فؤرمي تؤماركردني ريَكخراوي بيانى

فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان

فؤرمى ذمارة ()3
ئةم فؤرمة تةنها بؤ تؤماركردنى ريَكخراوى بيانى بةكاردةهيَنريَت
َى  1111تايبةت بة ريَكخراوة ناحكومييةكان ،بةشى ثيَنجةم /ماددةى دةيةم /برِطةى
بةثيَى ياسايى ذمارة ()1ى سال
سيَهةم ،لةكاتى تؤماركردنى ريَكخر اوى بيانى دا ،ثيَويستة لةسةر ريَكخراو ئةم زانياريانة ثيَشكةش بة فةرمانطةى
ريَكخراوة ناحكومييةكان بكات.

تيَبينى :بؤ ثرِكردنةوةى ئةم فؤرمة ،تكاية سود لةالثةرِة ( 3و )4ى فؤرمةكة وةربطرة كةتايبةتة بة ( ريَبةرى ثرِكردنةوةى فؤرمى ذمارة . )3

زانيارييةكانى ريَكخراوةكة:

ناوى ريَكخراوةكة بةزمانى كوردي يان زمانى دايك .......................................................:
ناوى ريَكخراوةكة بةزمانى عةرةبي (ئةطةرهةبيَت)........................................................ :
ناوى ريَكخراوةكة بةزمانى دايك.......................................................................... :
كورتكراوةي ناوى ريَكخراوةكة بةئينطليزى................................................................ :
َتى دايك............................................................ :
ناونيشانى سةرةكى ريَكخراوةكة لةوال
ناونيشانى سةرةكى ريَكخراوةكة لةهةريَمى كوردستان.................................................... :
َى يَكخراوةكة........................................................................................ :
ئيمةيل
َثةرِى ريَكخراوةكة (ئةطةر هةبيَت)........................................................................
مال
ذمارةى تةلةفؤن يان مؤبايلى ريَكخراوةكة................................................................. :

www.krgngo.org

1

info@krgngo.org
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زانيارى لةسةر نويَنةرى رِيَطة ثيَدراو:

ناوى سياني................................................ :
ناونيشان.................................................. :
ذمارةى مؤبايل............................................ :
ئيمةيلَ.....................................................:
(بةلَيَن دةدةم كة كؤى ئةو زانياريانةى لةم فؤرمةدا هاتووة دروسنت و بة ثيَضةوانةوة بةرثرس دةمب لة بةردةم ياسادا)

واذوو.................................................... :

بةروار........................................:

ليسيت ناوةرِؤكى فؤرمةكة:

تكاية نيشانةى(√) بؤ ضوارطؤشةكان دابن َى تابزانى ئةو داواكارييانةى كةكراوة تةواوكراون.
 فؤرمى داواكاريي بؤ تؤماركردني ريَكخراوي بياني ( الثةرِة  1و  2ي ئةم فؤرمة ).
 لةطةلَ واذووى نويَنةري رِيَطةثيَدراو.
 ويَنةيةكي وةرطيَرِدراو لةثةيرِةوي ناوخؤى رِيَكخراوة بنةرِةتييةكة بؤ زماني كوردي كة ريَكخراوةكة واذوو و مؤرى كردبيَت.
بةرنامةى كارى ريَكخراوةكة لةهةريَمى كوردستان.
 ثشتطريييةك كة بيسةمليَنيَت ريَكخراوةكة لة وَالتةكةي خؤي وةك ريَكخراويَكي ناحكومي تؤماركراوة.
َطةنامةكاني سةرةوة بة وةرطيَرِدراوي بةزماني كوردي ثيَشكةش بكريَن.
ثيَويستة بةل

ثسوولةى وةرطرتنى داواكارى:
(ئةم بةشة تةنها لةاليةن بةشى تؤماركردن لة فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان ثرِدةكريَتةوة)
ذمارةى هاتوو................ :
ناوى ريَكخراو.......................................................................... :
ناوى ثيَشكةشكارى داواكاري (ريَطة ثيَدراو) ............................................... :
واذووى ثيَشكةشكارى داواكاري (ريَطة ثيَدراو).............................................. :
ناوى فةرمانبةرى وةرطر.................................................................. :
واذووى فةرمانبةرى وةرطر................................................................. :
بةروارى وةرطرتنى داواكاريي............................................................... :
مؤرى فةرمانطة........................................................................... :
..........................................................................................................................
ذمارةى هاتوو................ :
ناوى ريَكخراو........................................................................... :
ناوى ثيَشكةشكارى داواكاري (ريَطة ثيَدراو) ................................................ :
واذووى ثيَشكةشكارى داواكاري (ريَطة ثيَدراو)............................................... :
ناوى فةرمانبةرى وةرطر................................................................... :
واذووى فةرمانبةرى وةرطر.................................................................. :
بةروارى وةرطرتنى داواكاريي............................................................... :
مؤرى فةرمانطة........................................................................... :
(ئةم ثسولَةية لةكاتى وةرطرتنةوةى بةلَطةنامةى تؤماركردن دا ،ثيَويستة بطةرِيَندريَتةوة بؤ فةرمانطة)
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فؤرِمى تؤماركردنى ريَكخراوى بيانى

ريَبةرى ثرِكردنةوةى فؤرمى ذمارة ()3
فؤرمى تؤماركردنى ريَكخراوى بيانى

مةبةستى سةرةكى لة هةر زانياريةك كة لة خوارةوة هاتووة ئةمانةن

زانيارييةكانى ريَكخراوةكة:

ناوي رِيَكخراوةكة بة زماني كوردي :مةبةست ئةو ناوة تةواوةية كة رِيَكخراوةكة بة نيازة بةزماني كوردي لة فةرمانطة تؤماري بكات.

ناوي رِيَكخراو بة زماني عةرةبي :مةبةست لة ناوي رِيَكخراوةكةية بة زماني عةرةبي  ،دةبيَ لة كاتي وةرطيَراندا هةمان مانا بة زماني كوردي بطةيينَ.
ناوي رِيَكخراوةكة بة ئينطليزي :مةبةست لة ناوي رِيَكخراوةكةية بة زماني ئينطليزي ،دةبيَ لة كاتي وةرطيَرِاندا هةمان مانا بة زماني كوردي بطةيينَ.
كورتكراوةي ناوي رِيَكخراو :مةبةست لة كورتكراوةي ناوي رِيَكخراوةكة بةكارهيَناني ثيتة سةركيةكانى ناوي رِيَكخراوةية ،ض بة زماني كوردي يان
عةرةبي يان ئينطليزي تا رِيَكخراوةكةي لة ناو هةريَمى كوردستان و عيَراق و دةرةوة دا ثيَبناسريَتةوة.

ناونيشاني رِيَكخراوةكة :مةبةست لةو ناونيشانةية كة نووسينطةي رِيَكخراوةكةي ليَية ،ئةطةر رِيَكخراوةكة نووسينطةي نةبوو ،دةتوانيَ هةر شويَن يان
ئةدريَسيَك ديارى بكات كة بةطوجناوى ئةزانيَت.

ئيمةيلَى رِيَكخراوةكة :ئيمةيلي رِةمسي رِيَكخراوةكة يان ئةو كةسةي كة رِيَكخراوةكة وةك نويَنةر رِيَطاي ثيَ دةدا.

َثةرِي تايبةت بة رِيَكخراوةكة يان فةيسبووك و تيوتةر ..هتد.
مالَثةرِي رِيَكخراوةكة يان تؤرة كؤمةلَايةتيةكان ( ئةطةر هةبيَت ) :مةبةست لة مال
ذمارةي تةلةفؤني رِيَكخراوةكة :ئةو ذمارة تةلةفوون يان مؤبايلةى كة دةتواندريَت بؤ كاروبارى ريَكخراوةكة ،ثةيوةندى ثيَوة بكريَت.

زانيارى لةسةر نويَنةرى رِيَطة ثيَدراو:

َةي تؤماركردن.
ناوي سياني:ناوي سياني ئةو كةسةي كة رِيَطاي ثيَدراوة نويَنةرايةتي رِيَكخراوةكة بكات ،بؤ رِاثةراندني مامةل
ناونيشان :ناونيشاني تةواوي كةسي رِيَطةثيَدراو ( نويَنةر) ي رِيَكخراوةكة.
ذمارةي مؤبايل :ذمارة تةلةفؤني كةسي رِيَطةثيَدراو ( نويَنةر) ي رِيَكخراوةكة.

َى كةسي رِيَطةثيَدراو ( نويَنةر) ي رِيَكخراوةكة.
ئيَمةيلَ :ئيمةيل

بةلَيَن دةدةم :مةبةست لة دةستةواذةي ( بةَليَن دةدةم كة كؤي ئةو زانياريانةي لةم فؤرمةدا هاتوونة دروسنت و بةثيَضةوانة بةرثرس دةمب
لة بةردةم ياسادا)  :ئةو كةسة دةطريَتةوة كة ناوي لة فؤرمةكة وةك نويَنةر رِيَكخروةكة هاتووة ،هةروةها زانياريةكانيش هةموو ئةو
زانياريانة دةطريَتةوة كة لة فؤرمي ذمارة( )1و هاوثيَضةكانيدا هاتوونة.
واذوو :نويَنةري رِيَطاثيَدراوي رِيَكخراوة كة لةبةردةم فةرمانبةريَكي تايبةمتةند لة فةرمانطةي رِيَكخراوة ناحكوميةكان واذوو دةكا.

بةروار :بةرواري ئةو رِؤذةية كة تيايدا ،داواكارى و ثةيرِةوى ريَكخراوةكة دةدريَ بة فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان.

ليستى ناوةرِؤكى فؤرمةكة:

َنيابيَ كة زنياريةكانى وةك ثيَويست ثرِكردؤتةوة ،ثيَويستة نيشانةي (√) لة خانةي ثةيوةندار بة زانياريةكة دابينَ.
بؤ ئةوةي رِيَكخراوةكة دل
َنيابيَ كة هةموو ئةو زانياريانةي كة داواكراون لة فؤرِمي ذمارة ( ،)3لة الثةرة()1-1بة دورسيت ثرِكراونةتةوة.
 لة خانةي يةكةم :دةبيَ دل
َنيابيَ كة لة خانةي واذووي نويَنةري رِيَطةثيَدراودا لة الثةرِة دووي فؤرِمي ذمارة( )3نويَنةرةكة واذووي كردووة.
 لة خانةي دووم :دةبيَ دل
َنيابيَ كة ثةيرِةوي ناوخؤي رِيَكخراوةكة بةزماني كوردي و بة مؤر و ئيمزاي رِيَكخراوةكة هاوثيَضة .
 لة خانةي سيَيةم :دةبيَ دل
َنيابيَ كة بة نوسراويَكي رةمسي بة زماني كوردي و ئينطليزي ،بة مؤر و ئيمزاي رِيَكخراوةكة بةرنامةي كاري
 لة خانةي ضوارم :دةبيَ دل
رِيَكخراوةكةت لة كوردستان هاوثيَضي فؤرمةكة كردووة.
َةتي تيادا وةرطرتووة هاوثيَضي فؤرمةكة كراوة.
َاتةي كة مؤل
َنيابيَ كة ثشتطرييةك لةو ول
 لة خانةي ثيَنجةم :دةبيَ دل
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ثسوولةى وةرطرتنى داواكارى:

لة دوا بةشي الثةرِة ( )1فؤرمي ذمارة ()3دا دوو ثسوولة هةية ،كة لةاليةن فةرمانبةريَكي تايبةمتةند لة فةرمانطةي رِيَكخراوة
ناحكومييةكان ثرِ دةكريَنةوة .ئةوةي طرنطة بؤ رِيَكخراوةكة يان نويَنةرةكةى ،كة دواي ثرِكردنةوةي ئةو دوو ثسولةيةي كة لة كؤتايي
فؤرمةكة لة الثةرِة ()1دا هاتووة ،لة بري نةكا دانةيةكيان لةو ثسوالنة بة مؤري فةرمانطة و ئيمزاي وةرطري داواكة لة بةشي تؤمار
َطةنامةى تؤمار ئةبيَت ئةم ثسولةية
وةربطريَ ،ضونكة لة كاتي سةردان بؤ فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان بةمةبةستى وةرطرتنةوةى بةل
بطةرِيَندريَتةوة بؤ بةرِيَوةبةرايةتى تؤمار لة فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان.

فةرمانطةى ِريَكخراوة ناحكومييةكان
بةِريَوةبةرايةتى تؤمار
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