فۆرماتی بەخشینی بچوکی پێشنیازکراو
پرۆگرامی دەست پێشخەریەکانی کۆمەلگەی مەدەنی عێراق

رێکخراو.-------------------------------
کهسی پهیوەندی کردن ---------------------:نازناوی کاری:------------------------------
ناونیشان:----------------------------
شار -----------------:والت:--------------------------------------
تهلهفون ----------------------:فاکس ------------------------:ئیمهیل:-------------------------
ئهگهر پرۆژەکه له گهلڕ رێکخراوەکانی تری هاوبهشی ئن جی ئو جێبهجێ بکهیت  ،تکایه ئیشارەت به ناوی رێکخراوەکان بدە
رێکخراو هاوبهش.-------------------------------
کهسی پهیوەندی کردن ---------------------:نازناوی کاری:------------------------------
ناونیشان:----------------------------
شار -----------------:والت:--------------------------------------
تهلهفون ----------------------:فاکس ------------------------:ئیمهیل:-------------------------

ناونیشانی پرۆژەکه:
بودجهی گشتی پرۆژەکه ----------------------:بودجهی داواکراو:--------------------------
ماوەی پرۆژەکه:------------------------
به هۆی شی کردنهوەی وردی پرۆژەکه وەاڵمی ئهم پرسیارانهی خوارەوە بدەوە (به بهڵگهنامهی جیا بنێرە ،ههر یهکهیان به خالی ئاماژەپێدراو
لهگهلڕ وشهو ژمارە بۆنمونه ا )......( 1.ب...)..........( 1.هتد
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زانیاری رێکخراوی

.I

ئهمه بۆ ئهوەیه که باکگراوندێک لهسهر دامهزراوە/رێکخراوەکهت بخهیته روو و توانای حهقیقی رێکخراوکه له جێبهجێ کردنی
چاالکیهکانی پێشنیازکراو .ئهوەش گرنگه که بهخشهرەکهش پێشتر به ههندێک له کارەکانی رابردووت ئاشنا بوبێت .سهرکهوتوویی داواکاری
بهخشینی بچوکهکهت پهیوەسته به کوالیتی و لێک نزیکی وەاڵمهکانت.
أ-

رێکخراوەکەت:

 -1کهی رێکخراوەکهت دامهزراوە؟
 -2ناوی ئهو رێگهپێدراوە یاخود دەسهاڵته بنووسه که لهو شوێنه رێکخراوەکه تومار کراوە له عێراقدا لهگهلڕ وێنهیهکی بهلگهنامهی تومار
کردن (ئهگهر رێکخراوێک سهرکهوتوو نهبو له دابین کردنی بهڵگهنامهی تومارکردن ئهوا ئهم داواکاریه به بهخشینی بچوک له الیهن ئای سی
ئێم پی ەوە ئهژمار ناکرێت).
 -3ئامانجهکانی رێکخراوەکهت چین؟
-4ستراتیژیکهت چیه بۆ تهواو کردنی ئامانجهکانت؟
 -5چ پرۆژەکهیهت له رابردوو دا جێ بهجێکردووە؟ ( لیستی پرۆژەکان و شی کردنهوەکان به کورتی)
-6چهند ئهندامت ههیه ئێستا؟
-7دەسته ت (بۆرد) ههیه؟ ناوی ئهندامانی دەستهکه بنوسه لهگهلڕ کارەکانیان.
-8ئهگهر لهگهلڕ هاوبهشی تری رێکخراوە نا حکومیه کان یاخود ئهندامانی تۆری تر هاوکاری دەکهی ئهوا ناوی هاوبهش و تۆرەک بنووسه.
-9ناوی ناوچهی جوگرافیاییکه رێکخراوەکهت تیاداکار دەکات بنووسه ،ئهگهر ههبوو ،ناوی لقی ئوفیسهکان و شوێنهکانیان و زانیاری
پهیوەندی کردنیان بنووسه.
ب -سەرچاوە مروویەکان/ستافی ئەندام
-1زانیاری ورد لهسهر ژیانی ئهو خهلکهی که له پرۆژەکهدا کار دەکهن تهرخان بکه (لهگهلڕ زانیاری پهیوەندی کردن).
 -2شی کردنهوەی کاری بۆ گشت کهسانی پرۆژەکه واتهئهو کهسانهی که له پرۆژەکهدا کار دەکهن ترخان بکه.
پ -سەرچاوەکانی بوجە
 -1چ سهرچاوەی تری پهیوەست به بودجه بۆ پشتگیری کردن لهم پرۆژەیه داوا کراوە؟ (بێجگه له سهرچاوەی ئا سی ئێم پی)
-2ئایا پرۆژەکه پێشتر کاری پێکراو یاخود پرۆژەکه بهرێوەبردرایه؟ ئهگهر وابێت  ،تکایه بهڵگهنامهکان هاوپێچ بکه (راپۆرتی کۆتایی
گێرانهوە ،راپۆرتی کۆتایی دارایی)
-3ناوەکانی بهشدار و بهخشهری پێشتر رێز بکه.
 -4ناوەکانی بهخشهری تر که دەتهوێت له ئایندە له پرۆژەکهدا بهشدار بن رێز بکه.
 -5ئایا رێکخراوەکهت ستراتیژی کۆ کردنهوەی یارمهتی دارایی ههیه؟ بۆ نموونه ،کارەکانی لهگهلڕ کۆکهرەوەی یارمهتی دارایی یان ئهو
رێکخراوەی که ههڵدەستێت به دابین کردنی پشتگیری به شێوەی نوسینی پێشنیازکراو و ستراتیژی پێشنیازکراو؟ ئهگهر ههبێت ئهوا ناوی
کهسهکان و رێکخراوەکان رێزبکه.
ت-بودجەی پرۆژە (تهماشای الپهڕه  ٥-٤بكه)
-1لیستی جیای جیای مادەکانی پرۆژەکه تهرخان بکه که له فۆرماتی هاوپێچ بهکاردێت.
 -2راپۆرتی گێرانهوەش تهرخان بکه که بتوانێت پشتگیری بکات لهوەی که بۆ چی مادە (برگه)کان پێویستن؟
.II

پێداویستی و ئامانجەکانی پرۆژەکە:

ج -فەرمایشتی (بەیانی) کێشەکان
 -1باسی یاخود بابهتی پرۆژەکه پێناسه و کورت بکهرەوە
 -2دۆخی ئهو کۆمهلگهی که ئامانجتانه روون بکهرەوە و ئینجا زیاتر کێشهکانی خهلکی (سوودبهرەکان) یاخود ئهو خهلکهی که ستراتیژی
پرۆژەکهدان.
ج -ئامانجەکان
 -1به پێی کێشهی ئاراستهکراو ،ههولڕ ددەیت چی لهم پرۆژەیهدا بهدەست بێنیت؟
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ح -گوێگری مەبەست (مخاتب(
-1کێ بهشداری ئهم پرۆژەیه دەکات؟
 -2پێوانهکانی پهیوەندیدار بۆ ناساندنی گوێری مهبهست (خهلکی مهبهست)  /سوودبهر چین؟
-3چ کومهلگهیهک سوود له پرۆژەکهت وەردەگرێت؟
-4چهند له خهلکی دەتوانن له پرۆژەکه بهشدار بن؟
-5شوێنی سوودبهرەکانت و ناوچهی چاالکیهکانت دەکهونه کوێ؟
-6چون رێکخراوەکهت دەگاته شوێنی خهلکی مهبهست؟
.III

چاالکی پرۆژە و بەرهەمەکان

خ -چاالکیەکان
 -1باسی ئهوە بکه که چی دەکهیت له پێناو بهدەست هێنانی ئامانجهکانت.
-2چاالکی ههر یهک له پرۆژکانت کورت بکهرەوە.
 -3باسی ئهوە بکه که چون و له کوێ و کهی ئهم چاالکیانه ئهنجام دەدرێن و کێ بهرپرسیار دەبێت له ئهنجامدانیان (تکایه بگهرێوە بۆ ب 1و
(2
د -پالنی کار
خشتهی کات یاخود خشتهی کاری بۆ چاالکیهکانی که له ژێر پرۆژەکهت ئهنجام دەدرێن تهرخان بکه،ئهمهش پێویسته به روونی کاتی
ئهنجامدانی ههر یهک له چاالکیکان دیاری بکات.
ر-بەرهەمەکان
 -1راپۆرتهکانی ( ناوەکی ،ههفتانه و مانگانه و سێ مانگی) راپۆرتهکانی پهخش کراوی ( دەرەکی ،پهخشنامه ،بابهت و کهمپینهکانی
هوشیاری) شتهکانی تری دیار و بهرچاو که له ئهنجامی ئهم پرۆژەیهوە دێنه ئارا.
ڕ -کاریگەریەکانی پرۆژەو ئەنجامەکان
 -1باسی ئهوە بکه که چاوەرێی چی روو بدات له دەرئهنجامی چاالکی ئهم پرۆژەیه.
-2باسی نیشاندەرەکانی سهرکهوتن و ئهو میکانیزمهی که دەگریتهبهر بۆ پێوانهکردن و خهمالندنی کاریگهری ئهم پرۆژەیه  ( ،بۆ نموونه،
چاودێری کردنی سوودبهران ،چاودێری کردنی چاالکیهکانی دووالیهنه ،چاودێری کردنی راوبوچونی گشتی و میدیا ،بینینی چاالکی
بهرچاو،یاخود بریاری ئامانجهکانت.
 -3چ بهدواداهاتنێک بۆ پرۆژەکه پالنی بۆ دانراوە.
 -4میکانیزمی وەاڵمهکانت چین پهیوەست به الیهنی نهرینی و کێشهو گرفتهکان؟ چون سوودبهران تانه و کاریگهریان دەبێت بهسهر
دەرئهنجامهکانی ئهم پرۆژەیه؟
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نموونەی فۆرماتی بودجە

تکایه بودجهیهک به دۆالری ئهمهریکى ئامادە بکه .بودجهکه پێویسته کورت هێنانی ئهمانه بخاته روو  )1بودجهی داواکراو له الین ئای سی
ئێم پی و  )2تێچونهکانی گشتی پرۆژەکه.تکایه سهرنجی ئهوە بدە که ئای سی ئێم پی تهها ههڵدەستێت به دابین کردنی پرۆژەی تایبهتی
بخشینی ماوە کورت که ئهمه ەرجیهکانی ههلسوراندن و ئوفیس و مووچهش ناگرێتهوە  ،تکایه لهم لیستهی خوارەوە بودجهی داواکراو له
الیهن ئای سی پی ئێمهوە به روونی دیاری بکه.
داواکاری سهرکهوتووی بهخشینت پشت دەبهستێت به یهکگرتوویی و شهفافیهتی بودجهکهت.
بەرگی (کەڤەر)ی پەڕی بەخشینی بودجە
رێکخراو------------------------------------------
ناونیشانی پرۆژەکه----------------------------------
ماوەی پرۆژەکه-------------------------------------
رێکهوتی دەست بهکاربون  ------------------------------رێکهوتی کۆتایی------------------------------
-1بودجهی داواکراو له الیهن ئای سی پی ئێم ەوە---------------------
-2بودجهی گونجاندن یاخود هاوبهشی خێری-----------------------
 -3بوجهی گشتی پرۆژەکه------------------------------------
رێکهوتی ناردنی پێشنیازەکه:-----------------------------------
بودجەی تر یاخود هاوبەشی خێرخوازی
سهرچاوە
ناوی ریکخراوی تهرخان کهری بودجه بنووسه

دۆخ
)داواکراوە یاخود ئهنجام دراوە)

بڕی پارە

تێبینیهکانی بودجه--------------------------------------------------------------------------------------------------:
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نمونهی پڕۆژهی بودجه  -به دۆالری ئهمريكی
مانگ/یەکە
بڕگە
 .IIبەرێوەبەرایەتی پرۆژە
ا مووچهی بهرێوەبهری پرۆژە
ب مووچهی یارمهتی دەری
پرۆژە
ث مووچهی پسپووران
(ژمێریار ،پارێزەر و ئهوانی
تر)
کۆی پارچهکه (بهشهکه(
 .IIپشتگیری پرۆژەکە
ا کرێی ئوفیس
ب پهیوەندیهکان (تهلهفون،فاکس،
ئیمهیل)
پ ناردنی پوستی
ت پێداویستیهکانی ئوفیس (
وەرەق و پێنووس و شتی تر)
ج شتي تر
کۆی پارچهکه (بهشهکه(
 .IIIچاالکی پرۆژەکە
 1رووداوەکان
ا خهرجی بهشداربووان
ب گهشتهکان
پ شوێنی مانهوە
ت خواردنهکان
ج کهل و پهلی پرۆگرام
ح کرێی ژوورەکه
 2باڵوکراوەکان
ا پاکنوس کردن
ب تێچونهکانی چاپ کردن
پ تێچونی دابهش کردن (باڵو
کردنهوە)
ت تێچووی وەرگێران
 3راهێنان/خزمەت گوزاری
راوێژکاری
 4ئەوانی تر (تکایه دیاری بکه)
کۆی پارچهکه (بهشهکه(
کۆی گشتی

رێژەی هەر یەک
لە یەکەکان

بڕی داواکراو

بەخشەرەکانی
تر

پرۆژەی گشتی

مانگ
مانگ
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