
1 
 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى كاروبارى ياسايي

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

 

-:كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية اوانةى ئاراستةى ليذنةى كاروبارى ياساييئةو نووسر  

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة17) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة22) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0) ضوارلة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة4) ثَينجلة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة20) شةشلة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة5) حةوتلة مانطى 

 

 نووسراو ( 72)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 44)  •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ( 15)وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 28) •

 برِياريان ئاراستة كراوة. ثيَشنيازى ( 1) •

 و ثةسةنديش كراوة. وةآلمى ئةو ثيَشنيازةيان داوةتةوة •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( ضواردة)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  5) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة( 1)سَي لة مانطى 
 ليذنةى كاروبارى ياسايي
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 كؤبوونةوة( 1)ضوار لة مانطى 
كؤبوونةوة( 2) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة3) حةوتلة مانطى   

 

بااةرِيَ  ) :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان • ناادى  نااة و رةزامة كااارى ليذ لةسةر داوا

 (.جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمان ثيَوةرةكانى هةَلسةنطاندن بؤ سةردان و بةشدارى كردن نايانطريَتةوة

ساتى 20/7/2020ليذنة لة  - باؤ مةبة ، سةردانى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستانى كردووة 
شاي  هاةريَ  و بة ئةجنامدانى كؤبوونةوةيةك لةطةلَ سةرؤكى دةستةى راويَذكارانى سةرؤكى 

 ياسايي لة سةرؤكايةتى هةريَ .

 

 -ثيَشوازي كردنةكانى ليذنة: •

ريَكخراوى ئاران بؤ ثةرةثيَدانى كةلتورى ياسايي ، ثيَشوازى كردووة لة 21/1/2020ليذنة لة  -
 و نويَنةرى يةكيَتى ئةوروثا لة هةريَمى كوردستان.

، ثيَشوازى كردووة لة سةرؤك و جيَطرى ريَكخراوى ستيَثس بؤ 17/2/2020ليذنة لة  -
 دميوكراسى و هةَلبذاردن و سةرؤكى كؤميسيؤنى هةَلبذاردن لة عيَراق.

ثيَشوازى كردووة لة سةرؤكى دةستةى راويَذكارانى سةرؤكى ، 17/5/2020ليذنة لة  -
 هةريَمى كوردستان و بةشي ياسايي لة سةرؤكايةتى هةريَ .

            

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 
 ليذنةى كاروبارى ياسايي
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 مايف بةكاربةركار و ضاالكييةكانى ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و 

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

باةرئةو نووسر مااب بةكار طاة و  باةم  اوانةى ئاراستةى ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذين كاراون، 
 -شيَوةيةي خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة16) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة19) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة13) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة16)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة12)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 79)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 8)  •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ( 2)وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 71) •

 برِياريان ئاراستة كراوة.ياسا و  ثيَشنيازى  هيض •

 -سايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:كؤبوونةوةى ئا( هةشت)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 2) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  3) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1)سَي لة مانطى 

 ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و ماب بةكاربةر كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
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( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

كؤبوونةوة( 1) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   
 

 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، سةردانى بةرِيَ  وةزيرى تةندروستى كردووة. 22/1/2020ليذنة لة  -

ثاار و 27/1/2020ليذنة لة  - شاخانةى  كاارى و نةخؤ ، سةردانى نةخؤشخانةى هةوليَرى فيَر
 كردووة.نةخؤشخانةى ذينى تايبةتى 

تاةها  اد 2/2/2020ليذنة لة  - هااووآلتى ) ، بةدوادواضوونى كردووة سةبارةت بة سكاآلى 
 علي(.

، بةشدارى لة كؤنفرانسي سةنديكاى كارمةندانى تةندروستى كردووة لة 4/2/2020ليذنة لة  -
 هؤتيَل ديَدةمان.

ناوى ريتؤكسي ، بةدواداضوونى كردووة بؤ جؤرى دةرمانى شيَرثةجنة بة 6/2/2020ليذنة لة  -
 ملطرام لة نةخؤشخانةى نانةكةلي لة هةوليَر و هيوا لة سليَمانى.500ماث 

لاة 16/2/2020ليذنة لة  - ناداآلن و  ، سةردانى مةيدانى كردووة بؤ نةخؤشخانةى راثةرِينى م
 دايكبوونى منداآلن لة هةوليَر.

 ، سةردانى وةزيرى تةندروستى كردووة.2/3/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

، سةردانى شارةوانى و قاميقاميةتى زاخؤى كردووة سةبارةت بة 3/3/2020نةرى ليذنة لة نويَ -
 بوارى ذينطة.

لاة 3/3/2020نويَنةرى ليذنة لة  - ، بةشدارى كردووة لة سيمبؤزيةمى نةخؤشيةكانى شيَرثةجنة 
 زانكؤى سةآلحةدين.

 ، سةردان و بةدواداضوونى كردووة بؤ فرؤكةخانةى نيَودةوَلةتى هةوليَر.8/3/2020ليذنة لة  -
 ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و ماب بةكاربةر
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نادى 18/3/2020نويَنةرى ليذنة لة  - طاةى ناوة باؤ تاقي ، سةردان و بةدواداضوونى كردووة 
 هةوليَر/ سةنتةرى ضارةسةرى كؤرؤنا و هيَ ةكانى ناوخؤ.

تةق تةق و نةخؤشخانةى طشتى  ، سةردانى بنكةى تةندروستى19/3/2020نويَنةرى ليذنة لة  -
ساي  ثاةتاى ؤايرؤ باة  ساةبارةت  كاردووة  تةق تةق و بازطة و بنكةى تةندروستى سيَطردكان 

 كؤرؤنا.

، سةردان و بةدواداضوونى كردووة بؤ نةخؤشخانةى كؤرؤنا و 9/4/2020نويَنةرى ليذنة لة  -
 نةخؤشخانةى كةؤني لة ثاريَ طاى دهؤك.

لاد ، سةردان و 13/4/2020ليذنة لة  - بةدواداضوونى كردووة بؤ نةخؤشخانةى شةهيد د. خا
 لة قةزاى كؤية.

، سةردان و بةدواداضوونى كردووة بؤ نةخؤشخانةى تايبةت بة كؤرؤنا 14/4/2020ليذنة لة  -
 لة ثاريَ طاى هةَلةجبة و نةخؤشخانةى شةهيد ئاسؤ و نةخؤشخانةى شةهيد تاهري لة سليَمانى.

ساي ، بةشدارى ك30/5/2020ليذنة لة  - لاة ؤايرؤ ردووة لة كؤنفرانسي ضؤنيةتى خؤثاريَ ى 
 كؤرؤنا.

 ، سةردانى نةخؤشخانةى هةَلةجبةى كردووة.5/7/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 ، سةردانى نةخؤشخانةى بازيانى كردووة لة سليَمانى.6/7/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

 ة لة ريَكخراوى بةخشينى خويَن و ذيان.، ثيَشوازى كردوو5/2/2020ليذنة لة  -

 
كاارى 20/1/2020ليذنة لة  سااى هيَ  شانيازى يا ، ؤرك شؤثيَكى ئةجنامدا تايبةت بة )ثيَ

 تةندروستى لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق( لة هؤَلى ثةناطريى ثةرلةمان.

 

 ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و ماب بةكاربةر
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كاردووة * ليذنةى  تةندروستى لة ماوةى كةرةنتينةدا بةردةوام سةردان و بةدواداضوونى تايبةتى 
سةبارةت بة ثةتاى ؤايرؤسي كؤرؤنا و بةردوام هةماهةنطى و ثةيوةنديان هةبووة لةطةلَ وةزارةتى 

 تةندروستى و بة تايبةتى لةطةلَ بةرِيَ  وةزيرى تةندروستى حكومةتى هةريَمى كوردستان.
  

 

 27/7/2020تا  15/1/2020ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و ماب بةكاربةر
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 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى كشتوكاأل و ئاوديَرى

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

 

 -كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية: ئاوديَرىاوانةى ئاراستةى ليذنةى كشتوكاأل و ئةو نووسر

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة17) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة3) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 نووسراويان ئاراستة كراوة(  5)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة5)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 36)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 11)  •

 لةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. نووسراويَكيان نةداوةتةوة كة  هيضوةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 25) •

 برِياريان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( شةش)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 2) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
 ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى
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( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

كؤبوونةوة( 0) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة2) حةوتلة مانطى   

 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ليذنة لةو ماوةيةدا هيض جؤرة سةردان و بةدواداضوونيَك و ضاالكيةكى ئةجنام نةداوة. -

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

هةنطةوانانى ديانة و سيدةكان ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَ ان كؤمةَلةى ، 21/1/2020ليذنة لة  -
 و شةقآلوة(.

، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَ ان )وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو 16/7/2020ليذنة لة  -
 و شاندى ياوةرى( و ) وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى و شاندى ياوةرى(.

 

 

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 
ى كشتوكالَ و ئاوديَرىليذنة  
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 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسي

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

 

باةم  اوانةى ئاراستةى ليذنةى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسيئةو نووسر كراون، 
 -شيَوةيةي خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة6) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة28) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة15) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 ئاراستة كراوة(  نووسراويان 6)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة6)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة7)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 68)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 11)  •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ( 4)وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 57) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازىهيض  •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( حةوت)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  3) دوولة مانطى 

 ليذنةى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسي
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 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة1) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   

 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، بةشدارى كردنى لة يادى شةهيدانى يةكى شوبات.1/2/2020ليذنة لة  -

لاة 23/2/2020ليذنة لة  - ياةتى  ناةوةى مرؤؤا باؤ ليَكؤَلي ضاى  ، سةردانى سةنتةرى بيَشك
 زانكؤى دهؤك.

 شةهيدان و ئةنفالكراوان(.، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَ  )وةزيرى 24/2/2020ليذنة لة  -

 ، بةشدارى كؤنفرانسي تايبةت بة رةوشي ماب مرؤؤ.25/2/2020ليذنة لة  -

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

 ثيَشوازى كردووة لة كورِانى شةهيد ئارام.، 13/2/2020ليذنة لة  -

ثارِؤذةى 16/2/2020ليذنة لة  - خااوةنى  سان/  ماةران ح باةرِيَ  )كا ، ثيَشوازى كردووة لة 
 سيَرتى تاكة داريَك لةسةر بةرزايي(.كؤن

 ، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَ ان )عمر هم ة صاَلح و م ةفةر أ د عباس(.17/2/2020ليذنة لة  -

شاةؤطةر 20/2/2020ليذنة لة  - ناد  ، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَ  )حممد براى شةهيد هونةرمة
 هوفك حممدأمني و حازم يوسف حممد(.

ئاةنفالكراوان و 30/6/2020ليذنة لة  - شاةهيدان و  ، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَ ان )وةزيرى 
 بةرِيَوةبةرى طشتى ديوانى وةزارةت و بةرِيَوةبةرى طشتى وةبةرهيَنان(.

 .27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 
 ليذنةى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسي 
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 كؤمةآليةتى و داكؤكي لة مايف مرؤظكاروبارى كار و ضاالكييةكانى ليذنةى 

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

 

مارؤؤئةو نووسر مااب  لاة  باةم  اوانةى ئاراستةى ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكى  كاراون، 
 -شيَوةيةي خوارةوةية:

 نووسراويان ئاراستة كراوة( 19) (15/1)لة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة15) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة5) سَيلة مانطى 

 نووسراويان ئاراستة كراوة (0)ضوار لة مانطى 
 نووسراويان ئاراستة كراوة (8)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة1)شةش  لة مانطى
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة9)حةوت لة مانطى 

 

 (  نووسراو57كؤى طشتى: )
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 7)  •

 نووسراوانةيان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة.هةموو ئةو وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 50) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( ثَينج)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 3) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكي لةماب مرؤؤ 
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 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة0) حةوتلة مانطى   

 
 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، سةردانى ئةجنومةنى ئةعيانى ئوردنى لة عةمانى ثايتةخت كردووة.18/2/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى ئةجنومةنى نويَنةرانى ئوردنى كردووة.19/2/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى ناوةندى كاسؤليكى لة ئوردن كردووة.22/2/2020ليذنة لة  -

 ى ماب ثيَكهاتةكان.، بةشدارى كردووة لة كؤنفرانسي هةَلسةنطاندن24/2/2020ليذنة لة  -

شاارى 21/6/2020ليذنة لة  - لاة  لَاان  ناان و منا ، سةردانى ضاكسازيةكانى طةوران و ذ
 هةوليَر و سليَمانى كردووة.

، سةردانى ضاكسازيةكانى طةوران و ذنان و مناَلان لة شارى دهؤك 22/6/2020ليذنة لة  -
 كردووة.

شاارى ، سةردانى ضاكسازيةكانى طةوران و 22/7/2020ليذنة لة  - لاة  لَاان  ناان و منا ذ
 هةوليَر كردووة.

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

ثيَشوازى كردووة لة راويَذكارى لقى نيَردةى كؤميتةى نيَوننةتةوةيي ، 27/1/2020ليذنة لة  -
 خاكى سور.

، ثيَشوازى كردووة لة ذمارةيةك لة كةسوكارى س ادراوانى 9/2/2020ليذنة لة  -
 ضاكسازيةكانى هةوليَر و سليَمانى.

 ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكي لةماب مرؤؤ 
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فاةكانى 24/2/2020ليذنة لة  - ، ثيَشوازى كردووة لة نويَنةرى ثةميانطاى نيَودةوَلةتى بؤ ما
 مرؤؤ.

 ، ثيَشوازى كردووة لة سةرؤكى دةستةى سةربةخؤيي ماب مرؤؤ.26/2/2020ليذنة لة  -

 

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكي لةماب مرؤؤ 
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 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى داكؤكيكردن لة مايف ئافرةت

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

 

 -كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية: اوانةى ئاراستةى ليذنةى داكؤكى لة ماب ئافرةتئةو نووسر

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة9) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة1) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة0) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة1)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة1)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 12)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 1)  •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة.ئةو وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 11) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى  هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( شةش)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 2) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  2)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
 ليذنةى داكؤكيكردن لةماب ئافرةت 
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( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة0) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   
 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، سةردانى بةرِيَ  وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى كردووة.2/2/2020 ليذنة لة -

باارى 4/2/2020ليذنة لة  - ياةتى، ، سةردانى وزارةتةكانى )ناوخؤ، ثةروةردة، كار و كارو كؤمةآل
 طواستنةوة و طةياندن( كردووة.

 ، سةردانى ئةجنومةنى باآلى خامنانى كردووة.26/2/2020ليذنة لة  -

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

ياذى 28/1/2020ليذنة لة  - ناةوةى توندوت ، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَوةبةرايةتى بةرةنطاربوو
 خيَ ان.

ياةتى و ، ثيَشوازى 29/1/2020ليذنة لة  - كردووة لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كؤمةآل
 تيَميَكى ماَلى داَلدةدانى ئافرةتان.

 ، ثيَشوازى كردووة لة ريَكخراوى ئاوةز.9/2/2020ليذنة لة  -

ياة 10/2/2020ليذنة لة  - ساي ثةيوةندي ئاوف/ بةثر ، ثيَشوازى كردووة لة )خاتوو مةميالن رة
 رؤكى ريَكخراوى توانا سازى ئافرةتان(.نيَودةوَلةتيةكان، سؤزان عارف/ سة

 

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 
 ليذنةى داكؤكيكردن لةماب ئافرةت 
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 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَييةكان

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

 

شايَوةيةي  ئاراستةى ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَييةكاناوانةى ئةو نووسر باةم  كراون، 
 -خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة12) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة26) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة0) سَيلة مانطى 

 نووسراويان ئاراستة كراوة(  0)ضوار  لة مانطى
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة00)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة20)حةوت لة مانطى 

 

 (  نووسراو60)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 6)  •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ( 4)وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 54) •

 برِياريان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى  هيض •

 شنيازة ياسا و برِيارانة كردووة كة ئاراستةيان كراوة.كاريان لةسةر هةموو ئةو ثيَ •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( ضوار)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1) دوولة مانطى 

 ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَييةكان 
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 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة2) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة0) حةوتلة مانطى   
 

 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، سةردانى قةزاى سةيدسادقيان كردووة.11/2/2020 ليذنة لة -

 ، سةردانى دةؤةرى طةرميانيان كردووة.29/2/2020ليذنة لة  -

 

ليذنة لةسةر داواى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لةطةلَ ليذنةى ثيَشمةرطة و ثةيوةندييةكان  -
توركيا و ئيَرانةوة  سةردانى ئةو ناوضة سنوورييانةى هةريَمى كوردستانيان كردووة كة لةاليةن

باةروارى  تؤثباران كراون و راثؤرِتى هاوبةشيان ثيَشكةش بة دةستةى سةرؤكايةتى كردووة لة 
16/7/2020. 

 
 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 
 ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَييةكان 



18 
 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار 

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

 

شاتوطوزار ئةو نووسر باةم اوانةى ئاراستةى ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طة كاراون، 
 -شيَوةيةي خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة3) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة27) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة12)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة9)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 58): كؤى طشتى
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 14)  •

 نووسراويَكيان نةداوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة.  هيضوةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 44) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( سَي)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 0) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1)سَي لة مانطى 

 ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار
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 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة0) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   

 

 :بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكانسةردان و  •

شاارةوانى 3/3/2020ليذنة لة  - ، سةردانى وةزارةتى شارةوانى و طةشتوزار و سةرؤكايةتى 
 هةوليَر و دةستةى طةشتوطوزارى هةريَمى كردووة.

 ، سةردانى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى طواستنةوة و طةياندنى كردووة.12/5/2020ليذنة لة  -

قاةزاى 13/5/2020ليذنة لة  - ياةتى  ساؤران و قاميقام شاارةوانى  ، سةردانى سةرؤكايةتى 
 سؤرانى كردووة.

 ، سةردانى سةرؤكايةتى شارةوانى سليَمانى كردووة.14/5/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى ثاريَ طا و سةرؤكايةتى شارةوانى هةَلةجبةى كردووة.17/6/2020ليذنة لة  -

 ةتى شارةوانى ضؤمانى كردووة.، سةردانى سةرؤكاي7/7/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى كؤمثانياى هيَمن طروثي كردووة.14/7/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى سةرؤكايةتى شارةوانى كةالرى كردووة.15/7/2020ليذنة لة  -

 

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

طةشتوطوزارليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و    
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 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى دةسثاكى 

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1) بؤ مانطى

 -كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية:اوانةى ئاراستةى ليذنةى دةسثاكى ئةو نووسر

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة11) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة10) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة12)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 41)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 1)  •

 نووسراوةيان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ئةو وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 40) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى  هيض •

 ةو ثيَشنيازة ياسا و برِيارانة كردووة كة ئاراستةيان كراوة.كاريان لةسةر هةموو ئ •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( شةش)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  2) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 ليذنةى دةسثاكي كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
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( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة0) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة3) حةوتلة مانطى   

 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، سةردانى فةرمانطةى ليَكؤَلينةوةى سليَمانى كردووة.18/2/2020 ليذنة لةنويَنةرى  -

 ، سةردانى دادطاى بةرايي رانيةى كردووة.18/2/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 ، سةردانى دةستةى دةسثاكى كردووة.22/7/2020ليذنة لة  -

 
 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

ساتة19/7/2020ليذنة لة  - ساةرؤكى دة باةرى ، ثيَشوازى كردووة لة  ساثاكى و بةرِيَوة ى دة
 فةرمانطةى ليَكؤَلينةوةى هةوليَر.

 

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازى و بازرطانى
 ليذنةى دةسثاكي
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 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 

باةم  اوانةى ئاراستةى ليذنةى وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازى و بازرطانىنووسرئةو  كراون، 
 -شيَوةيةي خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة5) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة24) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة0) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة7)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة7)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 46)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 17)  •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ( 10)وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 29) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى  هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( دوو)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 0) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
كؤبوونةوة( 0) ثَينجلة مانطى   

 ليذنةى وزة و سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازى و بازرطانى
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( كؤبوونةوة0) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   

 
 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ليذنة لةو ماوةيةدا هيض سةردان و بةدواداضونيَكى ئةجنام نةداوة. -

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

 تيمى سياسي قونسوخلانةى بةريتانيا.ثيَشوازى كردووة لة بةرثرسي ، 29/1/2020ليذنة لة  -

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى كاروبارى ثيَشمةرطة 
 ليذنةى وزة و سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازى و بازرطانى
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 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ
 

 -كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية:اوانةى ئاراستةى ليذنةى كاروبارى ثيَشمةرطة ئةو نووسر

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة5) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة6) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة3) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار  لة مانطى
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة9)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة5)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 30)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 1)  •

 نووسراوةيان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة.  ئةووةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 29) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( شةش)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  2) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة1) ثَينجلة مانطى   

كؤبوونةوة( 1) شةشلة مانطى   

كاروبارى ثيَشمةرطةليذنةى   
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( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   

 
 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، سةردان و بةدواداضوونى مةيدانى كردووة بؤ بابةتى هةشتا دؤمن زةوي.3/2/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى ناحيةى كوَلةجؤى كردووة.8/4/2020ليذنةى لة  -

 ناوضة سنووريةكانى قةزاى زاخؤى كردووة.، سةردانى 4/7/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى قةزاى ئاميَدى كردووة.5/7/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى دةستةى ثشكنينى هيَ ةكانى سليَمانى كردووة.5/7/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 ، سةردانى ناوضة سنووريةكانى ميَرطةسور و حاجي ئؤمةران.6/7/2020ليذنة لة  -

 ةردانى ناوضة سنووريةكانى قةزاى ئاكريَى كردووة.، س7/7/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى وةزارةتى ثيَشمةرطةى كردووة.15/7/2020ليذنة لة  -

ليذنة لةسةر داواى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لةطةلَ ليذنةى ناوخؤ و ثةيوةندييةكان *
توركيا و ئيَرانةوة سةردانى ئةو ناوضة سنوورييانةى هةريَمى كوردستانيان كردووة كة لةاليةن 

تؤثباران كراون و راثؤرِتى هاوبةشيان ثيَشكةش بة دةستةى سةرؤكايةتى كردووة لة بةروارى 
16/7/2020. 

شايان  ياةكى هاوبة *ليذنة لةطةلَ ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةريَ  كؤبوونةوة
ناة تاي هاةردوو ليذ ضاة ئةجنامدا بة مةبةستى نووسينى راثؤرِتى هاوبةشي  خاى ناو باة دؤ باةت 

 .19/7/2020هيَرشةكانى تريؤرستانى داعش لة و كوردستانييةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةريَ  
 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل

 ليذنةى كاروبارى ثيَشمةرطة
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 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 

 -كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية: اوانةى ئاراستةى ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآلئةو نووسر

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة2) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة0) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة7)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة6)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 21)كؤى طشتى: 
 

 بووة. تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ئةو نووسراوانةى ئاراستةيان كراوة  •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض  •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( ضوار)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة1) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة0) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة2) حةوتلة مانطى   
 

 .هيض سةردان و ضاالكي ئةجنام نةداوةليذنة ليذنة لةو ماوةيةدا  -

 ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل
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 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَ  سةرؤكى ديوانى ثةرلةمانى كوردستان.22/1/2020ليذنة لة _ 
ساةرؤكى 27/7/2020_ ليذنة لة  ، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَ ان سةرؤكى ديوان و جيَطرى 

 ديوانى ثةرلةمان.

 

 
 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى ثةروةردة و خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
كاروبارى ثةرلةمان و سكاآلليذنةى   
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 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 

ساتىئةو نووسر ناةوةى زان باةم  اوانةى ئاراستةى ليذنةى ثةروةردة و خويَندنى باآل و تويَذي كاراون، 
 -شيَوةيةي خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة7) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة10) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 ئاراستة كراوة(  نووسراويان 2)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة10)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 36)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 27)  •

 نووسراوانةيان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. هةموو ئةووةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 9) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( هةشت)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  2) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 1)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة1) ثَينجلة مانطى   

ليذنةى ثةروةردة و خويَندنى باآل و 
 تويَذينةوةى زانستى
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( كؤبوونةوة1) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   

 
 

 :بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكانسةردان و  •

 ، سةردانى زانكؤى سةآلحةدين و زانكؤى ثؤلي تةكنيكى كردووة.9/2/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى زانكؤى تيشكى كردووة. 29/6/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 ، سةردانى زانكؤى ئةمريكى لة سليَمانى كردووة.29/6/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

لاة 26/7/2020لة  نويَنةرانى ليذنة - سااَلى  ، سةردانى هؤَلةكانى تاقي كردنةوةى كؤتايي 
ثاةرِين،  طاةرميان، را ؤاةرى  ياة، دة قاةزارى كؤ ساليَمانى،  )ثاريَ طاى هةوليَر، ثاريَ طاى 

 .ميَرطةسور، ثاريَ طاى دهؤك، قةزاى زاخؤ، قةزاى ئاكريَ( كردوة

 
 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

 ثيَشوازى كردووة لة شاندى زانكؤى سرتاتفؤردى ئةمريكى.، 22/1/2020ليذنة لة  -

 ، ثيَشوازى كردووة لة وةزيرى ثةروةردة و وةزيرى خويَندنى باآل.17/2/2020ليذنة لة  -

 
 

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 ضاالكييةكانى ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورىكار و 
 ليذنةى ثةروةردة و خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
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 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 

-:كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية اوانةى ئاراستةى ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورىئةو نووسر  

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) (15/1)لة مانطى 

 ئاراستة كراوة(  نووسراويان 26) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة20)ثَينج  لة مانطى
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة17)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 73)كؤى طشتى: 
 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 19) •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ( 7)وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 54) •

 ئاراستة نةكراوة.برِياريَكيان ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( حةوت)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  3) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
كؤبوونةوة( 0) ثَينجلة مانطى   

 ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى
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( كؤبوونةوة1) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة2) حةوتلة مانطى   

 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ليذنة لةو ماوةيةدا هيض جؤرة سةردان و بةدواداضوونيَكى ئةجنام نةداوة. -

  

 ثيَشوازي كردنةكانى ليذنة: •

 بةرِيَوةبةرى طشتى باج لة وةزارةتى دارايي.، ثيَشوازى كردووة لة 25/2/2020ليذنة لة  -

 

ساتان  هاةريَمى كورد ياي  *ليذنة لة مانطى حةوت راثؤرِتيَكى تيَروتةسةىل دةربارةى دؤخى دارا
ى 7ئامادةكرد و ئاراستةى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كردوة بؤ ئةوةى لة دانيشتنى ذمارة/

لاةبارةوة ، بة 28/7/2020رؤذى سيَ شةممة  طاؤى  يادار طفتو يارى ثةيوةند ئامادةبوونى وةز
 دةكريَت.

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى 
 ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى
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 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 

 -كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية: اوانةى ئاراستةى ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينىئةو نووسر

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة7) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة6) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) سَيلة مانطى 

 ئاراستة كراوة(  نووسراويان 0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 24)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 1)  •

 نووسراويان نةداوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ئةووةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 23) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة: كؤبوونةوةى( ضوار)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة1) ثَينجلة مانطى   

كؤبوونةوة( 0) شةشلة مانطى   

 ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
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( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   

 
 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 وةزيرى ئةوقاف وكاروبارى ئايينى كردووة.، سةردانى 23/1/2020ليذنة لة نويَنةرى  -

، بةشدارى كردووة لة مةراسيمى راكيَشانى ناوى حاجيان بؤ 19/1/2020نويَنةرى ليذنة لة  -
 .2020ساَلى 

 ، سةردانى بارةطاى راديؤى يةكيَتى زانيانى كوردستانى كردووة.6/2/2020ويَنةرى ليذنة لة ن -

 ، سةردانى قةداسةتى ثاتريك مارطورطيسي كردووة.13/2/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 ، سةردانى قةزاى شةقآلوةى كردووة.25/2/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

سةردانى وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى و بةرِيَوةبةرى طشتى ، 2/3/2020نويَنةرى ليذنة لة  -
 ئةوقافيان كردووة.

 

 

 
 
 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنان
 ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
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 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 

 -كراون، بةم شيَوةيةي خوارةوةية: اوانةى ئاراستةى ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنانئةو نووسر

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة2) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة3) سَيلة مانطى 

 نووسراويان ئاراستة كراوة(  0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 15) كؤى طشتى:
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 4)  •

 نووسراوانةيان نةداوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة.  هيض كام لةووةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 11) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( ضوار)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة1) ثَينجلة مانطى   

كؤبوونةوة( 0) شةشلة مانطى   

 ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنان
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( كؤبوونةوة0) حةوتلة مانطى   
 

 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ، سةردانى دةستةى وةبةرهيَنانى كردووة3/2/2020ليذنة لة  -

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

شاارى 29/1/2020ليذنة لة  - ساانا و  شااري  ، ثيَشوازى كردووة لة نويَنةرانى دانيشتووانى 
 مامؤستايان لة هةوليَر.

 

 

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 

 

 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةلَطةى مةدةى و وةرزش و الوان
 ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنان
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 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 

باةم  ئاراستةى ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و وةرزش و الواناوانةى ئةو نووسر كاراون، 
 -شيَوةيةي خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة4) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة30) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة15) سَيلة مانطى 

 نووسراويان ئاراستة كراوة(  0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة8)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 60)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 6)  •

 نووسراوانةيان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ئةووةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 54) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -ى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:كؤبوونةوة( ضوار)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  2) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و 
 وةرزش و الوان
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( كؤبوونةوة0) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة0) حةوتلة مانطى   
 

 

 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

ساليَمانى 29/1/2020 ليذنة لةنويَنةرى  - ناةرى  شانبريى و هو ، سةردانى بةرِيَوةبةرى طشتى رؤ
 كردووة.

 ، سةردانى ديوانى ضاوديَرى دارايي كردووة.3/2/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 ، بةشدارى لة كؤنفرانسيَك لة هؤتيَل ضوارضرا كردووة.5/2/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

ساليَمانى ، سةردانى ضة14/2/2020نويَنةرى ليذنة لة  - شاارةوانى  ند وةرزشوانيَك و بةرِيَوةبةرى 
 كردووة.

 ، سةردانى وةزارةتى رؤشنبريى و الوانى كردووة.19/2/2020ليذنة لة  -

 ، سةردانى تؤرِى ريَكخراوى ثاراستنى نيشتمان كردووة.2/3/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 ، بةشدارى لة ديبةيتيَك كردووة.3/7/2020نويَنةرى ليذنة لة  -

 شوازى كردنةكانى ليذنة:ثيَ •

طاةى 5/2/2020ليذنة لة  - كاانى كؤمةَل سايؤنى ريَكخراوة ، ثيَشوازى كردووة لة ستاب فيدرا
 مةدةنى و ريَكخراوى ئاشتى و ئازادى.

 ، ثيَشوازى كردووة لة نةقيبى سةنديكاى رؤذنامةنووسان.12/2/2020ليذنة لة  -

باة16/2/2020ليذنة لة  - لاة بةرِيَوة ناةرى ، ثيَشوازى كردووة  شانبريى و هو شاتى رؤ رى ط
 سليَمانى و سةرؤكى شارةوانى سليَمانى.

 ، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَوةبةرى ثةميانطاى وةرزشي ضةمضةمالَ.18/2/2020ليذنة لة  -

بؤكسينط و ريَكخراوى ستؤث ، ثيَشوازى كردووة لة ياري انى كينط 19/2/2020ليذنة لة  -
 و رؤذنامةنووسي ئةمريكى هانا ضينض.

 ، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَوةبةرى رؤشنبريى ضةمضةمالَ.24/2/2020ليذنةى لة  -

ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و 
 وةرزش و الوان
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خاراوة 25/2/2020ليذنة لة  - طاةى ريَك ساةرؤكى فةرمان طارى  لاة جيَ ، ثيَشوازى كردووة 
 ناحكومييةكان.

 كردووة لة سةرؤكى دةستةى ماب مرؤؤ.، ثيَشوازى 26/2/2020ليذنة لة  -

 

 

 

 
 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةريَم

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 

ليذنةى رؤشنبريى و كؤمةَلطةى مةدةنى و 
 وةرزش و الوان
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شايَوةيةي  اوانةى ئاراستةى ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةريَ ئةو نووسر باةم  كاراون، 
 -خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة8) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة8) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة5) سَيلة مانطى 

 نووسراويان ئاراستة كراوة(  0)ضوار لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة2)ثَينج لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة6)حةوت لة مانطى 

 

 نووسراو ( 29)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 3)  •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ( 2)وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 26) •

 برِياريَكيان ئاراستة نةكراوة.ياسا و  ثيَشنيازى هيض •

 -ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة: كؤبوونةوةى( ثَينج)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 1) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  2) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة1) ثَينجلة مانطى   

كؤبوونةوة( 0) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   

 ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةريَ 
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 :سةردان و بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكان •

 ليذنة لةو ماوةيةدا هيض جؤرى سةردان و بةردواداضوونيَكى ئةجنام نةداوة. -

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

 نةينةوا.ثيَشوازى كردووة لة نويَنةرى هاووآلتيانى دةشتى ، 22/1/2020ليذنة لة  -

، ثيَشوازى كردووة لة بةرِيَوةبةرى نووسينطةى ثةرلةمان لة كركوك و 29/1/2020ليذنة لة  -
 ئةجنومةنى دةرضووانى دانةمةزراوى كورد لة كركوك.

، ثيَشوازى كردووة لة بةرثرسي تيمى سياسي لة قونسوَلخانةى طشتى 27/2/2020ليذنة لة  -
 بةريتانيا

 

كاروبارى ثيَشمةرطة كؤبوونةوةيةكى هاوبةشيان ئةجنامدا بة مةبةستى *ليذنة لةطةلَ ليذنةى 
ساتانييةكانى  ضاة كورد خاى ناو باة دؤ نووسينى راثؤرِتى هاوبةشي هةردوو ليذنة تايبةت 

 .19/7/2020دةرةوةى ئيدارةى هةريَ  و هيَرشةكانى تريؤرستانى داعش لة 
 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

 

 كار و ضاالكييةكانى ليذنةى ثةيوةندييةكان و رةوةندى كوردستانى

 (7، 6، 5، 4، 3، 2، 15/1مانطى ) بؤ

 ليذنةى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةريَ 
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ساتاناوانةى ئاراستةى ليذنةى ئةو نووسر شايَوةيةي  يثةيوةندييةكان و رةوةندى كورد باةم  كاراون، 
 -خوارةوةية:

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة5) (15/1)لة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة15) دوولة مانطى 

 ( نووسراويان ئاراستة كراوة15) سَيلة مانطى 

 (  نووسراويان ئاراستة كراوة0) ضوارلة مانطى 
 ئاراستة كراوة(  نووسراويان 2) ثَينجلة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة3)شةش لة مانطى 
 (  نووسراويان ئاراستة كراوة5) حةوتلة مانطى 

 

 نووسراو ( 45)كؤى طشتى: 
 

 .نوسراو بؤ ديراسةت كردن و دةربرِينى رايان ئاراستةيان كراوة ( 3)  •

 نووسراويان داوةتةوة كةلةو ماوةية ئاراستةيان كراوة. ( 2)وةآلمى  •

 ئاراستةيان كراوة. نووسراو تةنيا بؤ ئاطاداري ليذنةية ( 42) •

 كراوة.نةيان ئاراستة يَكبرِيارياسا و  ثيَشنيازى هيض  •

 -كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنامداوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:( ثَينج)ليذنة  •

 كؤبوونةوة( 2) يةكلة مانطى 

 كؤبوونةوة(  0) دوولة مانطى 

 كؤبوونةوة(  1)سَي لة مانطى 

 كؤبوونةوة( 0)ضوار لة مانطى 
( كؤبوونةوة0) ثَينجلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) شةشلة مانطى   

( كؤبوونةوة1) حةوتلة مانطى   

 ليذنةى ثةيوةندييةكان و رةوةندى كوردستانى
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 :بةشداريكردنى ليذنة لة ضاالكييةكانسةردان و   

دامةزراندنى كؤمارى هيندستان بةشدارى كردووة لة يادى حةفتا ساَلةى ، 28/1/2020 ليذنة لة -
 لة هؤتيَل رؤتانا.

لةسةر سةردانى ووآلتى نةروجيى كردووة و سيميناريَكى ثيَشكةش كردووة ، 5/2/2020ليذنة لة  -
نادى  طاةلَ رةوة ضااالكى لة يادار و  ضاةندين د ثرسي رةشنووسي ياساي رةوةندى كوردستانى و 

 كوردستانى.

 ، سةردانى سكرتاريةتى يةكيَتى قوتابييانى كوردستانى كردووة.23/2/2020ليذنة لة سةرؤكى  -

مااَلى  و ضةند خانةوادةيةكى كورد ، سةردانى ثةرلةمانى سويد24/2/2020سةرؤكى ليذنة لة  - و 
 كردووة.كورد 

 .ثيَشكةش كردووة دوو سيمينار لة ماملؤ و ستؤكهؤَل  24/2/2020سةرؤكى ليذنة لة  -

 ، سيميناريَكى ثيَشكةش كردووة لة كؤثن هاطن.26/2/2020سةرؤكى ليذنة لة  -

 ، سةردانى مةكتةبي سياسي ثارتى دميوكراتى كوردستانى كردووة.26/2/2020سةرؤكى ليذنة لة  -

ياةكانى 26/2/2020سةرؤكى ليذنة لة  - خاراوة كوردي لَاة و رَك سايؤن و كؤمة ، سةردانى فيدرا
 كردووة لة شارى كؤثن هاطن.

كااراى 26/2/2020سةرؤكى ليذنة لة  - كااني مى  باة مي باةجيَ ، بةشدارى لة ديدارى تايبةت  جيَ
 كردنى راسثاردة نيَودةوَلةتييةكان كردووة.

، سةردانى نويَنةرايةتى حكومةتى هةريَمى كوردستانى كردووة لة 19/5/2020سةرؤكى ليذنة لة  -
 بةرلني

 

 ثيَشوازى كردنةكانى ليذنة: •

 ليذنةى ثةيوةندييةكان و رةوةندى كوردستانى
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، ثيَشوازى كردووة لة قوتابي )حممد مستةفا/ قوتابي كؤليَذى 28/1/2020ليذنة لة سةرؤكى  -
 .ستاب ريَكخراوى الوانى بةخشندةياسا و ثةيوةنديية نيَو دةوَلةتيةكان( و 

لاة  - شاي و 23/2/2020ليذنة  تاابي بة ماةَليَك قو لاة كؤ كاردووة  شاوازى  ياة ، ثيَ ثةيوةندي
هاةالت  كاوردى رؤذ نادى  خاةيالن و هونةرمة نيَودةوَلةتييةكانى زانكؤى بةيان و بةرِيَ  ناجي 

 )نامؤ(.

، ثيَشوازى كردووة لة ستاب سةنتةرى سافا لة وآلتى نةرويج 24/2/2020سةرؤكى ليذنة لة  -
 فيدراسيؤن و كؤمةَلةى ريَكخراوة كورديةكان لة شارى ئؤسلؤ.و 

ساور و 27/2/2020ليذنة لة  - ؤاةرى ميَرطة ساتاي دة ، ثيَشوازى لة كؤمةَليَك قوتابي و مامؤ
 بارزان و كؤمةَليَك قوتابي و مامؤستاى زانستة سياسييةكانى زانكؤى سةآلحةدين كردووة.

 

نااوخؤ * شامةرطة و  ليذنة لةسةر داواى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لةطةلَ ليذنةى ثيَ
هةريَمى كوردستانيان كردووة كة لةاليةن توركيا و ئيَرانةوة سةردانى ئةو ناوضة سنوورييانةى 

باةروارى  تؤثباران كراون و راثؤرِتى هاوبةشيان ثيَشكةش بة دةستةى سةرؤكايةتى كردووة لة 
16/7/2020. 

 

 

 27/7/2020تا  15/1/2020* ئةم كاروضاالكيانةى ليذنة لة 

 

 

   
كوردستانىليذنةى ثةيوةندييةكان و رةوةندى   
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ئامادةنةبوونى ئةندامان لة 
كؤبوونةوةى ليذنة هةميشةييةكانى 

 ثةرلةمان

(بة مؤلَةت ـ بيَ مؤلَةت)  
 

  

 

  

 

كاروبارى ياساييليذنةى   
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 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ضواردة كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 عبداهلل حسَينسالم  ئامادة نةبووةلةدوو كؤبوونةوة 
 2 عباس فتاح صاحل لة يةك كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 3 جالل حممد أمني أمحد لةيةك كؤبوونةوة ئامادة نةبووة
 4 رؤذان ابراهيم علي لةيةك كؤبوونةوة ئامادة نةبووة

 5 روثاك أمحد رمحن  لةيةك كؤبوونةوة بايكؤتى كردووة
 

ئابوورىدارايي و كاروبارى ليذنةى   

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة حةوت كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 شَيركؤ جةودةت مستةفا لة سَي كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 ئامادة نةبووةكؤبوونةوة  لة دوو

 2 حممد سعدالدين أنور لة سَي كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 لة يةك كؤبوونةوة ئامادة نةبووة
 3 سةركؤ ئازاد طةآلَلى لة ضوار كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 4 سؤران عمر سعيد لة دوو كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 لة دوو كؤبوونةوة ئامادة نةبووة
 5 بهجت علي أبراهيم لة دوو كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 6 ليزا فلك الدين كاكةيي لة يةك كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة

 7 هَيظيدار أمحد سلمان كؤبوونةوةى مؤَلةت بووةلة يةك 
 

ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةريَمليذنةى   

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ثَينج كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 مجال حةوَيز مستةفا لة سَي كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 2 أسكندةر مةممةم  لة دوو كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 3 عبدالناصر أمحد علي لة دوو كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 4 سريوان فرج حممد  لة دوو كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
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 5 شريين أمني عبدالعزيز لة دوو كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 6 هدية مراد حيدةر لة يةك كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
  ليزا فلك الدين صابر لة يةك كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة

 

كؤمةآليةتى و داكؤكي لة مايف مرؤظليذنةى   

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ثَينج كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 بدرية أمساعيل حممود لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 طوَلستان سعيد حممد لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 3 مةم ئةسكةندةر مةم كؤبوونةوة مؤلًََةت بووةلةدوو 
 4 زانا خالد مسايل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 شادى نةوزاد وهاب  لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 هيمداد صباح بالل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 ئامادة نةبووةلة يةك كؤبوونةوة 
 7 رؤميؤ حوزيران نيسان بووةلةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت 

 8 شريين يونس عبداهلل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 

 

كاروبارى شةهيدان و قوربانييانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسيليذنةى   

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة حةوت كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 ديارى انور محة رحيم لةضوار كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 ادريس أمساعيل عبوش لةضوار كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 3 شاخةوان رةئوف مستةفا لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 4 فاهيك كمال صوغومون لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 عومسان علي مسايل لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 6 هةذان حسن أمحد مؤلًََةت بووةكؤبوونةوة سَي لٍة
 7 بهمن كاك عبداهلل أمحد لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 8 رؤذان حممد كريم لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

وزة و سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازى و بازرطانىليذنةى   
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 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة دوو كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 سؤران عمر سعيد لة دوو كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 2 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل لة دوو كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 3 كاروان عبدالرمحن عبداهلل لة يةك كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة
 4 مجال حةوَيز مستةفا لة يةك كؤبوونةوةى مؤَلةت بووة

 

 شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار ليذنةى 

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة سَي كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 رزطار عيسي سوار لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 ئامادة نةبووةلة يةك كؤبوونةوة 

 2 زكرى أمحد أمساعيل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 ئامادة نةبووةلة يةك كؤبوونةوة 

 3 سيثان سامل حسن لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 ئامادة نةبووةلة يةك كؤبوونةوة 

 4 رزطار حممد حممود لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 كالرا عوديشؤ يعقوب لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 سةرضنار أمحد حممود لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 

كشتوكالَ و ئاوديَرىليذنةى   

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة شةش كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 هلز أمحد حممد لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 هَيرش حسن حممد  لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 3 حممد سليمأحسان  لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 4 عومسان كريم سوارة لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 سيثان سامل حسن لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 ئامادة نةبووةلةيةك كؤبوونةوة 
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 6 طلستان باقى سلَيمان لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 7 ياسني خدر تةها لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 8 شوان كريم حممد كؤبوونةوة مؤلًََةت بووةلةيةك 
 

 ثةروةردة و خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستىليذنةى 

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة هةشت كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 فريد يعقوب ايليا  لةثَينج كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 أمحد حممدهلز  لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 3 ئاشنا عبداهلل قادر لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 ئامادة نةبووةلةيةك كؤبوونةوة 
 4 طَلستان باقي سلَيمان لةدووكؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 مسلم عبداهلل رسوَل لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 شةمؤل أشني صابر لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 7 راهي رةهبةر أبراهيم ئامادة نةبووةلةيةك كؤبوونةوة 
 

 ثيَشمةرطة  كاروبارى ليذنةى

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ثَينج كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 باثري كامال سلَيمان لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 عبداهللبذار خالد  لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 3 باآلمبؤ حممد علي لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 4 مجال حةوَيز مستةفا لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 ابوبكر عمر هةَلةدنى لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 رزطار حممد حممود لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 7 عبوزَيدحكمت حممد  لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 كاروبارى تةندروستى و ذينطة و مايف بةكاربةرليذنةى 
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 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة هةشت كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة دوولة  1 مسلم عبداهلل رسول 
 ئامادة نةبووةلة يةك كؤبوونةوة 

كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة لة ضوار  2 فاروق نامق كاظم 
كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة سَيلة  3 جالل حممد أمني أمحد 

 4 شنؤ ئةشقي عبداهلل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 شايان كاكة صاَلح لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 لوقمان محد حاجي لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

كؤبوونةوة مؤلًََةت بووةلةيةك   7 رؤذان أبراهيم علي 
 8 زانا خالد مسايل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 

 ئةوقاف و كاروبارى ئايينىليذنةى 

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ضوار كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 فيصل عباس عوآل لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 كازم فاروق نامق كؤبوونةوة مؤلًََةت بووةلةدوو 

 3 جهاد حسن ابراهيم لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 4 امساعيل علي تةها لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 كالرا عوديشؤ يعقوب لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 هَيرش حسن محدفقَي لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 7 هةورامان محة شريف محة رشيد كؤبوونةوة مؤلًََةت بووةلةيةك 
 

 ثةيوةندييةكان و رةوةندى كوردستانىليذنةى 

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ثَينج كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 ادريش أمساعيل عبوش لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 سريوان فرج حممد لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 3 حممد سعدالدين أنور لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
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 ئامادة نةبووةلةيةك كؤبوونةوة 
 4 ضيا محيد شريف  لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 زياد جبار حممد لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 شريين يونس عبداهلل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 7 بةَلَين أمساعيل حاجي لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 

 دةسثاكى ليذنةى 

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة شةش كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة ضوارلة  1 دابان حممد حسَين 
كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة سَيلة  2 ليلي عبداجلبار حدؤ 
كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة دوولة  3 سةرضنار أمحد حممود  

 4 ئومَيد عبدالرمحن حسن لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 هَيظيدار أمحد سلمان لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 

 رؤشنبريى و كؤمةلَطةى مةدةنى و وةرزش و الوانليذنةى 

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ضوار كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 فيصل عباس عوآل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 روثاك أمحد رمحن  لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 3 مةم بورهان حممد لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 4 ئازاد أكرم بهرام لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 حمسن حسَين مستةفا لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 طوليزار رشيد حاجي لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 7 مستةفا طاهرثَيشةوا  ئامادة نةبووةلةيةك كؤبوونةوة 
 

 ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهيَنانليذنةى 
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 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ضوار كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 شوان كريم حممد لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 2 هةورامان محة شريف محة رشيد لةسَي كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 3 دابان حممد صاَلح لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 4 شةمؤل أشني صابر لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 كاك عبداهلل أمحدبهمن  لةدوو كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 هاورَي بنا حممد  لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 7 مذدة حممود حممد لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 

 ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجيَييةكانليذنةى 

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ضوار كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 رزطار عيسي سوار لةضوار كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة دوولة  2 هاورَي بنا حممد 
كؤبوونةوة مؤلًََةت بووةدوو لة  3 باآلنبؤ حممد علي  

 4 ارشد حسَين حممد لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 نزار مةال عبدالغفار لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

كؤبوونةوة مؤلًََةت بووةلةيةك   6 حمسن حسَين مستةفا 
 7 عبدالناصر أمحد علي لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 8 ياسني خدر تةها  لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 

هةةيض  - لةةة  يةةةكان  نةةة خؤجَيي بةِرَيز )رزطار عيسي سوار( لة كؤى ضوار كؤبوونةوةى ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومة
 كؤبوونةوةيةكى بةشدار نةبووة.

 

 

 

 

 

 

 

 داكؤكيكردن لة مايف ئافرةتليذنةى 
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 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة شةش كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة ضوارلة  1 بدرية أمساعيل حممود 
كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة سَيلة  2 جوان يونس حممد 

كؤبوونةوة مؤلًََةت بووةلةيةك   3 ئاشنا عبداهلل قادر 
 4 سلمة فاتح تؤفيق لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 5 جالل حممد أمني عبداهلل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 

 كاروبارى ثةرلةمان و سكاآلليذنةى 

 ذ لة مانطى )1/15، 2، 3، 4، 5، 6، 7( ليذنة ضوار كؤبوونةوةى ئةجنام داوة

 1 سةروان حممد علي ئامادة نةبووةلةدوو كؤبوونةوة 
 2 فريد يعقوب ايليا ئامادة نةبووةلةيةك كؤبوونةوة 

 3 راهي رةهبةر أبراهيم  لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 4 هةذان حسن أمحد  ئامادة نةبووةلةيةك كؤبوونةوة 

 5 شايان كاكة صاَلح أمحد لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة
 6 هيمداد صباح بالل لةيةك كؤبوونةوة مؤلًََةت بووة

 ئامادة نةبووةلةيةك كؤبوونةوة 
 

 

 

 تريفة سةركةوت علي
 بةرِيَوةبةرى كاروبارى ليذنةكان

28/7/2020 
 


