
تێبینیەکان و مەرجە گشتیەکان لەگەڵ ڕێنماییەکان بۆ 

:دەستنیشانکردن و گواستنەوەی پەلەوەرەکان

Notes and General Terms with Guidelines for 

Selection and Transportation of the Poultry:

Annex 1 -  ١هاوپێچی

4. The supplier (contractor) should provide a specified 

copper or plastic ring which includes a numerical serieses, 

these will be put on the selected poultry' legs by the Vet.

پێویستە ئەڵقەیەکی مس یان پالستیکی  (بەڵێندەر)دابینکەر . ٤

دیاریکراو دابین بکات کە زنجیرە ژمارەی لەسەر بێت، ئەمانە 

.ئەکرێنە قاچی پەلەوەرە هەڵبژێراوەکان  لە الیەن ڤێتێرنەریکەوە

5. The cost for the above process (providing the copper or 

plastic ring, named Vaccine of NBFH9KV, renting a hall 

for poultry, hiring a gurad or labors, and cost for feeding 

the poultry) should be undertaken by the supplier 

(contractor).

دابینکرنی ئەڵقەی مس یان )تێچووی پڕۆسەکانی سەرەوە . ٥

، بەکرێ (NBFH9KV)پالستیك، ڤاکسینی بڕوانامەداری سیانی 

گرتنی هۆڵ بۆ مانەوەی پەلەوەرەکان ،گرتنی پاسەوان یان 

لە ئەستۆی دابینکەر  (کرێکار، و خواردنی پەلەوەرەکان 

.دەبێت (بەڵێندەر)

BMZ/DKH- Livelihood Projects in 2021

Activity Type: Supply and Delivery of Poultry (Local Chicken, Geese, and Ducks) and Materials for Poultry 

Farming in Sulaymaniyah Governorate

هەندێ گوندی دەوروبەری پارێزگای :شوێنی سوودمەندەکان 

.سلێمانی

Beneficiaries Locations: Some villages around 

Sulaimaniyah governorate according to the attached list.

1. All requirements should be provided according to the 

required specifications in BOQ, and should be approved 

by a specified Vet and supervising staff from REACH.

هەموو داواکراوەکان پێویستە دابین بکرێت بە پێی ئەو . ١

تایبەتمەندیانەی کە داوە کراوا لە خشتەی کەرەستەو بڕەکەی، و 

پێویستە پەسەند بکڕێت لە الیەن ڤێتێرنەریەکی شارەزا و 

.کارمەندی سەرپەرشتیاری ڕێکخراوی ڕیچ

2. After signing the contract between REACH and 

supplier, the supplier (contractor) should collect all 

required poultry on a known date and place in 

Sulaimanyah governorate for the purpose of checking and 

selection process according to the required number and 

specifications in BOQ by the recommended Vet and 

supervising staff from REACH.

دوای واژوو کردنی گرێبەستی نێوان ڕیچ و . ٢

، دابینکەر پێویستە هەموو پەلەوەرە (بەڵێندەر)دابینکەر

داواکراوەکان لە بەروارو شوێنێکی دیاریکراوی پارێزگای سلێمانی 

کۆبکاتەوە بۆ مەبەستی پشکنین و هەڵبژاردنی ژمارە و تایبەتمەندی 

کە داوا کراوە لە خشتەی کەرەستە و بڕەکەی لە الیەن 

ڤێتێرنەریەکی شارەزا و کارمەندی سەرپەرشتیاری ڕێکخراوی 

.ڕیچ

3. After selecting the poultry by the Vet and the 

supervising staff from REACH, all poultry should be 

collected in a suitable place such as hall, for the purpose 

of taking a certified vaccine of (NBFH9KV-Triple) type, 

and after taking the vaccine the poultry should be 

quarranted for one week, during that week they will be 

monitored by the Vet and supervising staff from REACH, if 

there any diseases or deaths appeared among them, they 

should be changes by another ones by the supplier 

(contractor).

دوای هەڵبژاردنی پەلەوەرەکان لە الیەن ڤێتێرنەریەکی شارەزا . ٣

و کارمەندی سەرپەرشتیاری ڕێکخراوی ڕیچ ، پێویستە هەموو 

پەلەوەرەکان لە شوێنێکی گونجاودا وەك هۆڵ کۆبکرێنەوە ،بە 

مەبەستی وەرگرتنی ڤاکسینێکی بڕوانامەداری سیانی 

(NBFH9KV)  دوای وەرگرتنی ڤاکسینەکە دەبێت پەلەوەرەکان ،

کەرەنتینە بکرێن بۆ ماوەی یەك هەفتە، لە ماوەی ئەو هەفتەیەدا 

چاودێری ئەکرێن لە الیەن ڤێتێرنەرییەکە و کارمەندی 

سەرپەرشتیاری ڕێکخراوی ڕیچ، ئەگەر نەخۆشی یان مردن 

دەرکەوت لە ناویاندا ،پێویستە بگۆڕێن بە یەکێکی تر لە لەیەن 

.(بەڵێندەر)دابینکەرەوە 
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Item 

No.

ژمارە

Unit 

یەکە

Qty. 

بڕ

Unit Price 

IQD 

نرخی تاك بە دینار

Total Price 

IQD 

نرخی کۆ بە دینار

1

Providing and distributing of 

Hens for production of eggs: 

They should be local type, their 

ages should be between 8-11 

months old, their minimum 

weight should be 1.7 KG, 

should be fertile and hatching 

and laying 15-20 eggs/month, 

and they  should be vaccinated 

(taken all kind of the Vaccines 

needed from first day to 8 

months old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases).

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە لە :مریشکی هێلکەکەر 

جۆری کوردی بێت ،تەمەنیان 

 مانگ بیت ،بە ١١-٨لە نێوان 

کگم ١.٧الیەنی کەمەوە کێشیان 

بێت ،پێویستە بەرهەمهێن و 

 هێلکە ٢٠-١٥کڕبکەون و 

بکەن لە مانگێکدا،پێویستە 

هەموو جۆرە ڤاکسینە )کوترابن 

پێویسەکانی لە یەکەم ڕۆژی تا 

 مانگی وەرگرتبێت ،بە ٨

تایبەتی بۆ نەخۆشیەکانی 

( IBنیوکاسڵ ،گامبارۆ و 

No. 431

BOQ and Cost Estimate  لیستی خەماڵندنی کەرەستە و بڕەکەی

Item Description

وەسفی بڕگە

6. The price includes all transportation costs such as 

providing labors for loading, unloading and distribution for 

all poultry in the BOQ to the required locations in  villages 

(untill delivering to beneficiaries' hands), it also includes 

costs of hiring (owning) a storage for keeping the poultry 

between the initial selection till the transportation dates, 

and undertaking the safety of all poultry.

نرخەکان هەموو خەرجیەکانی گواستنەوە دەگرێتەوە وەك . ٦

دابینکرنی کرێکار بۆ هەڵگرتن و داگرتن و دابەشکردنی هەموو 

پەلەوەرەکان بۆ ئەو شوێنانەی کە داوا کراوە لە دەرخستەکەدا لە 

، هەروەها (هەتا گەیاندنی بە دەستی سوودمەندەکە)ناو گوندەکاندا 

نرخەکان تێچووی کرێی مەخزەن دەگرێتەوە بۆ هەڵگرتن و 

هێشتنەوەی پەلەوەرەکان لە ماوەی نێوان بەرواری هەڵبژاردن تا 

.گواستنەوەی، و پاراستن و سەالمەتی هەموو پەلەوەرەکان

7. All transportations should be in coordination with 

REACH's spervising staff and according to the portions for 

each location or villages and should be according to the 

attached list of portions (annex-2), package for each 

person (in different) contains (11 hen and 2 roosters, or 9 

shami hen and 1 rooster, or 7 female kurdish geese and 1 

male kurdish geese, or 4 female shami geese and 1 male 

shami geese, or 5 female kurdish turkey and 1 male 

kurdish turkey, or 7 female holandy duck and 1 male 

holandy duck) should start from that dedicated place from 

Sulaymaniyah  governorate  to the required locations in  

villages, and the transportation days should be according 

to the attached trip plan (annex-3) and they might not be 

done sequentially.

هەموو گواستنەوەکان پێویستە بە هەماهەنگی بێت لەگە ڵ . ٧

کارمەندی  سەرپەرشتیاری ڕیچ و بەگوێرەی بەشەکان بێت بۆ 

هەر ناوچەیەك یان گوندێك و هەروەها بەگوێرەی لیستی هاوپێچی 

 ١١)بریتین لە  (بە جیا) بێت، پاکێجەکان بۆ یەک کەس ٢ژمارە 

 کەڵەشێری ١مریشك و ٩ کەڵەشێری کوردی، یان ٢مریشك و

 قازی شامی  مێ ٤ نێر، یان ١ قازی کوردی  مێ و ٧شامی، یان 

 مراوی هۆڵەندی ٧ نێر یان ١ قەلی کوردی مێ و ٥ نێر، یان ١و

دەبێت لەو شوێنەی تەرخانکراوە لە پارێزگای  ( نێر١مێ و 

سلێمانی دەست پێبکات بۆ شوێنی داواکراو لە گوندەکاندا ،وە 

گواستەنەوەی پەلەوەرەکان پێویستە بەگوێرەی پالن ی هاوپێچ بێت 

و هەروەها ڕۆژەکانی گواستنەوە مەرج نیە بە  (٣هاوپێچ )

.سەریەکەوە بێت

8. After delivering poultry to beneficiaries hands, they will 

be monitored by REACH's supervisor staff for two days, if 

any changes or defects happened for them during that 

period, they should be changed by the contractor without 

asking for any compensations and under supervisor staff 

instructions. 

دوای گەیاندنی پەلەوەرەکان بە دەستی سوودمەندەکان، . ٨

چاودێری دەکرێن لە الیەن کارمەندی سەرپەرشتیاری ڕێکخراوی 

ڕیچ بۆ ماوەی دوو ڕۆژ ،ئەگەر هەر گۆڕانکاری یان کەم و 

کورتیەك لەو ماوەیەدا ڕوویدا ، بەگوێرەی ڕێنمایی سەرپەرشتیار 

بە بێ ئەوەی  (بەڵێندەر)پێویستە بگۆڕێت لە لەیەن دابینکەرەوە 

.دەوای هیچ قەرەبوویەك بکات
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2

Providing and distributing of 

Rooster for the above hens' 

breed: They should be local 

type, they should be able to 

crossing with hens for 

producing fertile eggs, their 

ages should be minimum 1 

year, with minimum weight of 2 

KG and they should be 

vaccinated (taken all kind of 

the Vaccines needed from first 

day to 1 year old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases).

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە لە جۆری :کەڵەشێر  

کوردی بێت ،پێویستە بپەڕێت 

لەگەڵ مریشکەکانداو 

بەرهەمێنانی هێلکەی بەپیت 

،تەمەنیان بە الیەنی کەمەوە  

یەک ساڵ بیت ،بە الیەنی 

کگم بێت ، ٢کەمەوە کێشیان 

هەموو جۆرە )پێویستە کوترابن 

ڤاکسینە پێویسەکانی لە یەکەم 

ڕۆژی تا یەک ساڵی 

وەرگرتبێت ،بە تایبەتی بۆ 

نەخۆشیەکانی نیوکاسڵ 

( IB،گامبارۆ و 

No. 76

3

Providing and distributing of 

Hens for production of eggs: 

They should be Shami type, 

their ages should be between 

8-11 months old, their 

minimum weight should be 2 

KG, should be fertile and 

hatching and laying 12-16 

eggs/month, and they  should 

be vaccinated (taken all kind of 

the Vaccines needed from first 

day to 8 months old, especially 

for Newcastle, Gamboro and 

IB diseases).

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە لە :مریشکی هێلکەکەر 

جۆری شامی بێت ،تەمەنیان لە 

 مانگ بیت ،بە ١١-٨نێوان 

کگم ٢الیەنی کەمەوە کێشیان 

بێت ،پێویستە بەرهەمهێن و 

 هێلکە ١٦-١٢کڕبکەون و 

بکەن لە مانگێکدا،پێویستە 

هەموو جۆرە ڤاکسینە )کوترابن 

پێویسەکانی لە یەکەم ڕۆژی تا 

 مانگی وەرگرتبێت ،بە ٨

تایبەتی بۆ نەخۆشیەکانی 

( IBنیوکاسڵ ،گامبارۆ و 

No. 9

4

Providing and distributing of 

Rooster for the above hens' 

breed: They should be Shami 

type, they should be able to 

crossing with hens for 

producing fertile eggs, their 

ages should be minimum 1 

year, with minimum weight of 

2.5 KG and they should be 

vaccinated (taken all kind of 

the Vaccines needed from first 

day to 1 year old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseasesd).

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە لە جۆری :کەڵەشێر  

کوردی بێت ،پێویستە بپەڕێت 

لەگەڵ مریشکەکانداو 

بەرهەمێنانی هێلکەی بەپیت 

،تەمەنیان بە الیەنی کەمەوە  

یەک ساڵ بیت ،بە الیەنی 

کگم بێت ، ٢.٥کەمەوە کێشیان 

هەموو جۆرە )پێویستە کوترابن 

ڤاکسینە پێویسەکانی لە یەکەم 

ڕۆژی تا یەک ساڵی 

وەرگرتبێت ،بە تایبەتی بۆ 

نەخۆشیەکانی نیوکاسڵ 

( IB،گامبارۆ و 

No. 1
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5

Providing and distributing of 

kurdish female geese for 

production of eggs : They 

should be local type,their ages 

should be between 8-11 

months old, their  weight 

should be 2-2.5  KG , should 

be fertile and hatching and 

laying 12-15 eggs/year, and 

they  should be vaccinated 

(taken all kind of the Vaccines 

needed from first day to 8 

months old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases).

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە :قازی مێی هێلکەکەر 

لە جۆری کوردی بێت 

 ١١-٨،تەمەنیان لە نێوان 

-٢مانگ بیت ،  کێشیان 

کگم  بێت ، پێویستە ٢.٥

-١٢بەرهەمهێن و کڕبکەون و 

 هێلکە بکەن لە ١٥

ساڵێکدا،پێویستە کوترابن 

هەموو جۆرە ڤاکسینە )

پێویسەکانی لە یەکەم ڕۆژی تا 

 مانگی وەرگرتبێت ،بە ٨

تایبەتی بۆ نەخۆشیەکانی 

( IBنیوکاسڵ ،گامبارۆ و 

No. 70

6

Providing and distributing of 

kurdish male geese  : They 

should be local type,they 

should be able to crossing with 

female for producing fertile 

eggs, their ages should be 

between 8-11 months old, their  

 weight should be 3  KG , and 

they  should be vaccinated 

(taken all kind of the Vaccines 

needed from first day to 8 

months old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases)

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە لە جۆری :قازی نێر 

کوردی بێت ،ێویستە بپەڕێت 

لەگەڵ مێیەکاندا بۆ 

بەرهەمێنانی هێلکەی بەپیت 

 ١١-٨،تەمەنیان لە نێوان 

 کگم  ٣مانگ بیت ،  کێشیان

بێت ، ،پێویستە کوترابن 

هەموو جۆرە ڤاکسینە )

پێویسەکانی لە یەکەم ڕۆژی تا 

 مانگی وەرگرتبێت ،بە ٨

تایبەتی بۆ نەخۆشیەکانی 

( IBنیوکاسڵ ،گامبارۆ و 

No. 10

7

Providing and distributing of 

female gesse for production of 

eggs :They should be Shami 

type,Their ages should be 

between 8-11 months old, their 

weight should be 4  KG , 

should be fertile and hatching 

and laying 60-70 eggs/year, 

and they  should be vaccinated 

(taken all kind of the Vaccines 

needed from first day to 8 

months old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases).

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە :قازی  مێی هێلکەکەر 

لە جۆری شامی بێت ،تەمەنیان 

 مانگ بیت ،  ١١-٨لە نێوان 

کگم  بێت ، پێویستە ٤کێشیان 

-٦٥بەرهەمهێن و کڕبکەون و 

 هێلکە بکەن لە ٧٠

ساڵێکدا،پێویستە کوترابن 

هەموو جۆرە ڤاکسینە )

پێویسەکانی لە یەکەم ڕۆژی تا 

 مانگی وەرگرتبێت ،بە ٨

تایبەتی بۆ نەخۆشیەکانی 

( IBنیوکاسڵ ،گامبارۆ و 

No. 96
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8

Providing and distributing of  

male geese  : They should be 

Shami type,they should be able 

to crossing with female for 

producing fertile eggs, their 

ages should be between 8-11 

months old, their  weight 

should be 5 KG , and they  

should be vaccinated (taken all 

kind of the Vaccines needed 

from first day to 8 months old, 

especially for Newcastle, 

Gamboro and IB diseases)

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە لە جۆری :قازی نێر 

شامی بێت ،ێویستە بپەڕێت 

لەگەڵ مێیەکاندا بۆ 

بەرهەمێنانی هێلکەی بەپیت 

 ١١-٨،تەمەنیان لە نێوان 

  کگم  ٥مانگ بیت ،  کێشیان 

بێت ، ،پێویستە کوترابن 

هەموو جۆرە ڤاکسینە )

پێویسەکانی لە یەکەم ڕۆژی تا 

 مانگی وەرگرتبێت ،بە ٨

تایبەتی بۆ نەخۆشیەکانی 

( IBنیوکاسڵ ،گامبارۆ و 

No. 24

9

Providing and distributing of 

kurdish female turkey for 

production of eggs : They 

should be local type,their ages 

should be between 8-11 

months old, their  weight 

should be 2-2.5  KG , should 

be fertile and hatching and 

laying 15-20 eggs/monthr, and 

they  should be vaccinated 

(taken all kind of the Vaccines 

needed from first day to 8 

months old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases).

دابینکردن و دابەشکردنی قەلی 

پێویستە لە :مێی هێلکەکەر 

جۆری کوردی بێت ،تەمەنیان 

 مانگ بیت ،  ١١-٨لە نێوان 

کگم  بێت ، ٢.٥-٢کێشیان 

پێویستە بەرهەمهێن و 

 هێلکە ٢٠-١٥کڕبکەون و 

بکەن لە مانگێکدا،پێویستە 

هەموو جۆرە ڤاکسینە )کوترابن 

پێویسەکانی لە یەکەم ڕۆژی تا 

 مانگی وەرگرتبێت ،بە ٨

تایبەتی بۆ نەخۆشیەکانی 

( IBنیوکاسڵ ،گامبارۆ و 

No. 120

10

Providing and distributing of 

kurdish male turkey  : They 

should be local type,they 

should be able to crossing with 

female for producing fertile 

eggs, their ages should be 

between 8-11 months old, their  

 weight should be 4  KG , and 

they  should be vaccinated 

(taken all kind of the Vaccines 

needed from first day to 8 

months old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases)

دابینکردن و دابەشکردنی قەلی 

پێویستە لە جۆری کوردی :نێر 

بێت ،ێویستە بپەڕێت لەگەڵ 

مێیەکاندا بۆ بەرهەمێنانی 

هێلکەی بەپیت ،تەمەنیان لە 

 مانگ بیت ،  ١١-٨نێوان 

  کگم  بێت ، ٤کێشیان 

هەموو )،پێویستە کوترابن 

جۆرە ڤاکسینە پێویسەکانی لە 

 مانگی ٨یەکەم ڕۆژی تا 

وەرگرتبێت ،بە تایبەتی بۆ 

نەخۆشیەکانی نیوکاسڵ 

( IB،گامبارۆ و 

No. 24
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Providing and distributing of 

Holandy female  duck for 

production of eggs : They 

should be white colo,their ages 

should be between 8-11 

months old, their  weight 

should be 4,5  KG , should be 

fertile and hatching and laying 

15-20 eggs/monthr, and they  

should be vaccinated (taken all 

kind of the Vaccines needed 

from first day to 8 months old, 

especially for Newcastle, 

Gamboro and IB diseases).

دابینکردن و دابەشکردنی 

مراوی هۆڵەندی مێی 

پێویستە ڕەنگیان :هێلکەکەر 

-٨سپی بێت ،تەمەنیان لە نێوان 

 ٤،٥ مانگ بیت ،  کێشیان ١١

کگم  بێت ، پێویستە 

-١٥بەرهەمهێن و کڕبکەون و 

 هێلکە بکەن لە ٢٠

مانگێکدا،پێویستە کوترابن 

هەموو جۆرە ڤاکسینە )

پێویسەکانی لە یەکەم ڕۆژی تا 

 مانگی وەرگرتبێت ،بە ٨

تایبەتی بۆ نەخۆشیەکانی 

( IBنیوکاسڵ ،گامبارۆ و 

No. 21

12

Providing and distributing of 

Holandy male duck : They 

should be white color ,they 

should be able to crossing with 

female for producing fertile 

eggs, their ages should be 

between 8-11 months old, their  

 weight should be 5-5,5 KG , 

and they  should be vaccinated 

(taken all kind of the Vaccines 

needed from first day to 8 

months old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases)

دابینکردن و دابەشکردنی 

پێویستە :مراوی هۆڵەندی نێر 

پێویستە ڕەنگیان سپی بێت 

،پێویستە بپەڕێت لەگەڵ 

مێیەکاندا بۆ بەرهەمێنانی 

هێلکەی بەپیت ،تەمەنیان لە 

 مانگ بیت ،  ١١-٨نێوان 

  کگم  بێت ، ٥،٥-٥کێشیان 

هەموو )،پێویستە کوترابن 

جۆرە ڤاکسینە پێویسەکانی لە 

 مانگی ٨یەکەم ڕۆژی تا 

وەرگرتبێت ،بە تایبەتی بۆ 

نەخۆشیەکانی نیوکاسڵ 

( IB،گامبارۆ و 

No. 3

13

Hiring a Vet for the purpose of 

checking, selecting and 

vaccinating of all the poultry, 

during the first day of providing 

them by the contractor until the 

final date of distribution of them 

to the beneficiaris' hands, this 

Vet will be selected by 

REACH's staff and he/she will 

be taken the instructions from 

the same team in REACH. 

دامەزراندنی دکتۆرێکی 

ڤێترنەری بۆ مەبەستی 

چێککردن و هەڵبژاردن و 

, کوتانی هەموو پەلەوەرەکان 

لە ماوەی یەکەم ڕۆژی 

دابینکردنی لە الیەن 

بەڵێندەرەوە تا کۆتا بەرواری 

دابەشکردنی بە دەستی 

سوودمەندەکە،  دکتۆرە 

ڤێترنەریەکە لە الیەن 

ستافەکانی ڕێکخراوی ڕیچەوە 

هەڵئەبژێرێت و ڕێنماییەکان لە 

هەمان تیمی ڕێکخراوی ڕیچ 

.وەرئەگرێت

L.S 1         700,000          700,000 

Duration for providing and distribution of all requirements in calendar 

days

ماوەی دابینکردن و دابەشکردنی هەموو داواکراوەکان بە ڕۆژی ڕۆژمێری    

Total cost کۆی گشتی
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