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سەرەتا

  1-1پێشهكی.
    2-1مهرجهكانی بهكارهێنانی ناسنامهی دامهزراوهیی.
     3-1تێڕوانین و ئەرک.
    4-1زاراو ه و تهكنیكییهكان.
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١-1

پێشهكی

فەرمانگــەی میدیــا و زانیــاری ،لەژێــر ڕۆشــنایی دەستپێشــخەرییەکەی بەڕێــز ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیــران
لەبــارەی راگەیانــدن و گەیاندنــی سیاســییهوه ،کۆمەڵــێ پــان وسیاســەت و بەرنامــە ئامــادە کــردووە بەمەبەســتی
یەکخســتنەوەی گوتــاری راگەیاندنــی حکومــەت و رێکخســتنەوەی ســەرچاوەکانی پێدانــی زانیــاری .هەروەهــا
بــۆ زامنکردنــی راســت و دروســتی ئــەم زانیاریانــە ،ئامانجــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بەهێزکردنــی پــردی
پەیوەندییــه لەگــەڵ هاواڵتیــان و هاوبەشــە ســەرەکییەکانی لــە رێگــەی دەرکردنــی چەنــد رێوشــوێنێکی گونجــاوهو ه بــۆ
بهڕێكردنــی کاروبــاری هاواڵتیــان بــە شــێوەیەکی خێــرا لــە ســەرجەم دەزگاکانــی و بــە شــێوەی ئەلیکترونــی (حکومەتــی
ئەلیکترۆنــی).
بەمەبەســتی یەکگرتنــی گوتــاری فەرمــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ،فەرمانگــەی میدیــا و زانیــاری رێبــەری
ناســنامەی دامەزراوەیــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ئامــادە کــردووە کــە لــەو رێبەرانەیــە دەچێتــە خانــەی
سیاســەتی گەیاندنــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ،وە لــە کاتــی هەبوونــی نوێــکاری و پێویســت بوونــی گۆڕانــکاری
فەرمانگــەی میدیــا و زانیــاری وەشــانی نــوێ ئامــادە دەکات بــۆ لەخۆغرتنــی نوێــکاری و گۆڕانکارییــەکان .دیوانــی
ســەرۆکایەتی ئەنجومەنــی وەزیــران ئەرکــی جێبەجێکردنــی ئــەو كار ه دەخاتــە ئەســتۆ ،فەرمانگــەی میدیــا و زانیــاری
ســەرجەم وەزارەت ودام ودەزگاکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ئاراســتە دهکات تــا پابهنــدی ئــهم ڕێبــهر ه بــن.
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مەرجەکانی بەکارهێنانی ناسنامەی دامەزراوەیی

 .1الیەنە حکومییە سەرەکییەکان.

 دەبێت سەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان بێت. دەبێت بە یاسایەکی خۆماڵی دامەزرا بێت. دەبێت چاالکییەکی حکومی یان خزمەتگوزاری قازانج نەویست بێت. دەبێت بودجەیەکی هەبێت ،لەالیەن حکومەتی هەرێمەوە بەرێوەببرێت. -دەبێت الیەنێکی سەرەکی بێ و سەر بە الیەنێکی دیکە نەبێت.

 .2الیەنە حکومییە الوەکییەکان.

 دەبێت سەر بە الیەنێکی دیکەی سەرەکیبێت. دەبێت چاالکییەکی حکومی یان خزمەتگوزاری قازانج نەویست بێت. دەبێت بودجەیەکی لەالیەن ئەو الیەنە سەرەکییەوه بۆ دابینکرابێت. -پێویستە لە چاالکییەکانیدا ناوی حکومەتی هەرێمی کوردستان بهێنرێت.

بەکارهێنانەکانی لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان
یەکەم :بەکارهێنانی سەپێنراو

أ -مەبەســت لــە بەکارهێنانــی لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ئەوەیــە کــە نیشــان بدرێــت ئــەو الیەنــە ســەر بــە
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانە ،وەک بەکارهێنــان لــە (پەڕاوگــە ،بەڵگەنامــە فەرمییــەکان ،تابلــۆی باڵەخانــەکان ،پێگــە و
ســایتە ئەلیکترۆنییــەکان و ...هتــد).
ب -مەبەست لە بەکارهێنانی لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرز راگرتنی بەهای الیەنە حکومییەکهیه لەسەر ئاستی
ناوخۆیی و دەرەکی ،وەکو (ریکالمی دامەزراوەیی ،ریکالمەکانی وەرگرتنی کارمەندان ،بەشداریکردن لە چاالکییەکان...
هتد).

دوەم :بەکارهێنانی ئارەزومەندانە

أ -مەبەســت لــە بەکارهێنانــی لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان پێدانــی بەهــای زیاتــره بــە کەرەســتە بەبازاڕکــراوەکان
وەکــو (دیارییــە یادەوەرییــەکان ،نامیلکەکانــی بەبازاڕکــردن و پــڕۆژەکان ،کەلوپەلەکانــی بــازاڕی ناوخۆیــی و ...هتــد).
پێویســتە الیهنــی تایبەتمەنــد و پەیوەندیــدار لــە بەشــی راگەیانــدن و ئــەو الیەنــەی کەلوپەلــەکان بەبــازاڕ دەکات
هەڵســەنگاندن بــۆ ئــەو کەلوپەالنــه بکــەن کــە لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانی لهســەر دادەنرێــت.

سێیەم :قەدەغەکردنی بەکارهێنانی لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان
أ -لــه ههندێــك دۆخــدا بــەکار نههێنانــی لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بەهــای زیاتــر بــە حکومەتــی هەرێمــی
کوردســتان دهدات ،وەکــو بــەکار نەهێنانــی لــه ( تابلــۆی نــاوەوەی بالەخانــەکان ،جۆرەکانــی کــوپ ،کلینکــس و ئــەو
کەرەســتانەی دوای بەکارهێنــان فرێدەدرێــن یــا بــۆ یــەک جــار بەکاردێــن و...هتــد).
ب -بەکارهێنانــی لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان هیــچ بەهــای زیاتــر بــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان نــەدات و
بەپێچەوانــەوە کاریگــەری نەرێنیشــی هەبێــت لەســەر ناوبانگــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ،وەک بەکارهێنانــی لەســەر
(کتێبــە ئاینییەکان).
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تێڕوانین و ئهرك

تێڕوانین

       دروســتکردن و پیشــاندانی ناســنامەیەکی یەکگرتــوو بــۆ حکومەتــی هەرێمــی كوردســتان ،کــە رەنگدانــەوەی هەمــوو
الیەنێکــی حکومــی بێــت و پارێــزگاری لــە تایبەتمەنــدی و ســیمبولەکانی دەزگا و فەرمانگــەکان بــکات.

ئهرك

گشــتاندنی هەندێــک پێــوەر کــە چوارچێــوەی گشــتی ناســنامەی دامەزراوەیــی فەرمانگــە و دامەزراوەکانــی حکومەتــی
هەرێــم پیشــان بــدات.
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زاراوە تەکنیکییەکان

لەخوارەوە پێناسەی هەندێک زاراوە دەکەین کە لەم رێبەری رێنماییەنەدا بەکارهێنراون:
پانتایــی بەتــاڵ :ئــەو پانتاییــە دیاریکــراوەی لەدەوروبــەری لۆگــۆ هەیــە ،پێویســتە ئــەو پانتاییــە بــە بەتاڵــی بمێنێتــەوە و
هیــچ توخمێکــی دیکــەی تێــدا نەبێــت.
فۆنتــی بەکارهێنــراو :مەبەســت لێــی ئــەو کۆمەڵــە پیتانەیــە کــە بەکاردەهێنرێ بۆ نوســینی نــاوی فەرمانگــە و دامەزراوەی
حکومەت.
لۆگۆ :دیزاینێکی تایبەت ،یان توخمێکی بینراو ،یان هێمایهک کە ئاماژە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان بکات.

8

2

لۆگۆی ناسنامهی حكومهت
 1-2لۆگۆی فەرمی حکومەت.
 2-2كیبۆرد و فۆنتی بهكارهێنراو.
 3-2ڕهنگهكان.
 4-2یهكهی پێوانهیی و پانتایی ه بهتاڵهكان.
 5-2كهمكردنهوهی قهبارهكان.
 6-2بهكارهێنانی ناپهسهند.
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لۆگۆی فەرمی حکومەت

بەمەبەســتی روون دەرکەوتنــی ناســنامەی الیەنــە ســەرەکییەکانی حکومــەت (فەرمانگــە و دامــەزراوەکان) کــە
بەشــێوەی راســتەوخۆ ســەر بــە حکومەتــی هەرێمــن ،دەبێــت لۆگــۆی حکومەتــی هەرێــم لــە شــوێنی دیاریکــراوی خــۆی
دابنرێــت.
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كیبۆرد و فۆنتی بهكارهێنراو

كیبۆرد

دهبێت له سهرجهم فهرمانگهكانی حكومهتی ههرێمی كوردستان كیبۆردی  Unicodeبهكاربهێنرێت.

فۆنت

      نوســینهكانی نوســراو و لۆگــۆی حكومــهت بــە دوو زمــان و بــە بەکارهێنانــی فۆنتــی یۆنیکــوردی  ،Noto Naskhبــۆ
فۆنتــی التینییەکــەش  Calibriبەکاربهێنرێــت ،وەکــو ئــەم نمونەیــەی خــوارەوە.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

Kurdistan Regional Government
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رهنگهكان

3-2

       بهكارهێنانــی لۆگــۆ بــه شــهش رەنــگ دهبێــت كــه لــه خــوارهوهدا ،لــه خشــتهیهكی هــهردوو سیســتهمی ڕهنگــی
 CMYK,RGBدیاریكــراو ه و باكگراوندەکانیــش دهبێــت ڕەنگــی کاڵ بــن.
سیستهمی رهنگی چاپكردن CMYK

سیستهمی رهنگی سكرین RGB
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Logo

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان
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یەکەی پێوانەیی و پانتاییە بەتاڵەکان

        یەکــەی پێوانەیــی ( )Xیەکســانە بــە بــەرزی نووســینی وشــەی (کوردســتان) لــە فۆنتــی بەکارهێنــراو ،ئــەم یەکــەی
پێوانەییــە لــە گشــت رێنماییــەکان بەکاردەهێنرێــت ،لەگــەڵ ئەوەشــدا رێگەپێــدراوە لــە پانتایــی بەتاڵــی دەوروبــەری لۆگــۆی
حكومــهت ،النیكــهم تــا ( )1Xبەکاربهێندرێــت.

یهكهی پێوانه

Unit of Measure

كوردستان

X

1X

1X

1X

1X
 30ملم
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کەمکردنەوەی قەبارەکان
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پێویســتە لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان پانتاییــەک پڕبکاتــەوە کــە لــە  %١٠کەمتــر نەبێــت لــە درێژتریــن
رووەکانــی ئــەو کەرەســتەیەی لۆگۆكــه لەســەری چاپدەکرێــت و الیەنــی خــوارەوەی  ٣٠ملیمهتــر بێــت.

بچوكترین قهباره
Smallest size

 ٣٠ملم

10%

درێژترین ال
Longest side

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان
Kurdistan Regional Government
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بهكارهێنانی ناپهسهند
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لەخــوارەوە هەنــدێ نمونــەی خــراپ بەکارهێنانــی دروشــم دەخەینــەڕوو ،بۆیــە پێویســتە گشــت رێنماییەکانــی ئــەم
رێبــەرە بــە وردی جێبەجێبکــرێ ،بــۆ ئــەوەی لــەم جــۆرە بەکارهێنانــە دوربکەوینــەوە.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان
حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان

حكومه
تی ههرێمی كوردستان
ح
كو
مة
إقل
يم
ك
ورد
ستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومهتی ههرێمی كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان
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3

لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان

   1-3بهكارهێنانی لۆگۆی حكومهتی ههرێمی كوردستان.
   2-3كڵێشهی نوسراوی فهرمی.
    3-3تیم و لیژنه حكومییهكان.
    ٤-3یهك شێوازیی رێكالم.
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بەکارهێنانی لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان

لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەی سەربهخۆ دەکرێت لە بۆنە فەرمییەکاندا بەکاربهێنرێت:
وەکــو (رێکالمــەکان ،بەشــداریکردنە فەرمییــەکان و ...هتــد) ،بــۆ هەریــەک لــەم چاالکییانــە پێویســتە الیەنــی رێکخــەر
هەماهەنگــی لەگــەڵ فەرمانگــەی میدیــا و زانیاریــی حکومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــکات.
لە خوارەوە هەندێ نمونەی بەکارهێنانی لۆگۆ دەخەینەڕوو:

Letterheads

Nomadic stand

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

Table Flags

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان
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كڵێشهی نوسراوی فهرمی

2-3

 -1دامهزراو ه سهرهكییهكان:
كڵێشهی نوسراویئهم دامهزراوان ه ب ه قهبارهی A4ی نێودهوڵهتی دهبێت و بهشی سهرهوه و خوارهوهی بهم شێوهی ه
دهبێت:
أ -دەبێت قهبارهی فۆنتی (حکومەتی هەرێمی کوردستان) ( )١٤پله( ،ئەنجومەنی وەزیران) ( )١٣پلە ،و ناوی (وەزارەت/
فەرمانگە/دەستە) ( )١٣پلە بێت .زمانی فهرمیی كوردی له ڕاستی بهشی سهرهوهی كڵێشه و زمانی فهرمی عهرهبی له
چهپی بهشی سهرهوهی كڵێشه بێت.
ب -قهبارهی لۆگۆی فهرمی حكومهتی ههرێمی كوردستان ( )30ملم بێت و له چهقی (ناوهڕاست) بهشی سهرهوهی كڵێشه
بێت.
ت -قهبارهی ستوونی بهشی سهرهوهی كڵێشه ( )٥٠ملم بێت و نابێت بهشی سهرهوه چوارچێوهی ههبێت.
ج -ههردوو نوسینی فهرمی زمانی كوردی و عهرهبی بە الیەنی کەمەوە ( )1xله چوارچێوهی دهرهوهی كاغهزهكه دووربن.
ح -بهشی سهرهوه به هێڵێكی ئاسۆیی ( )1.٥پله ،له پانتایی سپی خوارهوه جیادهكرێتهوه ،كه له شێوهییەک خراوەتە
ڕوو.
خ -له ژێری هێڵه ئاسۆییهكهی بهشی سهرهوهی كڵێشهكه ،به ههردو زمانی فهرمیی كوردی و عهرهبی ژمار ه و رێكهوت له
ڕاست و چهپ دهنوسرێت و قەبارەی فۆنتهكه ( )١٠پله دهبێت.
د -بهرزی ستوونی بهشی خوارهوهی كڵێشهكه به قهبارهی ()15ملم بێت و به هێڵێكی ئاسۆیی قهبار ه ( )0،5پله
جیادهكرێتهو ه كه له شێوهی دوو خراوەتە ڕوو.
و -نابێت ناوی بەش و هۆبە لە بەشی سەرەوەی کڵێشەی نوسراودا بنوسرێت ،بەڵکو دەبێت کۆدی تایبەت بە هەر بەش و
هۆبەیەک دابنرێت و لە تەنیشت ژمارەی نوسراو لە دوای دانانی (  ) /بنوسرێت.
ز -دەبێت رێکەوت بە رۆژمێری کوردی لە بەشی ڕاست بنوسرێت و رێکەوت بە رۆژمێری زایینی (بە ژمارە) لە بەشی چەپ
بنوسرێت.
بهشی سهرهوه

شێوهی 1

نمونه

1x

1x

حكومة إقليم كوردستان-العراق

1xحكومهتی ههرێمی كوردستان-عێراق
ئهنجومهنی وهزیران

 50ملم

مجلس الوزراء
أسم الوزراة

ناوی وهزارهت
ژماره :ژمارەی نوسراو/کۆدی هۆبە یا بەش
رێكهوت :رۆژ /ناوی مانگ٢٧** /ی کوردی

بهشی خوارهوه

 30ملم

العدد :ژمارەی نوسراو/کۆدی هۆبە یا بەش
التأریخ٢٠٢٠/**/** :

شێوهی 2

 15ملم

ناونیشان-ههرێمی كوردستان -عێراق
ئیمەیل				 :

عنوان-إقلیم كوردستان  -العراق
			
ژ.تەلەفۆن:
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كڵێشهی نوسراوی فهرمی

٢-٣

 -2ئاڕاستهكردنی نوسراو  بۆ  دامهزراوه بیانییهكان.
به ههمان شێوهی كڵێشهی فهرمی دامهزراو ه سهرهكییهكان دهبێت ،بهاڵم له شوێنی زمانی فهرمی عهرهبی ،زمانی
ئینگلیزی بهكاردێت و كلێشهكه دهبێته زمانی فهرمی كوردی و زمانی نافهرمی ئینگلیزی بە ڕەچاوکردنی ئەم خااڵنەی
خوارەوە ،لهشێوهی سێ و چواردا شێوهكه دهخهینهڕوو.
أ -دەبێت قەبارەی فۆنتی ( )١٤( )Kurdistan Regional Governmentپلەی تۆخ )١٣( )Council of Ministers( ،پلەی تۆخ ،و ناوی
(وەزارەت/فەرمانگە/دەستە) ( )١٣( )Ministry Nameپلەی تۆخ بێت.
ب -دەبێت قەبارەی فۆنتی ( )Noو ( )١٠( )Dateپلە بێت.
بهشی سهرهوه

شێوهی 3

1x

1x

1x Kurdistan Regional Government

 50ملم

 1xحكومهتی ههرێمی كوردستان-عێراق
ئهنجومهنی وهزیران

Council of Ministers
Ministry Name

ناوی وهزارهت
ژماره :ژمارەی نوسراو/کۆدی هۆبە یا بەش
رێكهوت :رۆژ /ناوی مانگ٢٧** /ی کوردی

بهشی خوارهوه

 30ملم

No: Letter Number/Section Code
Date: **/**/2020

شێوهی ٤

 15ملم

ناونیشان-ههرێمی كوردستان -عێراق
ئیمەیل				 :

عنوان-إقلیم كوردستان  -العراق
			
ژ.تەلەفۆن:
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 -٣دامهزراو ه الوەکییەکان:
كڵێشهی نوسراویئهم دامهزراوان ه ب ه قهبارهی A4ی نێودهوڵهتی دهبێت و بهشی سهرهوه و خوارهوهی بهم شێوهی ه
دهبێت:
أ -قهبارهی فۆنتی (حکومەتی هەرێمی کوردستان) دەبێت ( )١٤پله( ،ئەنجومەنی وەزیران) ( )١٣پلە ،ناوی (وەزارەت/
فەرمانگە/دەستە) ( )١٣پلە( ،ناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی ،بەڕێوەبەرایەتی ،فەرمانگە) ( )١٢پلە بێت و ئەو شوێنەی
نووسراوەکەی لێدەردەچێت بە رەنگی ئاڵتونی (لە رەنگی لۆگۆی فەرمی حکومەت) بێت .زمانی فهرمیی كوردی له ڕاستی
بهشی سهرهوهی كڵێشه و زمانی فهرمی عهرهبی له چهپی بهشی سهرهوهی كڵێشه بێت.
ب -دەستەواژەی (بەڕێوەبەرایەتی گشتی) کورت دەکرێتەوە بۆ (ب.گ( ،).بەڕێوەبەرایەتی) بۆ (ب ،).و (فەرمانگە) بۆ (ف.).
ت -قهبارهی لۆگۆی فهرمی حكومهتی ههرێمی كوردستان ( )30ملم بێت و له چهقی (ناوهڕاست) بهشی سهرهوهی كڵێشه
بێت.
ج -قهبارهی ستوونی بهشی سهرهوهی كڵێشه ( )٦٠ملم بێت و نابێت بهشی سهرهوه چوارچێوهی ههبێت.
ح -ههردوو نوسینی فهرمی زمانی كوردی و عهرهبی ( )1xله چوارچێوهی دهرهوهی كاغهزهكه دووربن.
د -بهشی سهرهوه به هێڵێكی ئاسۆیی ( )1.٥پله ،له پانتایی سپی خوارهوه جیادهكرێتهوه ،له شێوهی پێنج خراوەتە ڕوو.
ر -له ژێری هێڵه ئاسۆییهكهی بهشی سهرهوهی كڵێشهكه ،به ههردو زمانی فهرمیی كوردی و عهرهبی ژمار ه و رێكهوت له

ڕاست و چهپ دهنوسرێ و قەبارەی فۆنتهكه ( )١٠پله دهبێت.
ف -بهرزی ستوونی بهشی خوارهوهی كڵێشهكه به قهبارهی ()15ملم بێت و به هێڵێكی ئاسۆیی قهبار ه ( )0،5پله
جیادهكرێتهو ه كه له شێوهی شەش خراوەتە ڕوو.
و -نابێت ناوی بەش و هۆبە لە بەشی سەرەوەی کڵێشەی نوسراودا بنوسرێت ،بەڵکو دەبێت کۆدی تایبەت بە هەر بەش و
هۆبەیەک دابنرێت و لە تەنیشت ژمارەی نوسراو لە دوای دانانی (  ) /بنوسرێت.
ز -دەبێت رێکەوت بە رۆژمێری کوردی لە بەشی ڕاست بنوسرێت و رێکەوت بە رۆژمێری زایینی (بە ژمارە) لە بەشی چەپ
بنوسرێت.
بهشی سهرهوه

شێوهی ٥

نمونه

1x

1x

حكومة إقليم كوردستان-العراق

حكومهتی ههرێمی كوردستان-عێراق

مجلس الوزراء

ئهنجومهنی وهزیران
ناوی وەزارەت
ناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی
ناوی بەڕێوەبەرایەتی
ناوی فەرمانگە/تێبینەرایەتی

1x
 ٦0ملم

ژماره :ژمارەی نورساو/کۆدی هۆبە یا بەش
رێكهوت :رۆژ /ناوی مانگ٢٧** /ی کوردی
بهشی خوارهوه

إسم الوزارة
إسم مدیریة العامة
إسم المدیریة
إسم االدارة
 30ملم

العدد :ژمارەی نورساو/کۆدی هۆبە یا بەش
التأریخ٢٠٢٠/**/** :

شێوهی ٦

 15ملم

ناونیشان-ههرێمی كوردستان -عێراق
ئیمەیل				 :

عنوان-إقلیم كوردستان  -العراق
			
ژ.تەلەفۆن:
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بریتیــن لــەو تیــم و لیژنــە بەردەوامانــەی کــە بــۆ جێبەجێکــردن و راپەڕاندنــی ئەرکێکــی دیاریکــراو لــە الیەنــە حکومییــە
جیاوەزەکانــەوە پێکدەهێندرێــن و ئەندامەکانــی نوێنەرایەتــی فەرمانگــە و دامەزراوەی جیــاواز دەکەن.
پێویســتە ناســنامەی دامەزراوەیــی ئــەم تیمانــە ئــەم رێنماییانــە لەخــۆ بگرێــت کــە لــەم وێنانــەدا هاتــوون ،بــە شــێوەیەک
کــە لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بکەوێتــە ناوەڕاســتی و نــاوی تیــم ،یــان لێژنەکــە بــە هــەردوو زمانــی کــوردی و
عەرەبــی راســتەوخۆ لەژێــر ئــەوەوه بێـت ،و بــه رهنگێكــی جیــاواز بێــت:

Nomadic stand

Roll up banner

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

ناوی تیمی حكومی

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان

ناوی تیمی حكومی
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یەک شێوازیی رێکالم

بۆجێبەجێکردنی سیاســەتی حکومەتی هەرێمی کوردســتان لە یەک شــێوازیی رێکالم و بەمەبەســتی بەرجەســتەکردنی
هــاوکاری و هەماهەنگــی نێــوان دامــەزراوە و فەرمانگەکانــی حکومــەت ،لــەم شــێوەیەی خــوارەوە چۆنیەتــی بەکارهێنانــی
لۆگــۆی حکومەتــی هەرێــم روونکراوەتــەوە .فەرمانگــەی میدیــا و زانیــاری هەماهەنگی لەنێــوان دامــەزراوە و فەرمانگەکانی
حکومــەت دەکات لــە دروســتکردن و باڵوکردنــەوەی رێکالمەکانــی پەیوەســت بــە حکومەت.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقليم كوردستان
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4

بەکارهێنانی فۆنت لەالیەن فەرمانگە و دامەزراوەکان

   1-4رێكخستنی لۆگۆی الیەنەکان (ئهگهر ههبێت).
   ٢-4بەکارهێنانی فۆنت بۆ چاالکییەکان لەالیەن فەرمانگە و دامەزراوەکان.
   3-4پهیكهری پێوانهیی گشتی دیزاینی ناسنامهی حكومهت و فهرمانگ ه و دامهزراوەكانی.
   4-4دیزاینی کارتی کار (.)Business Card
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رێكخستنی لۆگۆی الیەنەکان (ئهگهر ههبێت)

1-4

ئــەم شــێوەیەی خــوارەوە ،دیزاینــی بنەڕەتــی ناســنامەی حکومــەت دەخاتــەڕوو ،لەســەر گشــت الیەنــە حکومییــەکان
پێویســتە پەیــرهوی بکــەن ،بــە مەرجێــک ھێمــای فەرمانگــە و دامــەزراوەکان الی راســت و ناو و زانیــاری الیەنــە حکومییەکە
الی چــەپ بــێ.
ھێمــای الیەنــە حکومییــەکان لــە چوارچێوەیەکــی رەنگــی ســلڤەر ئەگــەر پشــتی کاڵ بێــت و ،لــە چوارچێوەیەکــی ســپیدا،
ئەگــەر پشــتی تــۆخ بێــت.
دەکــرێ زانیارییەکانــی الیەنــە حکومییەکــە نــاو بێــت بــە ھــەردوو زمانــی کــوردی و عەرەبــی ( بڕوانــە شــێوەی  ، )١یــان
زانیــاری زیاتــر بێــت لەبــارەی الیەنــە حکومییەکــە ( بڕوانــە شــێوەی.)٢
ھەروەها دەکرێت ھەمان ئەو دیزانەی ناســنامە کە لە الپەڕە  ٢٦دا هاتوە بەکاربهێنرێت.

شێوهی 1

ناوی الیهن

Kurdish information

Entity Name

English information

Emblem

شێوهی 2

Entity Name

ناوی الیهن

Division Name

ناوی كارگێڕی /دهزگا
Emblem

English information

Kurdish information
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بەکارهێنانی فۆنت بۆ چاالکییەکان لەالیەن فەرمانگە و دامەزراوەکان

فەرمانگــە و دامــەزراوەکان دەتوانــن ئــەو فۆنتــە بەکاربهێنــن کــە لەگــەڵ سروشــتی چاالکییەکانیــان دەگونجێــت؛
بەمەرجێــک رەنگــی نووســینەکان رەش بێــت .هەروەهــا پێویســتە قەبــارەی فۆنتــە کوردیيەکــەی گەورەتربێــت لــە قەبــارەی
فۆنتــە التینیەکــە ئەمــەش لەپێنــاو دروســتبوونی هاوســەنگی نێــوان قەبارەکانیــان و داتــای دامەزراوەکانــی خوارتــر بــە
رێــژەی  ٢-١بچوکتــر لــە نــاو و داتــای الیەنــە ســەرەکییەکە بنووســرێت .هەرەوهــا دەکرێــت بۆشــایی (بــە بەکارهێنانــی
 Shift + Mــــ) نێــوان پیتەکانــی کــوردی درێــژ بکرێتــەوە بــۆ ئــەوەی جیــاوازی نێــوان هــەردوو فۆنتــی کــوردی و التینــی لــە
پێوانەکانــدا نەمێنێــت.
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پەیکەری پێوانەیی گشتی دیزاینی ناسنامەی حکومەت و فەرمانگە و دامەزراوەکانی    

مەبەســت لێــی روونکردنــەوەی ،پەیکــەری پێوانەیــی دیزاینکردنــی ناســنامەیەکی تــەواوە بــۆ حکومــەت و گشــت
فەرمانگــە و دامەزراوەکانــی .دەبێــت ناســنامەی فەرمانبــەر ئــەم زانیارییــە گشــتیانەی خــوارەوە لەخــۆی بگرێــت:
ا -پێویستە رویێکی ناسنامەکە بە زمانی کوردی و عەرەبی بنوسرێت و رووەکەی تری بە زمانی ئینگلیزی بێت.
ب -دەبێــت لــە روی یەکــەم زانیارییــەکان بــە کــوردی و عەرەبــی بنوســرێت وەک ئــەم نمونەیــە (ناو/اســم) ،و لــە رووی دووەم
بــە ئینگلیزی بنوســرێت.
ت -پێویســتە لــە رووی یەکــەم (حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان)( ،ئەنجومەنــی وەزیــران) ،و نــاوی وەزارەتەکــە لــە راســتی
ســەرەوەی ناســنامەکە بــە کــوردی بنوســرێت و لــە چەپــی ســەرەوەی ناســنامەکە بــە عەرەبــی بنوســرێت ،و لــە رووی دووەم
بــە ئینگلیــزی بنوســرێت.
ج -پێویســتە لۆگــۆی حکومەتــی هەرێــم بــە قەبارەیەکــی بەرچــاو دابنرێــت و ســەرپێبونی فەرمانبــەر بــە حکومــەت پیشــان
بدات.
ح -پێویستە ناوی سیانی فەرمانبەر لە هەردو روی ناسنامەکە بنوسرێت.
د -پێویستە ناونیشانی کاری فەرمانبەر لە هەردو روی ناسنامەکە بنوسرێت.
ه -پێویستە رێکەوتی لەدایکبوونی فەرمانبەر لە هەردوو رووی ناسنامەکە بنوسرێت.
و -پێویستە رێکەوتی بەسەرچوونی ناسنامەکە لە هەردوو رووی ناسنامەکە بنوسرێت.
ز -پێویستە وێنەیەکی فەرمانبەر لەسەر ناسنامەکە هەبێت.
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دیزاینی کارتی کار ()Business Card

مەبەســت لێــی دیزاینکردنــی کارتــی کارە بــۆ فەرمانبەرانــی حکومــەت بــە شــێوەیەک کــە تەنیــا لۆگــۆی حکومــەت
دابنرێــت لەگــەڵ گشــت زانیاریەکانــی فەرمانبەرەکــە بــە رەچاوکردنــی ئــەم خااڵنــەی خــوارەوە:
ا -دەبێت روویێکی کارتەکە بە زمانی کوردی بنوسرێت و روویەکەی تری بە زمانی ئینگلیزی بێت.
ب -پێویستە لە رووی کوردی کارتەکە لۆگۆی حکومەت لە چەپی کارتەکە بە بەرزی ( )٢٠ملم و پانی ( )٢٥ملم دابنرێت.
ت -پێویســتە نــاوی حکومــەت ،ئەنجومەنــی وەزیــران ،و نــاوی دامــودەزگا حکومییەکــە لــە راســتی کارتەکــە بــە قەبــارەی ()١٢
پلە بنوســرێت.
ج -پێویستە ناوی تەواو بە قەبارەی ( )١٤پلە و ناونیشانی کارگێڕی بە قەبارەی ( )١٠پلە لە ناوەڕاستی کارتەکە دابنرێت.
ح -پێویســتە ژمــارەی مۆبایــل ،ئیمەیــل (* کورتکــراوەی دامــودەزگای حکومــی) ،و ماڵپــەڕی فەرمــی حکومــەت بــە قەبــارەی
( )٩لــە بەشــی خــوارەوەی کارتەکــە دابنرێــت (بڕوانــە شــێوەی .)١
د -پێویستە لە رووی ئینگلیزی کارتەکە لۆگۆی حکومەت لە بەشی راست بە بەرزی ( )٢٠ملم و پانی ( )٢٥ملم دابنرێت.
ه -پێویســتە نــاوی حکومــەت ،ئەنجومەنــی وەزیــران ،و نــاوی دامــودەزگا حکومەیەکــە لــە راســتی کارتەکــە بــە قەبــارەی ()١٠
پلــە بنوســرێت.
و -پێویستە ناوی تەواو بە قەبارەی ( )١٢پلە و ناونیشانی کارگێڕی بە قەبارەی ( )٩پلە لە ناوەڕاستی کارتەکە دابنرێت.
ز -دەبێــت ژمــارەی مۆبایــل ،ئیمەیــل (* کورتکــراوەی دامــودەزگای حکومــی) ،و وێبســایتی فەرمــی حکومــەت بــە قەبــارەی ()٨
پلــە لــە بەشــی خــوارەوەی کارتەکــە دابنرێــت (بڕوانــە شــێوەی .)٢
شێوهی ١

شێوهی ٢
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رێکخستنی الپەڕەی ستوونی

1-5

ئەمانــە هەندێــک نمونــەن لــە چۆنیەتــی جێبەجێکردنــی رینماییەکانــی پێشــتر بــۆ رێکخســتنی الپــەڕەی ســتوونی .ئــەو
پانتاییــەی کــە هێمــای (×)ە دەکــرێ وێنــە یــان زانیــاری لەبــارەی فەرمانگــە و دامەزراوەکانــی حکومــەت لەخــۆ بگرێــت.

ناوی الیهن

Entity Name

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

ناوی الیهن

Entity Name

29

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

رێکخستنی الپەڕەی ئاسۆیی

2-5

ئەمانــە هەندێــک نمونــەن لــە چۆنیەتــی جێبەجێکردنــی رێنماییەکانــی ســەرەوە بــۆ رێکخســتنی الپــەڕەی ئاســۆیی.
ئــەو پانتاییــەی کــە هێمــای (×)ە ،دەکــرێ وێنــە یــان زانیــاری لەبــارەی فەرمانگــە و دامەزراوەکانــی حکومــەت لەخــۆ بگرێــت.

ناوی الیهن

حكومهتی ههرێمی كوردستان

Entity Name

حكومة إقيم كوردستان

30

بەڵگەنامەی فەرمی مامەڵە 

3-5

ئــەو فەرمانگــە و دامەزراوانــهی مامەڵەیــان لەگــەڵ الیەنــە فەرمییــە دەرەکییــەکان لــە دەرەوەی هەرێمــی کوردســتان
هەیــە ،بۆیــان هەیــە لــە بەڵگەنامــە فەرمییــەکان و یاداشــتەکانیاندا نــاوی كۆمــاری عێــراق بەهــەردوو زمانــی کــوردی و
ئینگلیــزی بەکاربهێنــن وەک لــەم نمونانــەدا هاتــووە.

Republic of Iraq

جمهوریة العراق
كۆماری عێراق

ناوی الیهن

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

Entity Name
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ڕێكخستنه ناپێوەرییەکانی الپەڕە

ئەمانــەی خــوارهوه هەندێــک نموونــەن لەبــارەی چۆنیەتــی جێبەجێکردنــی رێنماییەکانــی ڕێكخســتنی الپــەڕە
ناپێوەرییەکانــهو ه.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

ناوی الیهن

Entity Name

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

ناوی الیهن
Entity Name

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

ناوی الیهن
Entity Name
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پەڕاوگە

5-5

لەخــوارەوە هەندێــک نمونــەی ئــەو پەڕاوگانــە خراونهتــهڕوو ،كــه الیهنــه حكومییــهكان بــهكاری دههێنــن .ئــەم
رونکردنەوانــەی لــە نمونەکانــی خــوارەوەدا هاتــوون ،بریتیــن لــە کەمتریــن ئــەو وردەکارییەکانــەی کــە پێویســتە لەســەر
پەڕاوگــەکان هەبــن.

ناوی الیهن

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

ناوی الیهن

Entity Name

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

Entity Name

ناوی سیانی:

بهڕێوهبهری به بازاڕكردن:

ژ.پۆست:

ژ .تهلهفۆن:

E-Mail:

Wibesite:

ناوی الیهن

حكومهتی ههرێمی كوردستان

Entity Name

حكومة إقيم كوردستان

Full Name:
Markenting Manager:

Tel:

P.O. Box:
Wibesite:

E-Mail:
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Wibesite:

P.O. Box:

Fax:

Tel:

leave blank for postage stamp

ناوی الیهن

Entity Name

E-Mail:

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

پەڕاوگە ،لۆگۆ و خهاڵتهكان

6-5

لەخــوارەوە هەندێــک نمونــە خراونهتــهڕوو ،لەبــارەی ئــەو پەڕاوگانــەی الیەنــە حکومییــەکان بەکاریــان دێنــن لەگــەڵ
لۆگــۆ و خهاڵتــهكان.

ناوی الیهن

ناوی الیهن

Entity Name

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

Entity Name

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

ناوی سیانی:
بهڕێوهبهری به بازاڕكردن:

تهلهفۆن:

ژ.پۆست:
E-Mail:

Wibesite:
Logo

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

ناوی الیهن

Entity Name

Full Name:
Markenting Manager:

تهلهفۆن:

P.O. Box:

ژ.پۆست:

Wibesite:

Tel:
E-Mail:

Tel:

P.O. Box:

E-Mail:

Wibesite:
Logo

Logo

E-Mail:

Logo
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Wibesite:

P.O. Box:

Fax:

Tel:

leave blank for postage stap

ناوی الیهن

Entity Name

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

٧-5

شاشەی پیشاندان

پێویســتە ناســنامەی دامەزراوەیــی حکومــەت لــە شاشــەی یەکەمی هەر پیشــاندانێک بەکاربهێنرێت وەکــو (پاوەرپۆینت
 )PowerPointلــە گشــت ئــەو پیشــاندانانەی پێشکەشــدەکرێن هــەر وەک لــەم نمونانــەدا هاتــووە ،دەکرێــت ئــەم پانتاییــەی
بــە رەنگــی ســلڤەر دیــارە لــە خــوارەوەی لۆگــۆ ،وێنــە یــان رەنــگ یــان ناونیشــانی پیشــاندانەکە بێــت ،بــەاڵم پێویســتە لــە
گشــت بارەکانــدا پارێــزگاری لــە باكگراونــدی ســپی لۆگــۆكان بکرێــت و رووبەرەکــەی ٦/١ی تێکــڕای رووبەرەکــە بێــت.

With barnding strip
(1 / 6 of the total area).

ناوی الیهن

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

Entity Name

Image, colour and title
space (5 / 6 of the total
area).

 -نمونهی نیشاندانی خاوهندارێتی الیهنی الوهكی.

ناوی كارگێڕی/دهزگا
ناوی الیهن
حكومهتی ههرێمی كوردستان

Division Name
Entity Name
Kurdistan Regional Government

 -نمونهی رونكردنهوهی هێڵی سپیی چهسپاو له گهڵ شوێنی لۆگۆی حكومهت یان الیهنی دیاریكراو.
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٨-5

واژووی پۆستی ئەلیکترۆنی

پێویســتە تێکســتی واژووی پۆســتی ئەلیکترۆنــی بــە هــەردوو زمانــی کــوردی و ئینگلیــزی بێــت (دانانــی
واژووی کــوردی لەگــەڵ پۆســتی ئەلیکترۆنــی نوســراو بــە زمانــی کــوردی (بڕوانــە شــێوەی  )١و دانانــی واژووی
ئینگلیــزی لەگــەڵ پۆســتی ئەلیکترۆنــی نوســراو بــە زمانــی ئینگلیــزی (بڕوانــە شــێوەی  ))٢و نــاو و پلــەی نێــرەر،
ژمــارە تەلەفــۆن و پۆســتی ئەلیکترۆنــی نێــرەر ،ماڵپــەڕی فەرمــی حکومــەت ،و ناونیشــانی نێــرەر.
شێوهی ١

شێوهی ٢
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٩-5

تابلۆی کۆتایی شاشەی TV

دەتوانرێــت پەیکــەری گشــتی دیزاینــی لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە ناوەڕاســت یــان الی چەپــی شاشــەکە
دابنرێــت ،هەروەهــا دەکرێــت بــە شــێوەی ئاســۆیی یــان ســتوونی بێــت ،وەک لــەم نمونانــەدا هاتــووە.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

Tel :
Website:
 -نمونهی باكگڕاوندی سپی ئهگهر زیاتر له یهك الیهن له سهر تیڤی دهربكهوێت.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكومة إقيم كوردستان

ناوی الیهن
Entity Name

Tel:
Website:
 -نمونهی باكگڕاوندی ڕهش ئهگهر یهك الیهن دهربكهوێت.
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1٠-5

تابلۆی سەر باڵەخانەکان

ئەمــەی خــوارەوە نموونــەی تابلــۆی باڵەخانەکانــە ،کــە تێیــدا بەکارهێنانــی ناچــاری رێنماییــەکان و نــاو و لۆگــۆی فەرمانگــە
و دامــەزراوەکان و لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان رونکراونەتــەوە .دەبێــت رەچــاوی ئــەم خااڵنــەی خــوارەوە
بکرێــت بــۆ دروســتکردنی تابلــۆی بەڵەخانــەکان:
أ -دەبێت رەچاوی گونجاندنی قەبارەی تابلۆکە لەگەڵ قەبارەی باڵەخانەکەدا بکرێت.
ب -تەنها ڕووناککەرەوەی ناوخۆیی یا ڕووناککەرەوەی ئاڕاستەکراو بەکاربێت و ڕووناککەرەوەی دەرەکی بەکارنەیەت.
پ -کەرەستەی دروستکردنی تابلۆکان دەبێت گونجاوبێت لەگەڵ باری کەشوهەوای ناوچەکە.
ت -نابێت شوێنی هەڵواسینی تابلۆکان پەنجەرە و شوێنی هەواگۆڕکێ بگرێت.
ج -ئەگەر تابلۆکان لەسەر راگر دانرا ،دەبێت بەرزیی ڕاگرەکە لە (٢.٢م) کەمتر نەبێت و ڕێگەی هاتوچۆ نەگرێت.
ح -هاتنەدەرەوەی تابلۆ لەڕوی باڵەخانەکەوە (٢٠سم تاکو  ٥٠سم) بێت.
د -تەنها لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت بەکاربهێنرێت و نابێت هیچ لۆگۆیەکی تر لە تابلۆکەدا بەکاربێت.
ر -بۆ نوسینی کوردی دەبێت فۆنتی ( )Noto Naskhو بۆ نوسینی ئینگلیزی فۆنتی ( )Calibriبەکاربێت.
ز -قەبارەی نوسینی ناوی فەرمانگە ڕاستەوخۆکە دەبێت لە هەموو نوسینەکانی تر گەورەتر بێت و بە ڕەنگی تۆخ (بۆڵد)
بێت.
ن -بۆ ئاستی وەزارەتەکان ،دەستەکان ،و فەرمانگەکانی نەبەستراو بە وەزارەت دەبێت بە هەرسێ زمانی کوردی و عەرەبی
و ئینگلیزی بنوسرێت ،و بۆ ئاستەکانی خوارتر تەنها بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی بنوسرێت.
ه -پشتی هەموو تابلۆکان دەبێت ڕەنگی سپی بێت.
و -جگە لەو نوسینانەی کە لە کڵێشەکەدا (سەیری کڵێشەی  ١و  ٢بکە) ئامادە کراوە ،هیچ نوسینێکی تری تێدا نەبێت.
کڵێشەی  :١نمونهی تابلۆی باڵەخانەکان بۆ وەزارەتەکان ،دەستەکان ،و فەرمانگەکانی نەبەستراو بە وەزارەت.
حکومەتی هەرێمی کوردستان-عێراق
ئەنجومەنی وەزیران

حكومة إقيم كوردستان-عراق
مجلس الوزراء

ناوی وەزارەت/دەستە/فەرمانگە

اسم الوزارة/هیئة/دائرة

Kurdistan Regional Government-Iraq
Council of Ministers

Ministry/Board/Department Name

کڵێشەی  :٢نمونهی تابلۆی باڵەخانەکان بۆ دامودەزگا الوەکیەکانی بەستراو بە وەزارەت/دەستە/فەرمانگە.

حكومة إقيم كوردستان-عراق
مجلس الوزراء
اسم الوزارة/هیئة/دائرة
اسم مدیریة العامة

حکومەتی هەرێمی کوردستان-عێراق
ئەنجومەنی وەزیران
ناوی وەزارەت/دەستە/فەرمانگە
ناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی

اسم المدیریة

ناوی بەڕێوەبەرایەتی
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6

چاالكییهكان
   1-6سپۆنسهری و هاوبهشی.
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سپۆنسەری و هاوبەشی

1-6

الیەنــی حکومــی دەتوانێــت بەشــداری لەگــەڵ الیەنێــک یــان زیاتــر بــکات وەک سپۆنســەر لــە هــەر چاالکییــەک ،و
رێنوێنییــەکان چەنــد شــێوازێک بــۆ دەرخســتنی سپۆنســەری و هاوبەشــی فەراهــەم دەکات.
چەند شێوازێک کە لە خوارەوە رونکراوەتەوە ،بۆ الیەنی سپۆنسەری نا حکومی بەکاردێت.
 -له بارێكدا ئهگهر یهك الیهنی حكومی سپۆنسهری هاوبهش بێت ،لهگهڵ چهند الیهنێكی دیكهی ناحكومی.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكوم ه إقلیم كوردستان

 -له بارێكدا ئهگهر دوو الیهنی حكومی یان زیاتر ،سپۆنسهری هاوبهش بن له گهڵ چهند الیهنێكی ناحكومی.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكوم ه إقلیم كوردستان

 ئهگهر فۆڕمی سپۆنسهرهكه ستوونی بوو ،دهبێت پێكهاتهكهیبەمشێوهیهی خوارهوه ڕێكبخرێت.

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكوم ه إقلیم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكوم ه إقلیم كوردستان

حكومهتی ههرێمی كوردستان
حكوم ه إقلیم كوردستان
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