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 2022ي ساَلي (2)رَينمايي ذمارة 
 [ى ئؤتؤمبَيل لة هةرَيمى كوردستانتابلؤديارى كردنى شَيواز و قةبارة و رةنط و ناوةِرؤكى رَينمايي ]

( 66)لة بةشى ( ت)و بِرطةى  2002ساَلى ( 6)ثاَلثشت بةو دةسةلًََتانةى ثَيمان دراوة لة ياساي وةزارةتى ناوخؤ ذمارة 
بِريارماندا بة ، 2002ساَلى  66بةياساى ذمارة  بةركار لة هةرَيمى كوردستان  2002ساَلى ( 66)رة لة ياساي هاتووضؤ ذما

 :دةرضوواندنى ئةم رَينمايية
 ثَيناسةكان

  :ماددةى يةكةم
بةرامبةريان  مانايانة كة مئة بؤ مةبةستى جَيبةجَى كردنى ئةم رَينمايية خوارةوة دةستةواذانةىمةبةست لةم 

 -:ديارى كراوة
  .هةرَيمى كوردستانى عَيراق  -:هةرَيم .1

 .وةزارةتى ناوخؤى حكومةتى هةرَيمى كوردستان -:وةزارةت .2

 .وةزيرى ناوخؤى حكومةتى هةرَيمى كوردستان -:وةزير .6
يةكة كة لة كانزاى ئةملنيؤم دروست كراوة بة ماددةيةكى ثالستيكى شةوق تابلؤ: ى ئؤتؤمبَيلتؤمارى تابلؤ .2

ئؤتؤمبَيل  ثاشةوةىلة ثَيشةوة و  يكراوثَيى قةبارةيةكى ديارى كراو و لة شوَينى دياركراوة بة   دار روثووش
  .جَيطري دةكرَيت

5.  (IRQ):  كَورتكراوى(IRAQ.) 

6. (KR) : كَورتكراوى(Kurdistan Region). 
ارةى ذمارة ثَيك دَيت يان طشت ذم (يةك يان دوو يان سَى)يةية كة لة تابلؤ ئةو ذمارة: نايابى تابلؤذمارةى  .2

جيا  نى تابلَوؤليكرتست ثَى دةكات و بةثَيى سيستةمى ئةدة( 22222)ذمارة  دواىوة ، وةك يةكنكة تابلؤ
 .دةكرَينةوة 

تةرخان طورين و مةبةستى  بة ديزاين كراوةليةن وةزارةت  لةكة سيستةمَيكة : نى تابلَوؤليكرتةئسيستةمى  .6
 .َوى ناياب كردنى تابلَو بَو ئَوتَومبَيل و جياكردنةوةى تابل

 ةكانة  تابلؤي تؤماركردني ئؤتؤمبَيل كانىةخةسلةت ة ِرَيكخستينيمةبةست لة دةركردني ئةم ِرَينماي /دووةمماددةي 
عَيراقى و بة  دةكرَين بةثَيى ستاندةردى جيهانى و تؤمارتيةكانى هاتووضَوى هةرَيم لة بةرَيَوبةراية كة

 .بةرةضاوطرتنى تايبةمتةندى هةرَيم
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 ان وجَورةكانى تابلوى ئَوتَومبيلخةسلةتةك 

 :سَى يةم ماددةي

 -:هةرَيم بَو ناسينةوةيان بةم شَيوةى لةسةر تابلَو ضاث دةكرَيت  دى ثارَيزطاكانؤك 
 :دى ثارَيزطاكان دةناسرَيتئةم ذمارانةى خوارةوة وةك كؤ

 .وةك كؤدى ثارَيزطاى هةولَير( 22)ذمارةى  .1

 .مانىزطاى سلَيوةك كؤدى ثارَي( 21)ذمارةى   .2

 .وةك كؤدى ثارَيزطاى دهوك( 24)ذمارةى  .6

 .وةك كؤدى ثارَيزطاى هةَلةجبة( 23)ذمارةى  .2

 :  بةم جَورانةى خوارةوة دةبَيت تابلؤ: ماددةى ضوارةم
 .ى كاتىتابلؤ .1

 .تابلؤى تايبةت .2

 .تابلؤى كرَى  .6

 .تابلؤى بارهةَلطر .2

 .تابلؤى كشتوكال و بيناسازى .5

 .تابلؤى ماتورسكَيل .6

 / مماددةى ثَينجة
 :َيوةيةى خوارةوة دةبَيتشى ئؤتؤمبَيل بةم تابلؤقةبارةى / يةكةم
 .(1)دةبَيت بة ثَيى ثاشكؤى ذمارة  (ملم 160× ملم  620)ى كاتى بة قةبارة تابلؤ .1

 .(2)دةبَيت بة ثَيى ثاشكؤى ذمارة  (ملم 160× ملم  620)بة قةبارة  كورت ى تابلؤ .2

 .(6)دةبَيت بة ثَيى ثاشكؤى ذمارة  (ملم 11226× ملم  52026)قةبارة  ى درَيذ بةتابلؤ .6

 .(2)دةبَيت بة ثَيى ثاشكؤى ذمارة  (ملم 120× ملم  200)قةبارةى ى ماتورسكَيل بة تابلؤ/ دووةم
 .دةبَيت( ملم 1)كان تابلؤ ىجور طشتئةستورى : سَى يةم
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 /ماددةى شةشةم
 . ثَيك دَيت( ثيت و ذمارة)خانة كاتى لة شةش ذمارة ى تابلؤجطة لة تابلَو  رةكانىطشت جَو /يةكةم
كاتى كة بة رةنطى ذمارة ى تابلؤجطة لة  دةكرَين ضاث (رةش)بة رةنطى  تابلؤ جَورةكانىطشت نووسينى سةر : دووةم

 .دةكرَيت ضاث( سوور)

 :ماددة حةوتةم
 :ث دةكرَيتضالةسةرى خوارةوةى ئةم هَيما و ذمارانةل َيكورت و ماتورسك و لة قةبارةى درَيذ  تابلؤ: يةكةم

 .ضاث دةكرَيتؤكة لة سةرةوةي ضةثي تابل( IRQ)هَيماي  .1
 .ضاث دةكرَيتضةثي تابلؤكة  لى لة( IRQ)لة ذَير هَيماي ( KR) هَيماى .2

 .ضاث دةكرَيت( ثيت و ذمارة) شةش خانة تاذمارةى ئَوتومبَيل  .6

 .ى جَورى درَيذابلؤذمارةى ئوتومبَيل لة تةنيشت هَيماى ثارَيزطا و ثيتى تابلؤ ضاث دةكرَيت لة ت .2

ى تابلؤ ى جَورى كورت وتابلؤ ضاث دةكرَيت لة تابلؤثيتى  وومبَيل لة ذَير هَيماى ثارَيزطا ذمارةى ئوت .5
 .لَيماتورسك

  .ثارَيزطا لة ثَيش ذمارةى ئوتَومبَيل ضاث دةكرَيتكؤدى  .6

 .دةكرَيت طريجَي تابلؤثارَيزطا وثيتى كؤدى كيوريتى لة نَيوان هَيلَوطرامَيكى س .2
كى جياكرانةوة لة نَيوان ثيت و ذمارةكان ضاث دةكرَيت َيى ئؤتؤمبَيل بة بَى هةبوونى هيض هَيلتؤمارى تابلؤ: دووةم

 تابلؤثارَيزطا و ثيت و ذمارةكانى كؤدى لة ( KR)و ( IRQ)لى ضةثةوة كة هَيماى  كى ستوونى لةَيجطة لة هَيل
 .جيادةكاتةوة 

 :ضاث دةكرَيت بةم شَيوةيةى خوارةوة (وورس)ى كاتى بة رةنطى تابلؤ: سَى يةم 
ستوونى هَيماى ثارَيزطا و ساَل و  ىو بة هَيلَيكضاث دةكرَيت  تابلؤلة لى ضةثى ( KR)و ( IRQ)هَيماى  .1

 .دةكرَيتةوة جيا تابلؤذمارةى 

 .دةكرَيتةوة جيا تابلؤلة ساَلى دةرضوونى ( ــــــ)ثارَيزطا بة هَيماى كؤدى  .2

بة  تابلؤلة لى راستى سةرةوةى و ساَلى دةرضوونى تابلؤ  ، تابلؤسةرةوةى  ضةثىى لة ل ثارَيزطاكؤدى  .6
 .ضاث دةكرَيت ى ئاسويىةشَيو

 .زى ئاسويى ضاث دةكرَيتاثارَيزطا و ساَلى دةرضوونى بة شَيو كؤدى ى كاتى ئؤتؤمبَيل لة ذَير تابلؤذمارةى  .2
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ى هةموو سالَيك و (61/12) وى هةموو سالَيك تاك(1/1)دةست ثَي دةكات لة ( 1)زجنريةى تابلؤى كاتى لة ذمارة  .5 

 .  دةست ثَي دةكاتةوة( 1)ساَلنى دواتر لة زجنرية ذمارة 

 .جَيطري دةكرَيت  تابلؤى ةهَيلَوطرامَيكى سكيوريتى لة لى راستى خوارةو .6

 .طليزى ضاث دةكرَينئينذمارةى  تابلَو بة ثيت و: ضوارةم 

 لى ئؤتؤمبَيتؤمارى تابلؤرةنطةكانى 

   :ماددة هةشتةم
 :ى ئؤتؤمبَيل بةم شَيوازةى خوارةوة دةبَيتتؤمارى تابلؤرةنطةكانى 

 .تةواو دةبَيت( سثى)بة رةنطى  و ماتورسكَيل ى تايبةتتابلؤ: يةكةم
 .دةبَيت (سوور)بة رةنطى  (KR)و ( IRQ)دةبَيت و لة خانةى هَيماى ( سثى)ى كرَى بة رةنطى تابلؤ: دووةم

 .دةبَيت( زةرد)بة رةنطى  (KR)و ( IRQ)دةبَيت و لة خانةى هَيماى ( سثى)رةنطى  بارهةَلطر بة ىتابلؤ: سَى يةم
بة رةنطى  (KR)و ( IRQ)دةبَيت و لة خانةى هَيماى ( سثى)ى كشتوكال و ثيشةسازى بة رةنطى تابلؤ: ضوارةم

 .دةبَيت( سةوز)
 ى ئَوتومبَيلتابلؤى تةرخان كردن و فرؤشتن

 :نؤيةمماددةى 
 :ى ئؤتؤمبَيل بةم شَيوةيةى خوارةوة تةرخان دةكرَيتتؤمارى لؤتاب

هةمان زياد دةكرَيت و بؤ ذمارةكة ( A)ثَيتى ( 22222تا  1)يانةى كة ئَيستا تةرخان كراون لة ذمارة تابلؤئةو  :يةكةم
 .ةوةتةرخان دةكرَيت بَو  وىذمارةى خ

تا دوايني ذمارة بة ثَيى سيستةمى ( 100000)كراوة لة ذمارة يان بؤ تةرخان تابلؤكة ئَيستا  نةىئؤتؤمبَيالئةو : دووةم
تةرخان دةكرَيتةوة و ذمارةى دووةم لة لى ضةث لدةدرَيت و ثيتَيكى بؤ يان بَو تابلؤ ئةليكرتونى تايبةت دووبارة

 .زياد دةكرَيت بة ثَيى ئةو سيستةمة ئةليكرتونية
هؤكار بؤ ئةوةى  ببَيتةةر لبردنى ذمارةى دووةمى ليى ضةث ذمارةى سَييةم لة ليى ضةث لدةبرَيت ئةط: سَى يةم

بة ثَيى ئةو سيستةمة ئةليكرتونية كة لة  (ذمارةى نايابى وةك يةك) بَيتكة طشت ذمارةكانى تابلؤ وةك يةك ىَل 
 .بِرطةى دووةمى سةرةوة ئاماذة ثَيكراوة

دةكرَين بة ثَيى سيستةمى  تؤمارئةو ئؤتؤمبَيالنةى كة لة دواى بةكاربوونى ئةم رَينمايية بؤ يةكةم جار : ضوارةم
 .ى ئؤتؤمبَيل بؤ تةرخان دةكرَيتتابلؤ( عشوائي)ئةليكرتونى هةرةمةكى 
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 ى تابلَوى نايابفرؤشتنى رَيكارةكانى 
 :ةيةمدماددةى 

ى ساَلى (1)و ماَلى دةوَلةت ذمارة و بة كرَى دانى مولك  فرؤشتنى اى سى نايابى ئؤتؤمبَيل بة ثَي ياتابلؤفرشتنى 
 :دةبَيت بةم شَيوةيةى خوارةوة 2021

َيت لة وةزارةتى ناوخؤ بة سةرؤكايةتى نوَينةرى وةزارةتى ناوخؤ و نوَينةرى د لَيذنةيةك ثَيك: يةكةم
وةك  نوَينةرى وةزارةتى دارايى و ئابوورىةت و فةرمانبةرَيكى ذمَيريارى لة وةزار و هاتووضؤطشتى بةرَيوةبةرايةتى 

 .مانط جارَيك دةطوردرَيت ضوارو هةر  ى نايابتابلؤبة مةبةستى خةماَلندنى نرخى  ى لَيذنةهاوةَل
َينةرى لَيذنةيةك ثَيك دَيت لة وةزارةتى ناوخؤ بة سةرؤكايةتى نوَينةرى وةزارةتى ناوخؤ و نو: دووةم

وةك  نوَينةرى وةزارةتى دارايى و ئابوورىفةرمانبةرَيكى ذمَيريارى لة وةزارةت و  و هاتووضؤ طشتى بةرَيوةبةرايةتى
 .درَيتِرمانط جارَيك دةطَو ضوارو هةر  ى نايابى ئؤتؤمبَيلتابلؤى فرؤشتنى بة مةبةستى  ى لَيذنةهاوةَل

 .شرَيتؤفرى ناياب بة زيادكردنى ئاشكرا دوو مانط جارَيك لة وةزارةتى ناوخؤ دةتابلؤ  :سىَ  يةم
دواى تةرخان كردنى تابلؤ بة هةر شَيوةيةك بَيت ئةم تابلؤية دةبَيتة موَلكى خاوةنةكةى و دةتوانَيت كرين :  ضوارةم

 .و فرؤشتنى ثَي بكات
 .ى تايبةت دةطرَيتةوةتابلؤى ناياب تةنها تابلؤى فرؤشتنى : ثَينجةم 

 .ديارى دةكرَيت( نؤيةم) ةىادددووةم لة م برطةى ئةليكرتونى ى ناياب بة ثَيى سيستةمىتابلؤ: م ةشةش
  :حةوتةم 

كة ناياب نةبَيت ئةوا  بة هةر ثيتَيك بَيتهةبَيت  تابلؤيةتةرخان كردنى ذمارةى ةزووى ئةطةر هاوَلتى ئاِر .1
كة لةم رَينمايية ديارى  بةرامبةر برَيك ثارة هاتوضووى ثارَيزطا تةرخان دةكرَيت رةزامةندى بةرَيوبةرى  بة

 .كراوة

كراو تؤماربَو خاوةن يةكةم داواكارى  اتر لة  داواكاريةك هةبوو لةسةر ذمارةيةكى تابلَو ئةوا تابلويئةطةر ز .2
كرابوو ئةوا بة  تؤمارمان بةروار هةك لة اتر لة داواكارييةيدةكرَيت ، وئةطةر ز نى هاتوو تةرخاتؤمارلة 
 . دةكرَيتةوة اَلكثشك يةؤتري
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 ئةحكامة دارييةكان 

 :يانزدةيةمى ماددة 
 .بؤ ئؤتؤمبَيل تابلؤشةست هةزار دينار وةردةطريَيت بةرامبةر دابني كردنى جووتَيك ( 602000)بِرى : يةكةم
 تابلؤثَينج هةزار دينار وةردةطريَيت بةرامبةر لَيدانى برغوو سيكورَيتى تايبةت بة يةك جووت ( 52000)بِرى : دووةم

 .بؤ ئؤتؤمبَيل
 .ى كاتى بؤ ئؤتؤمبَيلتابلؤهةزار دينار وةردةطريَيت بةرامبةر دابني كردنى جووتَيك  ىس( 602000)بِرى : سَى يةم
 .تابلؤدة هةزار دينار وةردةطريَيت بةرامبةر كرَيى خزمةت طوزارى لَيدانى ( 102000)بِرى : ضوارةم
بؤ ئةو  تابلؤَيك سةد و بيست هةزار دينار وةردةطريَيت بةرامبةر دابني كردنى جوت( 1202000)بِرى : ثَينجةم

 .يان هةية ثَيش تةواوبوونى سالَيانةى ئؤتؤمبَيلطؤِرينئؤتؤمبَياَلنةى كة خاوةنةكانيان ئاِرةزووى 
لة  (حةوتةم)ةرخان كردنى تابلَو بة ثَيى بِرطةى مليون دينار وةك بةرامبةرى ت دوو( 220002000)بِرى /  شةشةم
 .   ى ئةم رَينمايية(دةيةم)مادةى 

 :نزدةيةمماددةى دوا 
ديارى  (ةيةمديانز)ى ناياب وةردةطريَيت و ئةو بِرة ثارانةى كة لة ماددةى تابلؤ فرؤشتنىئةو بِرة ثارانةى كة لة 

بريار و لةو ثارةية بة ثَيى ى ديارى كراو وةزارةتى دارايى و ئابوورى و رَيذةيةكة سةر ئةذمَيرى دةخرَين كراون
 .هاتووضؤى ثارَيزطاكان ثةرةثَيدانى رينماييةكانى حكومةت تةرخان دةكرَيت بؤ

 ئةحكامة كؤتاييةكان
 :ى سيانزدةيةمماددة
يانة دةكرَيت كة ثَيش دةرضوونى ئةم رَينمايية لة ليةن تابلؤتا كؤتايى هاتنى ساَليانةى ئؤتؤمبَيل كار بةو : يةكةم

 .بةرَيوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤى ثارَيزطاكان بؤ ئؤتؤمبَيل تةرخان كراوة
ى بؤ تابلؤى نوَى لةطةل طؤِرينيانةى ئؤتؤمبَيل كة بؤ طةشتى دةرةوةى وَلت تةرخان كراون لة كاتى تابلؤئةو : دووةم
 .ى ئؤتؤمبَيل وةردةطريَينةوةتابلؤ

 :ماددةى ضواردةيةم
نمايية ل بةثَيى ديزانى هاوثَيضى ئةم رَيَيماتورسك ى وتابلؤى ئَوتومبَيل بة هةموو جَورةكانى تؤمارى تابلؤديزاينى 

 .دةبيت
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ى ك خَوةو( ديبلوماسىثرَوتَوكول و  حكومى، ثَيشمةرطة، ئاسايش، دذةتريَور،) تابلَوكانى :ماددةى ثانزةيةم
 .ةوةرَينماييةكى تايبةت رَيك دةخرَين بة دةمَينَيتةوة و

 :ةم مادةى شانزدةي
 .بةجَى كردنى ئةم رَينمايية  جَىَيك ناكرَيت دواى و نوسراو بةيان و بريارَينمايي و ربة هيض كار : يةكةم
لة  تابلؤى طؤِرينلة دواى راطةياندنى وادةى  و ودةكرَيتةوةباَلكوردستان  لة رؤذنامةى وقايعىية َينمايرئةم : دووةم

 .ليةن وةزارةتى ناوخؤ جَيبةجَى دةكرَيت
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 :وَينةيةك بؤ 

 لةطةَل رَيزدافةرموون بؤ زانني ب / سةرؤكايةتى ديوان/ سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ،... 
 زدابؤ زانني ، لةطةَل رَي /بةرَيز بريكارى وةزارةت... 
 زدابؤ زانني ، لةطةَل رَي /ى وةزارةتانراوَيذكار انبةرَيز... 
 زدابؤ زانني ، لةطةَل رَي / ديوان.ط.ب/وةزارةتي دارايي و ئابووري... 
 نني و كاري ثَيويست ، لةطةَل رَيزدابؤ زا /طومرط.ط.ب /وةزارةتي دارايي و ئابووري... 
 رَيزدا بؤ زانني و كاري ثَيويست، لةطةَل /بةِرَيوةبةرايةتي طشيت هاتووضؤ... 
 بؤ بَلاوكردنةوةي تكاية ، لةطةَل رَيزدا /بةِرَيوةبةرايةتي رؤذنامةي وةقايعي كوردستان... 
 بؤ زانني و كاري ثَيويست، لةطةَل رَيزدا /ن و ئيدارة سةربةخؤكا بةرَيوةبةرايةتيةكاني هاتووضؤ لة ثارَيزطا... 
 بؤ زانني و كاري ثَيويست، لةطةَل رَيزدا /فةرمانطةي ياسايي... 
 بؤ زانني و كاري ثَيويست، لةطةَل رَيزدا /هةماهةنطي و بةدواداضوون.ب... 
 خولو.  


