
 

 

٢٠٢١ی  نجەمی پەرلەمانی کوردستان ساڵبابەتی گشتی بۆ گفتوگۆ لە خولی پێ خستنەرووی   

ژمارە و رێکەوتی  
 دانیشتن 

  بابەت  خول

٨/٣/٢٠٢١( لە ٢) خولی بەهارە ساڵی   
 سێیەم/ ئاسایی  

اوبۆچونی پەرلەمانتاران  خستنە رووی ڕ
گەلەکەمان لە  سەبارەت بە راپەرینە مەزنەکەی 

١٩٩١ساڵی  

1 

١٦/٣/٢٠٢١لە  (٤) خولی بەهارە ساڵی   
 سێیەم/ ئاسایی 

خستنە رووی کێشە و گرفتەکانی پارێزگای  
 هەڵەبجە بە مەبەستنی چارەسەرکردنیان  

2 

 لە (٧)
١٤/٠١/٢٠٢١  

خولی بەهارە ساڵی  
 سێیەم/ ئاسایی 

  لێژنەی تایبەتمەند گفتوگۆکردنی راپۆرتی 
سەردانیکردنی دەڤەری گەرمیان و  سەبارەت بە 

چەمچەماڵ بۆ ئاگاداربوون لە دۆخی کەسوکاری  
 ئەنفالکراوان و خزمەتگوزاری لە ناوچەکەدا  

3 

(١٠) 
٢٧/٤/٢٠٢١لە  

خولی بەهارە ساڵی  
 سێیەم/ ئاسایی 

خستنەروو گفتوگۆکردنی کێشەکانی ) مندااڵن و  
هاواڵتیانی خاوەن پێداویستی تایبەت و  

 خانەوادەکانیان  

4 

لە  (١٤)
٢٥/٥/٢٠٢١  

خولی بەهارە ساڵی  
 سێیەم/ ئاسایی 

خستنەروو گفتوگۆکردنی دیاریدەی ) تاوانەکانی  
 کوشتن و کوشتنی ئافرەت و خۆکوشتن (  

5 

ە ل (١٦)
٢٨/٦/٢٠٢١  

خولی بەهارە ساڵی  
 سێیەم/ ئاسایی 

خستنەروو گفتوگۆکردنی ) چۆنیەتی پڕکردنەوەی  
هۆکارەکانی جێبەجێ  کورتهێنانی مووچە و  

نەبوونی  یاسای چاکسازی و یاسای بودجەی  
عێراق  و کەموکوری خاڵە سنوریەکان و داهاتی  

 نەوت و داهاتی ناوخۆ ( 

6 

  ٢٦لە  (٤)
/١٠/٢٠٢١  

خولی پایزە ساڵی  
 سێیەم/ ئاسایی 

خستنە رووی دواین بە دواداچوون و کارەکانی  
و  پەیوەست بە بابەتی سێ یەکەمەکان و وانەبێژان  

تایبەت بە چارەسەری    ئامادەکاریەکانی
   کێشەکانیان

 

7 

لە  (٤)
٢٦/١٠/٢٠٢١  

خولی پایزە ساڵی  
 سێیەم/ ئاسایی 

خستنە رووی بە دواداچوون و کارەکانی  
چارەسەرییەکان   و  پەیوەست بە دۆخی سوتەمەنی  

8 

( لە ١٠)
٧/١٢/٢٠٢١  

خولی پایزە ساڵی  
 سێیەم/ ئاسایی 

بەدواداچون و راسپاردەی هەردوو  خستنە رووی 
لێژنەی ) کاروباری پێشمەرگە ( و ) ناوچە  
کوردستانیەکانی دەرەوەى ئیدارەی هەرێم (  

سەبارەت بە هێرشەکانی ) رێکخراوی تیرۆرستی  
دەوڵتى ئیسالمی لە عێراق ناسراو بە داعش بۆ  

 سەر سەنگەرەکانی پێشمەرگە

9 



 

 

 لە (١٠)
واخراد  ٧/١٢/٢٠٢١  

پایزە ساڵی  خولی 
 سێیەم/ ئاسایی 

خستنە رووی بەدواداچونی لێژنەى ) دارایی و  
کاروباری ئابوری ( سەبارەت بە داهاتەکانی  

 هەرێمی کوردستان  

10 

لە (  ١١)
دواخرا٨/١٢/٢٠٢١  

(١٢)٢١/١٢/٢٠٢١  
لە  (١١)
٨/١٢/٠٢١٢  

خولی پایزە ساڵی  
 سێیەم/ ئاسایی 

ڕاسپاردەی هەردوو  و  خستنە رووی بەدواداچون
)کاروباری پێشمەرگە( و لێژنەی ) ناوچە   لێژنەى

کوردستانیەکانی دەرەوەى هەرێم( سەبارەت بە  
هێرشەکانی رێکخراوی تیرۆرستی دەوڵەتی  

ئیسالمی لە عێراق و شام ناسراو بە داعش بۆ  
 سەر سەنگەرەکانی پێشمەرگە

11 

لە  (١٢)
٢١/١٢/٢٠٢١  

خولی پایزە ساڵی  
ئاسایی سێیەم/   

خستنە رووی بەدواداچونی لێژنەى )شارەوانی و  
سەبارەت بە   گواستنەوەو گەیاندن و گەشتوگوزار(
هۆکاری الفاوەکەی هەولێر و رێگە  

چارەسەریەکان بۆ دوبارە نەبونەوەى ئەو  
 دیاریدەیە 

21  

بابەت ( ١٢ )کۆی گشتی   
 


