
(Sop-03/R1)                                                                                  (2017/6/1) لە(  0)دەرچوون  ىژمارە و ڕێکەوت 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 8102ی ساڵی  ( 4 )بەیانی ژمارە 
 (خەرج كردنی سووتەمەنی بە سیستەمی كارتی ئەلكترونی بۆ ئۆتۆمبێلەكانی وەزارەتی ناوخۆ)

 
 ماددەی یەكەم:

سیستەمی كارتی ئەلكترونی بۆ خەرج كردنی سووتەمەنی لە گشت دام و دەزگاكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ لە 
الیەن وەزارەت دادەمەزرێت بە هەماهەنگی لەگەل ئەو بەنزینخانەی كە ئەم سیستەمە هەرێمی كوردستان لە

 بەكار دەهێنێن.

 ماددەی دووەم:
مەبەست لەم سیستەمە كۆنترول كردنی خەرج كردنی سووتەمەنی و دابەش كردنی بەسەر ئەو ئۆتۆمبێالنەیە كە 

دەهێنرێن و بنبڕكردنی دیاردەی بەهەدەردانی بۆ خزمەت گوزاری فەرمانگەكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ بەكار 
 سووتەمەنی.

 پێك هێنانی لێژنەكان
 یەم:  ماددەی سێ

لێژنەیەكی بااڵی تایبەتمەند لە دیوانی وەزارەتی ناوخۆ پێك دێت بە مەبەستی سەرپەرشتی كردنی سیستەمی  .1
 كارتی ئەلكترونی سووتەمەنی.

 بن. ئەندامەكانی ئەندازیاری میكانیك لە (2)و دەبێت  ئەندام پێك دێت (5)ی سەرەوە لە (1)لێژنەی بڕگەی  .2
ئەم لێژنەیە هەڵدەسێت بە ووردبینی كردنی لیستی ئۆتۆمبێلە خزمەت گوزارییەكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ  .3

 لە گشت پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆكان و فەرمانگەكانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ.
تەرخان كراو بۆ هەر ئۆتۆمبێلێك زیاد یان كەم بكات بە پێی پێداویستی لێژنەی بااڵ بوی هەیە بڕی سووتەمەنی  .4

هەر وەها پێدانی كارتی نوێ و هەڵوەشاندنەوەی كارتی ئەلكترونی سووتەمەنی بۆ ئۆتۆمبێلی هەر 
 فەرمانگەیەك كە سەرپێچی ئەم بەیانە بكات.

ارییەكانی وەزارەتی ناوخۆ مانگانە لێژنەی بااڵ ئاماری بڕی سووتەمەنی خەرج كراو بۆ ئۆتۆمبێلە خزمەت گوز .5
 ئامادە دەكات و دوای پەسەندكردنی بەرێز وەزیری ناوخۆ رەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەكات.
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 ماددەی چوارەم:
لێژنەیەكی الوەكی لە هەر فەرمانگەیەكی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ كە یەكەی ژمێریاری سەربەخۆی هەیە پێك  .1

رۆكایەتی بەرێوەبەری ئالیات یان بەشی خزمەت گوزاری ئەو فەرمانگەیە و ئەندام بە سە (3)دەهێنرێت لە 
 ئەندامێتی نوێنەری ژمێریاری و ئەندازیارێكی میكانیك.

لێژنەی الوەكی ئۆتۆمبێلی خزمەت گوزاری فەرمانگەكەی دەست نیشان دەكات و بڕی ئەو سووتەمەنیەی كە  .2
 پێویستە بۆ هەر ئۆتۆمبێلێك لە یەك مانگدا.

نەبوو دەكرێت سوود لە فەرمانگەكانی تری حكومەتی هەرێم   ەرمانگەیەك ئەندازیاری میكانیكی لێئەگەر ف .3
 وەربگرن بۆ ئەم مەبەستە.

لێژنەی الوەكی بڕی سووتەمەنی پێویست بۆ ئۆتۆمبێل و موەلیدەكانی فەرمانگەی دیاری دەكات بە پێی  .4
اریانەی لە سیستەمی تۆماركردنی ئەلكترونی قەبارەی بزوێنەر و ژمارەی پستون بە سوود وەرگرتن لەو زانی

 ئۆتۆمبێل.
لەسەر ئەستۆی فەرمانگە پێویستە لێژنەی الوەكی بڕی سووتەمەنی   لە كاتی توماركردنی هەر ئۆتۆمبێلێكی نوێ .5

بۆ دابین بكات ئەگەر ئۆتۆمبێلەكە بۆ خزمەت گوزاری بەكارهێنرا و بەرزبكرێتەوە بۆ لێژنەی بااڵ بۆ پەسەند كردن 
 ركردنی كارتی ئەلكترونی سووتەمەنی بۆ ئەو ئۆتۆمبێلە.و دە

 دەبێت كونووسی ئۆتۆمبێلەكان لە الیەن بەرێوەبەری فەرمانگە پەسەند بكرێت. .6

 مەرجەكانی دیاری كردنی ئۆتۆمبێلە خزمەت گوزارییەكان
 ماددەی پێنجەم:

 پێویستە بۆ كاری خزمەت گوزاری فەرمانگە بەكار بهێنرێت. .1
ەت گوزاری دەبێت شوفێری تایبەت بە خوی هەبێت و لە توماری ئەلكترونی ئۆتۆمبێلی هەر ئۆتۆمبێلی خزم .2

 حكومی ناوی تومار كرابێت.
دەبێت لە پاش كوتایی ئەركی فەرمی لە فەرمانگەی خوی دابنرێت و ڕاگرتنی لە گورەپانی فەرمانگە لە الیەن  .3

 بەرپرسی گورەپان یان پاسەوانی ئیشكر پەسەند بكرێت.
رگێری لە الیەن بەرێوەبەری فەرمانگە دەربچێت بە دیاری كردنی ئۆتۆمبێلی خزمەت گوزاری و تێدا فەرمانی كا .4

 شوێنی بەكارهێنانی دیاری بكرێت.
 ئەو ئۆتۆمبێالنەی الی خوارەوە بە خزمەت گوزاری ئەژمار دەكرێن: .5

و لۆگوی پولیسی  (فرارە)وە : ئەوانەی ئامیری ئاگاداركردنە و پۆلیسی هاتووچۆ ئۆتۆمبێلی پولیسی فریاكەوتن. أ
 بەیەكەوە لەسەر دانراوە.

 ئۆتۆمبێلی ئاگركۆژینەوە و تانكەری ئاگركۆژینەوە.. ب
 .(پیك ئاب تاك  یان دەبل قەمەرە)ئۆتۆمبێلی جوری -ج
 ئۆتۆمبێلی بەرێوەبەری فەرمانگە.-د
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 (رێدر ، تانکەرطن ، لۆری ، رافعە ، حفارە ، کرێن ، شوفڵ ، گ 2طن ،  1.5)ئۆتۆمبێلی جۆری  -و
دەكات بەو مەرجانەی كە لەم  ىهەر ئۆتۆمبێلێكی تر كە بەرێوەبەری فەرمانگە بە خزمەت گوزاری دەست نیشان- ه

 رێنماییە بوی دیاری كراوە.

 رێكارەكانی خەرج كردنی سووتەمەنی بە سیستەمی كارتی ئەلكترونی
 :شەشەمماددەی 

 ان دەكرێت.هەر ئۆتۆمبێلێك یەك كارتی ئەلكترونی بۆ تەرخ .1
 ژمارە ئۆتۆمبێلە میرییەكە لەسەر كارتەكە جێگیر دەكرێت. .2
 نابێت هیچ ئوتومبێلێك كارتی ئۆتۆمبێلێكی تر بەكار بهێنێت. .3
بۆ دابین كردنی  (الحد االعلی)ئەو بڕە سووتەمەنیە كە بۆ ئۆتۆمبێلەكە تەرخان كراوە بەرزترین ڕێژەیە  .4

ە زیاتر ناتوانێت خەرج بكات و ئەگەر كەمتر خەرج بكات ئەو سووتەمەنی یە ، واتا لە یەك مانگ لەو ڕێژەی
 وەربگرێت.  دبێت و ناتوانێت بۆ مانگی دواتر سوودی لێ (سفر)بڕەی ماوە یەكسان بە 

 :حەوتەمماددەی 
كردنی سیستەمی كارتی ئەلكترونی لە هەر فەرمانگەیەك هیچ پسوولەی تری سووتەمەنی   بە جێ  دوای جێ .1

ناتوانێت خەرج بكات جگە لە پسوولەی ئەو بەنزینخانەی كە كارتی سووتەمەنی بۆ ئۆتۆمبێلەكانی ئەو 
 فەرمانگەیە رێكخستووە.

بە ئۆتۆمبێلی میری لە فەرمانگەی پارێزگاكەی  ی سەرەوە لە كاتی شاندكردنی فەرمانبەر(1)بەدەر لە خاڵی  .2
خوی بۆ پارێزگایەكی تر بڕی ئەو سووتەمەنیەی بە پسوولە بۆ خەرج دەكرێت بە مەرجێك فەرمانی كارگێری 

ە شاندكردن بۆ دەرچووبێت و لەگەل پسوولەی بەنزینی ئەو پارێزگایەی كە بوی شاند كراوە هاوپێچ بكات ب
 ەت كێبەن ێى لەنزينخانەب هیچبوى شاند كراوه ە ك ەیيپارێزگاو ەو ل ینەمەبەستی خەرج كردنی لە گەنج

 ت.ێبنجام داەئ لەگەل سیستەمی كارتی ئەلكترونی سووتەمەنیستى ەبێرگت ەزارەو

 :هەشتەمماددەی 
هەر فەرمانگەیەكی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ كە یەكەی ژمێریاری سەربەخۆی هەیە خەرج كردنی بڕی  .1

توو لە الیەن ئۆتۆمبێلە خزمەت گوزارییەكانی ئەو فەرمانگە دەكەوێتە سەر بوودجەی سووتەمەنی بەكارها
 خوی.

پێویستە بڕی پارەی سووتەمەنی لە كوتایی هەموو مانگێك خەرج بكرێت بۆ ئەو بەنزینخانەی كە كارتی  .2
 ئەلكترونی بۆ رێكخستووە.

 :نۆیەمماددەی 
گەیەك خەرج دەكرێت بە پێی ئەو بڕەی كە لە الیەن بڕی سووتەمەنی گازوایل بۆ موەلیدەكانی هەر فەرمان .1

 لێژنەی الوەكی بوی دەست نیشان كراوە و دەبێت لە الیەن لێژنەی بااڵ پەسەند بكرێت.
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سووتەمەنی گازوایل لە رێگای ئەو بەنزینخانەوە دابین دەكرێت كە كارتی سووتەمەنی ئەلكترونی بۆ ئەو  .2
 فەرمانگەیەوە رێكخستووە.

مەنی كڕدراو لە الیەن لێژنەیەكی وەرگرتن لەو فەرمانگەیە وەربگیرێت بە كونووسێك كە دەبێت بڕی سووتە .3
 بڕ و جوری گازوایل تێدا دەست نیشان كراوە.

تومارێكی تایبەت بە خەرج كردن بڕی سووتەمەنی گازوایل بە پێی كاتژمێری كاركردنی مولیدە لە الیەن  .4
فەرمانگەكان دەكرێت و پێویستە بڕی سووتەمەنی  وەزارەتی ناوخۆ دابین دەكرێت و دابەشی سەر گشت

 بەكارهاتوو و ژمارەی كاركردنی موەلیدەكان تێدا جێگیر بكرێت بە شیوەیەكی رۆژانە.

 :دەیەمماددەی 
هەر فەرمانبەر یان ئەفسەر یان كارمەندێكی وەزارەتی ناوخۆ سەرپێچی ئەم رێنماییانە بكات بە پێی یاسای 

هەموار كراو و یاسای سزادانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ  1991ساڵی  (14)ڵەت ژمارە بەرزفتی فەرمانبەرانی دەو
 سزا دەدرێت. 2002ساڵی  (14)ژمارە 

 :یانزەیەمماددەی 
 دواى ، و بكات  بە جێ  رۆژ جێ (60)پێویستە گشت فەرمانگەكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ ئەم بەیانە لە ماوەی -1
سیستەمی كارتی ستى ەبێرگى ەنزينخانەبو ەل ەگت جێرج ناكرەنزين خەبی كەيپسوولە چهي ەروارەم بەئ

 .ەيەت هەزارەو لەگەل ئەلكترونی سووتەمەنی
وەزارەتی ناوخو لیستی ئەو فەرمانگانەی كە سیستەمی كارتی ئەلكترونی جێبەجێكردوە  كردوە رەوانەی -2

 بەمەبەستی جێبەجێكردنی ئەم بەیانە. كاتەد گەنجینەی تایبەت مەند

 زەیەم:ندواماددەی 
 دەكرێت وە لەرۆژنامەی وقائعی كوردستان باڵودەكرێتەوە .   ئەم بەیانە لە رۆژی دەرچوونی كاری پێ

 
  

 
 
 
 
 :ۆب كەیەنێو
 -  زداێر بۆزانین /وەزارەتى دارایى و ئابورى. 
 - زداێر ەڵگەل یەتكا ەیوەوكردناڵب  ۆكوردستان ب یعیقاەو ەیژنامۆر /داد یتەزارەو. 
 - زداێر ەڵگەل بۆزانین /شت پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانگ. 
 -  زداێر ەڵگەل بۆزانین /فەرمانگەکانى سەربەوەزارەتبەرێوەبەرایەتیە گشتیەکان و گشت. 
 - زداێر ەڵگەل بۆزانین /بەرێوەبەرایەتی گشتی گەنجینەی هەرێم. 
 -  زداێر ەڵگەل بۆزانین / انبەرێوەبەرایەتی گەنجینەکان لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکگشت. 
 - پالندانان. 
 .خوالو 

 یسنجار میكر
 ناوخو یریزەو

 


