێچەڵی سێکسی و ئازاری جەستە و
گەفوگوڕ ڕەتدەکرێتەوە چ بە گوتار یان بە کردار
یان هەر جۆرە ترساندن و تۆقاندێکی تر.
ت -ڕێنامیی تەیبەت بە بەرەنگار بونەوەی بەرتیل و گەندەڵی
پێشکەشکار پێویستە بە تەواوی پابەندی هەمو ڕێنامییەکان
ببێت سەبارەت بە بەرەنگاربونەوەی گەندەڵی و بەرتیل ،ڕێکخراوی
دەسەاڵتی تەواوی هەیە گرێبەست و داواکاری )(UNDP
پێشکەشکار هەڵوەشێنێتەوە ئەگەر دەرکەوت بە هەر شێوەیەک
تێوەگالوە .لە هەمان کات الیەنی پەیوەست ئەگەر بۆی ده رکەوت
کە پێشکەشکار لە حاڵەتی نایاسایی تێوەگالوە داوای قەرەبوی
لێبکات دەرهەق بەو گوژمانەی بە شێوەی نایاسایی بە دەستی
هێناوە.
پ -تێچووی نا ئاسایی:
لەو حاڵەتانە گرێبەست هەڵدەوەشێتەوە ،ئەگەر بەدیار کەوت کە
پێشکەشکار تێچوی نائاسایی هەژمار کردوە ،وەکو ئهو گوژمانهی
له گرێبهست ه سهرهكییهكهدا ئاماژهی پێنهدراو ه و ئهو گوژمانهی
بهمهبهستێكی خراپ داندراون و هەندێ جۆرە خزمەتگوزاری
تر کە هەر لە سەرەتاوە ئەو جۆرە گوژمانە نەبوە و ئەو جۆرە
خزمەتگوزاریانە نەبوە ،یان گوژمە خەرج کرا بێت بۆ خۆ دزینەوە
لە باج یان گوژمەیەك درا بێت بە الیەنێك کە لەو گرێبەستە ڕون
نەکرابێتەوە و/یاخود گوژمهیهك ك ه درابێت به كۆمپانیایهكی
وههمی.
هەر کاتێك ئەو جۆرە حاڵەتانە بە دیار بکەوێت و ڕون ببێتەوە کە
پێشکەشکار تێوەگالوە ئەو ئەو کاتە یەکسەر ئەو گرێبەستە
هەڵدەوەشێتەوە یاخود تا ههتای ه بههیچ شێوهیهك گوژمه له
بهرنامهكانی كۆمهكی بهرنامهی نهتهو ه یهكگرتووهكان  UNDPبۆ
پهرهپێدان وهرناگرێت بهپێی گهورهیی بابهتهكه.
ج -شکاندنی ڕێنامییەکان سەبارەت بە پێدانی زانیاری هەڵە:
پێشکەشکار مافی ئەوەی هەیە ئەو گرێبەستە هەڵوەشێنێتەوە
هەرکاتێك ئاشکرابو پێشکەشکار زانیاری بە هەڵە داوە به
دەستی ئەنقەست و بەڵگەنامەی ساختهی پێشکەش کردوە.
دەستەکارگێڕی لە الیەنی پەیوەست ڕێوشوێنی یاسایی ئەنجام
دەدات بۆ ا) ئەوەی گرێبەست واژە نەکرێت لەو حاڵەتەدا یاخود ب)
ئهو گرێبهست ه ههڵبوهشێنێتهو ه ئهگهر واژۆ كرابوو.

 ٢-٢چۆن داواکاری پێشکەش دەکەیت و بەدواداچونی بۆ
دەکەیت:
 ١-٢-٢فۆرمی پێشکەش کردنی داواکاری
پێشکەشکار پێویستە لە ڕۆشنایی مەرجەکان (هاوپێچی  Aداواکاری
پێشکەش بکات و هەمو ڕێنامییەکان لەبەر چاو بگرێت .فۆرمی دەست
.نیشان کراو پێوسیتە خاڵ بە خاڵ و الپەڕە دوای الپەڕە پڕبکرێتەوە
پێشکەشکار بۆی هەیە بە زمانی ئینگلیزی یان بە زمانی کوردی
فۆرمەکە پڕ بکاتەوە.
هەر هەڵە و کەموکوڕیەک لە فۆرمەکە ،بۆ منونە (ئەگەر گوژمەکان
یەکرت نەگرنەوە و لە ڕاددەی دەست نیشان کراو دەربچێت) یان هەر
جۆرە هەڵەیەکی تر لە وانەیە ببێتە هۆکاری هەڵوەشانەوەی فۆرمی
پێشکەشکراو.
لەوانەیە ڕێکخراو داوای ڕون کردنەوە بکات سەبارەت بە هەندێ خاڵ
هەر کاتێک پێویست بکات ،پێشکەشکار دەبێت ڕون کردنەوە بدات.
نابێت فۆرم بە نوسینی دەست پڕ بکرێتەوە.
تکایە ئەوە بزانە کە تەنها فۆرمی پێشکەش کردن و هاوپێچەکان
هەڵسەنگاندیان بۆ دەکرێت بۆیە زۆر جێگای بایەخە هەمو زانیاریەکان
زۆر بە ڕێکوپێکی داخڵ بکرێت  .هیچ هاوپێچی زێدەکی نابێت ڕەوانە
بکرێت.
 ٢-٢-٢لە چ شوێنێك و چۆن داواکاری پێشکەش دەکرێت:
پێویستە پێشکەشکار داواکاری به شێوازى ئێلێكرتۆىن بە ته نها يه ك
ئیمیل بۆ ئەو ناونیشانەی خوارەوە ڕەوانە بکات:
Email address: jc.application@rwanga.org
Email subject: Job Creation Grant Scheme_ [Name of the
applicant’s company].
+964 750 253 0222
+964 750 254 0222
+964 770 251 0222

Phone Numbers for contact:
•
			Erbil:
•
		 Duhok:
•
		Sulaymaniyah:

لەسەر پێشکەشکار پێویستە فۆرمی داواکاری و فۆرمی بودجە
و هاوپێچەکانی بە فایلی جیا جیا پێشکەش بکات و بە ئیمیل
.ڕەوانەی بکات
لەسەر پێشکەشکار دڵنیا ببێتەوە کە زانیاریەکان هەموی راست
و دروستە و بەبێ کەموکوڕییە و پێداچونەوە بکات لە ڕۆشنایی
مەرجەکانی  -٣- ٢چونکە هەر دۆکیومێنتێک کەموکوڕی تێدا بێت
ڕەت دەکرێتەوە.
پێویستە قەبارەی ئیمیل لە ( MB 10زیاتر نەبێت بەاڵم ئەگەر
زیاتر بو ئەوا پێشکەشکار پێویستە فۆرمی داواکاری بە یەک ئیمیل
.ڕەوانە بکات و ئەوانی تریش بە چەند ئیمێلێك
دواتر دەستەی کارگێڕی الیەنی پەیوەست ژمارە تۆمارێك بۆ
پێشکەشکار ڕەوانە دەکەن لە ماوەیەك کە لە  ٤٨کاتژمێر تێپەڕ
ناکات.

 ٢-٢-٣دوا مۆڵەت بۆ وەرگرتنی فۆرمی داواکاری:
لەسەر پێشکەشکار پێویستە لە کاتی دیاری کراو یان پێش
کاتی دیاری کراو فۆرم پێشکەش بکات وەک لە الپەڕەی بەرگی
یاسا و ڕێنامییەکان بۆ ئەوانەی داواکاری پێشکەش دەکەن لەم
بانگەشەیە بۆ پێشکەش کردنی پرۆژە ئاماژه ى پێدراوه  ،چونکە
الیەنی پەیوەست هەر فۆڕمێک لە کاتی دیاری کراو دوا کەوت ڕەتی
دەکاتەوە.

 ٢-٢-٤زانیاری زێدەکی لەسەر شێوازی پێشکەش کردنی
فۆرم
لە هەر پارێزگایەک لەو  ٣پارێزگایە کە بانگەشەی ئەو پرۆژەی تێدا
ئەنجام دەدرێت ئەوا الیەنی پەیوەست بەو گرێبەستە ڕاگەیندراوی
خۆی باڵو دەکاتەوە .ئەو الیەنەی پرسیاری هەیە یان داوای ڕون
کردنەوە دەکات بۆی هەیە پرسیارەکانی ڕەوانە بکات بۆ ئەو
ئیمێلەی خوارەوە بە مەرجێك لە  ٢١رۆژ زیاتر بەر لە دوا مۆڵەت
دوانەکەوێ ،هەروەها پێویستە ناونیشانی ئەو بانگەشەیە بە ڕونی
دیار بێت لەسەر نورساوەکە.
ئیمهڵی وهرگرتنی ڕوونكردنهو ه لهبارهی پرسیارهكانتانهوه
jc.questions@rwanga.org
بەاڵم الیەنی پەیوەست پابەند نابێت بۆ وەاڵمدانەوەی هەر
پرسیارێك
لە دوای مۆڵەتی دەست نیشان کراو .وەاڵمەکان بە  ١١ڕۆژ بەر
لە دوا مۆڵەت ڕەوانە دەکرێنەوە بە گوێرەی ڕێنامییەکان .الیەنی
پەیوەست بۆی نیە بڕیاری کۆتایی لەسەر داوا کاریەکان بدات تا
توێژینەوەی تەواوی لەسەر نەکات و هەڵسەنگاندنی پێویستی بۆ
نەکات.

 ٢-٣هەڵسەنگاندن و هەڵبژاردنی فۆرمە پێشکەش
کراوەکان
هەمو فۆرمە پێشکەش کراوەکان لە الیەن دەستەی تایبەت
و سەربەخۆ هەڵسەنگاندن و تاقی کردنەوەی بۆ دەکرێت
پێویستی بۆ دەکرێت ،زۆرێك لە پسپۆرانی هەڵسەنگاندن بەشدار
دەبن .هەموو ئەو پرۆژانەی کە لە الیەن ئەو کەسانەی فۆرمی
داواکردنیان پێشکەش کردوە و نێردراون ئەوا هەڵسەنگاندنیان بۆ
دەکرێت بە گوێرەی ئەم هه نگاوو ڕێوشوێنانەی خوارەوە:
بەاڵم ئەگەر بەدیار کەوت کە ئەو داواکاریە بە گوێرەی ڕێنامییەکان
نیە ئەوا ئەو کاتە لە ڕۆشنایی مەرجەکان  -٢-١-داواکارییەکە
هەڵدەوەشێتەوە ..

 -١هەنگاوی یەکەم  :کردنەوە و وردبینی

لە قۆناغی هەڵسەنگاندن وردبینی و هەڵسەنگاندن بۆ ئەو
بنەمایانە دەکرێت:

پابەند بون و بە کات و دوا مۆڵەت :ئەگەر مەرجی کات و دوا
مۆڵەت ڕەچاو نەکرا بو ئەوا هەر لە سەرەتاوە هڵدەوەشێتەوە و
داواکارییەکەی ڕەت دەکرێتەوە بهشێوهیهكی ئۆتۆماتیكی.
بەڵگەنامە و دۆکیومێنتەکان :ئایا هەموو بەڵگەنامە و
دۆکیومێنتەکان لە ڕۆشنایی پێوهرهكاندا ئامادە کراوە :دەستەی
الیەنی پەیوەست تەنها ئەو داواکاریانە قبوڵ دەکات کە بە
گوێرەی مەرجەکان بەرز کراوەتەوە ئەگەر کەموکوڕی لە بەڵگەنامە
و دۆکیومێنتەکان هەبێت ئەوا الیەنی پەیوەست ئەو داواکاریانە
قبوڵ ناکات.

ڕێوشوێنی پێشکەش کردنی داواکاری و بەڵگەنامەکان و دۆکیومێنتەکان پێویستە بەو شێوازەی خوارەوە ئامادە بکرێ:ک

بەشی یەکەم  -بەڵگەنامە و دۆکیومێنتەکان
بەشی دووەم  -شایستە بوونی یاسایی پێشکەشکار
ئایا داواکاری لە فۆرمی تەواو پڕ کراوەتەوە و هەڵە نیە
فۆرمی بەڵێنامە پڕ کراوەتەوە و واژوی لەسەر کراوە
فۆرمی بودجە و ژمێریاری بەبێ هەڵە پڕکراوەتەوە – گوژمەکان بە دۆالرە
لیستی ناوی سود مەندان هاوپێچە
فۆرمی داواکاری بە زمانی کوردی يان ئینگلیزی پڕکراوەتەوە
هەموو بەڵگەنامە داواکراوەکان هاوپێچ کراون

 -٢هەنگاوی دووەم  :هەڵسەنگاندنی فۆرمی پێشکەش کراو
ئەو پڕۆژە لە هەولێر و دهۆك و/یاخود سلێامنی کە هەڵبجەش دەگرێتەوە ئەنجام دەدرێ
ماوەی پرۆژە لە نێوان  ٨ – ٦مانگە
گوژمەی پرۆژە لە نێوان  10,000تا  60,000دوالرە
کۆی ڕێژەی دەست نیشان کراو لە گوژمەکە بۆ مووچە لە  70%تێپەڕناکات
مووچەی هیچ کارمەندێك لە  700دوالر تێپەڕ ناکات
پێشکەشکار دەزگایەکی بازرگانی بچوک یان مامناوەند یان کۆمپانیایەکی گەورەی سەبارت بە پرۆژە پیشەگەرییەکان
دڵنیا بونەوە لەوەی هەمو ئەوانەی ناویان تۆمار کراوە لەو سێ گروپەن کە دەست نیشان کراون تا سودمەند بنب هەروەک لە بڕگەی
 1-2ڕون کراوەتەوەڕێژەی  20%لە کۆی کارمەندان لە کارەکانیان دەمێننەوە لە دوای تەواو بونی پرۆژە بە الیەنی کەم بۆ ماوەی یەک ساڵ لە ڕێکەوتی
تەواو بونی پرۆژەکە نابێت لەیەک کەس کەمرت بێت

فۆرمە پێشکەش کراوەکان هەڵسەنگاندنی پێویستیان بۆ دەکرێت
لە ڕۆشنایی کواڵیتی و بودجەی تەرخان کراو .بە شێوەیەکی گشتی
دوو جۆر هەڵسەنگاندن هەیە .هەڵسەنگاندن بۆ هەڵبژاردن و
هەڵسەنگاندن بۆ وەرگرتنی گوژمە.
هەڵسەنگاندن بۆ هەڵبژاردن:
ئەو هەڵسەنگاندنە بۆ توانستی بەکارخسنت توانستی دارایی بە
سودە ،دەکرێ سودەکانی ئەو جۆرە هەڵسەنگاندنە بەو شێوەیە
بخەینە ڕوو:
هەڵسەنگاندنی توانستی دارایی پێشکەشکار بۆ دڵنیا بونەوە
توانستی دارایی هەیە کە ئەو پرۆژە ئەنجام بدات.
دڵنیا بونەوە لەوەی توانستی کارگێڕی و بەڕیوەبردنی هەیە کە ئەو
جۆرە چااڵکیانە ئەنجام بدات بە سەرکەوتویی.
ڕێوشوێنی هەڵسەنگاندن بۆ وەرگرتنی گوژمەکان:
پێوهری بهخشین یارمهتی ههڵسهنگاندنی كواڵیتی پڕۆژهی
پێشكهشكراو دهدات لهڕووی ئامانج و ئهوانهی كه ل ه پێشینهی
داناون بهپێی ئهوهی ل ه ڕێنامییهكاندا هاتووه ،و بۆئهوهی پڕۆژهیهك
گوژمهی پێبدرێت ،كه كاریگهری گشتی ئامانجی ویسرتاو زیاتر
دهكات .یارمهتی ههڵبژاردنی بابهتی پێشكهشكراو لهڕێگهی
ئهوهدهبێت ك ه دهسهالتی گرێبهستكردن دڵنیابێت كه ئامانجهكانیان
پێكاوه .پێویست ه پڕۆژهكه پهیوهندیدار بێت و ئامانجهكانی نهگۆڕبن
لهگهڵ داواكاری پێشكهشكردنی پڕۆپۆزهلهكهدا و كواڵیتی و
كاریگهری بهردهوام و ههرزانی نرخ پێوهری ههڵسهنگێنهرن.
منرەکانی هەڵسەنگاندن:
منرەکانی هەڵسەنگاندن بەسەر منرەی سەرەکی و پلەی الوەکی
دابەش کراوە و هەر منرەیەك بەو شێوەیە لقی لیدەبێتەوە  :هەر
منرەیەک بە شێوەی الوەکی لە  ١تا  ٥پلەی لێدەبێتەوە بەو شێوەی
خوارەوە:
زۆر الواز = ١
الواز = ٢
مامناوەند = ٣
باش = ٤
زۆر باش = ٥

بەرزترین منرە

بــڕگـــە

20

یەکەم :توانستی بەگڕ خسنت و توانستی دارایی پێشکەشکار

5x2

ئایا پێشکەشکار سەرچاوەی دارایی جێگیری هەیە ؟ ئایا مەرجی ڕێژەی دارایی لەسەر جێبەجێ دەبێت ،بۆ منونە بنەما داراییەکان
(االصول الجاریە) بەراورد بە کۆی بنەماداراییەکان کە دەکەوێتە سەرشانی پێشکەشکار یان هەر جۆرە ڕێوشوێنێکی تر بۆ ڕوون
کردنەوەی توانستی دارایی

5x2

ئایا پێشکەشکار توانای هەیە ئەو هەموو کرێکارە بەکار بخات و دڵنیا بونەوە لە کەلوپەل و ئامێرەکان و دڵنیا بونەوە لە
بنەماکانی مەشق و ڕاهێنان بۆ کارمەندان

20

دووەم :بایەخی پرۆژە

5

ئایا تا چەند چااڵکیەکانی ئەو پرۆژەیە لەگەڵ پالنی کۆمپانیای پێشکەشکار بۆ پەرەپێدان و بەکارخسنت شیاو و گونجاوە.

5

قەبارەی کۆمپانیای پێشکەشکار و شێوازی بازرگانی ( ٥منرە ،ئەگەر دەزگایەکی بچووک یان مامناوەند بازرگانیە ئەگەر نا تەنها
یەک منرە

5x2

ئایا چااڵکیەکانی کۆمپانیای پێشکەشکار لە چوارچێوەی بەراییەکانی الیەنی پیەوەستە و بە گوێرەی پالنی ئەوە ؟ ئەگەر وایە ٥
منرە ئەگەر نا تەنها یەک منرە

25

سێیەم :دیزاین کردنی پرۆژەکە

5x2

بنەماکانی دادپەروەری و شەفاف بون لە هەڵسەنگاندن و دەست نیشان کردنی سودمەندان

5

کواڵیتی چااڵکیەکاىن كاره پێشكه ش كراوه كان چۆنن ؟ ( )5منرە بۆ چااڵکیەکانی کە کواڵیتیان لێهاتوییان بەرزە ( )1منرە بۆ
رۆتینیەکان کە لێهاتوییان پێویست نیە

5

کواڵیتی خولو راهێنانه كان /پرۆگرامى وانه وتنه وه چۆنه؟

5

ئایا سەرپەرشتیارەکان لێهاتون و ئاستی ئەزمونیان بەرزە ؟

25

چوارەم :دەرەنجامی پرۆژە و درێژخایەنی

5x2

ئایا ئەو پرۆژەیە دەرەنجامی هەست پێکراوی دەبێت لە ناو کۆمەڵگا بەرزکردنەوەی ئاستی هەلی کار (بەرزکردنەوەی ئاستی
زانیاری و توانستی کارکردن و هۆشیاری) گروپە هەڵبژێردراوەکان ؟

5x3

ڕێژەی ئەو سودمەندانەی لە دوای پرۆژەکە لە کارەکانی دەمێننەوە چەندە؟ ( )5منرە ئەگەر ڕێژەکە  100%و ( )4ئەگەر رێژەکە
 80%و ( )3ئەگەر ڕێژەکە زیاترە لە  )2( 60%ئەگەر زیاترە لە  40%و ( )1ئەگەر ڕێژەکە زیاترە 20%

10

پێنجەم :بودجە و تیچووی پرۆژەکە

5x2

ئایا بودجەی داواکراو لە چوارچێوەی تەرخانکراوی الیەنی پەیوەستە شیاوە بەراورد بە دەرنجامەکان ؟

100

کۆی منرەکان

ئەگەر کۆی منرەکانی بڕگەی ( )١توانستی بەگڕ خسنت و توانستی دارایی کەمرت بوو لە  12منرە ئەوا داواکارییەک هەڵدەوەشێتەوە ،ئەگەر بە
النی کەم منرەی یەکێك لە بڕگە الوەکیەکانی بڕگەی ( )١بریتی بێت لە یەک منرە ئەوا داواکارییەکە هەڵدەوەشیتەوە و گوژمەی بۆ دەرناچێ.
ئەو فۆرمانەی  60منرە بەسەرەوە دەهێنن هەڵدەبژێردرێن.

هەڵبژاردنی مەرجدار
هەر کۆمپانیای پێشکەشکاریەك ئەو منرانەی بە دەستی هێناوە
بۆی کۆ دەکرێتەوە لە لیستێکی سەربەخۆ .دواتر کۆمپانیای
پێشکەشکارکان پۆلین دەکرێن و کۆمپانیای پێشکەشکار
سەرکەوتوەکان گوژمەی دەست نیشان کراویان بۆ تەرخان دەکرێ.
لە ڕۆشنایی مەرجەکان و گوژمەی بەردەست گوژمەکان خەرج
دەکرێ .دواتر بە گوێرەی پۆلینەکان کۆمپانیای پێشکەشکارکان
دەست نیشان دەکرێن بۆ وەرگرتنی گوژمەکان لە ماوەی دەست
نیشان کراو.

 -٣هەنگاوی سێیەم :دڵنیا بونەوە لە ناسنامەی
پێشەکەشکار و کە بە گوێرەی مەرجەکان بۆی هەیە
بەشداری بکات:
دواتر هەموو بەڵگەنامەکان پێداچونەوەی بۆ دەکرێت و دڵنیا
بونەوەی بۆ دەکرێت لە الیەن دەستەی تایبەتی الیەنی پەیوەست.
هەروەك لە بڕگەی  2-4-ڕوون کراوەتەوە.
هیچ پێشکەشکارێك بۆی نیە بەشداری پرۆژەکان بکات ئەگەر
پێشوەختە هەمو بەڵگەنامە و دۆکیومێنتەکان پێشکەش نەکات.
دواتر بە گوێرەی ئەو منرانەی بەدەستی هێناوە پۆلین دەکرێت.
بەڵێننامەکەی بڕگەی  -٤-هەروەک ڕوون کراوەتەوە ئەگەر هەر
کەموکوڕییەک هەبێت لە قۆناغەکانی پێداچونەوە ئەوە ئەو
داواکارییە ڕەت دەکرێتەوە هەر لەسەرەتاوە.
 2-1-1و  2-1-2و 2-1-3-پێداچوونەوەی پێویست دەکرێت بۆ دڵنیا بوونەوە کە ئەو الیەنە
شایستەیە بۆ ئەوەی بەشداری بکات.
هەر کاتێك داواکارییەک ڕەت کراوە باشرتینی دووەم یان باشرتینی
دوای ئەو دێتە پێشەوە.

 ٢-٤پێشکەش کردنی بەڵگەنامەی پشتگیری بۆ ئەو فۆرمە
پێشکەشکراوانەی بە شێوەیەکی کاتی هەڵبژێدراون:
الیەنی پەیوەست ئیمیل بۆ پێشەکەشکار ڕەوانە
دەکات سەبارەت بە ڕەوانە کردنی بەڵگەنامەکان ،ئەو
کات پێشەکەشکار هەموو بەڵگەنامەکان لە ڕۆشنایی
مەرجەکان پیشکەش دەکات ،ئەوکات هەمو بەڵگەنامەکان
پێداچونەوەی بۆ دەکرێت بۆ هەڵسەنگاندن و دڵنیا
بونەوە:
 -١کۆپییەك لە بڕوانامەی تۆمار کردن
 -٢بڕوانامەی دامەزراندن و دۆکیومێنتە هاوپیچەکانی
 -٣ڕاپۆرتی ژمێرەی کۆتایی (نوێرتین ژمێرەی کۆتایی کە قازانج و زەرەر
کۆ ڕوون بکاتەوە و شێوازی داخستنی ژمێرە لە کۆتایی ساڵ بخانە
ڕوو)
-٤بەڵگەنامە یاساییەکان هەر وەك لە پاشکۆی (  ) Cئەم ڕێنامييه
دا ڕوون کراوەتەوە هەموو بەڵگەنامەکان ئۆریجیناڵ بێت واژووی
الیەنی پەیوەنداری لەسەر بێت.
 -٥بەڵگەنامەکانی بەشی ژمێریاری هەروەك لە پاشکۆی ( ) D
ڕوون کراوەتەوە مۆر و واژووی لەسەر بێت .بەاڵم دەبێت ئەو بانکە
لە ناو واڵت بێت کە کۆمپانیای پێشکەشکار  /ڕێکخراوی تێدا
دامەزراوە.

 -٦بەڵگەنامەیەک کە پشتگیری نوێنەری کۆمپانیای پێشکەشکار
بکات کە لە بە فەرمی ڕێگە پێدراوە بۆ ئەوەی ببێتە نوێنەری
کۆمپانیای پێشکەشکار؛ و
 -٧بەڵگەنامەی سودمەندەکان کە ئەوانە بێکارن و سەرچاوەی
بژێویان نیە هەر وەك لە بڕگەی (  ) Fڕوون کراوەتەوە.
ئەگەربەڵێننامەی سودمەند گۆرانکاری بەسەرداهات ،ئەوا دوبارە
داوا دەکرێتەوە لە قۆناغی گرێبەست دا.
بەڵگەنامەکان بەپێویستە بە ئۆریجناڵ (نسخەی اصلی) پیشکەش
بکرێت
یان بە فۆتۆکۆپی و سکان کراو بە مەرجێك مۆر و واژوو و
بەروارەکانی لەسەر بێت.
بەاڵم بەڵگەنامە یاساییەکانی کۆمپانیا و دۆکیومێنتە دارایی و
ژمێریاریەکان پێویستە ئۆریجیناڵ بێت و کۆپی قبوڵ ناکرێت.
ئەگەر ئەو بەڵگەنامانە بە ئینگلیزی نەبوو ئەوا پێویستە وەرگێڕانی
یاسایی بۆ بکرێت بۆ ئەوەی الیەنی پەیوست لەو گرێبەستە
قبوڵی بکات و دەبێت لەگەڵ بەڵگەنامەکان هاوپێچ بکرێت چونکە
بەشێک دەبێت لە هەڵسەنگاندنی داواکاری پێشکەشکار.
ئەگەر هەمو ئەو بەڵگەنامانەى له سه ره وه باسكراون لەکاتی
دەست نیشان کراو پێشکەش نەکرێت ئەوا داواکارییەکەی
پێشکەشکار ڕەت دەکرێتەوە.
دوای شی کردنەوەی بەڵگەنامەکان دەستەی هەڵسەنگاندن
کۆتا بڕیار دەدات بۆ الیەنی پەیوەست کە کام داواکاری شایەنی
وەرگرتنە.
ئەگەر پێشەکەشکار .هەموو ئەو بەڵگەنامانە ئامادە ناکات لە کاتی
دەست نیشان کراو ئەگەری ڕەت کردنەوەی داواکارییەکەی هەیە.

 ٢-٥ئاگادار کردنەوەی پێشەکەشکار سەبارەت بە بڕیاری
کۆتایی الیەنی پەیوەست
 ٢-٥-١ناوەڕۆکی بڕیار:
پێشەکەشکار سەبارەت بە بڕیاری کۆتایی ئاگادار دەکرێتەوە و
بڕیاری الیەنی پەیوەست دەردەچێت ،بەاڵم ئەگەر داواکارییەکەی
ڕەت کراوە ئەوا هۆکارەکانی ڕەت دەکرێتەوە.

 ٢-٥-٢خشتەی کاتەکان بۆ ئەنجامدانی چااڵکیەکان:
کاتژمێر

ڕێکەوت
 -١کۆبونەوەی بۆردی هەڵسەنگاندن
٢٠١٩-١١-١٨

 -٢دوا مۆڵەت بۆ ڕەوانە کردنی پرسیارەکان بۆ الیەنی پەیوەست

٢٠١٩-١١-٢٨

 -٣دوا مۆڵەت بۆ ڕەوانەکردنی وەاڵمی پرسیارەکان بۆ پێشەکەشکار

٢٠١٩-١٢-١٠

 -٤دوا مۆڵەت بۆ پێشەکەشکردنی بەڵگەنامەکان

٢٠١٩---------

 -٥دوا مۆڵەت بۆ هەڵسەنگاندنی بەڵگەنامەکان

٢٠١٩---------

 -٦واژوو کردنی گرێبەست

کاتە دەست نیشان کراوەکان  :هەموو کاتەکان بە کاتی
هەرێمی کوردستانە
هەموو کاتەکان بە گوێرەی خشتەی کاتی دیاری کراوە ،لە رۆشنایی
مەرجەکان  ،هەر گۆڕانکارییەك لە خشتەی کاتەکان بکرێت
ئەوا لە ماڵپەڕی الیەنی پەیوەست باڵو دەکرێتەوە بە گوێرەی
گۆڕانکارییەکان.

 ٢-٦مەرجەکانی جێبەجێ کردنی پرۆژە دوای وەرگرتنی
گوژمەکان

الیەنی پێشەکەشکار پێویستە گرێبەست واژو بکات ئەگەر ناوی
بۆ پرۆژەکە دەرچوو ،هەروەک لە پاشکۆی  Gئەم ڕێنامییە ڕوون
کراوەتەوە .دوای ئەوەی پاشکۆی هەروەک لە پاشکۆی  Aئەم
ڕێنامییە واژووی لەسەر کرا ئەوا پێشەکەشکار پابەند دەبێت بە
هەموو مەرجەکان.

 ٢-٧لیستی پاشکۆکان
هەموو ئەو بەڵگانەمانە پێویستە ئامادە بکرێت:
فۆرمی داواکاری وەرگرتنی گوژمە – بە پرۆگرامی ۆرد

پاشکۆی A

فۆرمی بودجە – بە پرۆگرامی ئیكسيل

پاشکۆی B

بەڵگەنامە یاساییەکان

پاشکۆی C

کاروباری ژمێریاری

پاشکۆی D

بەڵێنامەی دەزگای بازرگانی مامناوەند

پاشکۆی E

بەڵگەنامەی سودمەندان کە بێکارن و دادەمەزرێن

پاشکۆی F

