
  
 

 

 

 

 

 

 بەنووسراوێکى فەرمى داواى نوێکردنەوە بڕیاری کارگێرى دەکرێـت.-١

 ( نموونەى نووسراوەکە لە الپەرەى دووەمەتێبینى :) 

  .(ڕەسەن)ڕێکخراو   گەڕاندنەوەى بڕیاری کارگێڕی-٢

 .ی ڕێکخراوبڕوانامەى تۆمارلە وێنەیەک -٣

ناسنامەى بارى )لیستى ناوى کارمەندانى ڕێکخراو لە هەرێمى کوردستان ، بۆ کارمەندی هەرێمى کوردستان کۆپیەک لە - ٤
بۆ ئەوانەى لە دەرەوەى هەرێمى  (فۆر لە یەک ڕووى ئەی)بۆ هەر کارمەندێک  (کارتى زانیارى رەنگاو رەنگ +شارستانى 

گەڕەک /شار)لەگەڵ شوێنی دروست و وردی نیشتە جێ بوون بۆ نموونە و  (یەک ساڵى)کوردستانن ئیقامەى دائیمى 
 (ژمارەی خانوو یە خود شوقە/قەزا/

ماوەى پڕۆژە و بودجەى  ،جۆرى پڕۆژە ،شوێن ،بەشێوەی خشتەکرابێت و کاتكە   (مانگ ١٢) ڵبۆ یەک ساپالنى کاری ڕێکخراو - ٥
 پڕۆژەى تێدا ڕونکرابێتەوە .

 کانیدا بەشێوەیەکى ڕوون دەسەاڵتەیایکە ت (صدقم) ئەرێ کراولە کوردستان   نووسراوى دیاریکردنى بەڕێوەبەرى هەرێمى-٦
  یەک ساڵ. کارت نشینگە بۆ +دارایى و یاسایی ڕوونکرابێتەوە ،کارگێرى

 .(بەخشین/مۆڵک/کرێ )گرێبەستى ئۆفیس-٧

 کۆپیەک لە فۆڕمی پەسەند کردنی سەرەتایی ڕاپۆرت دارایی. -٨

پێویستە گشت بەراییەکان بە  هەروەهاپێویستە سەرۆکی ڕێکخراو  ئامادە بێت و گشت بەراییەکان پێشکەشی فەرمانگە بکات -٩
  (ەڕێوەبەری هەرێمنووسراوی دیاریکردنی ب/پالنی کار/نووسراوی داواکاری).نزمانی کوردی پێشکەش بکرێ

کارگێڕى  مامەڵەى نوێکردنەوەى بڕیاری کارگێڕى پێشکەشى فەرمانگە بکرێت  ،  بڕیاریپێویستە هەفتەیەک پێش بەسەر چوونى  -١٠
 .رێتەبەریکارگێری رێکاری یاسایی دەگ ڕیاریب یلە کاتی دواکەوتنی لە نوێکردنەوە

 .پێشکەش بە فەرمانگە بکرێت (CD)لەسەر  (PDF)پێویستە هەموو پێداویستییەکانی دەرکردنی بڕیاری کارگێری بەشێوەی  -١١

 
 

رێت.یئەوا داواکاریەکەتان وەرناگ نلە کاتی هەبوونی هەر کەم و کوڕیەک لە شێواز و ئەو هاوپێچانەی ئاماژە پێکراو  

 عێراق-حکومەتی هەرێمی کوردستان
 ئەنجومەنی وەزیران
 سەرۆکایەتی دیوان

 یەکانیفەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکوم
 ی کارگێریتیەراەبەوەڕێب

 

 العراق-حکومة إقلیم کوردستان
 مجلس الوزراء
 رئاسة الدیوان
 لحكوميةدائرة المنظمات غير ا

 مديرية االدارة
 

بڕیاری کارگێری بۆ ڕێکخراوە عێراقی و بیانیەکاننوێکردنەوەی  پێداویستیەکانی   
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 ئینگلیزی ناوی ڕێکخراو بە زمانی کوردی                           لۆگۆی ڕێکخراو                          ناوی ڕێکخراو بە زمانی عەرەبی یان

 ڕێکەوت:                                                                                                                                                                     ژمارە:

             فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومییەکان/بۆ 

                             نوێکردنەوەی بڕیاری کارگێری/بابەت

داواکارین بە هۆی  (         )لە ڕێکەوتی  (      )وە بە ژمارە (       ) کە تۆمارین لە فەرمانگەی بەڕێزتان بە کۆدی(              )ئیمە وەک ڕێکخراوی 
.کوردستانلە  ی هەرێمی و پەسەندکردنی سەرۆک بڕیاری کارگێری  بفەرموون بە نوێکردنەوەی  بڕیارەکان شت یاسا وبوونمان بە گدپابەن  

 (                                )بوارى کارکردنى ڕێکخراو: 

 پارێزگا:

 ژ ناوی سیانی ژمارە پاسپۆرت ژمارە مۆبایل
نموونە/سەرۆکی ڕێکخراو    ١ 

 
 

 لەگەڵ ڕێزدا...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناوی سیانی و واژووی سەرۆکی ڕێکخراو

رەسەنڕێکخراو بە شێوەی  مۆری  


