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 عێراق /هەرێمى کوردستان
 سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران

 سەرۆکایەتى دیوان
 ناحکومییەکانفەرمانگەى رێکخراوە 

 

 (ناوخۆییەکان)کورستانییەکان بۆ تۆمارکردنى رێکخراوە  (١)فۆڕمى ژمارە 

تایبەت بە رێکخراوە ناحکومییەکان، بەشى پێنجەم ماددەى دەیەم بڕگەى  ٢٠١١ساڵى  ـى(١)بەپێى یاساى ژمارە 
دەستەى اوى کوردستانى پێویستە لەسەر رتۆمارکردنى رێکخئەنجامدانى پرۆسەى یەکەم، لەکاتى 

 -:انگەى رێکخراوە ناحکومییەکان بکەنفەرمئەم زانیارییانە پێشکەشى  ەکەرێکخراودامەزرێنەرانى 
 

 -:زانیارییەکانى رێکخراو

 ............................................................. .......................................................... :کوردىزمانى ناوى رێکخراو بە 

......................................................................................................... ................................................................. 

 :.................................................................................................................. (:ئەگەر هەبێت)ناونیشانى رێکخراو 

 ....................................................................................................................:.......................... :ئیمەیڵى رێکخراو

 .............................................................................................:...................... :(ئەگەر هەبێت)ێبسایتى رێکخراو و

 :.................................................................................................... :رێکخراو لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان پێگەى

 ..................................................................................................:............................. :ژمارەى پەیوەندى رێکخراو

 

 

 

 

 . تێچ دەکرێکخراو هاوپێەوى ناوخۆى رڕمەدا پەیڕئەم فۆ ڵلەگە

 

 العراق /قلیم کوردستان إ
 رئاسة مجلس الوزراء
 رئاسة الدیوان
 دائرة المنظمات غير الحكومية
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 .ئەم بەشە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتى یاسایى فەرمانگەى رێکخراوە ناحکومییەکان پڕدەکرێتەوە

 :زانیارى نوێنەرى رێگەپێدراوى رێکخراو

  ناوى سیانى

  ناونیشانى نیشتەجێبوون

  ڕەگەزنامە

  ژمارەى پەیوەندی

  ئیمەیڵ

 :پێشکەشکراو بەڵگەنامەى کەسى
ى هاوپێچ یبەڵگەنامەیەکى کەس

 دەکرێت

 :کارتى نیشتمانى                         :ناسنامەى بارى شارستانى

 :جنسیەى عێراقی                                                 :پاسپۆڕت

  پێشکەشکراو بەڵگەنامەىژمارەى 

  دەرچوون بەروارى  شوێنى دەرچوونى بەڵگەنامە

  بەروارى پێشکەشکردن

 

 

 واژۆى پێشکەشکار

لە خوارەوە ناو و واژۆم کردووە، تەمەنى یاساییم تەواوکردووە کە من 
دانیشتووى و لەئێستادا یـم  .............................  خاوەنى ڕەگەزنامەىو 

 واژۆ وبەڵێن دەدەم کە سەرجەم ئەو ــم .............................شارى 
بەپێچەوانەوە ، ڕاست و دروستنن هاتووفۆڕمەدا  کە لەم انەی زانیاریی

 .بەرپرس دەبم بەرامبەر یاسا

 :ناوى سیانى

 :واژۆ

 

 واژۆ و مۆرى بەڕێوەبەرایەتى یاسایى

 

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

 
سێ کەس هەبن وەک  (٣)، پێویستە بەالیەنى کەمەوە بەشى پێنجەم ماددەى دەیەمـى ٢٠١١ساڵى  (١)بەپێى یاساى ژمارە 

 .دەستەى دامەزرێنەر لەکاتى تۆمارکردنى رێکخراو

  سیانىناوى 
  نازناو

  ڕەگەز /جێندەر
  ڕەگەزنامە

 :شوێنى لەدایکبوون /                   /          /        بەروارى لەدایکبوون
  پیشە

 دیبلۆمى بااڵ                     بەکالۆریۆس       دیبلۆم                  ئامادەیى           بنەڕەتى          :ئاستى خوێندن
 دکتۆرا                  نەخوێندەوار             تەنها خوێندنەوە و نوسین             ماستەر

شوێنى 
 نیشتەجێبوون

 :...................................گەڕەک:................................قەزا :...........................پارێزگا
 :....................................................................نزیکترین شوێن :......................کۆاڵن

  ژمارەى پەیوەندى
  ئیمەیڵ

 ى ئەندامى دەستەى دامەزرێنەرواژۆ
 

 . ک لە کارتى زانیارىکۆپیە ڵلەگە گەنامەى کەسیى داواکارڵبەنى امەى سەلماندکۆپیەک لە ناسنچ ێهاوپ
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 :زانیارى دەستەى دامەزرێنەران

 
سێ کەس هەبن وەک  (٣)، پێویستە بەالیەنى کەمەوە بەشى پێنجەم ماددەى دەیەمـى ٢٠١١ساڵى  (١)بەپێى یاساى ژمارە 

 .دەستەى دامەزرێنەر لەکاتى تۆمارکردنى رێکخراو

  سیانىناوى 
  نازناو

  ڕەگەز /جێندەر
  ڕەگەزنامە

 :شوێنى لەدایکبوون /                   /          /        بەروارى لەدایکبوون
  پیشە

 دیبلۆمى بااڵ                     بەکالۆریۆس       دیبلۆم                  ئامادەیى           بنەڕەتى          :ئاستى خوێندن
 دکتۆرا                  نەخوێندەوار             تەنها خوێندنەوە و نوسین             ماستەر

شوێنى 
 نیشتەجێبوون

 :...................................گەڕەک:................................قەزا :...........................پارێزگا
 :....................................................................شوێن نزیکترین :......................کۆاڵن

  ژمارەى پەیوەندى
  ئیمەیڵ

 ى ئەندامى دەستەى دامەزرێنەرواژۆ
 

 . ک لە کارتى زانیارىکۆپیە ڵلەگە گەنامەى کەسیى داواکارڵبەنى امەى سەلماندکۆپیەک لە ناسنچ ێهاوپ
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 :زانیارى دەستەى دامەزرێنەران
 

سێ کەس هەبن وەک  (٣)، پێویستە بەالیەنى کەمەوە بەشى پێنجەم ماددەى دەیەمـى ٢٠١١ساڵى  (١)بەپێى یاساى ژمارە 
 .دەستەى دامەزرێنەر لەکاتى تۆمارکردنى رێکخراو

  سیانىناوى 
  نازناو

  ڕەگەز /جێندەر
  ڕەگەزنامە

 :شوێنى لەدایکبوون /                   /          /        بەروارى لەدایکبوون
  پیشە

 دیبلۆمى بااڵ                     بەکالۆریۆس       دیبلۆم                  ئامادەیى           بنەڕەتى          :ئاستى خوێندن
 دکتۆرا                  نەخوێندەوار             تەنها خوێندنەوە و نوسین             ماستەر

شوێنى 
 نیشتەجێبوون

 :...................................گەڕەک:................................قەزا :...........................پارێزگا
 :....................................................................نزیکترین شوێن :......................کۆاڵن

  ژمارەى پەیوەندى
  ئیمەیڵ

 ى ئەندامى دەستەى دامەزرێنەرواژۆ
 

 . ک لە کارتى زانیارىکۆپیە ڵلەگە گەنامەى کەسیى داواکارڵبەنى امەى سەلماندکۆپیەک لە ناسنچ ێهاوپ
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 لیستى ناوەڕۆکى فۆڕم
 .نیشانەى ڕاست بۆ چوارگۆشەکان دابنێ بۆ دیاریکردنى زانیارییە داواکراوەکان

 . (٥تا  ١الپەڕە ) ە لەداواکاریى تۆمارکردنى رێکخراوکە فۆڕمى  (١)ژمارە فۆڕمى  
 واژۆى دامەزرێنەران و واژۆى نوێنەرى رێکخراو

 .حوکمانەى خورەوەى تێدایەپەیڕەوى ناوخۆى رێکخراوەکە کە ئەم 
 :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

 (:رقم واردة)ژمارەى هاتوو 
 .....................:............................................................................................................................رێکخراو کۆدى

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

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

 .:............................................................................................................................ :بەروارى وەرگرتنى داواکارى
 .......................................................................................:....................................................... :مۆرى فەرمانگە

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (:رقم واردة)ژمارەى هاتوو 
 .....................:............................................................................................................................کۆدى رێکخراو

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

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

 .:............................................................................................................................ :بەروارى وەرگرتنى داواکارى
 .......................................................................................:....................................................... :مۆرى فەرمانگە

 .ئەم پسوڵەیە لەکاتى وەرگرتنەوەى بەڵگەنامەى تۆمارکردندا پێویستە بگەڕێندرێتەوە فەرمانگە

 

http://www.dngo.gov.krd/
mailto:info@dngo.gov.krd

