فؤرماتي بةخشيني بضوكي ثيَشنيازكراو
ثرؤطرامي دةست ثيَشخةريةكاني كؤمةلطةي مةدةني عيَراق

ريَكخراو-------------------------------.
كةسي ثةيوةندي كردن ---------------------:نازناوي كاري------------------------------ :
ناونيشان---------------------------- :
شار -----------------:والت-------------------------------------- :
تةلةفون ----------------------:فاكس ------------------------:ئيمةيل------------------------- :
ئةطةر ثرؤذةكة لة طةأل ريَكخراوةكاني تري هاوبةشي ئن جي ئو جيَبةج َي بكةيت  ،تكاية ئيشارةت بة ناوي ريَكخراوةكان بدة
ريَكخراو هاوبةش------------------------------- .
كةسي ثةيوةندي كردن ---------------------:نازناوي كاري------------------------------ :
ناونيشان---------------------------- :
شار -----------------:والت-------------------------------------- :
تةلةفون ----------------------:فاكس ------------------------:ئيمةيل------------------------- :
ناونيشاني ثرؤذةكة:
بودجةي طشتي ثرؤذةكة ----------------------:بودجةي داواكراو--------------------------:
ماوةي ثرؤذةكة------------------------ :
بة هؤي شي كردنةوةي وردي ثرؤذةكة وةآلمي ئةم ثرسيارانةي خوارةوة بدةوة (بة بةلَطةنامةي جيا بنيَرة ،هةر يةكةيان بة خالي ئاماذةثيَدراو لةطةأل وشةو
ذمارة بؤنمونة ا )......( 1.ب...)..........( 1.هتد

-1زانياري ريَكخراوي
ئةمة بؤ ئةوةية كة باكطراونديَك لةسةر دامةزراوة/ريَكخراوةكةت بخةيتة روو و تواناي حةقيقي ريَكخراوكة لة جيَبةج َي كردني
ضاالكيةكاني ثيَشنيازكراو .ئةوةش طرنطة كة بةخشةرةكةش ثيَشتر بة هةنديَك لة كارةكاني رابردووت ئاشنا بوبيَت .سةركةوتوويي داواكاري بةخشيني
بضوكةكةت ثةيوةستة بة كواليتي و ليَك نزيكي وةآلمةكانت.
ا -ريَكخراوةكةت:
 -1كةي ريَكخراوةكةت دامةزراوة؟
 -2ناوي ئةو ريَطةثيَدراوة ياخود دةسةآلتة بنووسة كة لةو شويَنة ريَكخراوةكة تومار كراوة لة عيَراقدا لةطةأل ويَنةيةكي بةلطةنامةي تومار كردن (ئةطةر
ريَكخراويَك سةركةوتوو نةبو لة دابين كردني بةلَطةنامةي توماركردن ئةوا ئةم داواكارية بة بةخشيني بضوك لة اليةن ئاي سي ئيَم ثي ةوة ئةذمار ناكريَت).
 -3ئامانجةكاني ريَكخراوةكةت ضين؟
 -4ستراتيذيكةت ضية بؤ تةواو كردني ئامانجةكانت؟
جي بةجيَكردووة؟ ( ليستي ثرؤذةكان و شي كردنةوةكان بة كورتي)
 -5ض ثرؤذةكةيةت لة رابردوو دا َ
 -6ضةند ئةندامت هةية ئيَستا؟
 -7دةستة ت (بؤرد) هةية؟ ناوي ئةنداماني دةستةكة بنوسة لةطةأل كارةكانيان.
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 -8ئةطةر لةطةأل هاوبةشي تري ريَكخراوة نا حكومية كان ياخود ئةنداماني تؤري تر هاوكاري دةكةي ئةوا ناوي هاوبةش و تؤرةك بنووسة.
 -9ناوي ناوضةي جوطرافياييكة ريَكخراوةكةت تياداكار دةكات بنووسة ،ئةطةر هةبوو ،ناوي لقي ئوفيسةكان و شويَنةكانيان و زانياري ثةيوةندي كردنيان
بنووسة.

ب -سةرضاوة مروويةكان/ستافي ئةندام
 -1زانياري ورد لةسةر ذياني ئةو خةلكةي كة لة ثرؤذةكةدا كار دةكةن تةرخان بكة (لةطةأل زانياري ثةيوةندي كردن).
 -2شي كردنةوةي كاري بؤ طشت كةساني ثرؤذةكة واتةئةو كةسانةي كة لة ثرؤذةكةدا كار دةكةن ترخان بكة.
ث -سةرضاوةكاني بوجة
 -1ض سةرضاوةي تري ثةيوةست بة بودجة بؤ ثشتطيري كردن لةم ثرؤذةية داوا كراوة؟ (بيَجطة لة سةرضاوةي ئا سي ئيَم ثي)
 -2ئايا ثرؤذةكة ثيَشتر كاري ثيَكراو ياخود ثرؤذةكة بةريَوةبردراية؟ ئةطةر وابيَت  ،تكاية بةلَطةنامةكان هاوثيَض بكة (راثؤرتي كؤتايي طيَرانةوة ،راثؤرتي
كؤتايي دارايي)
 -3ناوةكاني بةشدار و بةخشةري ثيَشتر ريَز بكة.
 -4ناوةكاني بةخشةري تر كة دةتةويَت لة ئايندة لة ثرؤذةكةدا بةشدار بن ريَز بكة.
 -5ئايا ريَكخراوةكةت ستراتيذي كؤ كردنةوةي يارمةتي دارايي هةية؟ بؤ نموونة ،كارةكاني لةطةأل كؤكةرةوةي يارمةتي دارايي يان ئةو ريَكخراوةي كة
هةلَدةستيَت بة دابين كردني ثشتطيري بة شيَوةي نوسيني ثيَشنيازكراو و ستراتيذي ثيَشنيازكراو؟ ئةطةر هةب َيت ئةوا ناوي كةسةكان و ريَكخراوةكان ريَزبكة.
ت-بودجةي ثرؤذة
 -1ليستي جياي جياي مادةكاني ثرؤذةكة تةرخان بكة كة لة فؤرماتي هاوثيَض بةكارديَت.
 -2راثؤرتي طيَرانةوةش تةرخان بكة كة بتوانيَت ثشتطيري بكات لةوةي كة بؤ ضي مادة (برطة)كان ثيَويستن؟
 -2ثيَداويستي و ئامانجةكاني ثرؤذةكة:
ج -فةرمايشتي (بةياني) كيَشةكان
 -1باسي ياخود بابةتي ثرؤذةكة ثيَناسة و كورت بكةرةوة
 -2دؤخي ئةو كؤمةلطةي كة ئامانجتانة روون بكةرةوة و ئينجا زياتر كيَشةكاني خةلكي (سوودبةرةكان) ياخود ئةو خةلكةي كة ستراتيذي ثرؤذةكةدان.

ج -ئامانجةكان
 -1بة ثيَي كيَشةي ئاراستةكراو ،هةوأل ددةيت ضي لةم ثرؤذةيةدا بةدةست بيَنيت؟
ح -طويَطري مةبةست (مخاتب)
كي بةشداري ئةم ثرؤذةية دةكات؟
َ -1
 -2ثيَوانةكاني ثةيوةنديدار بؤ ناساندني طويَري مةبةست (خةلكي مةبةست)  /سوودبةر ضين؟
 -3ض كومةلطةيةك سوود لة ثرؤذةكةت وةردةطريَت؟
 -4ضةند لة خةلكي دةتوانن لة ثرؤذةكة بةشدار بن؟
ي؟
كو
دةكةونة
ضاالكيةكانت
 -5شويَني سوودبةرةكانت و ناوضةي
َ
-6ضون ريَكخراوةكةت دةطاتة شويَني خةلكي مةبةست؟
 -3ضاالكي ثرؤذة و بةرهةمةكان
خ -ضاالكيةكان
 -1باسي ئةوة بكة كة ضي دةكةيت لة ثيَناو بةدةست هيَناني ئامانجةكانت.
 -2ضاالكي هةر يةك لة ثرؤذكانت كورت بكةرةوة.
ي و كةي ئةم ضاالكيانة ئةنجام دةدريَن و ك َي بةرثرسيار دةبيَت لة ئةنجامدانيان (تكاية بطةريَوة بؤ ب 1و
 -3باسي ئةوة بكة كة ضون و لة كو َ
)2

د -ثالني كار
خشتةي كات ياخود خشتةي كاري بؤ ضاالكيةكاني كة لة ذيَر ثرؤذةكةت ئةنجام دةدريَن تةرخان بكة،ئةمةش ثيَويستة بة رووني
كاتي ئةنجامداني هةر يةك لة ضاالكيكان دياري بكات.
ر-بةرهةمةكان
سي مانطي) راثؤرتةكاني ثةخش كراوي ( دةرةكي ،ثةخشنامة ،بابةت و
 -1راثؤرتةكاني ( ناوةكي ،هةفتانة و مانطانة و َ
كةمثينةكاني هوشياري) شتةكاني تري ديار و بةرضاو كة لة ئةنجامي ئةم ثرؤذةيةوة ديَنة ئارا.
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ر -كاريطةريةكاني ثرؤذةو ئةنجامةكان
 -1باسي ئةوة بكة كة ضاوةريَي ضي روو بدات لة دةرئةنجامي ضاالكي ئةم ثرؤذةية.
-2باسي نيشاندةرةكاني سةركةوتن و ئةو ميكانيزمةي كة دةطريتةبةر بؤ ثيَوانةكردن و خةمالندني كاريطةري ئةم ثرؤذةية  ( ،بؤ
نموونة ،ضاوديَري كردني سوودبةران ،ضاوديَري كردني ضاالكيةكاني دوواليةنة ،ضاوديَري كردني راوبوضوني طشتي و ميديا،
بينيني ضاالكي بةرضاو،ياخود برياري ئامانجةكانت.
 -3ض بةدواداهاتنيَك بؤ ثرؤذةكة ثالني بؤ دانراوة.
 -4ميكانيزمي وةآلمةكانت ضين ثةيوةست بة اليةني نةريني و كيَشةو طرفتةكان؟ ضون سوودبةران تانة و كاريطةريان دةبيَت
بةسةر دةرئةنجامةكاني ئةم ثرؤذةية؟
نموونةي فؤرماتي بودجة
تكاية بودجةيةك بة دؤالري ئةمةريكى ئامادة بكة .بودجةكة ثيَويستة كورت هيَناني ئةمانة بخاتة روو  )1بودجةي داواكراو لة الين
ئاي سي ئيَم ثي و  )2تيَضونةكاني طشتي ثرؤذةكة.تكاية سةرنجي ئةوة بدة كة ئاي سي ئيَم ثي تةها هةلَدةستيَت بة دابين كردني
ثرؤذةي تايبةتي بخشيني ماوة كورت كة ئةمة ةرجيةكاني هةلسوراندن و ئوفيس و مووضةش ناطريَتةوة  ،تكاية لةم ليستةي
خوارةوة بودجةي داواكراو لة اليةن ئاي سي ثي ئيَمةوة بة رووني دياري بكة.
داواكاري سةركةوتووي بةخشينت ثشت دةبةستيَت بة يةكطرتوويي و شةفافيةتي بودجةكةت.
بةرطي (كةظةر)ي وةرةقي بةخشيني بودجة
ريَكخراو ------------------------------------------
ناونيشاني ثرؤذةكة ----------------------------------
ماوةي ثرؤذةكة-------------------------------------
ريَكةوتي دةست بةكاربون  ------------------------------ريَكةوتي كؤتايي------------------------------
-1بودجةي داواكراو لة اليةن ئاي سي ثي ئيَم ةوة---------------------
-2بودجةي طونجاندن ياخود هاوبةشي خيَري -----------------------
 -3بوجةي طشتي ثرؤذةكة------------------------------------
ريَكةوتي ناردني ثيَشنيازةكة-----------------------------------:

بودجةي تر ياخود هاوبةشي خيَرخوازي
سةرضاوة

ناوي ريكخراوي تةرخان كةري بودجة بنووسةَ

دؤخ
(داواكراوة ياخود ئةنجام دراوة)

بري ثارة
ِ

 ---------------------------تيَبينيةكاني بودجة----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------
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بةريَوةبةرايةتي ثرؤذة
مووضةي بةريَوةبةري ثرؤذة
مووضةي يارمةتي دةري ثرؤذة
مووضةي ثسثووران (ذميَريار،
ثاريَزةر و ئةواني تر)
كؤي ثارضةكة (بةشةكة)
ثشتطيري ثرؤذةكة
كريَي ئوفيس
ثةيوةنديةكان (تةلةفون،فاكس،
ئيمةيل)
ناردني ثوستي
ثيَداويستيةكاني ئوفيس ( وةرةق و
ثيَنووس و شتي تر)
شتي تر
كؤي ثارضةكة (بةشةكة)
ضاالكي ثرؤذةكة
رووداوةكان
خةرجي بةشداربووان
طةشتةكان
شويَني مانةوة
خواردنةكان
كةل و ثةلي ثرؤطرام
كريَي ذوورةكة
بآلوكراوةكان
ثاكنوس كردن
تيَضونةكاني ضاث كردن
تيَضوني دابةش كردن (بآلو
كردنةوة)
تيَضووي وةرطيَران
راهيَنان/خزمةت طوزاري
راويَذكاري
ئةواني تر (تكاية دياري بكة)
كؤي ثارضةكة (بةشةكة)

مانط/يةكة

ريَذةي هةر يةك لة
يةكةكان

بري داواكراو

بةخشةرةكاني تر

ثرؤذةي طشتي

مانط
مانط

كؤي طشتي
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