وەزارە ىت ناوخۆ
ى
گشت دیوان
بهرێوەبهرایه ىت
بهرێوەبهرایه ىت ڤیە
به ىش ڤیە

Ministry of Interior
Divan of Ministry
Directorate of Visa
Visa Department
ISO 9001:2015

ژمارە

بەروار

FORM 2

بەڵیننامەى تایبەت بە كومپانیاكان
وەك

من

بەڵێ

كۆمپانیاى

ن
بەڵێ دەدەم کە:
ى
دروسێ.
 -1ئەو كەسە بیانیانەى كە بەو كودى بەمن دراوە بۆ داواكارى ڤیە داوا كراون گشت زانیارییەكانیان ڕاست و
یاسات نیشینگەى بۆ ئەنجام بدەین ﻟە سەر
كوتات ماوەى رێگەپێدانە كە كەش بیات بگەرێتەوە یان كارى
 -2پێش
ى
ى
ناو و دەستەبەرى كومپانیا ئەگەر جورى ڤیە رێگا بدات.
 -3ﻟه ى
كات ڕاگرتت كودى ڤیەم به پت رێنماییهكات وەزارەت و دواى ئاگاداركردنم بۆ یهكڵكردنهوەى ﭼارەنووش ئهوكهسانهى
كه به كودى من ڤیەیان وەرگرتووە و داخل بوون ﻟه ماوەى ( )30رۆژدا ونەمتوات ﭼارە نووسيان يه كل بكەمەوە ،ئهواكودى
ڤیەم ههڵدەوەشێتهوە و جارێك تر ماف داواكردت كودى ڤیەم نابێت و ناتوانم بۆ هیچ كهس بهدواداﭼووت كاروبارى نشینگه
بكهم ﻟه بهرێوەبهرایهتیهكات نشینگه.
 -4كەش بیات ڕەوانەى دەرەوەى پارێزگاكات هەرێم نەكرێت  ،وکودی ڤیەکەم نە فرۆشمەوە یان بیدەمە کەسێك تر.
 -5بەهیچ شێوەیەك بازرگات ت نەكەم بە پێدات بۆ شوێنێك تر بە بەرامبەر یان ت بەرامبەر.
 -6تەنها بەكارى بەێنم بۆ كارى تایبەت بە پسپورى كومپانیاكەم.
 -7دەستەبەرى گشت خەرجییەكات مانەوەى ﻟە ماوەى رێگەپێدانە كە دەكەم  ،وەدەستەبەرى گشت خەرجیە
تەندروستیەكات دەكەم ﻟە ى
كات نەخوشكەوتت ﻟە ماوەى رێگەپێدانەكە.
 -8گشت سا داراییەكات دواكەوتن ﻟە ئەستۆ دەگرم.
 -9ﻟە بەردەم الیەنە پەیوەندیدارەكان ئامادەى بكەم ەەر كاتێك داوا كرا.
 -10گشت رێنماییەكات ڤیە و نیشینگە ج بەج بكەم.
ئەگەر هەركام ﻟەم بەڵێنانەم ج بەج نەكرد ئەوا بڕى ( )10.000.000دە ملێون دینار بۆ هەركەسێك بیات كە بەكودى
ڤیەى ئە ى
ﻟكیوت كە بۆ من تەرخان كراوە ن
ڤیەی ت دراوە بەكاش (نقد) دەدەم بە گەنجینەى هەرێم وەك بەرامبەرى ج بەج
نەكردت بەڵێنەكانم راستەوخۆ لە رێگای ج بە ج کاری دادی بە یەک جار ت پشک کردن سەرەڕاى گشت رێكارە یاساییەكات
تركە ﻟەبەرامبەرى من وكومپانیاكەمان وەردەگیێت.
پاش خوێندت دە ىف بەڵێنامەكە وتێگە ى
شێ ﻟە ناوەڕوىك ﻟە خوارەوە ئیمزام كرد .
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بەرواری دەرﭼوون
ﻟە بە ردەم من ئامادەبوو

ﻟە ناسنامەكەى دات بە ناوەڕوىك ئەم بەڵێ نامەیە نا و ﻟەبەردەم من واژووى كرد ﻟە
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