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  :مكهیه

م:دووه

( وه كرێتٍ ن داواكار خۆی پڕده الیٍ مٍ  شٍ م بٍ ئٍ)(   ڕێپێدانیداواكاریربارهده(سیزانیاریكه

  واو ًاوی تٍ 1
  بٌووسٍ مێرە بیت كۆوپاًیا ئٍگٍر 2

 بۆ ًاوًیشان 3
 ًدی كردن یوه پٍ

 
 

  فۆن مٍ تٍی  ژواره 5
6 Email (ٍَبێت ئٍگٍر):  

 ی داواكار پێگٍ 7

        ًاسٌاوٍ َاوپێچ بێت  ك مٍ یٍ وێٌٍ ☐   پڕۆژەن  خاوه

    (م شی سێیٍ بۆ بٍ)  ن ووڵك خاوه  ی و ًاسٌاوٍ  بریكارًاوٍ  مٍ ك یٍ وێٌٍ ☐ بریكار   

  ☐ َيتر





 (دەکرێتٍوە پڕڕێپێدان   بٍشی سکرتێرى) شارەواًى فٍرواًگٍى الیٍن مٍ  شٍ بٍ م ئٍ          مامهڵهبابهتًلهسهرزانیارى
 (ئٍگٍر ٍَبێت)تێبیٌیٍکان  واًی شاره تی رۆكایٍ سٍ
  

 فایل ژوارەى
 

 وەرگرتي بٍروارى
 

 ژەۆجۆرى پر
 خوێٌدن تًٍدروستى گاًىبازر کشتوکاڵی پیشٍسازى ًیشتٍجێ
☐☐☐☐☐☐
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م:سێیه

1يوندواداچاڵتبۆبهسهدهیپێدان
ًێكی  الیٍ  ت بٍ كٍ دواداچووًی داواكاریٍ ئایا بٍ

 ☐  خێر ًٍ (زاًیاریٍکاًی خوارەوە تٍواوبکٍ) ☐  ڵێ بٍ ؟ تر سپاردووه

  واو ًاوی تٍ 1
    زیفٍ وه 2

 ًدی كردن یوه ًاووًیشاًی پٍ 3
 
 

  فۆن مٍ ی تٍ ژواره 5
6 Email (ٍَبێت ئٍگٍر):  

:چيارەم

 يێنیبیناكردندیاركردنیش

4- 1 
  واًی سٌوری شاره

  قام شٍ
  ی بیٌا ژواره

4- 2 

 ی تاپۆی ووڵك رباره زاًیاری ده
 .................... کٍرتى ...................................... وی زه  پارچٍی  ژواره  هرت و ی كٍ ژواره

  (بێت ر ٍَ گٍ ئٍ)پشكداری 
  (بێت ر ٍَ گٍٍ ئ)  وه ی گنداًٍ ًیشاًٍ

4- 3 

  GIS زاًیاری
  :(Z)رزی  بٍ  :  (Y)تان  :  (X) پۆ

 :كی تر ر زاًیاریٍ ٍَ

                                                             
پێ ی یاسا   وا بٍ ، ئٍبیٌا ڕێپێداًىرگرتٌی  دواداچوون و وه بۆ بٍ (ر یان بریكار پارێزه)م  سی سێیٍ كٍ  یت بٍ اڵت بده سٍ ر ده گٍ ئٍ   1

 كان. ڕێٌىاییٍ  ًدبوون بٍ پابٍ  رپرسي بٍ ردووكیان بٍ ٍَ
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:مپێنجه

 پالنسازیڕێپێدانی

 ☐    ًٍخێر (؟ ەوەخوار کام مٍ بژاردەکاًی)      ☐  بٍڵێ پالًسازی دەوێت؟ ڕێپێداًیبابٍتٍکٍ 

 بابٍتٍکاًى ڕێپێداًى پالًسازى

5- ☐ ًوێ ًٍیباڵٍخا 1

5- ☐ .شوێٌٍوار و کٍمٍپووری بیٌای یان باڵٍخاًٍ ڕووکاری مٍ گۆڕاًکاری 2

5- ☐ .باڵٍخاًٍ بٍکارَێٌاًی جۆری یاخود زەوی بٍکارَێٌاًی جۆری گۆڕیٌی 3

5- ☐ .پارێزراو ًاوچٍی  تٍ وتووًٍ كٍ پڕۆژەکاًی 4

5- ☐ .سٍوزاییٍکان ًاوچٍ 5

5- ☐ .وەبٍرَێٌان و شوێٌٍوار یپڕۆژەکاً و الًدواڕک 6

5- ☐ .ئۆتۆوبێل وەستاًی شوێٌی 7

5- ☐ .باڵٍخاًٍ دەستکارییٍکی ٍَر 8

5- ☐ .ئابووری الیًٍی مٍسٍر ٍَبێت کاریگٍری گۆڕاًکارییٍک ٍَر 9

5- ☐ (تکایٍ دیارى بکٍ)ٍَر بابٍتێکى تر  10

م:شهشه

2بیناڕێپێدانًجۆری
6- ( ☐بٍڵێ   بیٌا وەرگیراوە؟ داًىڕێپێئایا پێشتر  1 -6خاًٍى بۆ   -6و 2  (حەوتەم بٍشى بۆ( ☐ًٍخێر  (3
6-   پێشوو ڕێپێداًىبٍروارى  2
6-   پێشوو ڕێپێداًىژوارەى تۆوارى  3

                                                             
كان، یان  خشٍ ًٍ  Checklist  كان ًاوٍ ڵگٍ ی بٍەو میستی پێداچووًٍ  ، مٍ اواكاریتدێک ڕێپێداًى  چ جۆره  ًٍ یٍ واًی ڕابگٍ شاره  بٍ    2

 بێت َاوپێچی داواكاری بێت.    پێوویستي ده  كان كٍ ڕاپۆرتٍ
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حهوتهم:

شێيازىکارلهبیناکردن

7- 1 

 ☐گۆڕیي  ☐ ًۆژەًکردًٍوە  ☐ فراواًکردن ☐   بیٌاى ًوێ وەسفى بیٌا کردن

  ڕووًکردًٍوەى زیاتر

7- 2 
بیٌایٍیٍکى کاتى  ، بیٌاکردنئایا پالًى کاری 

-7 خاًٍى بۆ)     ☐بٍڵێ  دەگرێت؟خۆ مٍ  ☐ًٍخێر   (3

7- 3 
تٍوًٍى چاوەڕواًکراوى بیٌا کاتیٍکٍ 

 ساڵ ............................................      3چًٍدە؟ 

:مشتهوه

4اراویبینمڵێنتێچيویخه
م تێچووی  رجٍ سٍ
 دیٌاری عیراقی .......................................................................................... وڵێٌراوی بیٌا خٍ

تێبینیهکان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 یاساى بیٌاسازى کٍ تیایدا پێٌاسٍ کراوە.بگٍڕێوە بۆ زاًیارى زیاتر بۆ   3

 بكرێت.  كاًی پڕۆژه بۆ بڕگٍ  Breakdownبێت  ده   4
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م:نۆیه

ئهنجامدانًکارەکانًبیناکردن
 5؟ بیٌاکردن پالًی بۆ داًراو کارى ئًٍجاوداًیچۆن 

9-  ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  َێشتا دیار ًیٍ 1
9-  ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  مٍ ژێر چاودێرى خۆم دەبێت؟ 2
9-  ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  ٍَووو کارەکان خۆم ئًٍجاوى دەدەم 3
9- -9 خاًٍی ۆب)  ☐بٍڵێ    6؟ ێکی سەرەکیئًٍجاودەدرێت مٍ الیٍن بٍمێٌدەر 4  ☐ًٍخێر  (6

9- 5 

-9 خاًٍی ۆب)  ☐بٍڵێ  7ی؟ کالوە یکێرەٌدێمٍب نیٍال ٍم تێدرەًجاودٍئ  ☐ًٍخێر  (7
  ؟تێدرەًجاودٍئ یکەالو یرەٌدێمٍبچًٍد  نیٍال ٍم

 بۆ کام بٍشی کاری بیٌاکردن بٍڵێٌدەری الوەکی دەخرێتٍکار؟
9- 5- 1  
9- 5- 2  
9- 5- 3  
9- 5- 4  
9- 5- 6  
9- 5- 7  

9- 6 

 ارى مٍسٍر بٍڵێٌدەری سٍرەکیزاًی
  ًاوى بٍڵێٌدەر

  ًاوًیشاًى بٍڵێٌدەر

9- 7 
 یکالوە ەکاًیرەٌدٍڵێب رٍسٍم ارىیزاً

  رەٌدٍڵێًاوى ب
  رەٌدٍڵێب شاًىیًاوً

 

                                                             
5

 هەڵبژێرە. 1-9درووست دەکٍیت و مٍالیٍن کێوە ، ئٍوا خاًٍی  ئٍگٍر دڵٌیا ًٍبوویت چۆن بیٌاکٍت   

ئٍگٍر بٍڵێٌدەرێکى سٍرەکى و ًاسراو کارەکان ئًٍجاودەدات، تکایٍ بٍڵگًٍاوٍى پشتڕاستکراو مٍ الیٍن یٍکێتى بٍڵێٌدەران َاوپێچ    6
 بکرێت

بٍشداری کارەکان بکٍن ، ئٍوا بٍڵگًٍاوٍی پشتڕاستکراوی ئًٍداوبوون مٍ ڕێکخراوی پیشٍیی َاوپێچی  کىالوە کىێرەٌدٍڵێب رٍگٍئ   7
 ئٍم فۆڕوٍ بکرێت.



رێمیكيردستانتیوهحكيمه  
 شتيوگيزاروانیوگهتیشارهزارهوه

 بیناڕێپێدانًفۆڕمیداواكردنی

 Kurdistan Regional Government 

Ministry of Municipality and Tourism 

Building Permission Request Form 

 Building Permission Request Form (روێنانبهوه)   BPRF5 كۆدیفۆڕم

Page 7 of 10 
 

دەیهم:

8کهرەستهىبیناوڕەنگهکان
ڕەنگکهرەستهىبینابهش 

10- 1 Facade  واجهة  
10- 1- 1 Skirting چواردەوەر   
10- 1- 2 Cladding ڕووپۆش   
10- 1- 3   Parapet  (وحجل)نزمە دیوار   
10- 1-    هی تر.………… 4

10- 2  Components پێکىاتهکان  
10- 2-    پًٍجٍرەکان 1
10- 2-    دەرگاکان 2
10- 2-     وه كاًی ًاوه شی دیواره ڕووكٍ 3

10-   کانریبینایكهپه 3
10- 3-    ًد كۆًكریتی شیشبٍ 1
10- 3-    ئاسي 2
10- 3-    دار 3
10- 3-    وٌیۆم مٍ ئٍ 4

10-   ئاوەرۆىبارانوقهراغًسهربان 4
10-   ڕووپۆشًسهربان 5
10-   ..…بهشًتر 6
10- 7 …..   
10- 8 …..   

مٍگٍڵ میژًٍى وۆڵٍت بٍ زارەکى ڕون  کردندەتٍوێت پالًى بیٌائایا 
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  کٍیتٍوە؟



                                                             
ڕای بیٌا ًاتواًیت بیاًگۆڕیت. وە ئٍگٍر بڕیارتدا بٍ گۆڕیي، ئٍوا دەبێت  ڕێپێداًىبٍ دیارکردًی کٍرەستٍ و ڕەًگ، دوای بٍخشیٌی    8

 میژًٍی وۆڵٍت وەربگریٍوە.
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:ەمیازد

 9  بيونبهڕێساکانًبیناپابهند

11- 1 
سٍبارەت بٍ سٍالوٍتى  ئایا پالًى بیٌاکردًت پابًٍدن بٍ ڕێساکاًى بیٌاسازى 

  بٍکاربردن مٍ بیٌادا؟
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ 

11- 2 
مٍ  سٍالوٍتى بٍ سٍبارەت  بیٌاسازى ڕێساکاًى بٍ پابًٍدن بیٌاکردًت پالًى ئایا

  ئاگر؟
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ 

11- 3 
 سٍالوٍتى بٍ سٍبارەت بیٌاسازى ڕێساکاًى بٍ پابًٍدن بیٌاکردًت پالًى ئایا

 10 بیٌادا؟ مٍ داوٍزراوەکاًى کارەبایی و ویکاًیکى
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ 

11- 4 
 سٍالوٍتى بٍ سٍبارەت بیٌاسازى ڕێساکاًى بٍ پابًٍدن بیٌاکردًت پالًى ئایا

 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  11 بیٌادا؟ مٍ سترەکچٍر

11- 5 
 گٍیشتي مٍ شیاوى بٍ سٍبارەت بیٌاسازى ڕێساکاًى بٍ پابًٍدن بیٌاکردًت پالًى ئایا

 بیٌادا؟
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ 

11- 6 
 مٍ پاراستٌى ووزە بٍ سٍبارەت بیٌاسازى ڕێساکاًى بٍ پابًٍدن بیٌاکردًت پالًى ئایا

 بیٌادا؟
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ 

دوازدەم:

پهیيەنددارەکانمۆڵهتهتهواوکاریهکانیالیهنه

 دیار بکٍ (ڵێ بٍ)  بٍبۆ بٍ ئًٍجام گٍیاًدًی کاری بیٌاکردن ، وەرگرتٌی وۆڵٍتی الیًٍٍ پٍیوەًددارەکان 
☐ًٍخێر ☐بٍڵێ  (ئەگەر پێویست بیت ) مۆڵەتی رووخاندن 1
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  مۆڵەتی وەبەرهێنان  2
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  (ت بیتئەگەر پێویس ) ئاسایشی ناوەخۆ یند زامە هڕ 3
☐ًٍخێر ☐بٍڵێ  حوەرییکێبالتی مبا و  كاره ندی زامە ڕه 4
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  ژیٌگٍ یند زامە هڕ 5
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  باجى خاًووبٍرە یند زامە هڕ 6
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  ت راوٍ باجى ده یند زامە هڕ 7

                                                             
 (سًٍدیکا و شارەواًى) ڕێساکان مٍ ٍَریٍک بٍ پابًٍدبوون بۆ بکرێت پێشکٍش دەبێت ڕاپۆڕت مٍگٍڵًٍخشٍ و ووردەکاریٍکان      9

 یدا ، دەبێت شیکاری دیزایٌی ٍَواگۆڕکێ و ًٍخشٍکان بخرێتٍ بٍردەست.کاًیکمٍ ڕاپۆرتی وی   10
 بٍ کار وە شیکاری دیزایي و ًٍخشٍکان دەبێت بخرێتٍ بٍردەست مٍگٍڵ پالًی قۆًاغٍکاًی جێ بٍ جێکردن. بۆ دیزایٌی سترەکچٍر ،   11

 .دەبێ بٍردەست کوردستاًى کۆدى پٍسًٍدکردًى تاکو بکریت بٍرزفتٍکان و ڕێٌىایی و کؤد مٍ بیٌاسازى ڕێساکاًى
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 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  وارەنێشو یند زامە هڕ 8
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  ٍرگرى شارستاًىب یند زامە هڕ 9

 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  ئاو و ئاوەرۆ یند زامە هڕ 11

                           (ڕێگاوبان)یان  نووجێیب و ًیشتٍ  وه داًكردًٍ ئاوه یند زامە هڕ 11
 (ئەگەر پێویست بیت )

 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ 

 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  گٍیاًدن و واستٌٍوەگ یند زامە هڕ 12
 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  كانی ئاو  رچاوه كشتوكاڵ و سە یند زامە هڕ 13

 12سێزدەم: 

بەروارى دەرچوونى بابەت  ژ
 لە شارەوانى

 بابەت گەڕانەوەى بەروارى
 شارەوانى بؤ

واژووى سکرتێرى 
 ڕێپێدان

واژووى داواکارى 
 رێپێدانى بینا

1     
2     
3     

  (ڕۆژ)ماوەى تێچوو 

چواردەم:

 وە پڕکراوەتٍوە، ڕاستگۆیی و دروستی و ڕاست بٍ داواکاریٍم ئٍم کٍ پێدادەًێه داًی واژۆیٍ بٍم: واژووکردن
 .بیٌاسازیٍکان ڕێسا سٍرجٍم بٍ بیٌاکردن کارەکاًی بٍ پابًٍدبوون

14-1 

  داواکار ًاوی
  کٍسی پێٌاسٍی ژوارەی
  بٍروار
  واژوو

14-2 

  (بێت پٍیوەًددار ئٍگٍر) دەسٍاڵتپێدراو الیًٍی
  بٍروار

  دەسٍاڵتپێدراو الیًٍی واژووی

                                                             
 (33)دەبێت    ەى کە مامەلەکە لە بەشى ڕێپێدانى بینا دەمێنێتەوەمەبەست لە دیارکردنى بەروارەکان بریتیە لە دیارکردنى ئەو ماوەی 12

 (واتا جگە لە ڕۆژانى پشوو)ت ڕۆژى کار زیاتر نەبێ
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 پازدەم:

 ڕەزامەندی داواکار بە ئاشکراکردنی زانیاری بۆ الیەنی سێ یەم

15-1 
، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣، ٢)ڕێگەدەدەیت کە ئەو زانیاریانەی لە بەشەکانی 

 ☐ًٍخێر  ☐بٍڵێ  شکرا بکرێت بۆ کەسی تر؟ی ئەم فۆڕمە داوتە ئا (٠٠، ٠١

  ی داواکارواژوو 15-2
  (ئەگەر پەیوەنددار بێت)ی الیەنی دەسەاڵتپێدراو واژوو 15-3

 :شازدەم

 هاوپێچەکان

)لیستی پێداچوونەوە  1 Checklist)  بۆ دۆکیومێنت ، نەخشەکان ، زانیاریەکان ، کە دەبێت پێشکەش
 بکرێن.

 (ئەگەر داواکرابێت)یکترۆنیە پێشکەشکراوەکان لیستی فایلە ئەل 2

 کۆتایی فۆڕم


