
پەرلەمان لە وەرزی بەهارەی ساڵی  مەت لە دانیشتنەکانیومادەبوونی حکوئا
پەرلەمانی کوردستان هەڵبژاردنی سێیەمی خولی پێنجەمی  

دانیشتن 88/ ەمان لە خولی بەهارەی ساڵی سێیەمپەرل  ژمارەی دانیشتنەکانی   

 

 ومەتی هەرێمی کوردستانوو سەرۆکی دەستەکان و الیەنەکانی تر لە حک وەزیر

 وەزیری ناوخۆ 2
  وەزیری دارایی 8
ەکانيوشتیووەزیری سامانە سر 8  
 وەزیری ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێکردن 8
 وەزیری شەهیذان و ئەنفالکراوان 8
 وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار 8
 وەزیری پالنذانان 8
 وەزیری ی کارو کاروباری کۆمەاڵیەتی 3
 وەزیری رۆشنبیری و الوان 2
شەهیذان و ئەنفالکراوانزیری وە 8  
و سەرچاوەکانی ئاو  کشتوکاڵوەزیری  8  
بازرگانی و پیشەسازی وەزیری  8  
 وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی 8
ی کارەبا وەزیر 8  
 وەزیری هەرێم بۆ کاروباری دانوستانذن 8
 وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پەرلەمان 4
رانومەنی وەزیوسەرۆکی دیوانی ئەنج 8  
ومەنی وەزیرانوسکرتێری ئەنج 8  
 سەرۆکی دەستەى وەبەرهێنان  8
ومەنی بااڵی وئەنج ييگشت ئەمینذاری 8

 خانمان 
 بریکاری وەزیری شەهیذان و ئەنفالکراوان 8
 جێگری پارێسگاری پارێسگای هەڵەبجە 8



 کۆی گشتی 92

      

کەپلەپخۆلل پبەاۆار  پسۆا  پپ نەابژیاروپرێشنیاز یاسۆاپوپرۆژە  پوپرێشۆنیاز  کۆی پرۆژە  
خلێنۆننەو  پیەکە پوپدوو  پوپپ،رەرلەمۆان پکلردسۆنا پەم پخلل پرێنجەم پاە بژاردن يسێ

پ:وپبژیارانە پکەپد رچلو پیاساد نگنانیا پلەسەرپکژاو پوپ مار  پئەوپ

 

اە بژاردن پەم پخلل پرێنجەم پیسێیاسایانە پلەپخلل پبەاار  پسا  پ ئەوپرێشنیاز
پبیپکژاو پپ(خلێنننەو  پیەکەمیا )دسنا رەرلەمان پکلر

 عێراق –رێکخستنی ئامێرەکانی چاودێری لە هەرێمی کوردستان  8
وری وانەى لە سنييهەمواری یەکەمی یاسای بە خاوەنکردنی ئەو زەو 2

ژمارە  ،عێراق –ەکان زێذەرۆییان لەسەر کراوە لە هەرێمی کوردستان يشارەوانی
 :910( ی ساڵی 3)

 بەڵگەنامە دەستنووسەکان پاراستنی  3
 عێراق –پاراستنی بەڵگەنامەی هەرێمی کوردستان  4
 پاراستنی بەڵگەنامە و ئەرشیفی نەتەوەیی لە هەرێمی کوردستان  5
ی هەموارکراو لە هەرێمی 0:91(ی ساڵی 89اکامەکان ژمارە )ی نيچاودێر 6

 عێراق  –کوردستان 
و هەموارەکانی لە هەرێمی  0:93 ( ی ساڵی87ی نەوجەوانان ژمارە )يچاودێر 7

 عێراق –کوردستان 
گەلی کوردستانی عێراق  بسربووەکان لە هەڵمەتەکانی لەناوبردنی بە کۆمەڵی 8

 :::0ی ساڵی (3ژمارە )
 9100ی ساڵی (3عێراق ژمارە ) –رێمی کوردستان ی هەيدەستەی دەستپاک 9
 عێراق –گەشتوگوزار لە هەرێمی کوردستان  81
کی پ
پگشن 

پیاساد پرێشنیاز 

 

 

 هەڵبژاردنی ەمی خولی پێنجەمییسێ یاسایانەی لە خولی بەهارەی ساڵیەئەوپرۆژ



 بۆ کراوە (خوێندنەوەی یەکەمیان) پەرلەمانی کوردستان

 عێراق –وەزارەتی کارەبا لە هەرێمی کوردستان  8

 2188ی ساڵی (3، ژمارە )دووەمی یاسای دەستەی دەستپاکی هەمواری 2

(ی ساڵی 64، ژمارە )ی پیادەکردنی یاسای بەرێوەبردنی ئەوقافهەموار 3

 عێراق –ی هەموارکراو لە هەرێمی کوردستان 8966

لە  2182ی ساڵی (78، ژمارە )بەرکارکردنی یاسای رەسمی پولی عێراقی 4

 عێراق -هەرێمی کوردستان 

، ەتی تایبیهەمواری یاسای ماف و ئیمتیازاتی کەمئەندام و خاوەن پێداویست 5

 عێراق -لە هەرێمی کوردستان  2188ی ساڵی (22ژمارە )

بەرکارکردن و هەمواری پیادەکردنی یاسای وەبەرهێنانی پیشەسازی هەردوو  6

ی هەموارکراو لە 8998(ی ساڵی 21تایبەت و تێکەاڵو ژمارە )کەرتی 

 عێراق -هەرێمی کوردستان 

ازی لە هەرێمی رەکانی بازرگانی و پیشەسوهەمواری دووەمی یاسای ژو 7

 8993ساڵی  ى(84)، ژمارە عێراق –کوردستان 

هەمواری یەکەمی یاسای وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی لە هەرێمی  8
 عێراق  –کوردستان 

لە  8984ساڵی  ى(21هەمواری پیادەکردنی یاسای بازرگانی عێراقی ژمارە ) 9

 عێرق –هەرێمی کوردستان 

 عێراق -کوردستان  نیشان و میدالیا لە هەرێمی 81

 عێراق -ەکان لە هەرێمی کوردستان کۆمپانیا ئەمنییە تایبەت 88

تۆ و شەتڵ و تۆمارکردن و پەسەندکردن و بەرهەمهێنان و هاوردەکردنی بنە 82
 عێراق -ەکان لە هەرێمی کوردستان یپارێزگاریکردن لە تەرزە کشتوکاڵی

–ی داعش لە هەرێمی کوردستان ی تایبەتمەند بە تاوانەکانیدادگای تاوانکار 83
 عێراق

کۆی 
 گشتی

 یاساسێزدە پرۆژە

 

 

 ەمی خولی پێنجەمییسێ یاسایانەی لە خولی بەهارەی ساڵیەئەو پێشنیاز
 بۆ کراوە (خوێندنەوەی دووەمیان) پەرلەمانی کوردستان هەڵبژاردنی

 عێراق -ەکان لە هەرێمی کوردستان یپاراستنی بەرهەمە خۆماڵی 8

 عێراق -تۆر و بنچینەکانی ئاو و ئاوەرۆ لە هەرێمبی کوردستان  پاراستنی 2



 -یەکان لە هەرێمی کوردستان یهاوردەکردن و فرۆشتنی بەرهەمە نەوت 3
 عێراق

 -ر لە هەرێمی کوردستان وبەڕێوەبردن و پاراستنی شوێنەوار و کەلەپو 4
 عێراق

یی تایبەت هەمواری یاسای ماف و ئیمتیازاتی کەمئەندام و خاوەن پێداویست 5

 عێراق -لە هەرێمی کوردستان  2188ی ساڵی (22ژمارە )

کۆی 
 گشتی

 یاساپێنج پێشنیازە

 

 هەڵبژاردنی ەمی خولی پێنجەمییسێ یاسایانەی لە خولی بەهارەی ساڵیەئەوپرۆژ
 بۆ کراوە (خوێندنەوەی دووەمیان)پەرلەمانی کوردستان 

 عێراق -وەزارەتی کارەبا لە هەرێمی کوردستان  8

یی تایبەت هەمواری یاسای ماف و ئیمتیازاتی کەمئەندام و خاوەن پێداویست 2

 عێراق -لە هەرێمی کوردستان  2188ی ساڵی (22ژمارە )

لە  2182ی ساڵی (78ای رەسمی پولی عێراقی ژمارە )بەرکارکردنی یاس 3

 عێراق -هەرێمی کوردستان 

بەرکارکردن و هەمواری پیادەکردنی یاسای وەبەرهێنانی پیشەسازی  4

ی 8998(ی ساڵی 21رتی تایبەت و تێکەاڵو ژمارە )هەردوو کە

 عێراق -هەموارکراو لە هەرێمی کوردستان 

کۆی 
 گشتی

 یاساچوار پرۆژە

 

ی ەمی خولی پێنجەمی هەڵبژاردنی  پەرلەمانیسێ ساڵی بریارەکانی خولی بەهارەی
 کوردستان 

ژمارەی  ز
 بریار

 بابەت

( بۆ پۆستی رێز )کمال عبدالحمید عبد الرحمندان بە بە متمانە 8 8
 کابینەی نۆیەم ،ەکانی هەرێمی کوردستانیوشتیووەزیری سامانە سر

 ژنەپێکهێنانی لی 2 2

یەکانی یژنە هەمیشەو دانانی ئەندامانی لی کێشانەوە لەکاردەست 3 3
 نپەرلەمانی کوردستا

 عێراق -ی کوردی لە هەرێمی کوردستان یرۆژی رۆژنامەگەر 4 4

وخنا یاقو( بۆ پۆستی سەرۆکی )منی ی کردنی پااڵوتنی بەرێزپەسەند 5 5



 ی مافی مرۆڤدەستە

( بۆ ی بەرێز )خالد هادی چاوشلیینوێکردنەوەی ماوەی سەرۆکایەت 6 6
 -ی دارایی هەرێمی کوردستان یسەرۆکی دیوانی چاودێر پۆستى
 عێراق

 خول درێژکردنەوەى 7 7

 ژنەپێکهێنانی لی 8 8

 هەشت بڕیار کۆی گشتی 

 

 ەهارەی ساڵیلە خولی ب پەسندکراون ئەو یاسایانەی لە پەرلەمانی کوردستان 
 سێەمی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان

ژمارەی  ز
 یاسا

 اونیشانی یاسان

 –وردستان یەکان لە هەرێمی کیپاراستنی بەرهەمە خۆماڵ 2 8
 عێراق

ەکان لە هەرێمی یهاوردەکردن و فرۆشتنی بەرهەمە نەوتی 3 2
 عێراق –کوردستان 

ی نچینەکانی ئاو و ئاوەرۆ لە هەرێمپاراستنی تۆر و ب 4 3
 عێراق –کوردستان 

ر لە هەرێمی وبەڕێوەبردن و پاراستنی شوێنەوار و کەلەپو 5 4
 عێراق –کوردستان 

 عێراق -هەرێمی کوردستان  وەزارەتی کارەبا لە 6 5

انەى لە یهەمواری یەکەمی یاسای بە خاوەنکردنی ئەو زەوی 7 6
ەکان زێدەرۆییان لەسەر کراوە لە هەرێمی یوری شارەوانیوسن

 2189ی ساڵی (3، ژمارە )عێراق –کوردستان 

هەمواری یاسای ماف و ئیمتیازاتی کەمئەندام و خاوەن  8 7

لە هەرێمی  2188ی ساڵی (22یی تایبەت ژمارە )پێداویست

 عێراق –کوردستان 

ی (78ای رەسمی پولی عێراقی ژمارە )بەرکارکردنی یاس 9 8

 عێراق -لە هەرێمی کوردستان  2182ساڵی 

بەرکارکردن و هەمواری پیادەکردنی یاسای وەبەرهێنانی  81 9

(ی 21، ژمارە )پیشەسازی هەردوو کەرتی تایبەت و تێکەاڵو

 عێراق -راو لە هەرێمی کوردستان ی هەموارک8998ساڵی 

 یاسا دە کۆی گشتی 



 

 

ەمی خولی پێنجەمی پەرلەمانی یکۆی ئەو پرسیارانەی لە خولی بەهارەی ساڵی سێ

استەی الیەن پەرلەمانتارانەوە ئار  ووسراو و زارەکی لەشێوەی نبە  ،کوردستان

 مەتی هەرێمی کوردستان کراونوحکو

 8323/ یی پرسیارەکانکۆی گشت -

  8897/پرسیارانەی وەاڵمیان دراوەتەوەو ئە -

 826/ ەو پرسیارانەی وەاڵمیان نەهاتووەئ -

 

ی خولی بەهارەی سالێ سێەمی خولی پێنجەمی هەڵبژاردنی  یئاماری گشت

 38/7/2128تاوەکو  8/3/2128ێکەوتی لە ر   پەرلەمانی کوردستان

 ژمارە  بابەت 

 88 ژمارەی دانیشتن

و سەرۆکی  ئامادەبوونی وەزیر
مەتی ودەستەکان و الیەنەکانی تر لە حکو

 هەرێمی کوردستان

29 

یاسایانەی لە خولی بەهارەی پێشنیازە ئەو
ەمی خولی پێنجەمی یسالێ سێ
پەرلەمانی کوردستان  هەڵبژاردنی

 خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ کراوە

81 

یاسایانەی لە خولی بەهارەی ۆژەپر   ئەو
یەمی خولی پێنجەمی سالێ سێ

ەرلەمانی کوردستان پهەڵبژاردنی 
 خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ کراوە

83 

یاسایانەی لە خولی بەهارەی ۆژەپر   ئەو
ەمی خولی پێنجەمی یسالێ سێ
پەرلەمانی کوردستان  هەڵبژاردنی

 خوێندنەوەی دووەمیان بۆ کراوە

4 

یاسایانەی لە خولی پپێشنیازە ئەو
بەهارەی سالێ سێەمی خولی پێنجەمی 

نی کوردستان هەڵبژاردنی  پەرلەما

5 



 خوێندنەوەی دووەمیان بۆ کراوە

 8 بریارەکان
 9 یاساکان
 82 فەرمان 

 8323 و و زارەکیوسراپرسیاری ئەندامان نو

 8897 ئەو پرسیارانەی وەاڵمیان دراوەتەوە

 826 ئەو پرسیارانەی وەاڵمیان نەهاتووە

ومەتی ئامادەبوونی وەزیرانی حکو
 پەرلەمان ەکانییژنە هەمیشەیهەرێم لە لی

87 

و  ئامادەبوونی سەرۆکی دەستە
ومەتی ەکانی حکویێوەبەرە گشتیبەر  

 ەکانی پەرلەمانیژنە هەمیشەیهەرێم لە لی

27 

 

 


