ى
وەزارەت ناوخۆ
ى
ى
گشت دیوان
بهرێوەبهرایهت
ى
بهرێوەبهرایهت ڤیە
به ىش ڤیە
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بەروار

FORM 41/A

ا ى
[فۆرىم زانیارى تایبهت به كۆمپانیاى بواری سامانە رسوشتیەکان کە داواكارى هاتنه ژوورەوە بۆ هاوڵت بیات دەکەن]
ى
ى
بۆ /وەزارەت ناوخۆ  /ب.گ.دیوان  /بهرێوەبهرایهت ڤیە

ب /داواكارى
كۆمپانیاى
وەك
من
ا
داوا دەكەم ڕەزامهندى بفهرموون ﻟهسهر پێدات ڤیەى کار بۆ ئهم هاوڵتیه بیانییەی كه ناوى ﻟە خوارەوە ديارى
ی
الیەت داواکار
رۆژ بۆ
كراوە ﻟه گه ل ئه م داواكاریه بۆ ماوە ى
 -1زانيارێ كەش بيات داواكراو (بەزمات ئینگلیى پڕدەكرێتەوە)
ژمارەی پاسپۆرت

جۆری پاسپۆرت

ناوی سیات

رەكەزنامە

نازناو

وێنە

شوێت ﻟە دایک بوون

بەروارى ﻟەدایک بوون

رەگەز

شوێت دەرﭼووت پاسپۆرت

ى
میوی دەرﭼووت پاسپۆرت

ى
میوی بە سەرﭼوت پاسپۆرت

4×3

 -2زانيارى كۆمپانياى داواکار:
ناوى كۆمپانیا:

ژمارەى مۆڵهت:

ناونیشان:
ئيمێل:
ناوى بهرێوەبهرى رێگهپێدراو:

ژمارەى مۆبایل:

ناوى پارێزەرى كۆمپانیا:

ژمارەى مۆبایل:

ناوی نوێنەری کۆمپانیا:

ژمارەى مۆبایل:

ناوى پروژە وشوێت ج بەج كردن:
ا
شوێت مانهوەى هاوڵ ىت بیات ﻟه ماوەى رێگهپێدان:

ناو وواژوى
بهرێوبهرى رێگهپێدراوى كومپانیا

واژۆ
بەسەندی ئەم زانیاریانەی الی سەرەوە دەکەم
ناو:

جج

)(SOP-01/41

ى
گشت کارکیی ودار یات و .سامانە رسوشتیەکان
بەرێوەبەری
ی
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ى
وەزارەت ناوخۆ
ى
ى
گشت دیوان
بهرێوەبهرایهت
ى
بهرێوەبهرایهت ڤیە
به ىش ڤیە

Ministry of Interior
Divan of Ministry
Directorate of Visa
Visa Department
ISO 9001:2015
FORM 41/B

ژمارە

بەروار

بەڵێ نامە (ﻟە الیەن الیەت داواکار پڕدەکرێتەوە ە)-:
من

کۆمپانیا

وەک

ی
بەڵێ دەدەم کە:
ى
دروسێ.
 -1گشت ئهو زانیارانهى الى سهرەوە ڕاست و
یاسات نیشینگهى بۆ ئهنجام دەدەم بۆ ئەو
كوتات ماوەى رێگهپێدانه كه كهش بیات بگهرێتهوە یان كارى
 -2پێش
ی
ی
شوێنەی بوی داواکراوە وﻟه سهر دەستهبهرى ئەوان ئهگهر جورى ڤیە رێگا بدات.
 -3كەش بیات ڕەوانەى دەرەوەى پارێزگاكات هەرێم نەكرێت  ،وکودی ڤیەکەم نە فرۆشمەوە یان بیدەمە کەسێیک
تر.
 -4بههیچ شێوەیهك بازرگات ت نهكهم به پێدات بۆ شوێنێیک تر جگە ﻟەو شوینە یان ئەو الیەنەی بوی داواکراوە به
بهرامبهر یان ت بهرامبهر.
 -5گشت رسا داراییهكات دواكهوتن ﻟه ئهستۆ دەگرم تا ڕۆژی وەرگرتت ﻟە الیەن شوێن یان الیەت داواکار.
 -6ﻟه بهردەم الیهنه پهیوەندیدارەكان ئامادەى بكهم كاتێك داوا كرا تا ڕۆژی وەرگرتت ﻟە الیەن شوێن یان الیەت
داواکار.
 -7گشت رێنماییهكانه ڤیە و نیشینگه ج بهج بكهم.
ى
تکێت فرۆکەی بۆ دابێ بکەم ئەگەر ﻟە الین سپونسەرەوە پێش وەرگرتت نیشینگە نەگەریندایەوە.
-8
ئهگهر هەر كام ﻟەم بهڵێنانهى سهرەوەم ج بهج نهكرد ئهوا بڕى ( )10.000.000دە ملێون دینار بهكاش (نقد)
دەدەم به گهنجینهى ههرێم وەك بهرامبهرى ج بەج نهكردت بەڵێنەكانم راستەوخۆ ﻟە رێگای ج بە ج کاری دادی
بە یەک جار ت پشک کردن سەرەڕاى گشت رێكارە یاساییهكات تركه ﻟهبهرامبهرى من وكومپانیا كهمان وەردەگیێت.
پاش خویندت دە ىق بهڵێنامهكه وتێگه ى
شێ ﻟه ناوەڕوىك ﻟه خوارەوە ئیمزام كرد .
بەرێز

ژمارەی ناسنامە

شوێت دەرﭼوون

بەرواری دەرﭼوون
ﻟه به ردەم من ئامادەبوو دواى

ناونیشان

دڵنیابوون ﻟه ناسنامهكهى دات به ناوەڕوىك ئهم بەڵێ نامەیە نا و ﻟهبهردەم من واژووى كرد ﻟه

واژۆی بەﻟێندەر
ناو:

پەسەندى دەكەم
ناو:

بەرێوەبەر ى
ایەت یاسات و .سامانە رسوشتیەکان

)(SOP-01/41

ی
ژمارە ورێکەوت دەرﭼوون ( )01ﻟە ()2018/9/9

