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سهرەتا 1

1-1پێشهكی.

1-2مهرجهكانیبهكارهێنانیناسنامهیدامهزراوهیی.

1-3تێڕوانینوئهرک.

1-4زاراوهوتهكنیكییهكان.
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ــران  ــی وەزی ــز ســەرۆکی ئەنجومەن ــر ڕۆشــنایی دەستپێشــخەرییەکەی بەڕێ ــاری، لەژێ ــا و زانی         فەرمانگــەی میدی
ــتی  ــردووە بەمەبەس ــادە ک ــە ئام ــەت و بەرنام ــان وسیاس ــێ پ ــییە وه،  کۆمەڵ ــی سیاس ــدن و گەیاندن ــارەی راگەیان لەب
زانیــاری.  هەروەهــا  یەکخســتنەوەی گوتــاری راگەیاندنــی حکومــەت و رێکخســتنەوەی ســەرچاوەکانی پێدانــی 
ــردی  ــی پ ــتان بەهێزکردن ــی کوردس ــی هەرێم ــی حکومەت ــە، ئامانج ــەم زانیاریان ــتی ئ ــت و دروس ــی راس ــۆ زامنکردن ب
پەیوەندییــە  لەگــەڵ هاواڵتیــان و هاوبەشــە ســەرەکییەکانی لــە رێگــەی دەرکردنــی چەنــد رێوشــوێنێکی گونجــاوه وه  بــۆ 
بە ڕێكردنــی کاروبــاری هاواڵتیــان بــە شــێوەیەکی خێــرا لــە ســەرجەم دەزگاکانــی و بــە شــێوەی ئەلیکترونــی )حکومەتــی 

ــی(. ئەلیکترۆن
ــەری  ــا و زانیــاری رێب ــەی میدی ــی کوردســتان، فەرمانگ ــی هەرێم ــی حکومەت ــاری فەرم ــی گوت بەمەبەســتی یەکگرتن
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 
ــی  ــەکان. دیوان ــکاری و گۆڕانکاریی ــی نوێ ــۆ لەخۆغرتن ــادە دەکات ب ــوێ ئام ــانی ن ــاری وەش ــا و زانی ــەی میدی فەرمانگ
ســەرۆکایەتی ئەنجومەنــی وەزیــران ئەرکــی جێبەجێکردنــی ئــەو كاره  دەخاتــە ئەســتۆ، فەرمانگــەی میدیــا و  زانیــاری 
ســەرجەم وەزارەت ودام ودەزگاکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ئاراســتە ده کات  تــا پابە نــدی ئــە م ڕێبــە ره  بــن.

پێشهكی 1-1
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مهرجهکانیبهکارهێنانیناسنامهیدامهزراوەیی 2-1

- 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. 

- 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.

1.الیهنهحکومییهسهرەکییهکان.

2.الیهنهحکومییهالوەکییهکان.

یهکهم:بهکارهێنانیسهپێنراو
ــە  ــە ســەر ب ــەو الیەن ــت ئ ــە نیشــان بدرێ ــە ک ــی هەرێمــی کوردســتان ئەوەی ــی لۆگــۆی حکومەت ــە بەکارهێنان أ- مەبەســت ل
ــەکان، پێگــە و  ــۆی باڵەخان ــەکان، تابل ــە )پەڕاوگــە، بەڵگەنامــە فەرمیی ــان ل ــی هەرێمــی کوردســتانە، وەک بەکارهێن حکومەت

ــد(. ــەکان و ...هت ــایتە ئەلیکترۆنیی س
ب- مەبەست لە بەکارهێنانی لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرز راگرتنی بەهای الیەنە حکومییەکە یە  لەسەر ئاستی 

ناوخۆیی و  دەرەکی، وەکو )ریکامی دامەزراوەیی، ریکامەکانی وەرگرتنی کارمەندان، بەشداریکردن لە چاالکییەکان... 
هتد(. 

دوەم:بهکارهێنانیئارەزومهندانه
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(. 
دەکات  بەبــازاڕ  کەلوپەلــەکان  ئــەو الیەنــەی  و  راگەیانــدن  بەشــی  لــە  پەیوەندیــدار  و  تایبەتمەنــد  پێویســتە الیە نــی 

لە ســەر دادەنرێــت. ئــەو کەلوپەالنــە  بکــەن کــە لۆگــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانی  بــۆ  هەڵســەنگاندن 

سێیهم:قهدەغهکردنیبهکارهێنانیلۆگۆیحکومهتیههرێمیکوردستان

ــی  ــی هەرێم ــە حکومەت ــر  ب ــای زیات ــتان بەه ــی کوردس ــی هەرێم ــۆی حکومەت ــی لۆگ ــەکار نە هێنان ــك دۆخــدا ب ــە  هە ندێ أ- ل
کوردســتان ده دات، وەکــو بــەکار نەهێنانــی لــە  ) تابلــۆی نــاوەوەی بالەخانــەکان، جۆرەکانــی کــوپ، کلینکــس و ئــەو 

ــد(. ــن و...هت ــار بەکاردێ ــەک ج ــۆ ی ــا ب ــن ی ــان فرێدەدرێ ــتانەی دوای بەکارهێن کەرەس
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 

ــە ئاینییەکان(. )کتێب

بهکارهێنانهکانیلۆگۆیحکومهتیههرێمیکوردستان
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تێڕوانینوئهرك 3-1

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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زاراوەتهکنیکییهکان 4-1

        لەخوارەوە پێناسەی هەندێک زاراوە دەکەین کە لەم رێبەری رێنماییەنەدا بەکارهێنراون:
پانتایــیبهتــاڵ:ئــەو پانتاییــە دیاریکــراوەی لەدەوروبــەری لۆگــۆ  هەیــە، پێویســتە ئــەو پانتاییــە بــە بەتاڵــی بمێنێتــەوە و 

هیــچ توخمێکــی دیکــەی تێــدا نەبێــت.
فۆنتــیبهکارهێنــراو:مەبەســت  لێــی ئــەو کۆمەڵــە پیتانەیــە کــە  بەکاردەهێنرێ بۆ  نوســینی نــاوی فەرمانگــە و دامەزراوەی 

حکومەت.
لۆگۆ:دیزاینێکی تایبەت، یان توخمێکی بینراو، یان هێمایە ک کە ئاماژە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان بکات.
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لۆگۆیناسنامهیحكومهت 2

2-1لۆگۆیفهرمیحکومهت.

2-2كیبۆردوفۆنتیبهكارهێنراو.

2-3ڕهنگهكان.

2-4یهكهیپێوانهییوپانتاییهبهتاڵهكان.

2-5كهمكردنهوهیقهبارهكان.

2-6بهكارهێنانیناپهسهند.
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لۆگۆیفهرمیحکومهت 1-2

        بەمەبەســتی روون دەرکەوتنــی ناســنامەی الیەنــە ســەرەکییەکانی حکومــەت )فەرمانگــە و دامــەزراوەکان( کــە 
ــە شــوێنی دیاریکــراوی خــۆی  ــم ل ــی هەرێ ــی هەرێمــن، دەبێــت لۆگــۆی حکومەت ــە حکومەت بەشــێوەی راســتەوخۆ ســەر ب

ــت. دابنرێ
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كیبۆردوفۆنتیبهكارهێنراو 2-2

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان

كیبۆرد
        ده بێت  لە سە رجە م فە رمانگە كانی حكومە تی هە رێمی كوردستان كیبۆردی  Unicode بە كاربهێنرێت.

فۆنت
ــۆ  ــی یۆنیکــوردیNoto Naskh، ب ــی فۆنت ــە بەکارهێنان ــە دوو زمــان و ب نوســینە كانی نوســراو و لۆگــۆی حكومــە ت ب

ــەم نمونەیــەی خــوارەوە. فۆنتــی التینییەکــەشCalibri بەکاربهێنرێــت، وەکــو ئ

Kurdistan Regional Government
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رهنگهكان 3-2

ــی ــتە می ڕه نگ ــە ردوو  سیس ــتە یە كی ه ــە  خش ــواره وه دا، ل ــە  خ ــە  ل ــت ك ــگ ده بێ ــە ش رەن ــە  ش ــۆ  ب ــی لۆگ  بە كارهێنان
ــن. CMYK,RGB دیاریكــراوه  و باكگراوندەکانیــش ده بێــت ڕەنگــی کاڵ ب

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان

R

190
255
237
47
35

255

Logo G

158
242
28

167
31

255

B

75
0

36
73
32

255

C

27
0
0

79
0
0

M

34
0

100
7
0
0

Y

84
100
100
100

0
0

K

2
0
0
1

100
0

CMYKسیستهمیرهنگیچاپكردنRGBسیستهمیرهنگیسكرین
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یهکهیپێوانهییوپانتاییهبهتاڵهکان 4-2

ــەی  ــەم یەک ــراو، ئ ــی بەکارهێن ــە فۆنت ــەرزی نووســینی وشــەی )کوردســتان( ل ــە ب ــەی پێوانەیــی )X( یەکســانە ب  یەک
پێوانەییــە لــە گشــترێنماییــەکان بەکاردەهێنرێــت، لەگــەڵ ئەوەشــدا رێگەپێــدراوە لــە پانتایــی بەتاڵــی دەوروبــەری  لۆگــۆی 

حكومــە ت، النیكــە م تــا)1X(بەکاربهێندرێــت.

1X

X

1X

1X

1X

كوردستان
Unit of Measure
یهكهیپێوانه

30 ملم
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کهمکردنهوەیقهبارەکان 5-2

ــن  ــە درێژتری ــر نەبێــت ل ــە ١٠% کەمت ــەوە کــە ل ــی هەرێمــی کوردســتان پانتاییــەک پڕبکات         پێویســتە لۆگــۆی حکومەت
ــت. ــر  بێ ــوارەوەی 30 ملیمە ت ــی خ ــت و الیەن ــەری چاپدەکرێ ــە  لەس ــتەیەی لۆگۆك ــەو کەرەس ــی ئ رووەکان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان

 Kurdistan Regional Government

10%

Longest side
درێژترینال

بچوكترینقهباره

30 ملم
Smallest size



15

بهكارهێنانیناپهسهند 6-2

ــەم  ــەڕوو، بۆیــە پێویســتە گشــت رێنماییەکانــی ئ         لەخــوارەوە هەنــدێ نمونــەی خــراپ بەکارهێنانــی دروشــم دەخەین
ــە دوربکەوینــەوە. ــەم جــۆرە بەکارهێنان ــۆ ئــەوەی ل ــە وردی جێبەجێبکــرێ، ب رێبــەرە ب

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومه تی هه رێمی كوردستان حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومه تی هه رێمی كوردستان
حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان

حكومه تی هه رێمی كوردستان
حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومة إقليم كوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
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لۆگۆیحکومهتیههرێمیکوردستان 3

3-1بهكارهێنانیلۆگۆیحكومهتیههرێمیكوردستان.

3-2كڵێشهینوسراویفهرمی.

3-3تیمولیژنهحكومییهكان.

3-4یهكشێوازییرێكالم.
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بهکارهێنانیلۆگۆیحکومهتیههرێمیکوردستان 1-3

        لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەی سەربە خۆ دەکرێت لە بۆنە فەرمییەکاندا بەکاربهێنرێت: 
ــەر   ــی رێکخ ــتە الیەن ــە پێویس ــەم چاالکییان ــەک ل ــۆ هەری ــد(، ب ــەکان و ...هت ــداریکردنە فەرمیی ــەکان، بەش ــو )رێکام وەک

هەماهەنگــی لەگــەڵ فەرمانگــەی میدیــا و زانیاریــی حکومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــکات.
لە خوارەوە هەندێ نمونەی بەکارهێنانی لۆگۆ  دەخەینەڕوو:

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقليمكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقليمكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقليمكوردستان

Letterheads Nomadic stand

Table Flags
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كڵێشهینوسراویفهرمی 2-3

1-دامهزراوهسهرهكییهكان:
كڵێشهینوسراویئهمدامهزراوانهبهقهبارهی A4ینێودهوڵهتیدهبێتوبهشیسهرهوهوخوارهوهیبهمشێوهیه

دهبێت:
أ- دەبێت قە باره ی فۆنتی )حکومەتی هەرێمی کوردستان(  )1٤( پلە ، )ئەنجومەنی وەزیران( )13( پلە، و ناوی )وەزارەت/

فەرمانگە/دەستە( )13( پلە بێت. زمانی فە رمیی كوردی لە  ڕاستی بە شی سە ره وه ی كڵێشە  و  زمانی فە رمی عە ره بی  لە 
چە پی  بە شی سە ره وه ی كڵێشە  بێت.

ب- قە باره ی لۆگۆی فە رمی حكومە تی هە رێمی كوردستان )30( ملم  بێت و لە  چە قی )ناوه ڕاست( بە شی سە ره وه ی كڵێشە  
بێت.

ت- قە باره ی ستوونی بە شی سە ره وه ی كڵێشە )٥0( ملم  بێت و نابێت بە شی سە ره وه  چوارچێوه ی هە بێت.
ج- هە ردوو  نوسینی فە رمی زمانی كوردی و عە ره بی بە الیەنی کەمەوە )1x( لە  چوارچێوه ی ده ره وه ی كاغە زه كە  دووربن.

ح- بە شی سە ره وه  بە  هێڵێكی ئاسۆیی )1.٥( پلە ،  لە  پانتایی سپی خواره وه جیاده كرێتە وه، كە  لە  شێوه ی  یەک خراوەتە 
ڕوو.

خ- لە  ژێری هێڵە  ئاسۆییە كە ی بە شی سە ره وه ی كڵێشە كە،   بە  هە ردو زمانی فە رمیی كوردی و عە ره بی ژماره  و رێكە وت لە  
ڕاست و چە پ ده نوسرێت و قەبارەی فۆنتە كە  )10( پلە  ده بێت.

د- بە رزی ستوونی بە شی خواره وه ی كڵێشە كە   بە  قە باره ی )1٥(ملم  بێت و بە  هێڵێكی ئاسۆیی قە باره   )0،٥( پلە  
جیاده كرێتە وه  كە  لە  شێوه ی 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.

حكومهتیههرێمیكوردستان-عێراق
ئهنجومهنیوهزیران
أسم الوزراةناویوهزارهت

حكومةإقليمكوردستان-العراق
مجلسالوزراء

1x1x

1x 1x

30 ملم

لم
٥ م

0
لم

1 م
٥

نمونە بە شی سە ره وه شێوه ی 1

شێوه ی 2 بە شی خواره وه 

                                                                                                                                      Address-Kurdistan Region-Iraq                                       ناونیشان-هە رێمی كوردستان- عێراق                        عنوان-إقلیم كوردستان - العراق
www.gov.krd                                       :ژ.تەلەفۆن ئیمەیل:      

ژماره : ژمارەی نوسراو/کۆدی هۆبە یا بەش
رێكە وت: رۆژ/ ناوی مانگ/ **2٧ی کوردی

العدد: ژمارەی نوسراو/کۆدی هۆبە یا بەش
التأریخ: **/**/2020
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2-ئاڕاستهكردنینوسراوبۆدامهزراوهبیانییهكان.
بە  هە مان شێوه ی كڵێشە ی فە رمی دامە زراوه  سە ره كییە كان ده بێت، بە اڵم لە  شوێنی زمانی فە رمی عە ره بی، زمانی 

ئینگلیزی بە كاردێت و كلێشە كە  ده بێتە  زمانی فە رمی كوردی و  زمانی نافە رمی ئینگلیزی بە ڕەچاوکردنی ئەم خااڵنەی 
خوارەوە، لە شێوه ی سێ و چواردا شێوه كە  ده خە ینە ڕوو.

أ- دەبێت قەبارەی فۆنتی )Kurdistan Regional Government( )1٤( پلەی تۆخ، )Council of Ministers( )13( پلەی تۆخ، و ناوی 
)وەزارەت/فەرمانگە/دەستە( )Ministry Name( )13( پلەی تۆخ بێت.

ب- دەبێت قەبارەی فۆنتی )No( و )Date( )10( پلە بێت.

 Kurdistan Regional Government
Council of Ministers

Ministry Name

1x1x
1x 1x

30 ملم

لم
٥ م

0

شێوه ی 3 بە شی سە ره وه

ژماره : ژمارەی نوسراو/کۆدی هۆبە یا بەش
رێكە وت: رۆژ/ ناوی مانگ/ **2٧ی کوردی

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

حكومهتیههرێمیكوردستان-عێراق
ئهنجومهنیوهزیران
ناویوهزارهت

لم
1 م

٥

شێوه ی ٤ بە شی خواره وه 

                                                                                                                                      Address-Kurdistan Region-Iraq                                       ناونیشان-هە رێمی كوردستان- عێراق                        عنوان-إقلیم كوردستان - العراق
www.gov.krd                                       :ژ.تەلەفۆن   ئیمەیل:      

كڵێشهینوسراویفهرمی2-3
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كڵێشهینوسراویفهرمی 2-3
3-دامهزراوهالوەکییهکان:

كڵێشهینوسراویئهمدامهزراوانهبهقهبارهی A4ینێودهوڵهتیدهبێتوبهشیسهرهوهوخوارهوهیبهمشێوهیه
دهبێت:

أ- قە باره ی فۆنتی )حکومەتی هەرێمی کوردستان( دەبێت )1٤( پلە ، )ئەنجومەنی وەزیران(  )13( پلە، ناوی )وەزارەت/
فەرمانگە/دەستە(  )13( پلە، )ناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی، بەڕێوەبەرایەتی، فەرمانگە(  )12( پلە بێت و ئەو شوێنەی 

نووسراوەکەی لێدەردەچێت بە رەنگی ئاڵتونی )لە رەنگی لۆگۆی فەرمی حکومەت( بێت. زمانی فە رمیی كوردی لە  ڕاستی 
بە شی سە ره وه ی كڵێشە  و  زمانی فە رمی عە ره بی  لە چە پی  بە شی سە ره وه ی كڵێشە  بێت.

ب- دەستەواژەی )بەڕێوەبەرایەتی گشتی( کورت دەکرێتەوە بۆ )ب.گ.(، )بەڕێوەبەرایەتی( بۆ )ب.(، و )فەرمانگە( بۆ )ف.(.
ت- قە باره ی لۆگۆی فە رمی حكومە تی هە رێمی كوردستان )30( ملم  بێت و لە  چە قی )ناوه ڕاست( بە شی سە ره وه ی كڵێشە  

بێت.
ج- قە باره ی ستوونی بە شی سە ره وه ی كڵێشە )٦0( ملم  بێت و نابێت بە شی سە ره وه  چوارچێوه ی هە بێت.

ح- هە ردوو  نوسینی فە رمی زمانی كوردی و عە ره بی )1x( لە  چوارچێوه ی ده ره وه ی كاغە زه كە  دووربن.
د- بە شی سە ره وه  بە  هێڵێكی ئاسۆیی )1.٥( پلە ،  لە  پانتایی سپی خواره وه جیاده كرێتە وه، لە  شێوه ی پێنج خراوەتە ڕوو.

ر- لە  ژێری هێڵە  ئاسۆییە كە ی بە شی سە ره وه ی كڵێشە كە،   بە  هە ردو زمانی فە رمیی كوردی و عە ره بی ژماره  و رێكە وت لە  
ڕاست و چە پ ده نوسرێ  و قەبارەی فۆنتە كە  )10( پلە  ده بێت.

ف- بە رزی ستوونی بە شی خواره وه ی كڵێشە كە   بە  قە باره ی )1٥(ملم  بێت و بە  هێڵێكی ئاسۆیی قە باره   )0،٥( پلە  
جیاده كرێتە وه  كە  لە  شێوه ی 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.

ناوی وەزارەت
ناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی

ناوی بەڕێوەبەرایەتی
ناوی فەرمانگە/تێبینەرایەتی

1x1x

1x 1x

30 ملم

لم
٦ م

0
لم

1 م
٥

نمونە بە شی سە ره وه شێوه ی ٥

شێوه ی ٦ بە شی خواره وه 

                                                                                                                                      Address-Kurdistan Region-Iraq                                       ناونیشان-هە رێمی كوردستان- عێراق                        عنوان-إقلیم كوردستان - العراق
www.gov.krd                                       :ژ.تەلەفۆن ئیمەیل:      

ژماره : ژمارەی نورساو/کۆدی هۆبە یا بەش

رێكه وت: رۆژ/ ناوی مانگ/ **٢٧ی کوردی

العدد: ژمارەی نورساو/کۆدی هۆبە یا بەش

التأریخ: **/**/٢٠٢٠

إسم الوزارة
إسم مدیریة العامة

إسم المدیریة
إسم االدارة

حكومهتیههرێمیكوردستان-عێراق
ئهنجومهنیوهزیران

حكومةإقليمكوردستان-العراق
مجلسالوزراء
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تیمولیژنهحکومییهکان 3-3

        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 بێــت ، و بــە  ره نگێكــی جیــاواز  بێــت:

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقليمكوردستان

حكومةإقليمكوردستان

ناویتیمیحكومی

ناویتیمیحكومی

Nomadic stand Roll up banner

حكومهتیههرێمیكوردستان
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یهکشێوازییرێکالم 4-3

       بۆجێبەجێکردنی سیاســەتی حکومەتی هەرێمی کوردســتان لە یەک شــێوازیی رێکام 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 رێکامەکانــی پەیوەســت بــە حکومەت.

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومة إقليم كوردستان
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بەکارهێنانی فۆنت لەالیەن فەرمانگە و دامەزراوەکان  4

4-1رێكخستنیلۆگۆیالیهنهکان)ئهگهرههبێت(.

4-2بهکارهێنانیفۆنتبۆچاالکییهکانلهالیهنفهرمانگهودامهزراوەکان.

4-3پهیكهریپێوانهییگشتیدیزاینیناسنامهیحكومهتوفهرمانگهودامهزراوەكانی.

.)Business Card(4-4دیزاینیکارتیکار
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رێكخستنیلۆگۆیالیهنهکان)ئهگهرههبێت( 1-4

        ئــەم شــێوەیەی خــوارەوە، دیزاینــی بنەڕەتــی ناســنامەی حکومــەت دەخاتــەڕوو، لەســەر  گشــت الیەنــە حکومییــەکان 
پێویســتە پەیــره وی 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.
ــە شــێوەی 1( ، یــان  ــە ھــەردوو زمانــی کــوردی و عەرەبــی ) بڕوان ــاو بێــت ب ــە حکومییەکــە ن دەکــرێ  زانیارییەکانــی الیەن

ــە شــێوەی2(. ــە حکومییەکــە ) بڕوان ــارەی الیەن ــر  بێــت لەب زانیــاری  زیات
ھەروەها دەکرێت ھەمان ئەو دیزانەی ناســنامە کە لە الپەڕە  2٦ دا هاتوە بەکاربهێنرێت.

 ناوی الیە ن

 ناوی الیە ن

Kurdish information

Kurdish information

Entity Name

Entity Name

ناوی كارگێڕی/ ده زگا

English information

English information

Emblem

Emblem

Division Name

شێوه ی 1

شێوه ی 2
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بهکارهێنانیفۆنتبۆچاالکییهکانلهالیهنفهرمانگهودامهزراوەکان 2-4

ــت؛  ــان دەگونجێ ــتی چاالکییەکانی ــەڵ سروش ــە لەگ ــن ک ــە بەکاربهێن ــەو فۆنت ــن ئ ــەزراوەکان دەتوان ــە و دام         فەرمانگ
بەمەرجێــک رەنگــی نووســینەکان رەش بێــت. هەروەهــا پێویســتە قەبــارەی فۆنتــە کوردیيەکــەی گەورەتربێــت لــە قەبــارەی 
ــر بــە  فۆنتــە التینیەکــە ئەمــەش لەپێنــاو  دروســتبوونی هاوســەنگی نێــوان قەبارەکانیــان و داتــای دامەزراوەکانــی خوارت
ــی  ــە بەکارهێنان ــایی ) ب ــت بۆش ــا دەکرێ ــرێت. هەرەوه ــەرەکییەکە بنووس ــە س ــای الیەن ــاو  و دات ــە ن ــر ل ــژەی 1-2 بچوکت رێ
Shift + M ــــ( نێــوان پیتەکانــی کــوردی درێــژ بکرێتــەوە بــۆ ئــەوەی جیــاوازی نێــوان هــەردوو فۆنتــی کــوردی و التینــی لــە 

ــدا نەمێنێــت. پێوانەکان
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پهیکهریپێوانهییگشتیدیزاینیناسنامهیحکومهتوفهرمانگهودامهزراوەکانی 3-4

     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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)BusinessCard( دیزاینیکارتیکار ٤-٤

ــەت  ــۆی حکوم ــا لۆگ ــە تەنی ــێوەیەک ک ــە ش ــەت ب ــی حکوم ــۆ فەرمانبەران ــی کارە ب ــی کارت ــی دیزاینکردن ــت لێ         مەبەس
ــوارەوە: ــەی خ ــەم خااڵن ــی ئ ــە رەچاوکردن ــە ب ــی فەرمانبەرەک ــت زانیاریەکان ــەڵ گش ــت لەگ دابنرێ

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 )20( ملم و پانی )2٥( ملم دابنرێت.

ت- پێویســتە نــاوی حکومــەت، ئەنجومەنــی وەزیــران، و نــاوی دامــودەزگا حکومییەکــە لــە راســتی کارتەکــە بــە قەبــارەی )12(  
ــرێت. پلە بنوس

ج- پێویستە ناوی تەواو بە قەبارەی )1٤( پلە و ناونیشانی کارگێڕی بە قەبارەی )10( پلە لە ناوەڕاستی کارتەکە دابنرێت.
ح- پێویســتە ژمــارەی مۆبایــل، ئیمەیــل )* کورتکــراوەی دامــودەزگای حکومــی(، و ماڵپــەڕی فەرمــی حکومــەت بــە قەبــارەی 

)٩( لــە بەشــی خــوارەوەی کارتەکــە دابنرێــت )بڕوانــە شــێوەی 1(.

د- پێویستە لە رووی ئینگلیزی کارتەکە لۆگۆی حکومەت لە  بەشی راست بە بەرزی )20( ملم و پانی )2٥( ملم دابنرێت.
ه- پێویســتە نــاوی حکومــەت، ئەنجومەنــی وەزیــران، و نــاوی دامــودەزگا حکومەیەکــە لــە راســتی کارتەکــە بــە قەبــارەی )10(  

پلــە بنوســرێت.
و- پێویستە ناوی تەواو بە قەبارەی )12( پلە و ناونیشانی کارگێڕی بە قەبارەی )٩( پلە 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 2(.

شێوه ی 1

شێوه ی 2
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كهرهستهیبهبازاڕكردن 5

5-1رێکخستنیالپهڕەیستوونی.

5-2رێکخستنیالپهڕەیئاسۆیی.

5-3بهڵگهنامهیفهرمیمامهڵهدەرەکییهکان.

5-4ڕێكخستنهناپێوەرییهکانیالپهڕە.

5-5پهڕاوگه.

5-7پهڕاوگه،لۆگۆوخهاڵتهكان.

5-7شاشهیپیشاندان.

5-8واژوویپۆستیئهلیكترۆنی.

.TV5-9تابلۆیکۆتاییشاشهی

5-10تابلۆیسهرباڵهخانهكان.
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رێکخستنیالپهڕەیستوونی 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 الیە ن

ناوی الیە ن

Entity Name

Entity Name

حكومةإقيمكوردستان

حكومةإقيمكوردستان
حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
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رێکخستنیالپهڕەیئاسۆیی 2-5

ــۆ رێکخســتنی الپــەڕەی ئاســۆیی.  ــی ســەرەوە ب ــی رێنماییەکان ــی جێبەجێکردن ــە چۆنیەت ــەن ل ــە هەندێــک نمون         ئەمان
ئــەو پانتاییــەی کــە هێمــای )×(ە، دەکــرێ وێنــە یــان زانیــاری لەبــارەی  فەرمانگــە و دامەزراوەکانــی حکومــەت لەخــۆ بگرێــت.

ناوی الیە ن
Entity Nameحكومهتیههرێمیكوردستان

حكومةإقيمكوردستان
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بهڵگهنامهیفهرمیمامهڵه 3-5

        ئــەو فەرمانگــە و دامەزراوانــە ی مامەڵەیــان لەگــەڵ الیەنــە فەرمییــە دەرەکییــەکان لــە دەرەوەی هەرێمــی کوردســتان 
ــوردی و  ــی ک ــەردوو زمان ــراق بەه ــاری عێ ــاوی كۆم ــتەکانیاندا ن ــەکان و یاداش ــە فەرمیی ــە بەڵگەنام ــە ل ــان هەی ــە، بۆی هەی

ــەم نمونانــەدا هاتــووە. ئینگلیــزی بەکاربهێنــن وەک ل

جمهوریةالعراق
كۆماریعێراق

Republic of Iraq

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقيمكوردستان

ناوی الیە ن
Entity Name
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ڕێكخستنهناپێوەرییهکانیالپهڕە 4-5

الپــەڕە  ڕێكخســتنی  رێنماییەکانــی  لەبــارەی چۆنیەتــی جێبەجێکردنــی  نموونــەن  هەندێــک  خــواره وه   ئەمانــەی       
ناپێوەرییەکانــە وه .

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومةإقيمكوردستان

حكومةإقيمكوردستان

حكومةإقيمكوردستان

ناوی الیە ن

ناوی الیە نناوی الیە ن

Entity Name

Entity NameEntity Name

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقيمكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقيمكوردستان
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پهڕاوگه 5-5

        لەخــوارەوە هەندێــک نمونــەی ئــەو پەڕاوگانــە خراونە تــە ڕوو، كــە  الیە نــە  حكومییــە كان بــە كاری ده هێنــن. ئــەم 
ــە پێویســتە لەســەر  ــەی ک ــەو وردەکارییەکان ــن ئ ــە کەمتری ــن ل ــوون، بریتی ــی خــوارەوەدا هات ــە نمونەکان ــەی ل رونکردنەوان

ــن. ــەکان هەب پەڕاوگ

ناوی الیە ن
ناوی الیە ن

ناوی الیە ن

ناوی الیە ن

ناوی سیانی:

Full Name:

Entity Name
Entity Name

Entity Name

Entity Name

بە ڕێوه بە ری بە  بازاڕكردن:

Markenting Manager:

P.O. Box:

P.O. Box: Fax:

Tel:

Tel:

E-Mail:

E-Mail:

E-Mail:

Wibesite:

Wibesite:

Wibesite:

leave blank for postage stamp

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومةإقيمكوردستان

حكومةإقيمكوردستان

حكومةإقيمكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقيمكوردستان

ژ.پۆست:ژ. تەلەفۆن:
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ناوی الیە ن
ناوی الیە ن

ناوی الیە ن

ناوی الیە ن

ناوی سیانی:

Full Name:

Entity Name
Entity Name

Entity Name

Entity Name

بە ڕێوه بە ری بە  بازاڕكردن:

Markenting Manager:

تەلەفۆن:

P.O. Box:

ژ.پۆست:

Tel:
E-Mail:

E-Mail:

Wibesite:

Wibesite:

leave blank for postage stap

پهڕاوگه،لۆگۆوخهاڵتهكان 6-5

        لەخــوارەوە هەندێــک نمونــە خراونە تــە ڕوو، لەبــارەی ئــەو پەڕاوگانــەی الیەنــە حکومییــەکان بەکاریــان دێنــن لەگــەڵ 
ــە كان. ــۆ و خە اڵت لۆگ

:P.O. Boxتە لە فۆن:

P.O. Box: Fax:

:Telژ.پۆست:

Tel:

E-Mail:

E-Mail:

Wibesite:

Wibesite:

Logo

Logo

Logo

Logo

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومةإقيمكوردستان
حكومةإقيمكوردستان

حكومةإقيمكوردستان

حكومةإقيمكوردستان
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شاشهیپیشاندان 7-5

        پێویســتە ناســنامەی دامەزراوەیــی حکومــەت لــە شاشــەی یەکەمی هەر پیشــاندانێک بەکاربهێنرێت وەکــو )پاوەرپۆینت 
PowerPoint( لــە 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 ٦/1ی تێکــڕای رووبەرەکــە بێــت.

Kurdistan Regional Government حكومهتیههرێمیكوردستان

Division Nameناوی كارگێڕی/ده زگا

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

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

area(.

- نمونە ی نیشاندانی خاوه ندارێتی الیە نی الوه كی.

- نمونە ی رونكردنە وه ی هێڵی سپیی چە سپاو لە  گە ڵ شوێنی لۆگۆی حكومە ت یان الیە نی دیاریكراو.

Entity Nameناوی الیە ن

ناوی الیە ن
Entity Name

حكومهتیههرێمیكوردستان
حكومةإقيمكوردستان
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واژوویپۆستیئهلیکترۆنی 8-5

ــی  ــت )دانان ــزی بێ ــوردی و ئینگلی ــی ک ــەردوو زمان ــە ه ــی ب ــتی ئەلیکترۆن ــتی واژووی پۆس ــتە تێکس         پێویس
ــی واژووی  ــە شــێوەی 1( و دانان ــی کــوردی )بڕوان ــە زمان ــی نوســراو ب واژووی کــوردی لەگــەڵ پۆســتی ئەلیکترۆن
ئینگلیــزی لەگــەڵ پۆســتی ئەلیکترۆنــی نوســراو بــە زمانــی ئینگلیــزی )بڕوانــە شــێوەی 2(( و نــاو و پلــەی نێــرەر، 

ــرەر. ــانی نێ ــەت، و ناونیش ــەڕی فەرمــی حکوم ــرەر، ماڵپ ــی نێ ــتی ئەلیکترۆن ــۆن و پۆس ــارە  تەلەف ژم

شێوه ی 1

شێوه ی 2
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TVتابلۆیکۆتاییشاشهی 9-5

     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.

Tel :

Tel:

Website:

Website:

- نمونە ی باكگڕاوندی سپی ئە گە ر زیاتر لە  یە ك الیە ن لە   سە ر تیڤی ده ربكە وێت.

- نمونە ی باكگڕاوندی ڕه  ش ئە گە ر یە ك الیە ن ده ربكە وێت.

ناوی الیە ن
Entity Name

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومةإقيمكوردستان

حكومةإقيمكوردستان
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تابلۆیسهرباڵهخانهکان 10-5

     ئەمــەی خــوارەوە نموونــەی تابلــۆی باڵەخانەکانــە، کــە تێیــدا بەکارهێنانــی ناچــاری رێنماییــەکان و نــاو و لۆگــۆی فەرمانگــە 
ــوارەوە  ــەی خ ــەم خااڵن ــاوی ئ ــت رەچ ــەوە. دەبێ ــتان رونکراونەت ــی کوردس ــی هەرێم ــۆی حکومەت ــەزراوەکان و لۆگ و دام

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 )2.2م( کەمتر نەبێت و ڕێگەی هاتوچۆ نەگرێت.
ح- هاتنەدەرەوەی تابلۆ لەڕوی باڵەخانەکەوە )20سم تاکو ٥0 سم( بێت.

د- تەنها لۆگۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت بەکاربهێنرێت و نابێت هیچ لۆگۆیەکی تر لە تابلۆکەدا بەکاربێت.
ر- بۆ نوسینی کوردی دەبێت فۆنتی )Noto Naskh( و بۆ نوسینی ئینگلیزی فۆنتی )Calibri( بەکاربێت.

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 1 و 2 بکە( ئامادە کراوە، هیچ نوسینێکی تری تێدا نەبێت.

حکومەتی هەرێمی کوردستان-عێراق
ئەنجومەنی وەزیران

ناویوەزارەت/دەسته/فهرمانگه

Kurdistan Regional Government-Iraq
Council of Ministers

Ministry/Board/Department Name

حكومة إقيم كوردستان-عراق
مجلس الوزراء

اسمالوزارة/هیئة/دائرة

کڵێشەی 1: نمونە ی تابلۆی باڵەخانەکان بۆ وەزارەتەکان، دەستەکان، و فەرمانگەکانی نەبەستراو بە وەزارەت.

حکومەتی هەرێمی کوردستان-عێراق
ئەنجومەنی وەزیران

ناوی وەزارەت/دەستە/فەرمانگە
ناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی

ناویبهڕێوەبهرایهتی

حكومة إقيم كوردستان-عراق
مجلس الوزراء

اسم الوزارة/هیئة/دائرة
اسم مدیریة العامة

اسمالمدیریة

کڵێشەی 2: نمونە ی تابلۆی باڵەخانەکان بۆ دامودەزگا الوەکیەکانی بەستراو بە وەزارەت/دەستە/فەرمانگە.
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چاالكییهكان 6

6-1سپۆنسهریوهاوبهشی.
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سپۆنسهریوهاوبهشی 1-6

ــەک، و  ــەر چاالکیی ــە ه ــەر ل ــکات وەک سپۆنس ــر ب ــان زیات ــک ی ــەڵ الیەنێ ــداری لەگ ــت بەش ــی دەتوانێ ــی حکوم         الیەن
رێنوێنییــەکان چەنــد شــێوازێک بــۆ دەرخســتنی سپۆنســەری و هاوبەشــی فەراهــەم دەکات.

چەند شێوازێک کە لە خوارەوە رونکراوەتەوە، بۆ الیەنی سپۆنسەری نا حکومی بەکاردێت.

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهتیههرێمیكوردستان

حكومهإقلیمكوردستان

حكومهإقلیمكوردستان

حكومهإقلیمكوردستان

حكومهإقلیمكوردستان

حكومهإقلیمكوردستان

- لە  بارێكدا ئە گە ر یە ك الیە نی حكومی سپۆنسە ری هاوبە ش بێت، لە گە ڵ چە ند الیە نێكی دیكە ی ناحكومی. 

- لە  بارێكدا ئە گە ر دوو الیە نی حكومی یان زیاتر، سپۆنسە ری هاوبە ش بن لە  گە ڵ چە ند الیە نێكی ناحكومی.

- ئە گە ر فۆڕمی سپۆنسە ره كە  ستوونی بوو، ده بێت پێكهاتە كە ی 
  بەم  شێوه یە ی خواره وه ڕێكبخرێت.



41


