
 

 

 

 

 یە دەبێت کە لە الپەری دواوەی رێنماییەکە هاتووە.شێوەوبڕیاری کارگێڕى بەنووسراوى داواکردنى نوێکردنەوەى -١

 بڕیاری کارگێڕى رەسەن.-٢

 بڕوانامەى  تۆماری ڕێکخراو. لە وێنەیەک-٣

 لە فۆرمی پەسەند کردنی سەرەتایی ڕاپۆرتی دارایی. وێنەیەک -٤

نەدابێت تەنها کۆنوسێک لە تۆمارى بڕیارەکان تۆماردەکرێت و تێدا ئاماژە بە  ئەگەر گۆرانکارى لەدەستەى کارگێڕى ڕووی-٥
بکرێت و دەستەی  .بەاڵم ئەگەر گۆڕانکارى ڕوویدابێت پێویستە لە کۆنوسەکە ئاماژەى پێهەڵبژاردنەوەى هەمان دەستە دەدرێت 

 (.نکەمتر نەب کەس (٣)سێ دەستەی کارگێڕی لە  ئەندامانی  پێویستە  )بکات. یدامەزرێنەر واژوو

 هاوپێچ کراوە.: نموونەى کۆنووس تێبینى  
  لەکاتى دەست لەکارکێشانەوەى ئەندامى دەستەى کارگێڕى پێویستە دەست لەکارکێشانەوەى کەسەکەى لەگەڵدا بێت و لە

 کۆنوسى کۆبوونەوەکە لە تۆمارى بڕیارەکان پەسەند کرابێت.
  هەنگاوەکان بەپێى پەیڕەوى ناوخۆى ڕێکخراو بێت.لەکاتى الدانى ئەندامى دەستەى کارگێڕى پێویستە 

کارتى نیشتمانى یان  ناسنامەى بارى شارستانى بۆ دەستەی کارگێری تازە  هەر چوار  +کارتى زانیارى لە  پێشکەش کردنی وێنەیەک -٦
 بۆ هەر کەسێک.ر ئەى فۆ ەیالپەر ڕووى لەیەک

 لیستى ناوى کارمەندانى ڕێکخراو -٧

کارگێڕى  مامەڵەى نوێکردنەوەى بڕیاری کارگێڕى پێشکەشى فەرمانگە بکرێت  ، لە  بڕیاریپێویستە هەفتەیەک پێش بەسەر چوونى -٨
 رێتەبەر .یکارگێری رێکاری یاسایی دەگریاڕب ی کاتی دواکەوتنی لە نوێکردنەوە

 .پێشکەشی فەرمانگە بکات (بە زمانی کوردی)پێویستە سەرۆکی ڕێکخراو ئامادە بێت و گشت بەراییەکان  -٩

 ساڵ. (١)کار بۆ یەک  یپاڵن-١٠

 .(بەخشین/مۆڵک/کرێ)گرێبەستی ئۆفیس -١١

 ت، ئەگەر یگرێبەستی ئۆفیس بهێنپێویستە ئەگەر  ڕێکخراو کارمەندەکانی داهات و مووچەیان هەبێت  /تێبینی
گرێبەستی ئۆفیس دەبێت زانیاری تەواوی کارمەندەکانیان بهێنن و  جیاتی کارمەندەکانی هیچ داهات و مووچەکیان نەبوو لە 

 فەرمانگەی بکەن. یپیشکەش
.(ێتئەگەر کارمەندی مووچەخۆری هەب) ندەکانیانی دەستەبەری کۆمەاڵیەتی بۆ کارمەونووسرا-١٢  

 
 

 عێراق-حکومەتی هەرێمی کوردستان
 ئەنجومەنی وەزیران
 سەرۆکایەتی دیوان

 یەکانیفەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکوم
 ی کارگێریتیەراەبەوەڕێب

 

 العراق-حکومة إقلیم کوردستان
 مجلس الوزراء
 رئاسة الدیوان

 غير الحكومية دائرة المنظمات

 مديرية االدارة
 

 

یەکانیکارگێڕى بۆ ڕێکخراوە کوردستان یبڕیارنوێکردنەوەى  چۆنیەتى  



 ناوی ڕێکخراو بە زمانی عەرەبی یان ئینگلیزی              ناوی ڕێکخراو بە زمانی کوردی                           لۆگۆی ڕێکخراو          
 ڕێکەوت:                                      ژمارە:                                                                                                                       

فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومییەکان/بۆ   

  نوێکردنەوەی بڕیاری کارگێری/بابەت

 ى ڕێكخراوەرمانگەفە لە كە (ناوى ڕێكخراو )كانى ڕێكخراوى رمييەفە نامە ڵگەرگرتنى گشت بەوەرموون بەندى بفەزامەڕە تكايە
ستى نوێکردنەوەى بەمەبە تۆماركراوە (ڕێکەوتى دامەزراندنى ڕێکخراو   ) لە (              )ژمارە ە  بە و (       ) كۆدى كان بەناحكومييە

 بڕیاری كارگێرى ڕێکخراوەکەمان.

 (                                )بوارى کارکردنى ڕێکخراو: 

 )                                    (پارێزگا:

 ژ ناوی سیانی ناونیشای کار ژمارە مۆبایل
ڕێکخراوسەرۆکی     ١ 
نموونە/بەرێوەبەری کارگێری    ٢ 
نموونە/بەڕێوەبەری پرۆژەکان    ٣ 

 
 هاوپێچ:

وێنەیەک لە کۆنوسی کۆبونەوە.-  
.(ئەگەر کارمەندی مووچەخۆری هەبوو)پاکانەی باج-  
.ساڵی ڕابردوو لە فۆرمی پەسەند کردنی سەرەتایی ڕاپۆرت دارایی وێنەیەک-  
ناسنامەی باری شارەستانی دەستەی کارگێری.+زنیاریوێنەیەک لە کارتی -  
وێنەیەک لە پاسپۆرت و کارتی نیشینگە بۆ ماوەی ساڵێک. -  
شوێنی ئەنجامدانی   ،گوژمەی دارایی  ،بەروونی لە ڕووی کات و جۆری چااڵکی)داهاتوو  (مانگ ١٢) ڵسایەک  پالنی ڕێکخراو بۆ -

 چااڵکی دیاریکراو بێت.
گرێبەستەکانیان.+ێکخراو ڕ کارمەندانیلیستی ناوی -  
گرێبەستی ئۆفیس.-  
.(ئەگەر کارمەندی مووچەخۆری هەبوو) دەکانیانی دەستەبەری کۆمەاڵیەتی بۆ کارمەنونووسرا-  
 

 ناوی سیانی و واژووی سەرۆکی ڕێکخراو

 رەسەن ڕێکخراو بە شێوەی مۆری +
 

 



 

 

 

 

 

 

/تێبینی  

دەبێت هەموو ساڵێک دووبارە بنوسرێتەوە چونکە لە دوای   (بڕیارەکان دەنوسریتلە تۆماری )ئەم کۆنوسی  بڕیارە -١ 
 ساڵێک بڕیار کارگێری بەسەردەچێت و دەستەی کارگێری ئاماژە پێکراوە لەم بڕیارە هەڵدەوەشێتەوە.

لە ناوەرۆکی کۆنوسەکە  دەبێت  بە ڕوونی(الدانی بەرێوەبەرێک یان زیادکردنی بەڕێوەبەرێک )ێک یلەکاتی هەبوونی هەر گۆرانکار-٢
 ئاماژە بەم گۆرانکاریە بکرێت و ناوی سیانی بەرێوەبەرەکە بنوسرێت.

ئەگەر ئەندامانی دەستەی کارگێری هەمان ئەندامانی دەستەی دامەزرێنەر بوون دەبێت لە هەردوو شوێن ناو و واژوویان -٣
سەرەوە. هەبێت،لە ناوەڕۆک و لە کۆتایی کۆنوسەکە هەروەک ئاماژەی پێکراوە لە  

دەبێت مۆری ڕێکخراو لە الپەرەی ئەم کۆنوسە بدرێت.-٤  

دۆسیەکەت وەرناگێرێت. هاتووە ەلەسەرەو انەیبەپێچەوانەی ئەو  


