
 :(گەرەک)شوێن :بـــــــەروار:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢0م

٢0م

٢0م

٢0م

٢0م

01,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

01,500

01,500

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٨

:تێبینى 

٢٠٢١/٠١/٠٣:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ پێداویستى  ()چێشت لێنان  ()ژوور  () کە پێکهاتووە لە ٢م ()دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  ()خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین پێکهاتووە  (0)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()لە 

:ژمارەى ژوور

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

0

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

000

0/کۆى گشتى 

0

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

0ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

0

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢٠:بـــــــەروار92:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢92م

٢92م

٢3م

٢11م

٢22م

2201,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

6.259.3755,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-1

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/184

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

220,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.546,875

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

220,00046,875266,875

266,875تەنها دوو سەد و شەست و شەش هەزار و هەشت سەد و حەفتا و پێنج هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢١

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٢١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (١) کە پێکهاتووە لە ٢م (125)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١١/٢٦:بـــــــەروار126:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢155م

٢130م

٢4م

٢13م

٢0م

3021,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10155,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-2

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢١

:تێبینى 

11٢٠٢١/٠١/٢١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (3) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (5)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

377,000تەنهاسێ سەد وحەفتاو حەوت هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

302,00075,000377,000

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

302,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.575,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
برایەتى

 وارش45 ک114/2355



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٠٣:بـــــــەروار11:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢111م

٢125م

٢4م

٢11م

٢11م

2621,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10155,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-3

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
ڕاپەڕین

 وارش٤٥ ک 155/264

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

262,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.575,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

262,00075,000337,000

337,000تەنها سێ سەد وسى و حەوت هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٢

:تێبینى 

7٢٠٢١/٠١/٢٢:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢١:بـــــــەروار99:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢69م

٢75م

٢4م

٢11م

٢17م

1761,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

5155,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-4

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٥

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٠٥:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

251,000تەنها دوو سەد وپەنجا ویەک هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

176,00075,000251,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

176,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

375,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
برایەتى

 وارش٤٥ ک 114/3124



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٠:بـــــــەروار51:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢187م

٢197م

٢4م

٢13م

٢14م

4151,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10205,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-5

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٣

:تێبینى 

11٢٠٢١/٠١/٢٣:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (3) کە پێکهاتووە لە ٢م (250)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (5)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

515,000تەنهاپێنج سەد و پانزە هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

415,000100,000515,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

415,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

2100,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى  بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
سێبەردان

 اودل بریست203 1/9076



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢٣:بـــــــەروار121:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

450

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢154م

٢154م

٢4م

٢13م

٢0م

3251,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

8325,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-6

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
سێ بەردان

 اودل برست203 1/9194بیان شمس الدین محمد

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

325,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

4160,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

325,000160,000485,000

485,000تەنهاچوار سەد وهەشتا وپێنج هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٣

:تێبینى 

9٢٠٢١/٠١/٠٣:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (3) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٠٩:بـــــــەروار45:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

238.66

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢70م

٢73م

٢4م

٢11م

٢20م

1781,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

5155,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-7

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٣

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/٠٣:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

253,000تەنها دوو سەد وپەنجا وسێ هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

178,00075,000253,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

178,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

375,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/1269فرهنک عبد الستار احمد



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٠٩:بـــــــەروار46:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

238.66

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢100م

٢100م

٢8م

٢11م

٢25م

2441,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7215,000

20305,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-8

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٣

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/٠٣:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (١)ژوور  (١) کە پێکهاتووە لە ٢م (138.66)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

255,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

244,000255,000499,000

499,000تەنها چوار سەد و نەوەد و نۆ هەزار دینار: تێبینى 

1.5150,000

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

244,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

3105,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

وارش45 ک 109/1269عبد الستار احمد ولی



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/٠٩/٠٢:بـــــــەروار15:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢125م

٢135م

٢4م

٢12م

٢10م

2861,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7.5305,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-9

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/2824جمیل جور على

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

286,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

4150,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

286,000150,000436,000

436,000تەنها چوار  سەد وسى و شەش هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٤

:تێبینى 

7٢٠٢١/٠١/٠٤:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/٠٩/٠٢:بـــــــەروار14:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢112م

٢126م

٢4م

٢12م

٢12م

2661,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7.5305,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-10

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/2824چاالک على قادر

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

266,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

4150,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

266,000150,000416,000

416,000تەنها چوار  سەد وشانزە هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٤

:تێبینى 

8٢٠٢١/٠١/٠٤:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/٠٨/١٦:بـــــــەروار42:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

270

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢70م

٢75م

٢4م

٢11م

٢25م

1851,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

4.97.355,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-11

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٥

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٠٥:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

221,750تەنها دوو سەد وبیست و یەک هەزار و حەفت سەد  و پەنجا دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

185,00036,750221,750

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

185,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.536,750

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
ڕاپەڕین

 وارش٤٥ ک 151/246بدریە پیروت على



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٠:بـــــــەروار54:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢80م

٢0م

٢4م

٢12م

٢20م

1161,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7.511.255,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-12

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/808ولید عمر  حمد

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

116,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.556,250

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

116,00056,250172,250

172,250تەنها   سەد وحەفتا و دوو هەزار  و دوو سەد و پەنجادینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٥

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/٠٥:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (0)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢٤:بـــــــەروار123:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢78م

٢76م

٢4م

٢11م

٢35م

2041,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57.55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H13

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
برایەتى

 وارش٤٥ ک 114/2013محمد شریف احمد

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

204,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.537,500

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

204,00037,500241,500

241,500تەنها دوو سەد وچڵ ویەک هەزار و پێنج سەد دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٥

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٠٥:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٠٤:بـــــــەروار1:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

100

:نۆژەنکردنەوە√:زیاد کردنى نهۆم:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢76م

٢76م

٢4م

٢11م

٢6م

1731,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

5155,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-14

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٥

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٠٥:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

248,000تەنها دوو سەدو چڵ و هەشت هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

173,00075,000248,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

173,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

375,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گوندى سێ بەردان

0هیوا حسن اسود



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٠٤:بـــــــەروار6:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

450

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢178م

٢186م

٢5م

٢14م

٢38م

4211,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

11.2516.8755,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-15

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک 162/1113مرشد حمید محمد

:پارەى تێچووى  بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

421,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.584,400

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

421,00084,400505,400

505,400تەنهاپێنج سەد و پێنج هەزار  و چوار سەد  دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٦

:تێبینى 

10٢٠٢١/٠١/٠٦:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (225)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (5)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٥:بـــــــەروار79:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢159م

٢164م

٢4م

٢13م

٢14م

3541,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10205,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-16

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک162/4443شکریە خضر  سعدون

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

354,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

2100,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

354,000100,000454,000

454,000تەنهاچوار  سەد وپەنجا و چوار هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٦

:تێبینى 

9٢٠٢١/٠١/٠٦:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (4)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١١/١٩:بـــــــەروار89:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢136م

٢136م

٢4م

٢13م

٢30م

3191,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10205,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-17

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک162/4498ایهاب هاشم  عبد الرزاق

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

319,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

2100,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

319,000100,000419,000

419,000تەنهاچوار  سەد ونوزدە هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٦

:تێبینى 

7٢٠٢١/٠١/٠٦:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٠٤:بـــــــەروار4:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢75م

٢85م

٢4م

٢11م

٢20م

1951,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57.55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-18

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٦

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/٠٦:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

232,500تەنها دوو سەد وسێ و دوو هەزار و پێنج سەد دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

195,00037,500232,500

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

195,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.537,500

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/1682خالد ماجد یوسف



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٠٤:بـــــــەروار2:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

93.5

:نۆژەنکردنەوە√:زیاد کردنى نهۆم:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢71م

٢0م

٢3م

٢10م

٢6م

901,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-19

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گوندى سێ بەردان

0سوران على احمد

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

90,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

90,000090,000

90,000 دینارنەوەد  هەزارتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٧

:تێبینى 

3٢٠٢١/٠١/٠٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (93.5)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  ()نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٠٧:بـــــــەروار32:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

301.66

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢133م

٢133م

٢3م

٢10م

٢43م

3221,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

05,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-20

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گوالن

 وارش٤٥ ک 159/2585حسن یاور بابکر

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

322,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

0

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

322,0000322,000

322,000 دینارسێ سەد و بیست و دوو هەزارتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٧

:تێبینى 

7٢٠٢١/٠١/٠٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (151.66)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٠٣:بـــــــەروار12:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢120م

٢120م

٢3م

٢11م

٢6م

2601,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-21

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٠٧

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٠٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

260,000 دیناردوو سەد و شێست هەزارتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

260,0000260,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

260,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
راپەرین

 وارش٤٥ ک 155/264لیلى حسین مجید



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١١/٠١:بـــــــەروار6:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢70م

٢80م

٢3م

٢11م

٢15م

1791,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57,55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-22

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
برایەتى

114/2013مسعود غفور احمد

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

179,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1,537,5

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

179,00037,5216,500

216,500 دیناردوو سەد و شانزە هەزارو پینچ سەدتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/١٣

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/١٣:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٠٧:بـــــــەروار73:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

91.79

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢55م

٢0م

٢3م

٢10م

٢7م

751,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-24

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گوندى سىیبەردان

سروت  عزیز على

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

75,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

75,000075,000

75,000 دینارهەفتا و پێنج هەزارتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/١٣

:تێبینى 

3٢٠٢١/٠١/١٣:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (91.79)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  ()نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٠٧:بـــــــەروار73:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢70م

٢80م

٢3م

٢11م

٢15م

1791,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57,55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-22

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/١٣

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/١٣:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

216,500 دیناردوو سەد و شانزە هەزارو پینچ سەدتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

179,00037,5216,500

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

179,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1,537,5

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
سىیبەردان

24سروت  عزیز على



 :(گەرەک)شوێن ٢٠١٨/٠٤/١٧:بـــــــەروار58:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

192

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢165م

٢0م

٢3م

٢11م

٢16م

1951,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-25

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
خانزاد

 وارش٤٥ ک 143/381نبى عبدالعزیز عوال

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

195,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

195,0000195,000

195,000 دینار سەد و نەوەد و پبنج هەزارتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/١٧

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/١٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (3) کە پێکهاتووە لە ٢م (192)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  ()نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٦:بـــــــەروار87:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢75م

٢75م

٢3م

٢10م

٢12م

1751,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57.55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-26

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/١٨

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/١٨:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

212,500 دینار دوو سەد و دوانزە هەزار و پینج سەدتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

175,00037,500212,500

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

175,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.537,500

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولیرى نوى

 وارش٤٥ ک 109/928نەشوان رحمان مجید



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/١١:بـــــــەروار3:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

100

:نۆژەنکردنەوە√:زیاد کردنى نهۆم:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢0م

٢65م

٢0م

٢0م

٢0م

651,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-27

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گوندى سىیبەردان

محمد ابراهیم حسن

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

65,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

65,000065,000

65,000 دینارشیست و پێنج هەزارتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/١٨

:تێبینى 

2٢٠٢١/٠١/١٨:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ پێداویستى  ()چێشت لێنان  ()ژوور  () کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین پێکهاتووە لە  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

(). 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢٣:بـــــــەروار119:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

322.4

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢100م

٢100م

٢3م

٢11م

٢16م

2301,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57.55,000

57.55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-28

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/١٨

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/١٨:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (١)ژوور  (١) کە پێکهاتووە لە ٢م (122.40)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

75,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

230,00075,000305,000

305,000تەنها سێ سەد و پێنج هەزار دینار: تێبینى 

1.537,500

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

230,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.537,500

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
سەفین سێ

شاویس92 ک 2/29خونجە حسین محمد



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢٣:بـــــــەروار120:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

322.4

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢155م

٢155م

٢3م

٢11م

٢6م

3301,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

8125,000

8125,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-29

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/١٨

:تێبینى 

5٢٠٢١/٠١/١٨:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (١)ژوور  (١) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

120,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

330,000120,000450,000

450,000تەنها چوار سەد و پەنجاهەزار دینار: تێبینى 

1.560,000

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

330,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.560,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
سەفین سێ

شاویس92 ک 2/29سمیر بالل اسماعیل



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٠/١٩:بـــــــەروار55:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

100

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢82م

٢0م

٢4م

٢11م

٢20م

1171,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-30

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
کوندى سێبەردان

0غازى صابر عزیز

√

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

117,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

117,0000117,000

117,000تەنها  سەد وحەڤدە  هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٠

:تێبینى 

4٢٠٢١/٠١/٢٠:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (0)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢٤:بـــــــەروار122:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢46م

٢112م

٢126م

٢4م

٢11م

٢37م

3361,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-31

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٠

:تێبینى 

9٢٠٢١/٠١/٢٠:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .(1)پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

336,000تەنها سێ سەد وسى و شەش هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

336,0000336,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

336,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/1165معروف حمە رحیم صادق



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/١٣:بـــــــەروار21:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢147م

٢164م

٢4م

٢13م

٢19م

3471,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10205,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-32

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٠

:تێبینى 

9٢٠٢١/٠١/٢٠:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (3) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (4)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

447,000تەنهاچوار  سەد وچڵ و حەوت هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

347,000100,000447,000

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

347,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

2100,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک162/4482عبد الرضا عبد الباقى  عبد هللا



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٠/٠٨:بـــــــەروار26:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢60م

٢70م

٢4م

٢10م

٢15م

1591,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7.511.255,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-33

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
برایەتى

 وارش٤٥ ک 114/1737طارق عزیز حمد

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

159,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.556,250

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

159,00056,250215,250

215,250تەنها دوو سەد وپانزە هەزار و دووسەد و پەنجا دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٠

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٢٠:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٠:بـــــــەروار47:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

206.16

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢71م

٢71م

٢6م

٢9م

٢13م

1701,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10.3241.285,000

10.4515.6755,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-34

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٤

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٢٤:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (١)ژوور  (١) کە پێکهاتووە لە ٢م (106.16)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

284,800

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

170,000284,800454,800

454,800تەنها چوار سەد و پەنجا و چوار  هەزار  و هەشت  سەد دینار: تێبینى 

1.578,400

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

170,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

4206,400

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

وارش45 ک 109/1778مەریوان  نصر الدین  عابد



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/١١:بـــــــەروار16:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢145م

٢150م

٢4م

٢13م

٢16م

3281,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10205,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-35

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک162/4623ازهار حاتم هاشم

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

328,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

2100,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

328,000100,000428,000

428,000تەنهاچوار  سەد وبیست و هەشت  هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٤

:تێبینى 

9٢٠٢١/٠١/٢٤:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (4)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/١١:بـــــــەروار15:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢195م

٢172م

٢5م

٢14م

٢0م

3861,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

12.518.755,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-36

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٤

:تێبینى 

9٢٠٢١/٠١/٢٤:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (3) کە پێکهاتووە لە ٢م (250)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

479,750تەنهاچوارسەد و حەفتا و نۆ  هەزار  و حەفت سەد و پەنجا دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

386,00093,750479,750

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

386,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.593,750

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى  بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک 109/121محمد صالح حمد



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/١٨:بـــــــەروار4:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

100

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢78م

٢0م

٢4م

٢11م

٢20م

1131,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57.55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-37

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گوندى سێبەردان

0بیخاڵ عباس قادر

√

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

113,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.537,500

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

113,00037,500150,500

150,500تەنها سەد وپەنجا هەزار و پێنج سەد  دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٤

:تێبینى 

3٢٠٢١/٠١/٢٤:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (0)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢١:بـــــــەروار96:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢165م

٢165م

٢4م

٢13م

٢25م

3721,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10155,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-38

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٤

:تێبینى 

10٢٠٢١/٠١/٢٤:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (3) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (4)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

447,000تەنهاچوار  سەد وچڵ و حەوت  هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

372,00075,000447,000

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

372,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.575,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
برایەتى

 وارش45 ک114/1517عبد الرحمن جالل عزیز



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٢٠:بـــــــەروار36:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

324.51

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢108م

٢80م

٢4م

٢11م

٢15م

2181,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

6.7320.195,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-39

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
سەفین

 شاویس92 ک 2/129ماهرە حسین ابو بکر

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

218,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

3100,950

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

218,000100,950318,950

318,950تەنها سێ سەد وهەشدەهەزار و نۆ سەد  و پەنجا دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٦

:تێبینى 

4٢٠٢١/٠١/٢٦:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (0) کە پێکهاتووە لە ٢م (108)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٢٠:بـــــــەروار37:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

324.51

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢216م

٢150م

٢8م

٢12م

٢20م

4061,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

13.5240.565,000

16.0548.155,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-40

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٧

:تێبینى 

9٢٠٢١/٠١/٢٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (216.51)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (4)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

443,550

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

406,000443,550849,550

849,550تەنها هەشت سەدو چڵ و نۆ هەزار  و پێنج سەد و پەنجا  دینار /کۆى گشتى 

3240,750

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

406,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

3202,800

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
سەفین

 شاویس92ک 2/129قاسم مصطفى ابراهیم



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/١٩:بـــــــەروار32:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢89م

٢89م

٢3م

٢11م

٢33م

2251,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

6.2518.755,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-41

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/1681دلێر نجیم فتاح

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

225,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

393,750

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

225,00093,750318,750

318,750تەنها سێ سەد و هەشدە  هەزار و حەفت  سەد و پەنجا  دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٧

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٢٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (١) کە پێکهاتووە لە ٢م (125)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/١٩:بـــــــەروار6:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

87.55

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢44م

٢0م

٢3م

٢4م

٢19م

701,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-42

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گوندى سێ بەردان

0عمر سردار عثمان

√

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

70,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

70,000070,000

70,000تەنها حەفتا هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٧

:تێبینى 

3٢٠٢١/٠١/٢٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (87.55)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (0)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٢٥:بـــــــەروار7:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

98

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین1(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢66م

٢0م

٢3م

٢10م

٢م

791,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

005,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-43

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٧

:تێبینى 

3٢٠٢١/٠١/٢٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (98)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (0)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

79,000تەنها حەفتا و نۆ هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

79,000079,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

79,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

00

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

√

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گوندى سێ بەردان

0عدنان ایوب عبد هللا



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٤:بـــــــەروار71:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢159م

٢164م

٢4م

٢13م

٢10م

3501,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10205,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-44

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک162/4480ازاد عبد الکریم محمد

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

350,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

2100,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

350,000100,000450,000

450,000تەنهاچوار  سەد وپەنجا  هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٧

:تێبینى 

8٢٠٢١/٠١/٢٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (4)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٤:بـــــــەروار72:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢159م

٢164م

٢4م

٢13م

٢10م

3501,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10205,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-45

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک162/4478ازاد عبد الکریم محمد

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

350,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

2100,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

350,000100,000450,000

450,000تەنهاچوار  سەد وپەنجا  هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٢٧

:تێبینى 

8٢٠٢١/٠١/٢٧:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (200)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (4)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١١/١٨:بـــــــەروار72:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

450

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢170م

٢180م

٢5م

٢14م

٢15م

3841,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

11.2516.8755,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-46

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

8٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (225)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

468,400تەنهاچوارسەد و شیست و هەشت هەزار  و چوار سەد  دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

384,00084,400468,400

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

384,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.584,400

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى  بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش45 ک 162/1308ئومید سلیمان عباس



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢٢:بـــــــەروار109:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢80م

٢90م

٢3م

٢11م

٢20م

2041,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

6.259.3755,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-47

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (١) کە پێکهاتووە لە ٢م (125)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

250,900تەنها دوو سەد و پەنجا هەزار و نۆسەد  دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

204,00046,900250,900

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

204,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.546,900

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/403صالح مصطفى طە



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٣:بـــــــەروار62:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢80م

٢90م

٢4م

٢12م

٢20م

2061,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7.511.255,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-48

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

8٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

262,250تەنها دوو  سەد وشسیت و دوو هەزار  و دوو سەد و پەنجادینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

206,00056,250262,250

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

206,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.556,250

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/2692نور الدین نصر الدین



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٣:بـــــــەروار63:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢80م

٢90م

٢4م

٢12م

٢20م

2061,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7.511.255,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-49

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

8٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

262,250تەنها دوو  سەد وشسیت و دوو هەزار  و دوو سەد و پەنجادینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

206,00056,250262,250

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

206,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.556,250

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/2692اریان فاروق صالح



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٣:بـــــــەروار64:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢80م

٢90م

٢4م

٢12م

٢20م

2061,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7.511.255,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-50

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

8٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

262,250تەنها دوو  سەد وشسیت و دوو هەزار  و دوو سەد و پەنجادینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

206,00056,250262,250

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

206,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.556,250

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/2690رؤوف صدیق  امین



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/١٣:بـــــــەروار65:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

300

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢80م

٢90م

٢4م

٢12م

٢20م

2061,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

7.511.255,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-51

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

8٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

262,250تەنها دوو  سەد وشسیت و دوو هەزار  و دوو سەد و پەنجادینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

206,00056,250262,250

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

206,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.556,250

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/2690نرمین  عمر صادق



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٢٦:بـــــــەروار42:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢69م

٢75م

٢3م

٢10م

٢17م

1741,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57.55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-52

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

211,500 دینار دوو سەد و یانزە هەزار و پینج سەدتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

174,00037,500211,500

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

174,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.537,500

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گواڵن

 وارش٤٥ ک 159/2483حسین شهاب احمد



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٢٦:بـــــــەروار41:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

200

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢69م

٢75م

٢3م

٢10م

٢17م

1741,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

57.55,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-53

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

211,500 دینار دوو سەد و یانزە هەزار و پینج سەدتەنها / کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

174,00037,500211,500

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

174,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.537,500

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
گواڵن

 وارش٤٥ ک 159/2483احمد  عزیز رسول



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١١/٢٥:بـــــــەروار120:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

298.66

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢80م

٢90م

٢4م

٢11م

٢20م

2051,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10405,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-54

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

7٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

405,000تەنها چوار   سەد وپێنج هەزار  دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

205,000200,000405,000

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

205,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

4200,000

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/1589هاوناس عبد الرحمن مصطفى



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١١/٢٥:بـــــــەروار121:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

298.66

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢80م

٢90م

٢7م

٢10م

٢20م

2071,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

1522.55,000

10405,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-55

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (١)ژوور  (١) کە پێکهاتووە لە ٢م (150)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (3)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

312,500

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

207,000312,500519,500

519,500تەنها پێنج سەد و نوزدە هەزار و پێنج سەد دینار: تێبینى 

4200,000

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

207,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

1.5112,500

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

وارش45 ک 109/1589هاورى مصطفى عبد الکریم



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢١/٠١/٢٧:بـــــــەروار50:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

175

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢134م

٢148م

٢4م

٢13م

٢0م

2991,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

10305,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-56

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
ڕاپەڕین

 وارش٤٥ ک 157/103بناز عثمان اسماعیل

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

299,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

3150,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

299,000150,000449,000

449,000تەنها چوار سەد وچڵ و نۆ هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (1)ژوور  (2) کە پێکهاتووە لە ٢م (175)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور



 :(گەرەک)شوێن ٢٠٢٠/١٢/٢٠:بـــــــەروار93:ژمارەى رێپێدان

:ژمارەى پارچە زەوى:ناوى خاوەن موڵک

250

:نۆژەنکردنەوە:زیاد کردنى نهۆم√:دروست کردنى نوێ

√نی یەهەیە:نهۆمى ژێر زەمین2(دانە): ژمارەى نهۆم

(دینار)پارە ڕووبەریەکە

٢0م

٢70م

٢80م

٢4م

٢11م

٢20م

1851,000

(دینار)پارە (٢م)ڕووبەر (م)پانى موڵک

5155,000

:پسوولە.ژ

:بەروار

بەروار

بەروار

H-60

1(دانە): ژمارەى خانووى دروست کراو(٢م): ڕووبەرى گشتى پارچە زەوى

بەشى نەخشەدانانى بنەڕەتى// بەرێوەبەرایەتى شارەوانى سێ

فۆرمى هەژمارکردنى بڕی پارەى تێچووى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى
هەولێرى نوێ

 وارش٤٥ ک 109/813فکرى حسن صوفى

:پارەى تێچووى بینا

کۆى گشتى پارەى تێچووى بیناشوێن

ڕووبەرى نهۆمى ژێر زەمین 

ڕووبەرى نهۆمى سەر زەوى

ڕووبەرى نهۆمى یەکەم

ڕووبەرى نهۆمى سیاج

:کۆى گشتى پارەى مۆڵەتى خانووى نیشتەجێ ى 

(ستارە)ڕووبەرى نهۆمى پەردە سێر

ڕووبەرى نهۆمى بیتوونە

185,000ڕووبەرى گشتى بینا

:پارەى تێچووى شۆستە

کۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستە(م)پانى شۆستە

375,000

(دینار)کۆى گشتى پارەى تێچووى خانووکۆى گشتى پارەى تێچووى شۆستەکۆى گشتى پارەى تێچووى بینا 

185,00075,000260,000

260,000تەنها دوو سەد وشیست  هەزار دینار/ کۆى گشتى 

:بەشى ژمێریارى:بەشى ووردبین

.ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى (   ) پێکهاتووە لە ٢م (   )زیادە خانوو لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى 

نەخشەدانانى بنەڕەتى. واژووى ب

٢٠٢١/٠١/٣١

:تێبینى 

6٢٠٢١/٠١/٣١:ژمارەى ژوور

ناوخۆ لەگەڵ  (١)چێشت لێنان  (2)ژوور  (1) کە پێکهاتووە لە ٢م (100)دانە لە ژێر دروست کردن دایە بە ڕووبەرى  (١)خانوو 

ژوور لەگەڵ پێداویستى تەندروستى وە نهۆمى ژێر زەمین  (2)نهۆمى یەکەم پێکهاتووە لە ,پێداویستى تەندروستى لە نهۆمى سەر زەوى 

 .()پێکهاتووە لە 

:ژمارەى ژوور


