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 هەرێمى کوردستان/ عێراق

 سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران

 سەرۆکایەتى دیوان

 ناحکومییەکانفەرمانگەى رێکخراوە 

 

 تـــــــــۆڕ بۆ تۆمارکردنى  (٤فۆڕمى ژمارە )

، لەکاتى دووەمبڕگەى  چوارەمماددەى  دووەمتایبەت بە رێکخراوە ناحکومییەکان، بەش ى  ٢٠١١ساڵى  ـى(١بەپێى یاساى ژمارە )

انگەى رێکخراوە فەرمئەم زانیارییانە پێشکەش ى  تۆڕ دامەزرێنەرانى  پێویستە لەسەر تۆڕ،تۆمارکردنى ئەنجامدانى پرۆسەى 

 -:ناحکومییەکان بکەن

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ــــــۆڕ زانیارییەکانى  ـــــــــ  -:تـــــــــــــــــــ

 .......................................................................................................................................................................................: تۆڕ ناوى 

 ...........................................................................................:....................................................... )ئەگەر هەبێت(: تۆڕ ناونیشانى 

ـــۆڕ ئیمەیڵى  ـــــــــ ــــــــ  ..............................................................................................................:........................................................... :تــــــــــــــ

ــــــــــۆڕ ێبسایتى و  ـــــــــ  .....................................................................................................................:...................... :()ئەگەر هەبێت تـــــــــــــــ

ــــــۆڕ  پێگەى ـــــــــ  ......................................................................................................:............................ لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان: تـــــــــــــــــــ

ـــــــــۆڕ ژمارەى پەیوەندى  ـــــــــ  ...................................................................................................:..................................................... :تــــــــــــــــ

 

 

 

 

 هاوپێچ دەکرێت. تۆڕ لەگەڵ ئەم فۆڕمەدا پەیڕەوى ناوخۆى 

 

 إقلیم کوردستان / العراق

 رئاسة مجلس الوزراء

 رئاسة الدیوان

 دائرة املنظمات غير الحكومية
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 ئەم بەشە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتى یاسایى فەرمانگەى رێکخراوە ناحکومییەکان پڕدەکرێتەوە.

 :تۆڕ زانیارى نوێنەرى 

  ناوى سیانى

  ناونیشانى نیشتەجێبوون

  ڕەگەزنامە

  ژمارەى پەیوەندی

  ئیمەیڵ

 :پێشکەشکراو بەڵگەنامەى کەس ى

 ى هاوپێچ دەکرێتیبەڵگەنامەیەکى کەس

 ناسنامەى بارى شارستانى:                         کارتى نیشتمانى:

 جنسیەى عێراقی:   پاسپۆڕت:                                                 

  پێشکەشکراو بەڵگەنامەىژمارەى 

  دەرچوون بەروارى   شوێنى دەرچوونى بەڵگەنامە

  ى مامەڵە بە فەرمانگەى رێکخراوە رێکخراوە ناحکومییەکانبەروارى پێشکەشکردن

 

 

 بەڵێننامەى نوێنەر

 هەڵگری لە خوارەوە ناو و واژۆم کردووە، تەمەنى یاساییم تەواوکردووە و کە من 

و لەئێستادا دانیشتووى شارى یـم .................. ....................  ڕەگەزنامەى

ــم ...............................................................................................................................

ڕاست هاتوون فۆڕمەدا  کە لەم انەی زانیارییواژۆ و سەرجەم ئەو بەڵێن دەدەم کە

 .و بە خواستى خۆم واژۆم کرد م بەرامبەر یاسابەرپرسبەپێچەوانەوە و دروستن، 

 ناوى سیانى:

 واژۆ:

 

 واژۆ و مۆرى بەڕێوەبەرایەتى یاسایى

 

  ( ئەم فۆڕمە پڕکراوە و واژۆکرا لەالیەن بەڕێوەبەرایەتى یاسایى.٢٠    /        /            لە بەروارى ) 
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 :ى تــــــــــۆڕ زانیارى دەستەى دامەزرێنەران

ـــلەکاتى تۆمارکردنى تـى ٢٠١١( ساڵى ١بەپێى یاساى ژمارە ) ـــــــــ  ۆڕدا بەالى کەمەوە دەبێت دوو رێکخراوى دامەزرێنەرــــــــــــ

 ئەم داواکاریە پێشکەش بکەن.

  رێکخراوناوى 

  بیانى  عێراقی  کوردستانى جۆرى رێکخراو:

  رێکخراوبەروارى تۆمارکردنى          ژمارەى بڕوانامە

  بەروارى دەرچوون  ژمارەى فەرمانى کارگێڕى 

  نوێنەرى رێکخراو/ دەسەاڵتپێدراو بە تۆمارکردنى تۆڕ 

  پۆست لە رێکخراودا

 رێکخراو نوێنەرى واژۆى 

 

  

 مۆرى رێکخراو

 بڕوانامەى تۆمارى رێکخراوهاوپێچ کۆپیەک لە 
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 :ى تــــــــــۆڕ زانیارى دەستەى دامەزرێنەران

ـــۆڕدا بەالى کەمەوە دەبێت دوو رێکخراوى دامەزرێنەرـى ٢٠١١( ساڵى ١بەپێى یاساى ژمارە ) ـــــــــ  لەکاتى تۆمارکردنى تــــــــــــ

 ئەم داواکاریە پێشکەش بکەن.

  رێکخراوناوى 

  بیانى  عێراقی  کوردستانى جۆرى رێکخراو:

  رێکخراوبەروارى تۆمارکردنى          ژمارەى بڕوانامە

  بەروارى دەرچوون  ژمارەى فەرمانى کارگێڕى 

  نوێنەرى رێکخراو/ دەسەاڵتپێدراو بە تۆمارکردنى تۆڕ 

  پۆست لە رێکخراودا

 رێکخراو نوێنەرى واژۆى 

 

  

 مۆرى رێکخراو

 بڕوانامەى تۆمارى رێکخراوهاوپێچ کۆپیەک لە 
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 :ى تــــــــــۆڕ زانیارى دەستەى دامەزرێنەران

ـــلەکاتى تۆمارکردنى تـى ٢٠١١( ساڵى ١بەپێى یاساى ژمارە ) ـــــــــ  ۆڕدا بەالى کەمەوە دەبێت دوو رێکخراوى دامەزرێنەرــــــــــــ

 ئەم داواکاریە پێشکەش بکەن.

  رێکخراوناوى 

  بیانى  عێراقی  کوردستانى جۆرى رێکخراو:

  رێکخراوبەروارى تۆمارکردنى          ژمارەى بڕوانامە

  بەروارى دەرچوون  ژمارەى فەرمانى کارگێڕى 

  نوێنەرى رێکخراو/ دەسەاڵتپێدراو بە تۆمارکردنى تۆڕ 

  پۆست لە رێکخراودا

 رێکخراو نوێنەرى واژۆى 

 

  

 مۆرى رێکخراو

 بڕوانامەى تۆمارى رێکخراوهاوپێچ کۆپیەک لە 
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 )الشخصية اإلعتبارية( دامەزراوەیەکى خاوەن کەسایەتى مەعنەوى بوو جگە لە رێکخراو:دامەزرێنەرى تـــــــــــــــــــــــۆڕ ئەگەر 

  ناوى دامەزراوە

  تۆمارکراوە لەالیەن:  جۆرى دامەزراوە

  بەروارى تۆمارکردن:  ژمارەى بڕوانامە

  سێکتەرى کارکردنى دامەزاوە

  ى دامەزاروەناونیشان

   ژمارەى پەیوەندى

  وێبسایت  ئیمەیڵ

  تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان

  ناوى سیانى نوێنەرى دەسەاڵتپێدراوى دامەزاوەکە

  واژۆى نوێنەرى دامەزراوە

 

 مۆرى دامەزاروە                                                                                                                                     

 هاوپێچ:

د(ى  .1
َ
 دامەزراوە.دامەزراندن و تۆمارکردنى کۆپییەک لە بڕوانامەیەک )َسن

 .پێکهێنانى تۆڕ بەشداریکردن لە نوسراوى داواکارى دامەزراوە بۆ  .2
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 سروشتى بوو )الشخصیە الطبیعیة(:ى تـــــــۆڕ، ئەگەر دامەزرێنەر کەسایەتى زانیارى دەستەى دامەزرێنەران

 دەستەى دامەزرێنەر تۆڕ ئەگەر کەسایەتى سروشتى بوو 

  ناوى سیانى

  نازناو

  ڕەگەزنامە  جێندەر/ ڕەگەز

  شوێنى لەدایکبوون  بەروارى لەدایکبوون

  پیشە

 بنەڕەتى             ئامادەیى              دیبلۆم              بەکالۆریۆس              دیبلۆمى بااڵ            ئاستى خوێندن:

 دکتۆرا                  نەخوێندەوار             تەنها خوێندنەوە و نوسين             ماستەر

............................. .........:......گەڕەک..........................:........قەزا...... ...........:.....................پارێزگا شوێنى نیشتەجێبوون

 .........................:.............................................نزیکترین شوێن.................. ...................:....کۆاڵن

  ئیمەیڵ  ژمارەى پەیوەندى

 واژۆى ئەندامى دامەزرێنەر

 

 کارتى زانیارى.هاوپێچ کۆپیەک لە ناسنامەى سەملاندنى بەڵگەنامەى کەسیى داواکار لەگەڵ کۆپیەک لە 
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 لیستى ناوەڕۆکى فۆڕم

 نیشانەى ڕاست بۆ چوارگۆشەکان دابنێ بۆ دیاریکردنى زانیارییە داواکراوەکان.

 ( .٦تا  ١)الپەڕە  لە تۆڕەداواکاریى تۆمارکردنى ( کە فۆڕمى ٤ژمارە )فۆڕمى  

 نوێنەرى ڕێگەپێدراوان.

 کە ئەم حوکمانەى خورەوەى تێدایە. تۆڕ پەیڕەوى ناوخۆى 

 لە ماددەى:    ناوى رێکخراو

 لە ماددەى:   ئامانجەکانى رێکخراو 

 لە ماددەى:   پەیکەرى رێکخراو

 لە ماددەى:   چۆنیەتى کارکردن

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ئەم بەشە تەنها لەالیەن بەڕێوەبەرایەتى تۆمارکردن لە فەرمانگەى رێکخراوە ناحکومییەکان پڕدەکرێتەوە

 

 ژمارەى هاتوو )رقم واردة(:

 .....................:............................................................................................................................کۆدى رێکخراو

 :........................................................................................................ ناوى پێشکەشکارى داواکار )ڕێگەپێدراو:

 :...................................................................................................... واژۆى پێشکەشکارى داواکار )ڕێگەپێدراو:

 ......:............................................................................................................................ رمانبەرى وەرگر:ناوى فە

 .............................................:................................................................................... واژۆى فەرمانبەرى وەرگر:

 .:............................................................................................................................ بەروارى وەرگرتنى داواکارى:

                                                                                                       

 مۆرى فەرمانگە    
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 پڕدەکرێتەوەئەم بەشە تەنها لەالیەن بەڕێوەبەرایەتى تۆمارکردن لە فەرمانگەى رێکخراوە ناحکومییەکان 

 

 

 ژمارەى هاتوو )رقم واردة(:

 .....................:............................................................................................................................کۆدى رێکخراو

 :........................................................................................................ ناوى پێشکەشکارى داواکار )ڕێگەپێدراو:

 :...................................................................................................... واژۆى پێشکەشکارى داواکار )ڕێگەپێدراو:

 ......:............................................................................................................................ رمانبەرى وەرگر:ناوى فە

 .............................................:................................................................................... واژۆى فەرمانبەرى وەرگر:

 .:............................................................................................................................ بەروارى وەرگرتنى داواکارى:

 

 

 

 

 

 

 مۆرى فەرمانگە

 

 بەڵگەنامەى تۆمارکردندا پێویستە بگەڕێندرێتەوە فەرمانگە.ئەم پسوڵەیە لەکاتى وەرگرتنەوەى 
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