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 دووةمخشتةى 
رِةتيان  انى ثةرلةمانكيان ليذنة هةميشةييةليستى ئةو ثيَشنيازة ياسا و برِيارانةى كة حكومةت 

 كردوونةتةوة

 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

1 
)نننني ا  نننن   ا شننننةيياسايي ثَي
منننننننن ا نننننننن  َي  ا )ننننننننيا ا

 كو د)تين(
19/2/2019 

لة  25ك/
28/3/2019 

راى ليذنةى 
 41ياسايى ذمارة/

 3/7/2019لة 

/ / 

ا7/8/2019منن اا4/3/1870ب انوو) او يناذ ي س/
)نن اوحا بنن انوو كنن اوسوا )ننت حاومو نن اا ئي ا

منن  يناواوسآل نن ا13/11/2019م اا9670ذ ي س/ ث  
ثننن  وس دسا تنن ا يننن ناوساا س تنن وسواوام ة د اوس

استم اي وس.ِ 

2 

)ننننننننننننني ا شنننننننننننننةيياسايي ثَي
بنننننننننننننننننننننننننن  كي ك دناوا  
)نننننننني ا  نننننننن  وا ك دن ايي
ننن اوا يننا ام  اواذوو ااممن  ف
ينننننننن كينا منننننننن ااممن ن  ي  

 (2019 ا)يم  78ذ ي س/

28/3/2019 
 63ك/

 11/4/2019لة 

دانيشتنى 
لة  1ذمارة/

17/9/2019  
 

 ياسايي
جةخت كراوة بة 

 1721ذمارة/ ك 
 3/12/2019لة 

 

مةةةةةةةةارة   يةةةةةةةةارى ذ مةةةةةةةةةبناى برا ( ى 45بةر
سةةراوياة  بةةة نوو كةةة  يةةراة   مةةةنى وةر ئةجنو

سةةتةى 16/2/2020لةةة  1770ذمارة   ( ئاراا
يةةةةراة مةةةةةنى وةر كةةةةراوة  ئةجنو لةةةةةماة   ثةر

طةةةةةَ  سةةةةةايةك لة بةةةةةة  ىثةةةةرايذة يا بةةةةة   تاي
بةةةركاركردنى ة مى كوردستاهةرَي و لةطةَ  

 ياسا فيدراَليةكة نني.
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

3 
)نننني ا    نننن ا شننننةيياسايي ثَي
من ا ن  َي  ا ثَياان اخَيزان ا

اكو د)تين(
10/9/2019 

لة  1106ك/
16/10/2019 

دانيشتنى 
لة  5ذمارة/

23/10/2019 

 ياسايي -1

كؤمةآليةت -2
 ى

مةةةةارة   يةةةةارى ذ مةةةةةنى 45بةةةةة برا ( ى ئةجنو
مةةارة  وةريراة سةةراوياة ذ لةةة 1770بة نوو  )

لةةةةةماة 16/2/2021  سةةةةتةى ثةر كةةةةة ئاراا  )
كةةةةةار و  كةةةةةراوة تةةةةةى  سةةةةةةر داواى وةرارة لة

 كاروبارى كؤمةَلايةتى راةتكرايةوة.

4 
)ننني ا بي ننن  ا شنننةيياسايي ثَي
بنَ ا كؤ  ةي ت ابؤا ةااة ن ا

ابيوكام ا   َي  اكو د)تين(
لة  1115ك/ 10/9/2019

16/10/2019 
/ / 

مةةةةارة   يةةةةارى ذ مةةةةةنى 45بةةةةة برا ( ى ئةجنو
مةةارة وةريراة  سةةراوياة ذ لةةة 1770بة نوو  )

لةةةةةماة 16/2/2021  سةةةةتةى ثةر كةةةةة ئاراا  )
كةةةةةار و  كةةةةةراوة تةةةةةى  سةةةةةةر داواى وةرارة لة

 كاروبارى كؤمةَلايةتى راةتكرايةوة.

5 
)نني ا ث شننةيياسايي وان ايشننتثَي

بننننؤا ينننن ت ا ينننن اواكؤ  ة  دا ا
منننن ا ننننناا ا تننننين ات    ئيف س

ا   َي  اكو د)تين(
10/9/2019 

لة  1105ك/
16/10/2019 / / 

مةةةارة   سةةةراوماة ذ لةةةة 4/3/2908بةةةة نوو  )
لةةةةةَة 23/10/2019 فةةةةةةةةرمى   داواى وة امى 

كةةةةةةةردووة مةةةةةةةةواة  مةةةةةةةةنى ئةجنو   ئةجنو
مةةارة  سةةراوياة ذ بةةة نوو يةةراة  لةةة  2697وةر

تةةةةةةةةةةةةةةةةوة 1/3/2021 يةةةةةةةةةةةةةةةاة كردوة ( راةت
درووست  بارطرانى دارايي راايانطةياندووة

 ا.دةكا 
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

)ننننننننننننني ا 6 شنننننننننننننةيياسايي ثَي
 17/9/2019اسوا( دس)تم وت اني  ِِ

لة  428ك 
10/2/2020  

/ / 

سةةراوياة  بةةة نوو سةةايي  نةةةى يا يةةةة ليذ لة ال
مةةةةارة  يةةةةةوة   26/2/2020لةةةةة  32ذ راةتكرا

يةةة سةةايي ن ئةةةوةى بؤ ةةايي يا بةةةر  ئةةة   لة و 
سةةةة اكى  سةةةةتةى دة سةةةةاى دة لةةةةة يا تةةةةة  بابة

مةةاددةى   بة َيكى بؤ تةرخاة كراوة لةةة  كة 
 .(ى ياساكةية20( تا  14 
 

7 
شنننننننننننننننننننننننننننننننننننننةيياسا ثَي
)ننننننننني     وا ك دن وس ا يي

ادس ا  ا(يي)ي ابيجاوا
17/9/2019 

لة  427ك 
10/2/2020  / / 

سةةراوياة  بةةة نوو سةةايي  نةةةى يا يةةةة ليذ لة ال
مةةةارة  ئةةةةةوةى 26/2/2020لةةةةة  32ذ   لةبةر

 .ةوةيراةتكرا  بؤ ايي ياسايي نية

8 
)نننننننننننني ا شننننننننننننةيياحايي ثَي
يننننننَناان ا ننننننننيةكي ا  ث  سث
يننننننننننننننننننننننن كين ا ف    نطي

اثَيمهيت كين(
18/9/2019 

 
لة  423ك 
10/2/2020  

/ / 

سةةراوياة لة  بةةة نوو سةةايي  نةةةى يا يةةةة ليذ ال
مةةارة  ئةةةوةى 26/2/2020لةةة  32ذ بةةةر    لة

   راةتكرايةوة.بؤ ايي ياسايي نية
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

9 

)نت ا-أ )ني ا ثي ا ثَيشةيياسايي
)ننننننننتيييناوا َي نننننننن  سا  ي ؤ
منن ا نن  َي  ا ينن كينا ث  وسدسي

ا.عَي اق(-كو د)تين
)نننننننننني ا-ب شننننننننننةيياسايي ثَي

)ننننننتييين ا )ننننننتة ا ي ؤ  ثي ا
ةننننننن  ست اوا ئي نننننننيدسي اواب

)  ث   تيي ان اث  وس دسحا
ام ا   َي  اكو د)تين(

10/9/2019 
 
 
 
2/3/2019 

لة  1111ك/
16/10/2019 

 
 

 67ك/
 11/4/2019لة 

دانيشتنى 
لة  5ذمارة/

23/10/2019 
 

 
/ 

 ياسايي -1

 ثةروةردة -2

 
 

 
/ 

يةةاة  لةَةا راةت نةةدنى با ثةةةروةردةو خوَي نةةةى  ليذ
تةةى  كردووةتةوة  دواى رااوَيذ لةطةَ  وةرارة

سةةراوماةهاوكا  ثةروةردة   مةةارة بةةة نوو  ذ
داواى  (25/8/2019   لةةةةةةةةةةة (4/3/1928 

بةةة  كةةردووة   وةةاة  مةةةنى وةريرا رااى ئةجنو
مةةةارة/ مةةةةة ذ سةةةراوى ئةجنو لةةةة  7759نوو

 ةةتكرايةو  ئة  ثَيشنيارة را24/11/2020

10 

شنننةيياس )ننني اثَي يننني حاايي  ب 
اثَياان اثَيشية حاخينووب  س

بننننننننننن ااو )ننننننننننن    حا  يو
ينننننننننين ا نننننننننن  َي  ا  يوة ت

اعَي اق(ا-كو د)تينا

30/9/2019 
لة  1103ك/
16/10/2019 

/ / 

)نننن او يناذ نننني سا منننن اا4/3/2907بننن انوو
)نننننننت حا23/10/2019 ئ جنو ننننننن ن اوائي ا

بنن اك اوسوااوساي ان ينن انا ئ جنو  ن اوسا
)نن اوييناذ نني سا  (ا12/8/2020منن اا4624نوو

)نننننن  اداواحا تنننننن وسام  يننننننيناك دوس   ست
)نن اوييناذ نني سا بنن انوو ينن ا تنن ادا ا وساا س

اا.(ا23/12/2019م اا4/2/16256 
ا
ا
ا
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

11 

)ننننننيحا-أ شننننننةيياساب يي  يي ثَي
)نننننننةاو  ا ننننننننان ا دا  ا ا
ينننننننننننن ا شننننننننننننتيوان ادا ا ث
بنننننننننننؤا شنننننننننننت  َي وونا ني
كنننننننننن حا ننننننننننن اي  دابيةم د
بنننننننننننؤا شنننننننننننت  َي وونا ني

من ا يوة تيين ا ك مادس ا ن اا
اعَي اق.-   َي  اكو د)تين

ا
اثَيشةيياساب  يي حا-ب

بنننننن  ساا شننننننية  اخينوو  اثَي
ا(.السلفة العقارية

30/9/2019 
 
 
 
 

 
 
 

19/2/2019 

لة  1102ك/
16/10/2019 

 
 
 
 

 
 

لة  24ك/
28/3/2019 

/ 
 
 
 
 

 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 

 
 
/ 

)ننن او يناذ ننني سا  مننن ا4/3/2905بننن انوو (ا
)ننننننننت حاا23/10/2019 ئ جنو نننننننن ن ائي  ا

بنن ااك اوسواوساي ان ينن انا ئ جنو  ن اوسا
)نن اوييناذ نني سا  (ا12/8/2020منن اا4624نوو

  ستييناك دوست وسام ب  ائ وسحابؤ ننيي ا
نننن )نننيي ا )نننيحااواويننن  ايي مننن ا ننن  َيىايي

بننؤاانيشت  َ ابووناخينووحدابيةم دن ا
)ننيم  ا 7ب اذ ي سا ادانيشتوان حا(2008(حا

 ب  كي س.ا   وا ك او

)ننني ا بي ننن  ا 12 شنننةيياسايي ثَي
 24/3/2019اكشتوكيم  ا(

 58ك/
 11/4/2019لة 

 7دانيشتنى ذمارة/
 13/11/2019لة 

 ياسايي -1

 كشتوكاأل  -2

 دارايي

)ننننننننن او يناذ ننننننننني سا ا4/3/1871بننننننننن انوو
)ننت  ا7/8/2019منن  ينن انئي ا ائ جنو نن ن اوسا

)نن اويينااك اوسو بنن انوو ينن انا ئ جنو نن ن اوسا
)ننن  اداواحا12/8/2020مننن اا4624ذ ننني سا  مننن ا (ا

)نننننن اويينا بنننننن انوو شننننننتوكيَوا تنننننن اك وساا س
  ستييناك دوست وسا(ا20/2/2020م اا1655ذ ي س 

ا8/2/2021م اا1566دوات اب انوو) اوييناذ ي سا
كنن ائ جنو نن ن ا ب اث  م  ينيينا  ا  ييناووسا
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

وااا ست اكشتوكيَووساي انام   َواث   ذسحاوسا
ئنننيوس )نننةاو  اا)   نننيوسكين ا ننننيوحا  بننن ا

كنننن ائي ننننيدسك اوسوا شننننتوكيم  (ا  نننن  سبووحاك
كننين ا  ا نن اوسوا ينن اكي س بنن  ؤحا نن ي ان ادا ا

 .ن ك اوسئي  ا)ت حاث  م  ينا

13 
يننَناان ا )ننني ا ث شنننةيياسايي ثَي
بنؤا ئن    ا ةنان ا    ا اخوَي
مننن ا ننن  َي  ا بننن كيمو يؤةا

اكو د)تين(
لة  1116ك/ 10/9/2019

16/10/2019 
/ / 

)ننننن او يناذ ننننني سا  مننننن ا4/3/2904بننننن انوو (ا
)نننت حاا23/10/2019 يننن انئي  ا ائ جنو ننن ن اوسا

)نن اوحائ جنو نن ناذ نني س/اك اوسو ا7763ب انوو
ا.ستم اي وسوائ ماثَيشةيياسا  24/11/2020م ا

14 
)ننننننننننننني ا شنننننننننننننةيياسايي ثَي
ينننَنزسا  ب دا نننن اا وسك دن ا 

مننن ا  ننن  َي  ا ننن كاا سكينا
اكو د)تين(

10/9/2019 

لة  422ك 
10/2/2020 

/ / 

منن ا4/3/739ب انوو) اوحاذ نني سا  ا2/3/2020(ا
اك اوس.ا اوساي انئي  ا)ت حائ جنو  ن

)ننن اوحائ جنو ننن ناذ ننني س/ مننن اا7796بننن انوو
ينن وسوائ ماثَيشةيياسا  24/11/2020 بنن  ااستم ا م 

يننياي اذ نني سا  )نني ا يك )ننيم  ا2ئنن وس ام يي (ا
ا.بيب ت ا ي س)  ك اوسئ ماا2020

ثننني ك ا 15 )ننني ا  شنننةيياحايي ثَي
 29/9/2020انيشت ين (

 
1510ك/  

 4/10/2020لة 
/ 

 
 

/ 

سةةةراو مةةةارة   ماةبةةةة نوو لةةةة 4/3/2366ذ  )
مةةةةةةةةةةنى 2/11/2020 سةةةةةةةةةتةى ئةجنو   ئارا

يةةراة مةةةة كةةراوة   وةر سةةراوجن ئةجنو بةةة نوو
مةةةةةةارة/ ئةةةةةةة  24/11/2020لةةةةةةة  7761ذ   
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

 .ةتكرايةوةثَيشنيارة را

16 
)نننننننننننني ا شننننننننننننةيياحايي ثَي
ننننننننننننننننننن وسحا     سبووك د
نننننننننننن ا ينننننننننننين اتيوا  و بين

انَيودسوم  تيي كين(
29/9/2020 

 
1507ك/  

4/10/2020لة   / 

 
 
/ 

سةةةراو مةةةارة   ماةبةةةة نوو لةةةة 4/3/2367ذ  )
مةةةةةةةةةةنى 2/11/2020 سةةةةةةةةةتةى ئةجنو   ئارا

يةةراة مةةةة كراوة. وةر سةةراوجن ئةجنو بةةة نوو
مةةةةةةارة/ ئةةةةةةة  24/11/2020لةةةةةةة  7762ذ   

 .ةتكرايةوةثَيشنيارة را

17 

)نيحا  ن  يااوا ثَيشةيياحايي
شننية ا نننااماواخين ن كنن مائ 
)ننننننت ا ننننننناان ا  َي   كي   
منن ا نن  َي  ا بنني حا نن ا كي و

اعَي اق(كو د)تيناـا

1515ك/ 29/9/2020  
4/10/2020لة   

 
 
/ 

 
 
/ 

سةةةراو مةةةارة   ماةبةةةة نوو لةةةة 4/3/2368ذ  )
مةةةةةةةةةةنى 2/11/2020 سةةةةةةةةةتةى ئةجنو   ئارا

يةةراة مةةةة كراوة. وةر سةةراوى ئةجنو بةةة نوو
مةةةةةةةةةةةةةةارة/   24/11/2020لةةةةةةةةةةةةةةة  7764ذ

 .ةتكرايةوةرا

18 

)ننننننننننننيحا شننننننننننننةيياحايي ثَي
)ننننن نت  حا ننننننان ا  دا  ا ا

ا اوَيذكي حان خؤ يي ا
مننن ا ننن  َي  ا بؤ يننن كينا يوسي

اعَي اق(اكو د)تيناـــ

لة  1059ك  13/7/2020
22/7/2020  

/ / 

مةةةةارة   سةةةةراوماة ذ لةةةةة  4/3/1947بةةةةة نوو
مةةةةةةةةةنى 29/9/2020 سةةةةةةةةتةى ئةجنو   ئارا

 .وةريراة كراوة
مةةارة/ مةةةة ذ لةةة  7765بة نووسراوى ئةجنو

 ةتكرايةوة  ئة  ثَيشنيارة را24/11/2020
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

 
 
19 
 

 
 

 

)نننننننننننننيحااااااااااااااااااااا شنننننننننننننةيياسايي ثَي
منن ا بننيا  اب   نن  هَيةين اكي س

ا َيط  اوواسانوَي ووسكين(
لة  1051بة ك/ 30/9/2019

14 /10/2019  / / 

ا21/10/2019م اا4/3/2865ذ ي س/اب نوو) او ين
كنننن اوس )ننننت حاومو نننن اا ئ جنو نننن ن اوائي  ا

ا18/1/2121منن اا713وساي اناب نو) اوييناذ ي سا
)نن اويينا بننياب نو تنن اكي س )نن  اداوا اوساا س م 

شنننةيياسك ييناا23/11/2020مننن اا4982ذ ننني سا ثَي
كنن اوا  ستم د ت وس ننناوسا يننرؤ  ان اا  ايينط يي ث

منن  ت ا )نني اUNDPنَيودس ثنن   ذسايي )نن ا   س ةو
كنن نئي يدسااوساا ساام وابي سي وس تنن اادس وادوا

ئننن ما مننن  ينا بنننياث   تننن اكي س )ننني اوساا س م يي
ا.بيب ت  ا ي س)  ك د

20 

)ننننننننننننيحااااااااااااااااااااا-أ شننننننننننننةيياسايي ثَي
ننننن وسحاثي نننن ك وت ا  ا    ِِا
 وو نننن  ا وو نننن خؤ ان ا

ا   َي  اكو د)تينا(
ا
ا
)نننننننننني اا-ب شننننننننننةيياسايي ثَي

يننننننننت ا )ننننننننرينان ا يي    
خنؤ ان ا دا ايي كين ا وو  ا

اكو د)تين(   َي  ا
ا

 
25/3/2019 
 
 
 

 
28/3/2021 

 

 
لة  54ك/
11/4/2019  

 
 

لة  60ك/
11/4/2019  

 

/ 
 

 
 
 

 
/ 

 

/ 
 
 
 

 
 
/ 

 

)نن او يناذ نني سا ا7/8/2019منن اا4/3/1871ب انوو
كنن اوسوا )ننت حاومو نن اا بنن ائي  ا ئ جنو نن نا

يننيناا1/3/2021منن اا2702نوو) اوييناذ نني سا   ست
ا.ك دوست وسا

)نن او يناذ نني سا ا7/8/2019منن اا4/3/1871ب انوو
كنننن اوسوا )ننننت حاومو نننن اا ئ جنو نننن ن ائي  ا

)ننن اوييناذ ننني سا بننن انوو يننن انا مننن اا3158وسا
ئ ماثَيشةيياساا ييناداية وساك وسة ا15/3/2021

ام ةي ناوساا ست ادا اي ا  ستم اوست وس.
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

)نننننننننني اا-ج شننننننننننةيياسايي ثَي
)نننننتم دن ا ننننن ذ ي  ا  د و
بنننؤا و ننن خؤ اناوا بنننينم ا
ننننننننننن وس ا وو نننننننننن ا  َي  ا

اثي  ك وتم اوسكين(.

 
25/3/2021 

 
 

لة  59ك/
11/4/2019  

 
 

 
/ 

 
/ 

)نن او يناذ نني سا ا7/8/2019منن اا4/3/1871ب انوو
)نن اويينا بنن انوو كنن اوسوا )ننت حاومو نن اا ئي  ا

شننةيياسييناا22/4/2021منن اا4386ذ نني سا ئنن ماثَي
ا  ستم دسوس.

21 

عاا  ثَيشةيياسايي)ي ا  عاا  ال اد
 (العراق - كوردستانيف اقليم 

ا
ا
ا
ا
ا
 

كننني حا )نننيحاداوا شنننةيياسايي ثَي
ا شت ام ا   َي  اكو د)تين

28/3/2019 
 
 
 
 

 
 

17/9/2019 
 

 /30/4لة  110ك/
2019 
 
 
 
 
 

لة  1112ك/
16/10/2019 

دانيشتنى 
لة  5ذمارة/

23/10/2019 
 
 
 
 

دانيشتنى 
لة  5ذمارة/

23/10/2019 

 ياسايي
 
 
 
 
 
 

 ياسايي

مةةةةةةةةارة/بةةةةةةةة  سةةةةةةةةراوماة ذ لةةةةةةةةة  3311نوو
سةةةاجن  24/11/2019 شةةةنيارة يا هةةةةردوو ثَي

شةة ( كةةارجن ط مةةةنى ئا  داوا سةةتةجن ئةجنو را
كةةا   سةةراوماة وةريراة كراوة و هاو بةةة نوو

مةةةةةةةارة   لةةةةةةةة 4/3/3312ذ  )24/11/2019  
كةةراوة مةةةنى دادوةرى  سةةتةى ئةجنو بةةؤ  ئارا

شةةنيارةكاة لةةةبارةى ثَي يةةاة  نةةى راا   وةرطرت
بةةةةة مةةةةةةنى دادوةرى  سةةةةةراوياة ئةجنو ة نوو

مةةةةةةةةارة   كةةةةةةةةة 6/1/2020لةةةةةةةةة  1/3/21ذ  )
تةةى  يةةراة/ وةرارة ئارااستةى ئةجنومةنى وةر

كةةةةردووة يةةةةاة  كةةةةةياة   داد هةةةةةردوو ثرايذة
 راةتكردووةتةوة.
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

22 
)ننننننننننننني ا شنننننننننننننةيياسايي ثَي
ننننننننننننننننننن وس ا  ب  سنطي بوو
منننن ا نننن  َي  ا م  ف   نننن ا

اكو د)تين(
10/9/2019 

لة  424ك 
10/2/2020 / / 

نةةةةةةةةةى  يةةةةةةةةةة ليذ بةةةةةةةةة لةةةةةةةةة ال سةةةةةةةةايي  يا
مةةةةةةةةةةةةةةةارة  سةةةةةةةةةةةةةةةراوياة ذ لةةةةةةةةةةةةةةةة  32نوو

ئةةةةةةةوةى بؤ ةةةةةةايي 26/2/2020 بةةةةةةةر    لة
   راةتكرايةوة.ياسايي نية

23 
)ننننننننننننني ا شنننننننننننننةيياسايي ثَي
اف   ين ن  ان ا  دا  ا انان 

ا  َي  )ت(
28/3/2019 

 65ك/
 11/4/2019لة 

/ / 

مةةةةارة/ سةةةةراوماة ذ لةةةةة  4/3/1871بةةةةة نوو
ئارااستةى حكومة  كراوة  بة  7/8/2019

مةةارة/ سةةراوياة ذ  8/9/2019لةةة  5890نوو
ئارااستةى وةرارةتى دارايي كراوة  وةالمى 

لة  9038ئةجنومةة بة نووسراوياة ذمارة/
تةةةةةن ا رااى  30/10/2019 بةةةةةَلا   هةةةةاتووة 

تةةةةةى سةةةةةراوياة  وةرارة بةةةةةة نوو يةةةةةة  و  داراي
لةةة 9595 ذمارة يةةاة ئاطاد 12/11/2019(  ار

بةةة نةةتياة  كةةة ثَيوي نةةةوة  يةةاترة كردي كاتى ر
يةةةةارى   تةةةةاو ران نةةةةى دا تةةةةر بةةةةؤ وةرطرت دوا

سةةةةةراوياة  بةةةةةة نوو يةةةةةراة  مةةةةةةنى وةر ئةجنو
مةةةةةةةارة  ئةةةةةةةة  1/3/2021 لةةةةةةةة  (2700ذ  )

تةةةةةةةةةةةةةةةةةوة  شةةةةةةةةةةةةةةةةنيارةياة راةتكردوة و ثَي
يةةة  كةةة بؤ ةة راايانطةياندووة سةةايي ن ايي يا

تةةةةةةو  سةةةةةةاَلتى حكومة نةةةةةدة لةدة و دامةررا
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

بةةة تةةوانب  بةةوونىدة بةةة   بَي  سةةايةكى تاي يا
 .بداياوةررَين

24 

)ننني ا بي ننن  ا-أ شنننةيياسايي ثَي
 (ت نا و)يت

ا
ا

ا
ا
ا
ا

)نننننننننني -ب شننننننننننةيياسايي ااااااااااااثَي
ا ابي   ات نا و)يتا(

 
17/9/2019 
 
 
 
 

17/9/2019 

لة  1107ك/
16/10/2019 

 
 
 

لة  1107ك/
16/10/2019 

/ 
 

 
 

 
 
/ 

/ 
 

 
 

 
 
/ 

سةةةةراوماة  مةةةةارة/بةةةةة نوو لةةةةة  4/3/2906ذ
مةةةةةةةةةةة   23/10/2019 سةةةةةةةةةةتةى حكو ئارا

بة نووسراوياة  ى وةريراة ئةجنومةنكراوة
مةةةارة  لةةةة 2307ذ يةةةاة  (23/2/2021 (  راةت

بةةةةةةهؤ تةةةةةةوة   سةةةةةتكردنى كاركردوة ى درو
و نةبوونى تواناى دارايي  بارطرانى دارايي

 .لة ئَينتادا
 

25 

يننَناان ا-أ )ننني ا ث شننةيياسايي ثَي
بننننن ا نننننن ا صنننننيت ا ينطي خمص
منننننننننننؤاوا ينننننننننننين ااان  وتيب
منننن ا نننن  َي  ا ثنننن اينطيكينا

 كو د)تين(
 
ينَناان ا-ب )نني ا ث شننةيياسايي ثَي

بننننن ا ةنننننانا مننننن   اخوَي دس  ي
ةننننننناكي ان ا ننننننن  َي  ا خوَي

اكو د)تين(

 
10/9/2019 
 

 
 
 

25/3/2019 

م اا1114ك/
ا2019/ا16/10

ا
ا

 
 55ك/

 11/4/2019لة 

 
/ 

 
 
 
 

/ 

 
/ 

 
 
 
 

/ 

ا10/9/2019م اا4/3/2909ب انوو) او يناذ ي سا
)ننننت حا ينننن انئي  ا واكنننن اونائ جنو نننن ن اوسا

)ننننن اويينا بننننن انوو يننننن انا ئ جنو ننننن ن اوسا
يننننننننيناا(1/3/2021 منننننننن اا(2698ذ ننننننني س    ست

تننن وس كننن ابؤ نننيي اك دون  نننناووسا وا  ايينط يي
منن  اايي)يي اني  ينَناان ادس  ي بننؤاث شنننيبا واثَي

اب ا وتيبيينايي)ياثَيوييتان بووس.
ا
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

26 

)نننننننننننني ا-أ شننننننننننننةيياسايي ثَي
نننننننان ادس  ننننننووسا  دا  ا ا

 ي ك   كين(
ا

ا
 
)نني ا -ب شننةيياسايي قااانون ثَي

تشغيل اخلرجني االوائل رقم 
ا(2017لسنة  67

28/3/2019 
 

 
 
 

10/9/2019 

 30لة  109ك/
/4/2019 

 
 

 
لة  1113ك/
16/10/2019 

/ 
 
 
 
 
 

/ 

/ 
 
 
 

 
 
/ 

)نن او يناذ نني سا ا7/8/2019امنن ا4/3/1871ب انوو
كننن اون )نننت حاومو ننن اا  ائ جنو ننن نوائي  ا

ينن ان )نن اوييناوسا منن اا(2699 ذ نني ساابنن انوو
يننننننننننننيناك دون ا(1/3/2021  واتنننننننننننن وسا  ست

ننناووس ينن ا  ايينط يي )ننيي ان وااكنن ابؤ ننيي ايي
مننن ا بننن  كي سكينا )نننيا بننن ثَي ايي ننننانا دا  ا ا

وادا  ا انان ادس  ووساادس) ة ت اومو  ت 
)ننيي ك اتيي نن اا بنن ايي يننت ا ي ك  نن كيناثَيوي

ا.ني 

27 
)ننننننننننننني ا شنننننننننننننةيياسايي ثَي
من ا ا اكي     ب     خيتة وسح
من ا ن  َي  ا كي اك ووتوسكينا

اكو د)تين(

 
28/3/2019 

 53ك/
 11/4/2019لة 

/ / 

)نن او يناذ نني سا ا7/8/2019منن اا4/3/1871ب انوو
)ننننت حا ينننن انئي  ا واكنننن اوسائ جنو نننن ن اوسا

)نن اويين بنن انوو منن اا2452اذ نني سائ جنو نن نا
ننناووس  ستييناك دوست وساا24/2/2021 ا  ايينط يي

اك ابؤ يي ايي)يي اني .

28 
كن   ا ثَيشةيياحا   وا حاي 
من ا تن كينا يي)ي ا اانمؤاتيي  

ا   َي  اكو د)تيناـاعَي اق(
29/9/2020 

 
1508ك/  

 4/10/2020لة 

دانيشتنى 
  11ذمارة/

 30/11/2020لة 

لة  2150ك/ 
2/12/2020 

 ياسايي -1

 ثةروةردة2-

)نن او يناذ نني سا ا27/1/2021منن اا4/3/291ب انوو
بنن ا كنن اوسوائ جنو نن نا )ننت حاومو نن اا ئي  ا

يننيناا3/3/2021منن اا2739نوو) اوييناذ نني سا   ست
كنن ا ئنن وسحا بنن ا ننؤحا تنن وسا تنن اك دوس وساا س

ينننت ا ةننن وسحااان بنننية واتوَيذي ةنننان ا مننن اخوَي
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

)نننننننننيحائَي نننننننننن وسحايي ينننننننننتيداا   وا ك د
ا.نياانناثَيوييتب اذسثَيم اوائي ي

29 

ا
)ني اث-أ   ن  وا  اَيشةيياسايي

بنن   َيةينا )نني اوس كن   ايي ي 
)نتين يَن اقا-م ا   َي  اكو  ع

 (2006 ا)يم  ا4ذ ي س/
ا
 

)نننننننننني ا-ب شننننننننننةيياسايي ثَي
 اا4    وا  ايي)ي اذ ي سا/

مننننننننن اا2006 بننننننننن   َيةينا وس
ا   َي  اكو د)تين(

 
19/2/2019 
24/3/2019 

 
 

 
 
 
 

24/3/2019 

لة  23ك/ /
28/3/2019 

 
 
 
 

 
 

لة  23ك/ /
28/3/2019 

/ 
 
 
 
 
 
 

 

/ 

/ 
 
 
 
 
 

 

/ 

)نننننن او يناذ نننننني سا منننننن اا4/3/727بنننننن انوو
ينن انا27/2/2020 منن ائ جنو نن ن اوسا واداوا ينا

بنن ا نن  وا حا )نن بي ساا خننؤحا ننن ا ك دووساثال
بنننن    )ننننيحاوس منننن  ينا  وونايي بننننؤاث   َيةينا

ننن وسوا )نن اوييناذ نني سابم  منن اا(2865 بنن انوو
يننيناوسة ا10/3/2020 )ننيحا  كنن ايي تنن وسا داوية 

بنن   َيةين ينن ناومو نن ت ا   َي نن وسااوس م ة
ينَنتا تنن واواب ينَنتاوا نن  كياا كي حام )  ادسك 

ينَنت ئنن وادووائي  ا)ت حاث  م  ينادسك  ينن ا وابؤ
 .ثَيشةيياسيينا  سااك دووست وس

)نني ا  ننيودَي  ا 30 شننةيياسايي ثَي
 28/3/2019اوا ي يمي  اكؤ  ةي ت (

 66ك/
 / / 11/4/2019لة 

)نن او يناذ نني سا ا7/8/2019منن اا4/3/1871ب انوو
كنننن اوسوائ جنو نننن ن ا )ننننت حاومو نننن اا ئي  ا

)ننن اوييناذ ننني سا بننن انوو يننن انا مننن اا4036وسا
مننننن دسوساا18/4/2021 شنننننةيياسيينا  ست ئننننن ماثَي

كنن  تنن اا  ايينط ييناووسا ينن ادسخي بنني   ان ادا ا
 .ئ )تؤحاومو  اا
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

31 
)ننيحا ث شننةيياحايي )نن اثَي ي ا

منننن ا شنننن ا  نننن  َي  امنننن اتي
اعَي اق(ا-كو د)تينا

31/3/2021 

1018ك/  
 18/4/2021لة 

 

)نن اوحاذ نني س  ا5/5/2021منن ا(ا4/3/1177 بنن انوو
كنن اوساوئي ينن انا )ننت حائ جنو نن ن اوسا بنن اا  ا

)نن اوييناذ نني سا ئننن ماا17/5/2021منن اا5499نوو
بنني ساوب   ب )ت اثَيشةيياسيينا  ستم دسوس دوو

 . تة وسحدا  

32 

)ننننننننننننني ا شنننننننننننننةيياسايي ثَي
يننننينا  ننننن وسحاا    سبووك د

مَيم وتوواناب  ؤحاكي سكين ا
كنن ا شننووا   ذَي نن اعَي ا نن اثَي
ننننننااما تننننن ا نننننؤحاك     بؤ
منننننن ا نننننن  َي  ا يننننننينا بوون

ا(ع اقا-كو د)تينا

 
31/3/2021 

لة  /1006ك/
18/4/2021 / / 

)نن اوحاذ نني س ا5/5/2021منن ا(ا4/3/1178 بنن انوو
كنننن اوسوا ينننن انا )ننننت حائ جنو نننن ن اوسا ئي  ا
)نن اوييناذ نني سا بنن انوو ينن انا ئ جنو نن ن اوسا

شنننننننةيياسييناا17/5/2021منننننن اا5500 ئنننننن ماثَي
 .  ستم دسوس

ا

من ا 33 ثَيشةيياسايي)يحا  يتو ؤا
 31/3/2021اعَي اق(ا-   َي  اكو د)تينا

1014ك/  
   18/4/2021لة 

)ننن اوحاذ ننني سا  مننن ا4/3/1181بننن انوو ا5/5/2021(ا
ئي  ا)ت حائ جنو  ن اوساي اناك اوسوئ جنو  ن ا

)نننن اوييناذ نننني سا بنننن انوو ينننن انا مننننن اا6649وسا
 .ئ ماثَيشةيياسيينا  ستم دسوسا10/6/2021

34 
ينيحا )نيحا كؤ رين ثَيشةيياسايي

بنننننؤا )نننننتينا ينننننيي اكو د دم ة
مننننن ا ننننن  َي  ا شنننننتوكيم  ا ك

اع اق(-كو د)تين
31/3/2021 

1019ك/  
18/4/2021لة     

)نن اوحاذ نني سا  منن ا4/3/1183ب انوو ا5/5/2021(ا
كنننن اوسو ينننن انا )ننننت حائ جنو نننن ن اوسا ائي  ا

)نن اوييناذ نني سا بنن انوو ينن انا ئ جنو نن ن اوسا
شننننننةيياسييناا30/6/2021منننننن اا7818 ئنننننن ماثَي

ا.  ستم دسوس
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

35 
شننننننننننةيياسا  ينننننننننني حااثَي  ب  

مننن ا طننن وان ا ينننتة ا  ن   َيمخ
ا   َي  اكو د)تين(ا

31/3/2021 
1010ك/  

18/4/2021لة     

منن ا4/3/1182ب انوو) اوحاذ نني سا  ا5/5/2021(ا
كنننن اوس. ينننن انا )ننننت حائ جنو نننن ن اوسا ائي  ا

)نن اوييناذ نني سا بنن انوو ينن انا ئ جنو نن ن اوسا
شننننننةيياسييناا30/6/2021منننننن اا7817 ئنننننن ماثَي

ا.  ستم دسوس

36 
)نننننيحا ننننن  وا حا ثننننن   ذسايي
من ا يي)يحادس)ت حادس)تريك ا

اعَي اقا-   َي  اكو د)تين
 /اا1/11/2020

ا5دانيشتة اذ ي س/
ا31/3/2021م ا

منننننننننن اا843ك/
اا4/4/2021
 يي)يي  -1

ادس)ريك -2

)ننننن او اذ ننننني سا  مننننن ا4/3/2040بننننن انوو (ا
)نننتريك ا13/7/2021  )نننت حادس )نننت حادس (ائي ا

بنن ا ينن وسا بنني سادا   ننتة وساك ا )ننت ادوو   ب 
ام )  اداواحاميذن حادس)تريك اث  م  ين.

37 

)نننننننننننننيحا شنننننننننننننةيياسايي ثَي
شننننننت ا ينننننن ت ا  ب   َيوسب  ا
منن  اوا ننيم  ا بنن   َيةين ا و وس
تننننن ا مننننن اوساا س مننننن اوا وس ف
ئ و يفاواكي وبي حائيية ام ا

اعَي اقا-   َي  اكو د)تين

9/3/2021م اا571ك/ا2021/ا2/3 اا 

)نن اوحا منن ا4/3/958ذ نني سا ب انوو ا11/4/2021(ا
كنننن اوسوائي ينننن انا )ننننت حائ جنو نننن ن اوسا   ا

)نن اويييناذ نني سا بنن انوو ئ جنو  ن اوساي انا
كنن ا12/8/2021(ام ا 9406  ةنن وسا يننيناداي (اوسة  

ئننن و يفاوا تننن ا يننن ناوساا س يننن اة ئننن ماث   ذس
اكي وبي حائيية ا  ستم اوست وس.
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

38 

سةةةاجن  راذة -أ شةةةنيارة يا ثَي
كةةةاني و  شةةةيي هَياة خانةن

هةةةةةةةةةرَيمي  لةةةةةةةةة  نةةةةةةةةاوخؤ 
 عَيراق(-كوردستاة

 
سةةةةةةةاى  -ب شةةةةةةةنيارة يا ثَي

كةةةةةةانى  شةةةةةةينى هَياة خانةن
لةةةةةةةة  نةةةةةةةاوخؤ  شةةةةةةةى  ئاساي

سةةةةةةةةتاة  -هةةةةةةةةةرَيمى كورد
اعَيراق

10/9/2019 
 
 
 
 
 
 
1/3/2020 
ا

لة  426ك 
10/2/2020 

 
 
 
 

لة  700ك/
8/3/2020 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا

منن ا4/3/738 ب انوو) اوحاذ نني سا ا2/3/2020(ا
كنننن اوسوا ينننن انا )ننننت حائ جنو نننن ن اوسا ئي  ا
)نن اوحاذ نني سا بنن انوو ينن انا ئ جنو نن ن اوسا

شننةيياسيينا25/4/2021منن اا4475  ئنن مادوواثَي (ا
ثنننن   ذسا ننننناووسا تنننن وساوا  ايينط يي   ستم دووس
ينَن نا كنن ناوادسية يي)يي ك اتيي نن اائي ننيدسادس

ابؤاث  م  ين.
ا
ا
ا

39 

سةةةةةةةةةةاجن -أ شةةةةةةةةةةنيارة يا ثَي
لةةةةةة  كةةةةةاة  لةةةةَةة وونبوة  مندا
لةةةة  لةةَةةكاة  بةةةة كؤمة ضةةةة  كؤ

 هةرَيمي كوردستاة(.
 

سةةةةةةةاجن -ب شةةةةةةةنيارة يا  ثَي
لةةةةةة  كةةةةةاة  لةةةةَةة وونبوة  مندا

 هةرَيمي كوردستاة(

19/2/2019 
 

 
 
 

31/3/2021 

 21ك/
 28/3/2019لة 

لة  636ك/
4/9/2019  

 
1013ك/  

 18/4/2021لة 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ا4/3/1793وا (ا4/3/1791ب انوو) اوحاذ نني سا 
)نننننت حائ جنو ننننن ن اوااا23/6/2021مننننن ا ئي  ا

كننن اوس يننن انا بننن ااووسا يننن انا ئ جنو ننن ن اوسا
)نن اوحاذ نني سا  ئنن ما5/10/2021منن اا12045نوو (ا

تنننننننننن وساوا شننننننننننةيياسيينا  ستم دووس دوواثَي
)ننيي اا  ايينط ييناووس كنن ا ننيشابؤ ننييي ك ايي

اني ام وابي سي وس.
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

40 

سةةاجن شةةنيارة يا طةةرجن   ثَي راَي
لةةةةةةة  يةةةةةَةو كةةةةةردة  نةةةةةة ن تاوا

بةةةةةةةةدى  يةةةةةةةةكاة و  دةوَلةتي
بةةةةؤ  ثةةةةةروةرى  نةةةةانى داد هَي

 (قوربانياة

1007ك/ 31/3/2021  
 18/4/2021لة 

  

ا23/6/2021(ام ا4/3/1796ب انوو) اوحاذ ي سا 
كنننن اوس ينننن انا )ننننت حائ جنو نننن ن اوسا وائي  ا

)نن اوحاذ نني سا بنن انوو ينن انا ئ جنو نن ن اوسا
شنننننننةيياسا11/11/2021مننننننن اا13673  ئننننننن ماثَي (ا

ايي)يي يينا  ستم دووست وس.

41 

سةةةةةةةةةةةةةاى  شةةةةةةةةةةةةةنيارة يا ثَي
نةةدةَلى و  ضةةؤكردنى طة  قةآل
هةةةةةةرَيمى  لةةةةةة   ةةةةةَيوةكانى 

 كوردستاة ـ عَيراق(
28/9/2021 

 
2645ك/  

26/10/2021لة     

سةةةةراوى بةةةةارى  بةةةةة نوو نةةةةةى كارو ليذ
سةةةةةةةةةةةةايي مةةةةةةةةةةةةارة   يا لةةةةةةةةةةةةة 110ذ  )

تةةةةةوة 10/11/2021 بةةةةةر راةتكراوة   لة
سةةايي  لةةة  راووةوة بؤ ةةايي يا ئةوةى 

( ى 2و ياساى ضاكنارى ذمارة  نية 
ا.لة هةرَيم بةركارة 2020ساَلى 

42 

سةةةةةةةةةةةةةاى  شةةةةةةةةةةةةةنيارة يا ثَي
 هةموارى جَيبةجَي كردنى 
ئةةةوقا   تةةى  سةةاى وةرارة يا

 و كاروبارى ئايينى(
28/9/2021 

 
 
 
2636ك/  

26/10/2021لة   

  

سةةةةراوى بةةةةارى  بةةةةة نوو نةةةةةى كارو ليذ
سةةةةةةةةةةةةايي مةةةةةةةةةةةةارة   يا لةةةةةةةةةةةةة 110ذ  )

تةةةةةوة 10/11/2021 بةةةةةر راةتكراوة   لة
كةةةةردة  بةةةةةجَي  هةةةةةموارى جَي ئةةةةةوةى 
يةةةة و  سةةةاكانى ئيتي ادي بةةةؤ يا تةةةةنيا 
سةةةةةةةةتةوخؤ  هةةةةةةةةةرَيم راا سةةةةةةةةاكانى  يا
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

احوكمةكانياة هةموار دةكرَيتةوة.

43 

سةةةةةةةةةةةةةاى  شةةةةةةةةةةةةةنيارة يا ثَي
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنديكاى   
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانى  ريذنامةنوو

 (كشتوكاَلى
28/9/2021 

 
 

2635ك/  
26/10/2021لة     

سةةةةراوى بةةةةارى  بةةةةة نوو نةةةةةى كارو ليذ
سةةةةةةةةةةةةايي مةةةةةةةةةةةةارة   يا لةةةةةةةةةةةةة 110ذ  )

تةةةةةوة  10/11/2021 بةةةةةر  راةتكراوة لة
سةةايي  لةةة  راووةوة بؤ ةةايي يا ئةوةى 

انية .

44 

سةةةةةةةةةةةةةاى  شةةةةةةةةةةةةةنيارة يا ثَي
لةةة  نةةداأل  مةةاد م سةةتنى   ثارا
سةةةةةةةةةتاة ـ  هةةةةةةةةةةرَيمى كورد

 28/9/2021 عَيراق(

 
 

2634ك/  
26/10/2021لة   

  

)ننننن اوحاذ ننننني سا  منننننن ا4/3/3853بننننن انوو (ا
يننن اناا28/11/2021 )نننت حائ جنو ننن ن اوسا ئي  ا

وابؤادي ا) ااك دناواوس   تة ا  ايينواك اوس
)نن اوحاذ نني سا بنن انوو ينن انا ئ جنو نن ن اوسا

شننننةيياسيينا12/12/2021منننن اا15530  ئنننن ماثَي (ا
منننن دسوسا ننننناووساو  ست كنننن ا ننننيشاا  ايينط يي

ابؤ ييي ك ايي)يي اني ام وابي سي وس.
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

45 

 
 

مةةا  و  سةةاى   شةةنيارة يا ثَي
بةةةةرانى مئي يةةةاراتى فةرمان ت

لةةةةةةةة  سةةةةةةةايي  هةةةةةةةةرَيمى يا
 كوردستاة ـ عَيراق(

28/9/2021 

 
 
 
2638ك/  

26/10/2021لة     

لةةة 4/3/3859بة نووسراوى ذمارة    )
مةةةنى  28/11/2021 سةةتةى ئةجنو ئاراا

كةةردة و وةريراة كراوة   بؤ ديراسة  
مةةةةةةة  يةةةةةاة  ئةجنو نةةةةةى راا بةةةةةة وةرطرت

مةةةةةةةارة   سةةةةةةةراوى ذ لةةةةةةةة  15543نوو
شةةةةةةةنيارةياة 12/12/2021 ئةةةةةةةة  ثَي  )

كةةةةةة  نةةةةةدووة  كةةةةةردةوة و راايانطةيا راةت
 .بارطرانى دارايي دروست دةكا 

46 

 
 

سةةةةةةةةةةةةةاى  شةةةةةةةةةةةةةنيارة يا ثَي
ئةةةةةةةاوةدانى و  سةةةةةةةتةى   دة
نةةدةكانى  مةةةتطورارى طو خا

 كوردستاة(
28/9/2021 

 
 
 

2640ك/  
26/10/2021لة     

مةةارة  بة سةةراوى ذ لةةة 4/3/3858نوو  )
مةةةنى  28/11/2021 سةةتةى ئةجنو ئاراا

كةةردة و وةريراة كراوة   بؤ ديراسة  
بةةةةةة  مةةةةةةة  يةةةةةاة  ئةجنو نةةةةةى راا وةرطرت

مةةةةةةةارة   سةةةةةةةراوى ذ لةةةةةةةة  15538نوو
شةةةةةةةةنيارةياة (12/12/2021 ئةةةةةةةةة  ثَي

نةةةةةةةةةةةدووة  كةةةةةةةةةةةردةوة و راايانطةيا راةت
سةةةاية  شةةةنيارة يا ئةةةة  ثَي تةةةةكانى  بابة
تةةةةةةة  يةةةةةةةة وةرارة ئةةةةةةةرك لةال كةةةةةةو  وة
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 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

خويَندنةوةى 
 يةكةم

ئاراستةكردنى بؤ 
ليذنةى 

 ثةيوةنديدار
 تيَبينى

نةةةةةةةةةةوة راَيك ةةةةةةةةةراوةو  جؤراوجؤرةكا
 بؤ ايي ياسايي نية.

47 
لةةة  كةةار(  ثَيشنيارة ياساى  
سةةةةةةةةةتاة ـ  هةةةةةةةةةةرَيمى كورد

 عَيراق
6/9/2021 

 2388ك/ 
13/9/2021لة   

  

مةةةارة   سةةةراوى ذ لةةةة 4/3/3851بةةة نوو  )
سةةةةةتةى  28/11/2021 مةةةةةةنى ئاراا ئةجنو

كةةراوة يةةراة  بةةؤوةر كةةردة و     سةةة   ديرا
يةةراة  مةةةنى وةر يةةاة  ئةجنو نةةى راا وةرطرت

مةةةةةةارة  سةةةةةةراوى ذ لةةةةةةة  15535بةةةةةةة نوو
شةةةةةةةةةةنيارةياة 12/12/2021 ئةةةةةةةةةةة  ثَي  )

كةةةةةة  نةةةةةدوة  تةةةةةةوة و راايانطةيا راةتكردوة
كةةةةةةةارى  سةةةةةةةاى  ثةةةةةةةرايذة يا مةةةةةةةة   حكو
سةةةةندكردنى  ثةةةان ثة مةةةادةكردووة و  ئا

 بؤ ثةرلةماة. ةراةوانةى دةكة
 


