
No of Agricultral 

Inputs(Kg)

No of 

beneficiaries
Type of Agricultral Inputs Location

ژمارەی هاندانە 

کشتوکاڵیەکان بە کغم

ژمارەی 

سوودمەندەکان
جۆری هاندانە کشتوکاڵیەکان شوێن

1,000

Providing and distributing wheat seeds for plantingwheat 

seeds should be local Adana variety type

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە 

جۆری ئەدەنەی ناوخۆ بێت

200

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Aras variety type               

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە

جۆری ئاراسی ناوخۆ بێت

400

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slameni-2 variety type   

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە

 ناوخۆ بێت٢-جۆری سلێمانی

1,200

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP (Di-

ammonium Phosphate)      دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی 

دی ئەمۆنیۆم فۆسفات)داپ  (سماد )

1,200
Providing and distributing of Chemical fertilizer-Urea   

یوریا (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

No of Agricultral 

Inputs(Kg)

No of 

beneficiaries
Type of Agricultral Inputs Location

ژمارەی هاندانە 

کشتوکاڵیەکان بە کغم

ژمارەی 

سوودمەندەکان
جۆری هاندانە کشتوکاڵیەکان شوێن

1,600

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Aras variety type               

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە

جۆری ئاراسی ناوخۆ بێت

5,400

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slameni-2 variety type      

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە

 ناوخۆ بێت٢-جۆری سلێمانی

Second day                                                                                                                             ڕۆژی دووەم          

Bardashany 

Nawarast,Maw,Maindoll,Twt

aqaj,Paly Hero,Uch 

Qoba,Chanakhchyan,Kawlo

s villages/Said Sadiq 

District  /Sulaymaniyah 

Governorate                        

                                             

 گوندەکانی بەردەشانی       

 ناوەڕاست،ماو،مایندۆڵ،توتاقاج،پەلی

 هێرۆ،وچ قوبە،چەناخچیان و کەوڵۆس/

/ پارێزگای سلێمانی/قەزای سەید سادق

35

8

First day                                                                                                                                       ڕۆژی یەکەم          

Qaragol,Nasr 

villages/Warmawa sub-

district /Sharazoor District 

and Arbat sub-district 

/Sulaymaniyah 

Governorate                        

 گوندەکانی                     

قەزای/قەرەگۆل،نەسر ناحیەی وارماوا  

 شارەزوور و ناحیەی

پارێزگای سلێمانی/عەربەت

Annex-3                                                                                                                                    ٣هاوپێچی  

Activity Name : Providing  and distributing Agricultral Input units ( Wheat seeds and fertilizers ) for 60 families 

Location :Some villages around Sulaymaniyah Governorate

Transportation days should be according to below schedule: 

ڕۆژەکانی گواستنەوە دەبێت بە پێی ئەم خشتەیەی خوارەوە بێت
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5,250

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP (Di-

ammonium Phosphate)  دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی 

دی ئەمۆنیۆم فۆسفات)داپ  (سماد )

5,250
Providing and distributing of Chemical fertilizer-Urea     

یوریا (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

No of Agricultral 

Inputs(Kg)

No of 

beneficiaries
Type of Agricultral Inputs Location

ژمارەی هاندانە 

کشتوکاڵیەکان بە کغم

ژمارەی 

سوودمەندەکان
جۆری هاندانە کشتوکاڵیەکان شوێن

200

Providing and distributing wheat seeds for plantingwheat 

seeds should be local Adana variety type

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە 

جۆری ئەدەنەی ناوخۆ بێت

800

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Offanto variety type            

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە

ی ناوخۆ بێت (گوڵ ڕەش )جۆری ئۆفانتۆی

1,800

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Slameni-2 variety type        

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە

 ناوخۆ بێت٢-جۆری سلێمانی

600

Providing and distributing wheat seeds for planting , 

wheat seeds should be local Wafia variety type             

 دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی گەنم بۆ چاندن، تۆوی گەنمەکە پێویستە لە

جۆری وەفیەی ناوخۆ بێت

2,550

Providing and distributing of Chemical fertilizer DAP (Di-

ammonium Phosphate)   دابینکردن و دابەشکردنی پەینی کیمایی 

دی ئەمۆنیۆم فۆسفات)داپ  (سماد )

2,550
Providing and distributing of Chemical fertilizer-Urea      

یوریا (سماد)دابینکردن ودابەشکردنی پەینی کیمایی 

Third day                                                                                                                                       ڕۆژی سێیەم          

Senajian 

,Pashkesh,Marga,Sedar,Ha

lona,Sofyan,Kwna Mara 

,Awazhe villages/Bngrd 

sub-district /Dwkan District 

/Sulaymaniyah 

Governorate                        

                                             

 گوندەکانی       

سێناجیان،پاشکێش،مەرگە،سێدەر،هاڵۆنە

 / سۆفیان،کونە مارە و ئاوەژێ 

قەزای/ناحیەی بنگرد   

پارێزگای سلێمانی/وارماوا

Bardashany 

Nawarast,Maw,Maindoll,Twt

aqaj,Paly Hero,Uch 

Qoba,Chanakhchyan,Kawlo

s villages/Said Sadiq 

District  /Sulaymaniyah 

Governorate                        

                                             

 گوندەکانی بەردەشانی       

 ناوەڕاست،ماو،مایندۆڵ،توتاقاج،پەلی

 هێرۆ،وچ قوبە،چەناخچیان و کەوڵۆس/

/ پارێزگای سلێمانی/قەزای سەید سادق

35

17
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