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 وەزارەتى ناوخۆ

 ٢٧/٧/٢٠٢٢ل  ١٥٩٩٧ژمارە:

ب6یارمانـدا به  ،٢٠٠٩ی سا�ی )٦(بهو دەسه/تهی پ.مان دراوە له یاسای وەزارەتی ناوخۆ ژمارە پا�پشت 
 :دەرچوواندنی ئهم ر:نماییهی خوارەوە

 ٢٠٢٢)ی سای ٧رنمایی ژمارە (

 رنمایی پدانی مۆتی شوفری نودەوتی
  ):١( ماددەی

تـایبهت به هـاتووچۆكردن  ١٩٦٨سـا�ی پ.ـی ر:ككهوتنـامهی ڤییهنـا �هتی شوف.ری ن.ـودەو�هتی بهۆم 
پهسـهندی كـردووە دەب.ـت  �٢٠١٥ی سا )٣٠(ی ع.راق به یاسای ژمارە �لهسهر شهقام كه كۆماری فیدرا

 .م ر:نماییههی ئ)١(پ.ی نموونهی هاوپ.چی پاشكۆی ژمارە به
 ::هتی شوف&ری ن&ودەو:هتی ئهم الیهنانهی خوارەوەنۆدەسه(تی پ&دانی م : )٢ماددەی (

 .بهر!وەبهری گشتی هاتووچۆی ههر!م -١
 .)ك و سل7مانی و هه:هبجهۆههول7ر و ده(بهر!وەبهرانی هاتووچۆی پار!زگاكانی  -٢

 ):٣( ەیمادد

 :ساڵ دەب7ت بهم مهرجانهی خوارەوە  :هتی شوف7ری ن7ودەو:هتی بۆ سال7ك تا س@ۆم
بۆ ئهو مـاوەیهی  پ7شكهش كردنی داواكارییهك له الیهن خاوەن مۆ:هتی شوف7ری ناوخۆیی بهركار -١

 .كردووە بۆ مۆ:هتی شوف7ری ن7ودەو:هتیى كه داوا
دیـاری كـراوە بهرامـبهر خزمهتگـوزاری پ7ـدانی  )شهشـهم(پ7دانی بMی ئهو پـارانهی كه له مـاددەی  -٢

 .مۆ:هتی شوف7ری ن7ودەو:هتی
 : )٤ماددەی (

داواكـار وەك خـۆی :هتی شـوف7ری نـاوخۆیی ۆ:هتی شوف7ری ن7ودەو:هتی جۆری مۆله كاتی پ7دانی م
 )چـوارەم(ماددەی  ٢٠٢٢ی سا:ی )٣(:هتی شوف7ری ن7ودەو:هتی كه له ر!نمایی ژمارە ۆدەخر!ته سهر م

 .رەكانی مۆ:هتی ناوخۆیی دیاری كردووەۆج
 : )٥ماددەی (

ی سـا:ی )٣(پ7ی ر!نمایی ژمارە مۆ:هت به یئ7ستا نهگوردراون بۆ سیستهمی نو!ئهو مۆ:هتانهی كه تا 
 :دەدر!ت  رانهی پ@ۆ:هتی شوف7ری ن7ودەو:هتی تهنها ئهم جۆكاتی پ7دانی م، له  ٢٠٢٢

 مۆ:هتی شوف7ری ن7ودەو:هتی له جۆری )مۆ:هتی ماتۆرسك7ل(هه:گری مۆ:هتی شوف7ری له جۆری  -١
)A (پ@ دەدر!ت. 

مـۆ:هتی شـوف7ری ن7ـودەو:هتی له  )مۆ:هتی شوف7ری تایبهت(هه:گری مۆ:هتی شوف7ری له جۆری  -٢
 .ەدر!تپ@ د )B( جۆری
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مـۆ:هتی شـوف7ری ن7ـودەو:هتی له  )مۆ:هتی شـوف7ری گشـتی(هه:گری مۆ:هتی شوف7ری له جۆری  -٣
 پ@ دەدر!ت )D1( و )C1( لهگهڵ  )B( جۆری

 : )٦ماددەی (

:هتی شــوف7ری ۆئهم بــMە پــارانهی خــوارەوە وەردەگیر!ــت بهرامــبهر خزمهتگوزارییهكــانی پ7ــدانی مــ
 :ن7ودەو:هتی

 :یكم
 . پهنجا ههزار دینار )٥٠,٠٠٠(ن&ودەو-هتی بۆ ماوەی یهك ساڵ -هتی شوف&ری ۆم -١
 . سهد ههزار دینار )١٠٠,٠٠٠(-هتی شوف&ری ن&ودەو-هتی بۆ ماوەی دوو ساڵ ۆم -٢
 . سهد و پهنجا ههزار دینار )١٥٠,٠٠(ساڵ   -هتی شوف&ری ن&ودەو-هتی بۆ ماوەی س<ۆم -٣
 .&ری ن&ودەو-هتیخزمهت گوزاری مو-هتی شوف  دە ههزار دینار كرێ )١٠,٠٠٠( -٤
 .پهنجا ههزار دینار )٥٠,٠٠٠(-هتی شوف&ری ن&ودەو-هتی ۆله كاتی وون بوون یان ت&چوونی م -٥

: ئهو بــIە پــارانهی كه له ســهرەوە دیــاری كــراون دەخــرHنه ســهر ئهژم&ــری وەزارەتــی دارایــی و دووەم
Hپ&ـی بژەیهكی دیاری كـراو لهو پـارەیه بهئابووری و رI نماییهكـانیHحكـومهت تهرخـان یـار و ر

 .دەكرHت بۆ پهرەپ&دانی هاتووچۆی پارHزگاكان
 : )٧ماددەی (

خاوەن پ&داویستی تایبهت ب&ت (-هتی شوف&ری ن&ودەو-هتی ئهگهر خاوەن مۆ-هت ۆله كاتی پ&دانی م
و له مۆ-هتی نـاوخۆییهكهی ئهو خـاYنه  )یان چاویلكه بهكار به&ن&ت یان شوف&ری گ&رئۆتۆماتیك ب&ت

ئهوا گشـت ئهو ه&مایـانهی كه لهسـهر مـۆ-هتی نـاوخۆییهكهی دیـاری كـراوە به مـۆری  دیاری كراب&ـت
 .تایبهت دەخرHته سهر مۆ-هتی شوف&ری ن&ودەو-هتیهكهی

 : )٨ماددەی (

 .كار به هیچ رHنمایی و بهیان و فهرمان و نووسراوHك ناكرHت دوای دەرچوونی ئهم رHنماییه -١
كوردســتان  یعیوقــا هیژنــامۆر هو ل تHــكرەد <پــ یكــار ەویهرچــوونەد یژۆر هل ییهنمــاHر مهئ -٢

 .ەوهتHكرەود_ب
 ربر احمد

 وەزیرى ناوخۆ


