
 خۆراین دەرەوەی واڵت چەوکردنەوەی فۆرمی زانیاری مو ڕ چۆنیەیت پ

 : پێشەیک )1(

 ەل چەوخۆرانەی میالیک حکومەیت هەرێمی کوردس تانن ایخود مو  وچەو مەبەست ئەو م خۆری دەرەوەی واڵت، چەوبۆ مو 

 چەوتۆماری ابیۆمەتری مو ، ەل ماوەی دایری کراوی  و ەل دەرەوەی واڵت نیش تەجێن حکومەیت هەرێمی کوردس تان وەردەگرن

بەڵگەی  ننێودەوڵەیت ایو هەرێمی کوردس تان بە هۆاکری ایسایی فەرمی پەسەندی کوردس تاین و عێرایق  گش یت  خۆراین کەریت

ێنەوە بۆ ڕانتوانن بگەس تادا ەل ئێ تۆمار بکەن، وە  اینشوێین نیش تەجێ نەاینتوانیوە خۆ نبیاین ای یایسایی و فەرمی ابوەرپێکراو

 . تۆمارکردن

 -( کێن ئەوانەی تۆمار ئەکرێن:٢)

 .)شارس تاین و سەرابزی و پیشمەرگە(  خانەنشینان.١

 .کەسواکری شەهیدان و ئەنفال و زینداین س یایس.٢

 . کەم ئەندامی سەنگەر.٣

  .نێردراوان و) هاوەڵەاکنیان( و سازیاانسودمەنداین پرۆگرامی تو .٤

 .چەکەی بەردەوام بێتوئەگەر مو  جگە ەل تواانسازی، مۆڵەیت خوێندنیش.٥

 . خۆراین نوێنەرایەتیەاکین حکومەیت هەرێمی کوردس تان ەل دەرەوەی واڵت چەومو .٦

 -بنەرەیت بۆ انونوسکردن : ( زانیاری٣)

 . خۆراین دەرەوەی واڵت بۆ هەر موچەخۆرێک پردەکرێتەوە چەوفۆرمی زانیاری مو  -١

ی رمفۆ  بەخشنی )مینحە( بێت نای (اکیت نگرێبەست ای نبێت ای خۆر ش ێوازی اکرکردین چ ) هەمیشەیی چەومو  -٢

 .انونوسکردین بۆ پردەکرێتە

خۆرێک  چەوخۆر) فۆرمی انونوسکردن( ەل الیەن نوێنەرایەیت حکومەیت هەرێمی کوردس تان بۆ هەرمو  چەوفۆرمی زانیاری مو -٣

اشان بە پدادەنرێت ی نوێنەرایەیت ەلسەر ۆمۆرو واژ  ریەاکن پەسەندی دەاکت وپردەکرێتەوە ەل کۆاتیدا دوای دەس تکەوتین زانیا

  payroll@gov.krd  //یل دایری کراوی دەنێرێتێمساکن بۆ ئ 

 چەونەی اباڵی ابیۆمەتری مو ی ی نوێنەرایەیت بە فەرمی نەگاتە لەلرێگا ، فۆرمی انونوسکردن پرنەاکتەوە رێکوچە خۆ مو هەر -٤

 .خۆران ئەوا فۆرمی ابیۆمەتری پێنادرێت

 . فۆرمی انونوسکردن تەهنا ەل رێگای نوێنەرایەیت حکومەیت هەرێمی کوردس تان ەل دەرەوەی واڵت پەسەند ئەاکت ،نەی اباڵی ل-٥

mailto:payroll@gov.krd


   (Subject) یلێمئ انونیشاین پێویس تە  چە خۆریک بۆ لینەی اباڵی تۆماری ابیۆمەتری وییل هەر مو ەنوێنەرایەیت ەل انردن ئمی-٦

 .کوردی  خۆر بنوسێت بە یونیکود چەوانوی س یاین مو 

 ت.وەکیل ەل سیس متی ابیۆمەتری ڕۆڵی نیە و انتوانرێت تۆمار بکرێ -٧

 

 : زانیاری فۆرم( ٤)

 ژ بۆشایی بیینێ ت 

 -١ انو نورساوەریت عێرایق ایخود اکریت نیشتامیین ۆ ایخود پاس پوەک ەل انس نامەدا 

 -٢ انوی ابوک نورساوەریت عێرایق ایخود اکریت نیشتامیین ۆ ایخود پاس پوەک ەل انس نامەدا 

 -٣ انوی ابپری نورساوەایخود پاس پۆریت عێرایق ایخود اکریت نیشتامیین وەک ەل انس نامەدا 

نە منوو ۆ: ب بە فۆرمایت رۆژ/ مانگ/ساڵ وەک ەل انس نامەدا نورساوە

(٣٠/١٢/١٩٨٣) 
 -٤ بوونرۆژی ەل دایک 

 ت یەکێکیان بنورسێ

ژمارەیە  بۆ انس نامەی  ٨کە  تانس نامە دەبێت ژمارە ئینگلزییەکە بنورسێ -

 0067552نە بۆ منوو دەاکت  فسفۆری کە بە سفردەست پێێ

 

 دەاکت فسفۆری نەبێت بە ژمارە دەس پێێ تێنەاکن ب ۆ ،ئەگەر انس نامە ک

 885685نە بۆ منوو

 

ەل  ساڵیکە بە  کە وێنەکەی ەلسەرە ەیبە شئەو ژمارەی  ١٢اکریت نیشتامیین  -

 لبطاقە الوطنیە /اکریت نیشتامیین (ا)دەاکت خوار نوسیین دایک بوین دەست پێ

ژمارەی انس نامە/اکریت نیشتامیین / 

 پاس پۆریت عێرایق

 

٥- 



 

بە مەرجێک بەسەر   دەاکت دەست پێێ ( A ,G ) پاس پۆرت کە بە پییت

       ەل ساڵ کەمرت نە بێت بەرسەرچونەکەی  وەماوەی  تنەچوبێ

تاکیە ژمارەکەی ، خۆر  چەوچە هەیە، انس نامەی هەیە مو وهەندێک جۆری مو 

 وەک )ژمارەی انس نامەی خانەشنی ایخود ژمارەی انس نامەی کەم بنورسێت

 ئەنفال(. وئەندامی سەنگەر ایخود ژمارەی انس نامەی شەهیدان 

 چە خۆروژمارەی انس نامەی مو 

 
٦- 

 -٧ رەگەز (نێر ای مێ ) یەکێاکن هەڵدەبژێردرێت

 -٨ نوشوێین نیش تەجێبو  نوسێتب   نیش تەجێو واڵت و ئەدرەیس انونیشاین شار

 -٩ تەەلفۆن نوسێت بۆ پەیوەندی کردنب  ژمارەیەیک اکرا خۆر چەومو  دەبێت

    بنوسێت نوێنەرایەیت نزیکرتیندەبێت  خۆر چەومو 

نزیکرتین نوێنەرایەیت حکومەیت هەرێمی 

  چەخۆرومو بۆ  کوردس تان 

 

١٠

- 

 ئمییلێکی اکرا دابنێت بۆ پەیوەندی کردن پێوەیچە خور دەبێت ومو 
 ئمیێل 

١١

- 

انەوە بۆ ڕ نەگە نئاماژەدان بە هۆاکری خۆ تۆمارنەکردن ایچە خۆر دەبێت ومو 

چ کوردس تاین و بیاین  ڵگەو نورساوەکوردس تان، وە بتۆمارنەکردن ەل هەرێمی 

 تێهاوپێچ بکر

هۆاکری خۆتۆمار نەکردن ایخود نەگەڕانەوە 

 ۆ کوردس تانب

١٢

- 

چەکە و شوێین ودەزگای مو  نئاماژە بە بەرێوەبەرایەتیەکەی ای دەبێت خۆر چەومو 

 تەسرتێدەب بۆچەی وکە مو  بدات

 چە وشوێن و دەزگای وەرگرتین مو 

 

١٣

- 

ئەنفال ایخود سەنگەر، شەهیدی یە ایخود  یتاڵچەکە شەهیدی هاووری مو ۆ ج ئاای

پەلی  سەرابزی ،نشیین نەخاشیین شارس تاین ، ەن ، خان،بەرکەوتەی چەیک کمییاوی 

  ، قەمی(یص، وەیل)وارس ، وەئەگەر   ئەندامی سەنگەر ، شیین و پەلی کەمەن خان

 چە وزانیاری زایتر دەرابرەی جۆری مو 

 

١٤

- 



،  تبنورسێ شینەکەەن خان ،ئەنفال کراوەکە ،انوی شەهیدەکە ئەوە ئەبیت ت بێ

.......  منحە نای اکیت نگرێبەست ای نهەمیشەیی بێت ایری دامەزراندن ، جۆ 

 هتد

بڕینەاکن ،  رەیت + هەموو دەرماڵەاکن ،پێش لێدەرکردین هەموو لێەچەی بنومو 

 هەروەها پێش پەیرەو کردین سیس متی پاشەکەوت 
 چە)شایس تە(ومو  یبڕ

١٥

- 

 : خاون موچەکە خۆی 

 چەکە مردبێت ئەوە ئەندامی پەلیەیک خزیان وارسەون مو وو خاوەئەگەر هات  :وارس 

کەمرت بوو ئەوە دایک و ( ساڵ ١٨چە تەمەین ەل )وخاوەن مو  وو ئەگەر هات : یلوە

 ت بە وەیلابویک یەکێکیان دەبێ

بێت ودایک و  ساڵ کەمرت( ١٨چە تەمەین ەل )وو خاوەن مو ئەگەر هاتو  : یصوە

ر و، پو  ک ، مام ، خاڵیص )برا ،خوشەت بە وابویک نەمابوو  کەس ێکی تر دەکرێ

  ، ابپریە ، داپریە ... هتد(

ە دایک و ( ساڵ زایتر بوو و١٨چە تەمەین ەل )وو خاوەن مو ئەگەر هاتو  : قەمی 

،خوشک ، )برا بە پێێی فەرماین دادگات بە قەمی ابویک نەمابوو  کەس ێکی تر دەکرێ

 ر ، ابپریە ، داپریە ... هتد(و، پو  مام ، خاڵ

 چە ووەرگری مو 

 

١٦

- 

کەم ئەندامی  نچەکەی دایری باکت ) خانەنشینە ایوخۆر مو  چەوواتە مو 

ال، زینداین س یایس، تواانسازی چەی کەس واکری شەهیدان وئەنفوسەنگەرە، مو 

ئاماژە بە   (، بەرکەوتواین چەیک کمییاوی فەرمانبەری نوێنەرایەیت نن ایادراو ێر ن 

 چەکە بدات وری مو جۆ 

 چە وجۆری مو 

 

١٧

- 

رس یت پڕکردنەوەی ئەم باکت ەلسەر دو  این هەر کەس ێکی رێگە پێدراو کە واژۆ

 رمەفۆ 

ریس نوێنەرایەیت و واژۆی بەرپ انو

 حکومەیت هەرێمی کوردس تان

١٨

- 

مۆری نوێنەرایەیت حکومەیت هەرێمی  تەواڵ  حکومەیت هەرێمی کوردس تان ەلومۆری نوێنەرایەیت

 کوردس تان

١٩

- 

 


