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 ٢٠٢٠ ڵیسا یكانیەو چاالك ییدارا یرتۆراپ
 ەیناڵسا یرتۆاپڕ کخراوڕێ ێڕیکارگ ەیستەد ت،یەفافەش ەئازادبوون ب یکخراوڕێ یواکانڕب ەل کێشەب کەو   

چاالک ییدارا گاوەه مە. بەوەکاتەوداڵب کخراوڕێ یکانییەو   یکردنێجەبێج رەس       ەل ختەج مانەکەکخراوڕێ ەن
 ەتەاڵس     ەد یواوەت ەواکاردا نۆچ ەبدات ک یش     انیپ داتەد ڵوەو ه ەوەکاتەد یاریزان یمکردنەراهەف یاس     ای

 مانەه ەب زنێبپار اندایکانەکار ەل تیەفافەش      و دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی تەبیات یرتەک، کانییەگش     ت
کارکردن  یگرنگ یکێکولتوور کەو یاریزان ەیوەوکردناڵو ب تێزێبپار تیەفافەش    دایش   ۆخ ۆیناوخەل ەوێش   

 .ربخاتەد

       

 لەسەر رێکخراوی ئازادبوون:کارگێری زانیاری 

 ٢٠١٩ی کانوونی یەکەمی ١٦ :كخراوێر یماركردنۆت رێککەتی

 ١٧٣شوقەی -١٧سلێمانی/ شەقامی سەرچنار/ جاف تاوەر/ فاتی  :كخراوێر یشانیناون

و  ڵگەی مەدەنیكۆمه كان لهنی توانا مرۆییهپێدارهس و پهكهتاكه تواناسازیكردن له :كخراوێر یكار یبوار
 .جێكردنجیبه ریكانی یاسادانان و دادوهاڵتهسهده

  azadbunorg@gmail.comو: كخراێر یلیمیئ

 ٠٧٧٠١٨٨٢٢٢٢ :كخراوێر یلیباۆم ەژمار

 www.azadbun.com   : كخراوێر یتیسا

 : فەرەیدوون حەسەن عەبدوڵاڵكخراوێر یكۆرەس یناو

 ٠٧٧٣٦٩٤١٩٧٧:كخراوێر یكۆرەس یلیباۆم ەیژمار
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كانیەرجەو خ كانەداهات ەیرخستەد ەیوەروونكردن  

 ژ
 رونکردنەوە 

  2020ساڵى 

 دینار

 داهاتەکانى رێکخراو

 62,196,000 ی رێکخراوی سااڵنەی ئەندامانو بەخشین ئابوونە ١

 سفر رابردوو ڵیسا ەل كانەداهات ەیادی: زۆك ٢

 سفر رابردوو ڵیسا ەل ییدارا ینانێ: كورتهمەك ٣

 62,196,000 کۆی گشتی داهات 
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 خەرجییەکانی رێکخراو

 بڕ بابی خەرجی ژ

 15,150,000 مووچە ١

 310,000 پاداشتی فەرمانبەران ٢

 3,142,500 خەرجی میدیای ئازادبوون ٣

 779,000  هاوکاری ٤

 8,260,750 کەل و پەل 5

 523,750 تەلەفون و ئینتەرنیت ٦

 229,500 پەراوگە ٧

 503,500 هاتووچۆ ٨

 3,158,750 خەدەماتی بینای ئۆفیس ٩

 94,000 چاکردنەوەی بینا ١٠

 35,000 چاکردنەوەی ئەلکترۆنی ١١

 939,000 خەدەکاتی ناو ئوفیس ١٢

,500501317, و چاپی کتێب تێچووی چاالکی ١٣  

 205,500 پێداویستی تری  ١٤

 50,844,750 کۆی گشتی

 

 

 

 

 11,351,250 زيادة مامةَلةكان 

 یازدە ملێۆن و سێ سەد و پەنجاو یەک هەزار و دووسەد و پەنجا دینار
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 :دارەزنەخ ەیرێژم

كاش ل یدیس       ەر قد  بانکی رێکخراو ەنێزەخ ەن ماری   یردەج ێیپەب (٣١/١٢/٢٠٢٠)تا و هەژ
یازدە ملێۆن و سێێێ سێێەد و پەنجاو یەک هەزار و دووسێێەد و پەنجا ( ١١،٣١5،٢5٠) ، بریتییە لەەناڵس  ا

 دینار.
 

كخراوێر یچاالك یرتۆراپ  

 :كوردستان یمێرەه ەل كخراوێر یكانیەچاالك -١
 تا راقێع یكوردستان یمێرەه ەل ەكراوێجەبێج ەك كخراوێر یكانیەچاالك ەل كەیەكورت

 -:ەوەخوار ەیەیوێش مەب ٣١/١٢/٢٠٢٠

 بەرواری چاالکی شوێنی چاالکی جۆری چاالکی ناوى ژ

 چاالکی

راوی ن             اڕەزایەتی رێكخ             راوی دراگەیەن               ١
  ئازادبوون

لەسەر دادگایکردنی  بەیاننامە
 نیاز عەبدوڵال

 ٢٩/٢/٢٠٢٠ 

 ٢٠/٤/٢٠٢٠ سلێمانی چاپکردن ۆڕگەن یکەڕێباو رێدل دیخال یبێکتچاپکردنی   ٢

 ٢١/٤/٢٠٢٠ سلێمانی  چاپکردن چاپکردنی کتێبی میلۆدییە کوردیەکان  ٣

لەسەر ڤایرۆسی  بەیاننامە كوردستان یكەڵخ یگشت یرا ۆب  ٤
 کۆرۆنا

 ١5/٦/٢٠٢٠ 

دروستکردنی وێبسایتێک بە  باڵوکردنەوەی هۆشیاری  5
 زمانی کوردی

 ٢٠/٦/٢٠٢٠ 

 ٢١/٦/٢٠٢٠ سلێمانی چاپکردن چاپکردنی کتێبی پەروەردە الی جۆن دیو  ٦

لە هەڵمەت    ی خۆپ     ارێزیی رێکخ    راوی ئ     ازادبوون   ٧
 ئیدارەی گەرمیان 

کەالر، خانەقین، کفری، باوەنور، کوڵەجۆ،  دابەشکردنی دەمامک
 رزگاری

٨/٧/٢٠٢٠ 

لە هەڵمەت    ی خۆپ     ارێزیی رێکخ    راوی ئ     ازادبوون   ٨
 دەربەندیخان 

دامەزراوە حکومیەکان و ناو بازاڕ و  دابەشکردنی دەمامک
 رێکخراوە نا حکومییەکان

٨/٧/٢٠٢٠ 
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هەڵمەت    ی خۆپ     ارێزیی رێکخ    راوی ئ     ازادبوون لە   ٩
 ئیدارەی راپەڕین

 ٨/٧/٢٠٢٠ رانیە، حاجی ئاوا، قەالزدی،چوار قوڕنە دابەشکردنی دەمامک

هەڵمەت      ی خۆپ      ارێزیی رێکخ      راوی ئ      ازادبوون   ١٠
 قەزای چەمچەماڵ

 

نەخۆشخانەی شەهید پێشڕەو، مەڵبەندی  دابەشکردنی دەمامک
تەندرووستی  ناحیەی تەکیەی کاکەمەند، 

ناوی مەرکەزی قەزای چەمچەماڵ، ناو 
 ناحیەی تەکیەی کامەند، ناحیەی شۆڕش

١٤/٧/٢٠٢٠ 

ئ     ازادبوون لە هەڵمەت    ی خۆپ     ارێزیی رێکخ    راوی   ١١
 هەڵەبجە

بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە،  دابەشکردنی دەمامک
شارەوانی، ناحیەی خورماڵ، ناحیەی 

 سیروان

١٤/٧/٢٠٢٠ 

بەڕێوەبەرایەتی کاروباری شەهیدان و  دابەشکردنی دەمامک هەلمەتی خۆپارێزی لە پارێزگای سلێمانی  ١٢
ئەنفالکراوان، بەڕیوەبەرایەتی پەروەردە، 

بەڕێوەبەرایەتی خانەنشنی پێشمەرگە، 
بەڕیوەبەرایەتی دەستەبەری کۆمەاڵیەتی، 

، شەقام ٢تۆماری خانووبەرە، دادنووسی/
 و شوێنە گشتیەکان

١5/٧/٢٠٢٠ 

 ٢٠/٧/٢٠٢٠  تەرجەمە وەرگێرانی کتێبی قوالیی ستراتیژی تورکیا  ١٣

شوێنە گشتییەکان، چۆمان، خەلیفان،  دابەشکردنی دەمامک هەلمەتی خۆپارێزی لە پارێزگای هەولێر  ١٤
 سۆران

٢٤/٧/٢٠٢٠ 

 /٢٣/١٠-٢٢ هەڵەبجە راهێنان خولی رۆژنامەوانی  ١5
٢٠٢١ 

لەسەر  بەیاننامە وازی رێكخراوی ئازادبوونبانگه  ١٦
دەستگیرکردنی چاالکوانانی 

 بادینان

 ١٧/١٠/٢٠٢٠ 

 ١١/١١/٢٠٢٠  بەیاننامە ۆناوخ ەڕیش ەدژ ب کێامەیپ  ١٧

 /١١/ ١5-١٤ خورماڵ راهێنان خولی رۆژنامەوانی  ١٨
٢٠٢١ 

مافەكانی مرۆڤ لە هەرێمی كوردس     تان لە نێوان و   ١٩
 تیۆر و پراكتیكدا

 ١٠/١٢/٢٠٢٠ سلێمانی پانێل

 ١٠/١٢/٢٠٢٠ سلێمانی چاپکردن نوسین بۆ پێنج کتێب پاداشتی  ٢٠

 ٢١/١٢/٢٠٢٠ نەخۆشخانەی عەلی ناجی چاالکی انینی بۆ کارمەندانی تەندرووستیپێز  ٢١

   کۆی گشتی 


