
دوو و حەوتی  بەکرێگرتنی ماڵ بەپێی یاسای داواکارەکان کاتی ئامۆژگاری بۆ
 SGB XIIو  SGB II پاراستنی کۆمەڵگا

 

لەالیەن ناوەندی کار  ئارخایەنیپێویستیتان بە پێش کۆتایی پێھاتنی گرێبەستێکی نوێی کرێگرتن 
ن ھەیە بۆ خەرج و تێچووی یە کۆمە�یەتییەکایو پێوەند بنچینەییھامبۆرک یان نووسینگەی کار بۆ پاراستنی .گرووپ.کار
ھەروەھا ئێوە پێویستە لەالیەن تنەوە (بۆ نموونە، پارەی گواستنەوە و پارەی پێشەکی لەکاتی گرتنی ماڵ). ماڵ گواس

پێوەندییە کۆمە�یەتییەکان بۆ خەرج  و ناوەندی کار گرووپی.کاری.ھامبۆرگ یان نووسینگەی کار بۆ پاراستنی بنچینەیی
  .دڵنیا بکرێنەوەو تێچووی خانووە نوێیەکەتان 

 (ئێستا واژۆنەکراو) یان بەپێی پێشنیاری کرێ. دەکرێت دڵنیابوون لە پشتیوانی ماڵی یان بەپێی گرێبەستی کرێ ماڵ 

انی ناو گرێبەستی کرێ ئاخۆ زانیارییەکپێداچوونەوەیەک بکەن  واژۆکردنی گرێبەستی کرێ ماڵتکایە پیش 
و ئاخۆ ڕێکەوتنێک  کۆی کرێ ماڵتکایە سرنج بدەنە . ماڵ لەگەڵ زانیارییەکانی پێشنیاری کرێ یەکدەگرنەوە

ئەگەر دڵنیا نین، گرێبەستەکە جارێ واژۆ مەکەن، بەڵکوو  ھەیە. زیادبوونی ماوە بە ماوەی کرێ ماڵلەسەر 
  یکاری بەرپرسی الیەنەکەی تر. کارەکە بسپێرنە بریکاری بەرپرسی خۆتان یان بر

  تانە کە ماڵگواستنەوە پێویست بێت.کەگوزاری تەنیا کاتێک بەرپرسی ڕازیبوون بە ماڵگواستنەوەنووسینگەی خزمەت

 

 دەوڵەتیماڵی 

لیستەی ڕێپێدراوی لە ھەندێ دۆخی تایبەتی دا پێویستتان بە بەکرێ بگرن،  دەوڵەتیئەگەر دەتانەوێ ماڵێکی 
 ھەیە.  ەوەی بەپەلەلیستەیەکی پشتڕاستکەر لیستەیەکی بەپەلە یان، نیشتەجێبوون

 گرێدراوی قەبارەی ماڵەکەیە.بەکرێگرتن لەم دۆخانە دا 

 خوارەوە وەکوو قەبارەی گونجاو بۆ ماڵ ڕەچاو دەکرێن: قەبارانەیئەم 

ژمارەی ئەندامانی 
 بنەماڵە
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بۆ ھەر ئەندامێکی 
 زۆرتر

 
گەورەیی قەبارەی 

 ماڵ

 
50 m² 

 

 
60 m² 

 
75 m² 

 
90 m² 

 

 
105 m² 

 
120 m² 

15 m² 

 

 ھەرزان کرێماڵی 

زۆرترین نرخی خوارەوە  دەوڵەتی بەکرێ بگرن، ئەم نرخانەینە ماڵێکی  ھەرزان کرێئەگەر دەتانەوێ ماڵێکی 
 :ەاڵەی بە ژمارە ئەندامی جیاوازەوبۆ بنەم نسەرەکی کرێ ماڵ بنەڕەتی/

 

)بنەڕەتی/ سەرەکیکرێ ماڵ (کرێ ماڵی  ئەندامانی بنەماڵە یژمارە   

 یەک کەس ئۆیرۆ 373,50

 دوو کەس ئۆیرۆ 448,20



 سێ کەس ئۆیرۆ 546,75

 چوار کەس ئۆیرۆ 619,65

 پێنج کەس ئۆیرۆ 812,86

 شەش کەس ئۆیرۆ 913,42

 بۆ ھەر ئەندامێکی زیاتر ئۆیرۆ 100,56

 

ئەم نرخانە لە ھەر شوێنێک و ھەر نرخانەی سەرەوەی کرێ ماڵ، زۆرترین نرخ نیشان دەدەن. بە ھیچ جۆر  ئەو
. ئەگەر ئێوە شوێنی ھەرزانتر و گونجاو لەگەڵ ئیمکاناتی خۆتان ببیننەوە، دەتوانن ئەم شوێنە وەکوو یەک نینجێگایەک 

 بەکرێ بگرن.

اویستییەکانی دیکەتان لەبەرچاو نەگرن، کرێ ماڵی ئەگەر بەھۆی زۆربۆنی کرێ ماڵ، مەجبورن کە پێد
 .زیاتر بێتکرێ ماڵ بۆ بنەماڵەکەتان زۆرترین نرخی  ڕادەی لە داھاتووتان بە ھیچ جۆر نابێ

 تکایە تێچووی داشکاوی گەرما و کارەبا و گازیش پشتڕاست بکەنەوە.

 بەرپرسەوە.تکایە ئەگەر ھەر پرسیارێکی دیکەتان ھەیە، پێوەندی بگرن بە بریکاری 


