
 

 

 خشتةى يةكةم

 و برِيارانةى ثةسةندكراونليستى ئةو ثيَشنيارو ثرِؤذةياسا

 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ذمارةي 
 ماددةكان

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى 

بؤ ليذنةى 
 ثةيوةنديدار

 تيَبينى

1 
)كاراكردنااةىة    ثَيشنيازةياسااا 

ة يداماااااااااةزراىةية ساااااااااةر كاية 
 هةرَيمة كوردستان(

82/3/8112 
هةشت 
 ماددةية

لة  33ك/
31/3/8112 

31/3/8112 
 3دانيشتنة ذمارة/

 ثةسةند كرا ياساية 

8 

          ياساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ثَيشنيازة
  3)هاااااةموار  ياساااااا  ذماااااارة/  

  ياساااااااااااااااا  8112ساااااااااااااااال   
 ثارَيزطاكان  هةرَيم  كوردستان(

لة  831ك/ ثَينض ماددة 8/7/8112
8/7/8112 

6/7/8112 
 11دانيشتنة ذمارة/

 ياساي  -1

 ناىخؤ -8
 ثةسةند كرا

3 

)باةخاىةنرردنة   ثَيشنيازةياسا  
ئةى زةىييانة  زَيادةر ييان لةساةر   
كاااراىة لةسااانوىر  شاااارةىانيةكان   

 َيمة كوردستان(رهةلة

 ماددةية 18 8/7/8112
لة  831ك/
8/7/8112 

6/7/8112 
 11ذمارة/دانيشتنة 

 ياساي   -1

 شارةىانة -8

 ثةسةند كرا
 

 
 



 

 

 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ذمارةي 
 ماددةكان

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى 

بؤ ليذنةى 
 ثةيوةنديدار

 تيَبينى

4 
)ديااااااريرردنة  ياساااااا ثَيشنيازة
ىةك ر ذ   3/2/8114ر ذ  

 دييةكان(ية ئَيزكؤمةل روذ
لة  823ك/ ماددةية 7 2/7/8112

2/7/8112 
11/7/8112 

 14دانيشتنة ذمارة/
 ياساي  -1

 شةهيدان  -8

 
 
 

 ثةسةندكرا
 
 

 
 

3 
)هااااااااةموار  ياسااااااااا  ثَيشنيازة 

ثاااااةيرةى  نااااااىخؤ  ثةرلاااااةمانة 
 كوردستان( 

 ماددةية 13 8/7/8112

لة  783بة ك/
18/2/8112 

ئاراستة  
ليذنة  ياساية 

 كراىة

17/2/8112 
 ثةسةند كرا ياساي  1دانيشتنة ذمارة/

6 
بِريار  )ر ذانااا  بؤناااة  ثَيشااانيازة

 يةكانة نة ةىةية  وركمان(يفةرم
لة  722ك/ ضةند خال يك 18/2/8112

88/2/8112 
11/18/8112 

 2دانيشتنة ذمارة/
 ياساي  -1

 ر شنبري  -8
 ثةسةند كرا



 

 

 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ذمارةي 
 ماددةكان

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى 

بؤ ليذنةى 
 ثةيوةنديدار

 تيَبينى

7 
ثَيشنيازةياسااااااااااا  )رير مااااااااااة 

 هةرَيمة كوردستان(بازرطانة لة
 ثازدة ماددة 86/2/8112

لة  212ك/
1/11/8112 

لة  6دانيشتنة ذمارة/
31/11/8112 

 ياساي  -1

 ر شنبري  -8

 شارةىانة -3
 ثةسةند كرا

2 
هؤشبةرةكان ياسا  )ماددة ثر ذة

ياااااااااااااةكان ى كار َيراااااااااااااارة  ة   ي
 هةرَيمة كوردستان(لة

12/11/
8112 

ثةجنا ى يةك 
 ماددة

لة  783ك/
18/2/8112 

لة  2دانيشتنة ذمارة/
4/18/8112 

 ياساي  -1

 ةندرىسااات -8
  

كؤمةآليااااة  -3
  

 ناىخؤ -4

 ثةسةند كرا

2 

ثر ذةياسااااااااااااا  )ضاك اااااااااااااز   
لةخانةنشااااااااااااينة ى موىضااااااااااااةى 

 ى  بةخشااااااااااااااااا  ىدةرمال اااااااااااااااااة
  ر( ضاك ازييةكانة

 16/18/8112  نؤزدة ماددة 
 11دانيشتنة ذمارة/

 ياساي  -1

 داراي  -8

 ثَيشمةرطة -3

 شةهيدان -4

 ناىخؤ -3

كارىباااااااااااار   -6
 ثةرلةمان 

 ثةسةند كرا



 

 

 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 ثيَشنياز

ذمارةي 
 ماددةكان

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى 

بؤ ليذنةى 
 ثةيوةنديدار

 تيَبينى

11 

ياز  ياسااااااااااااااااااااا   ثَيشاااااااااااااااااااان
)بةرةنطاربوىناااااااااااااااااااااااااااااااااااااةىة  

دنة ناااااااااااااااةى  ى رببة اضاااااااااااااااا 
هااااااااةرَيمة  لَياااااااادةرهَينراىةكان لة 

 كوردستان (

لة  7دانيشتنة ذمارة/  دة ماددة 
13/11/8112 

 ياساي  -1

سامانة  -8
 سرىشتيةكان

 ثةسند كرا

 

 

 

 

 

 
 


