
Item NO.

 ژمارەی

کەرەستە

Item discription   وەسفی بڕگە
Unit 

یەکە

Quantity 

چەندێتی
بڕگە

1.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Adana variety type. KG 1,000

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

.گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئەدەنەی ناوخۆ بێت

1.2

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Aras variety type, 
KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئاراسی ناوخۆ بێت، 

1.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 18

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

1.4

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 18

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

2.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئاراسی ناوخۆ بێت، 

2.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 3

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

2.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 3

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

3.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

1. Adana and Aras wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                        تۆوی گەنمی ئەدەنە و ئاراس  ،پەینی کیمیای داپ و یۆریا

Location: Qaragol village /Warmawa sub-district/Sharazoor district              قەزای شارەزوور/ناحیەی وارماوا/گوندی قەرەگۆل:شوێن

       Annex-2                                                                                      ٢هاوپێچ

Beneficiaries portions for the project of: Providing and distributing agricultral input units (Wheat seeds and 

fertilizers ) for 60 families  in Sulaymaniyah governorate

 خێزان لە پارێزگای سلێمانی٦٠بۆ  (تۆوی گەنم و پەینی کیمیای  )کشتوکاڵی (بەرهەمی)دابینکردن و دابەشکردنی هاوکاری: بەشی سوودمەندەکان لە پڕۆژەی 

2. Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                               پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  

Location: Nasr village /Warmawa sub-district/Sharazoor district                        قەزای شارەزوور/ناحیەی وارماوا/گوندی نەسر:شوێن

3. Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                           پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  

Location: Arbat sub-district/Sharazoor district                                                                 قەزای شارەزوور/ناحیەی عەربەت:شوێن
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 ژمارەی

کەرەستە
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یەکە
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چەندێتی
بڕگە

3.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.
NO 3

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

3.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 3

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

4.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, 
KG 600

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

4.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 9

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

4.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 9

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

5.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Aras variety type, KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئاراسی ناوخۆ بێت، 

5.2

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2 variety type, KG 1,000

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت،٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

5.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 18

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

5.4

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 18

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

6.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Aras variety type, KG 400

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئاراسی ناوخۆ بێت، 

Location: Shanadary Nawarast village /Said Sadiq district                               قەزای سەید سادق/گوندی شانەدەری ناوەڕاست:شوێن

5. Aras and Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :       پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی  ئاراس و سلێمانی،  

Location: Maw village /Said Sadiq district                                                                                   قەزای سەیدسادق/گوندی ماو:شوێن

6. Aras and Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                 پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی  ئاراس  و سلێمانی،

Location: Maindoll village /Said Sadiq district                                                                         قەزای سەیدسادق/گوندی مایندۆڵ:شوێن

4. Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  
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6.2

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2 variety type, KG 600

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

6.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 15

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

6.4

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 15

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

7.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Aras variety type, KG 600

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئاراسی ناوخۆ بێت، 

7.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 9

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

7.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 9

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

8.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 1,400

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

8.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 21

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

8.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 21

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

9.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 1,400

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

7. Aras wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                                         تۆوی گەنمی  ئاراس  ،پەینی کیمیای داپ و یۆریا

Location: Twtaqaj village /Said Sadiq district                                                                     قەزای سەیدسادق/گوندی توتاقاج:شوێن

8. Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                             پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  

Location: Paly Hero village/Said Sadiq district                                                                    قەزای سەید سادق/گوندی پەلی هێرۆ:شوێن

9. Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  

Location: Uch Qoba village/Said Sadiq district                                                                      قەزای سەید سادق/گوندی وچ قوبە:شوێن
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 ژمارەی
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یەکە
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چەندێتی
بڕگە

9.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 21

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

9.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 21

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

10.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 400

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

10.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 6

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

10.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 6

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

11.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Aras variety type, KG 400

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئاراسی ناوخۆ بێت

11.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 6

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

11.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 6

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

12.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 400

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

12.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 6

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

Location: Kawlos  village /Said Sadiq district                                                                      قەزای سەیدسادق/گوندی کەوڵۆس:شوێن

10.Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                             پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  

Location: Chanakhchyan village/Said Sadiq district                                                     قەزای سەید سادق/گوندی چەناخچیان:شوێن

11. Aras wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                                        تۆوی گەنمی  ئاراس  ،پەینی کیمیای داپ و یۆریا

12. Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                       پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  

Location: Senajian village/Bngrd sub-district/Dwkan district                                قەزای دوکان/ناحیەی بنگرد/گوندی سێناجیان:شوێن
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Item NO.

 ژمارەی

کەرەستە

Item discription   وەسفی بڕگە
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یەکە

Quantity 

چەندێتی
بڕگە

12.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 6

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

13.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

13.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 3

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

13.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 3

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

14.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 800

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت،٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

14.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 12

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

14.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 12

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

15.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Offanto  variety type, KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

ی ناوخۆ  (گوڵ ڕەش )گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئۆفانتۆی

بێت، 

15.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 3

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

15.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 3

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

16.Offanto and Wafia wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :        و وەفیە ،پەینی کیمیای داب و یۆریا(گوڵ ڕەش)تۆوی گەنمی ئۆفانتۆ

Location: Pashkesh village/Bngrd sub-district/Dwkan district                                 قەزای دوکان/ناحیەی بنگرد/گوندی پاشکێش:شوێن

14. Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                         پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  

Location: Marga village/Bngrd sub-district/Dwkan district                                    قەزای دوکان/ناحیەی بنگرد/گوندی مەرگە:شوێن

15.Offanto wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                      پەینی کیمیای داپ و یۆریا  (گوڵ ڕەش)تۆوی گەنمی ئۆفانتۆ،

Location: Sedar village/Bngrd sub-district/Dwkan district                                         قەزای دوکان/ناحیەی بنگرد/گوندی سێدەر:شوێن

13.Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                           پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  
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Item NO.

 ژمارەی

کەرەستە

Item discription   وەسفی بڕگە
Unit 

یەکە

Quantity 

چەندێتی
بڕگە

16.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Offanto variety type, KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

ی ناوخۆ  (گوڵ ڕەش )گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئۆفانتۆی

بێت،

16.2

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Wafia  variety type, KG 600

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

گەنمەکە پێویستە لە جۆری وەفیەی ناوخۆ بێت، 

16.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 12

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

16.4

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 12

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

17.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Offanto variety type, KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

ی ناوخۆ  (گوڵ ڕەش )گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئۆفانتۆی

بێت،

17.2
Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Adana  variety type, 
KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئەدەنەی ناوخۆ بێت، 

17.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 6

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

17.4

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 6

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

18.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slemani-2  variety type, KG 400

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

 ناوخۆ بێت، ٢-گەنمەکە پێویستە لە جۆری سلێمانی

18.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 6

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

18.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 6

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

Location: Halona village/Bngrd sub-district/Dwkan district                         قەزای دوکان/ناحیەی بنگرد/گوندی هەڵۆنە:شوێن

17.Offanto and Adana wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :       و ئەدەنە ،پەینی کیمیای داپ و یۆریا(گوڵ ڕەش)تۆوی گەنمی ئۆفانتۆ

Location: Sofyan village/Bngrd sub-district/Dwkan district             قەزای دوکان/ناحیەی بنگرد/گوندی هەڵۆنە:شوێن

18.Slemani-2 wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                 پەینی کیمیای داپ و یۆریا٢-تۆوی گەنمی سلێمانی،  

Location: Kwna mara village/Bngrd sub-district/Dwkan district                قەزای دوکان/ناحیەی بنگرد/گوندی کونە مارە:شوێن
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Item NO.

 ژمارەی

کەرەستە

Item discription   وەسفی بڕگە
Unit 

یەکە

Quantity 

چەندێتی
بڕگە

19.1

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Offanto variety type, KG 200

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی 

ی ناوخۆ  (گوڵ ڕەش )گەنمەکە پێویستە لە جۆری ئۆفانتۆی

بێت،

19.2

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP 

(Di-ammonium Phosphate) , it should be Russian 

type, and should be packed in bag with capacity if 

50 kg.

NO 3

دی )داپ  (دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی سماد

، پێویستە لە جۆری روسی بێت، وە لە (ئەمۆنیۆم فۆسفات

 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠کیسی 

19.3

Providing and distributing of Chemical fertilizer-

Urea , it should be Iranian type, and should be 

packed in bag with capacity if 50 kg.
NO 3

یوریا، پێویستە  (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

 کیلۆ گرام ٥٠لە جۆری ئێرانی بێت بێت، وە لە کیسی 

هەڵگیرابێت

19.Offanto  wheat seeds , DAP and Uera fertilizers  :                                     پەینی کیمیای داپ و یۆریا(گوڵ ڕەش)تۆوی گەنمی ئۆفانتۆ،

Location: Awazhe village/Bngrd sub-district/Dwkan district                                قەزای دوکان/ناحیەی بنگرد/گوندی ئاوەژێ:شوێن
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