
 هاوپێچى ژمارە دوو

 بۆ کۆمپانیا بەراییەکانى پێویست بۆ وەرگرتنى مۆڵەت

 داواکارى کۆمپانیا. .1
 پڕکردنەوەى فۆڕمى تایبەت بەدەزگا. .2
مینپاکى  چاالکىپاشگرى دەبێت کۆمپانیا  تۆمارى کۆمپانیاکان.ەڕێوەبەرایەتى گشتى پشتگیرى ب .3

 هەبێت.
 .کۆمەاڵیەتىتگیرى دەستەبەرى کۆمەاڵیەتى لە وەزارەتى کارو کاروبارى پش .4
 . پاکانەى باجى دەرامەت .5
 دۆالر کەمتر نەبێت. (3٣٠٣٣٣)بە مەرجێک لە  ،رصید بانکى .6
 بۆ پارێزەر، بۆ ساڵی نوی. سەندیکاى پارێزەرانپشتگیرى  .7
 ، بۆ ساڵى نوێ.بۆ ژمێریار. سەندیکاى ژمێریارىپشتگیرى  .8
 .بێت کۆمپانیا بۆ خاوەنداریەتى .CD. وێنەیەک لەسەر لستى کەلوپەيل .9
 .CD. وێنەیەک لەسەر بوارى مینپاکى وى کارمەندان لەگەڵ بڕوانامەکانیلستى نا .1٣
 یاسایی دەزگا پەسندکرابێت.ەڕێوەبەرایەتى لەالیەن بدڵنیایی کارمەندان. .11
12. SOP  پوخت هەربوارێک بەجیا بەزمانى کوردى. وێنەیەک لەسەرCD.  
 ئۆفیسى تایبەت بە کۆمپانیا. .13
  راهێنان.ئامادەکراو بۆ  لە کێڵگەمینى نمایشى کارکردنى تیم .14

 ستافى تیم:
  ( بۆ هەموو کۆمپانیا١)بەڕێوەبەرى چاالکیەکان 
        (1)          سەرپەرشتیار 
             (1)       سەرۆک تیم 
        (2)         سەرۆک بەش 
               پێویستە سەرۆک بەشێک زیاد بکرێت.مینالبەر زیاتر بوو  (1٣)ئەگەر لە   (8)          مینالبەر 
          (13)      دەرع وفایزەر 
  (8)                      کانزا دۆز 
             (5)        هاند سێت  
 (١)      جانتا        +میدیک 

 تێبینى: 

  کۆمپانیا بێت.بۆ تیمى میکانیکى پێویستە بەالنى کەم دوو ئامێرى میکانیکى هەبێت وخاوەنداریەتیەکەى بۆ 



 هاوپێچى ژمارە دوو

 

 بۆ رێکخراو بەراییەکانى پێویست بۆ وەرگرتنى مۆڵەت

 .رێکخراوداواکارى  .1
 پڕکردنەوەى فۆڕمى تایبەت بەدەزگا. .2
 .فەرمانگەى رێکخراوە ناحکومیەکانپشتگیرى  .3
 .بۆ رێکخراوەکانى خۆماڵى پشتگیرى دەستەبەرى کۆمەاڵیەتى .4
 .رێکخراوبێت بۆ خاوەنداریەتى .CD. وێنەیەک لەسەر لستى کەلوپەيل .5
 .CDوێنەیەک لەسەر  .بوارى مینپاکى کارمەندان لەگەڵ بڕوانامەکانیلستى ناوى  .6
 یاسایی دەزگا پەسندکرابێت.ەڕێوەبەرایەتى لەالیەن بدڵنیایی کارمەندان. .7
8. SOP بوارێک بەجیا بەزمانى کوردى. وێنەیەک لەسەر  پوخت هەرCD.   
 نمایشى کارکردنى تیم لە کێڵگەمینى ئامادەکراو بۆ راهێنان.  .9
 .رێکخراوئۆفیسى تایبەت بە  .11

 ستافى تیم:
  رێکخراو( بۆ هەموو ١)بەڕێوەبەرى چاالکیەکان 
              (١)سەرپەرشتیار 
        (1)        سەرۆک تیم 
       (2)      سەرۆک بەش 
               مینالبەر زیاتر بوو پێویستە سەرۆک بەشێک زیاد بکرێت (11)ئەگەر لە  (8)     مینالبەر. 
        (13)   دەرع وفایزەر 
  (8)                کانزا دۆز 
             (5)   هاند سێت  
    (١)     میدیک+ جانتا 

 

 تێبینى:

  بۆۆۆۆۆ تییۆۆۆۆى میکۆۆۆۆانیکى پێویسۆۆۆۆ ە بەرنۆۆۆۆى کەى هوو تۆۆۆۆامێر  میکۆۆۆۆانیکى  ەبێۆۆۆۆت
  بێت. رێکخراو بێتوخاوەنداریەتیەکە  بۆ 



  هاوپێچى ژمارە دوو  

 بۆ کۆمپانیا مۆڵەت نوێکردنەوەىبەراییەکانى پێویست بۆ 

 داواکارى کۆمپانیا. .1
 . تۆمارى کۆمپانیاکانەڕێوەبەرایەتى گشتى پشتگیرى ب .2
 .پاکانەى باجى دەرامەت .3
 پشتگیرى دەستەبەرى کۆمەاڵیەتى لە وەزارەتى کارو کاروبارى کۆمەاڵیەتى. .4
 نوێ.بۆ ساڵى بۆ پارێزەر. سەندیکاى پارێزەرانپشتگیرى  .5
 نوێ.بۆ ساڵى  بۆ ژمێریار. سەندیکاى ژمێریارىپشتگیرى  .6
 خاوەنداریەتى بۆ کۆمپانیا بێت..CD. وێنەیەک لەسەر لستى کەلوپەيل .7
 .CD. وێنەیەک لەسەر بوارى مینپاکى ى کارمەندان لەگەڵ بڕوانامەکانیلستى ناو .8
 یاسایی دەزگا پەسندکرابێت.ەڕێوەبەرایەتى لەالیەن بدڵنیایی کارمەندان. .9
11. SOP  پوخت هەربوارێک بەجیا بەزماانى کاوردى. وێانەیەک لەساەرCD، ئەگەر هەر گۆڕانکااریەک

 .کەدەبێت بە رەزامەندى ب.گ.کاروبارى تەکنیک کرابێت یەکە SOPهەبوو لە 
 ئۆفیسى تایبەت بە کۆمپانیا. .11

 ستافى تیم:

  کۆمپانیا.بۆ هەموو  (1)بەڕێوەبەرى چاالکیەکان 
   (1)      سەرپەرشتیار 
    (1)       سەرۆک تیم 
  (2)       سەرۆک بەش 
          بکرێت مینالبەر زیاتر بوو پێویستە سەرۆک بەشێک زیاد (11)ئەگەر لە   (8)      مینالبەر. 
  (13)     دەرع وفایزەر 
           (8)    کانزا دۆز 
        (5)    هاند سێت  
 (1)    جانتا  +میدیک 

 تێبینى:

 پێویستە بەالنى کەم دوو ئامێرى میکانیکى هەبێت وخاوەنداریەتیەکەى بۆۆ  بۆ تیمى میکانیکى
 کۆمپانیا بێت.



 هاوپێچى ژمارە دوو

 بۆ رێکخراو مۆڵەت نوێکردنەوەىبەراییەکانى پێویست بۆ 

 .رێکخراوداواکارى  .1
 .فەرمانگەى رێکخراوە ناحکومیەکانپشتگیرى  .2
 پشتگیرى دەستەبەرى کۆمەاڵیەتى بۆ رێکخراوەکانى خۆماڵى. .3
 .بێت رێکخراو بۆ خاوەنداریەتى .CD. وێنەیەک لەسەر لستى کەلوپەيل .4
 .CD. وێنەیەک لەسەر بوارى مینپاکى کارمەندان لەگەڵ بڕوانامەکانی لستى ناوى .5
 یاسایی دەزگا پەسندکرابێت.ەڕێوەبەرایەتى لەالیەن بدڵنیایی کارمەندان. .6
7. SOP لەسەر  رێک بەجیا بەزمانى کوردى. پوخت هەربواCD. لە هەبوو گۆڕانکاریەک هەر ئەگەر SOP 

 .کرابێت تەکنیک کاروبارى.گ.ب رەزامەندى بە ،دەبێت یەکە
 .رێکخراوئۆفیسى تایبەت بە  .8

 ستافى تیم:
  رێکخراوبۆ هەموو  (1)بەڕێوەبەرى چاالکیەکان 
    (1)       سەرپەرشتیار 
     (1)         سەرۆک تیم 
  (2)         سەرۆک بەش 
       زیادبکرێتمینالبەر زیاتر بوو پێویستە سەرۆک بەشێک  (1١)ئەگەر لە   (8)             مینالبەر. 
   (13)       دەرع وفایزەر 
  (8)                کانزا دۆز 
     (5)          هاند سێت  
 (1)        جانتا +میدیک 
 :تێبینى 

  بۆ تیمى میکانیکى پێویستە بەالنى کەم دوو ئامێرى میکاانیکى ەەبێات وواوەنایاریەتیەکەى باۆ
 بێت. رێکخراو


