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1 Site preparation ئامادەکردنی شوێنی کارکردن

1.1

Surveying channel and the farming plots, design new profile and 

comparing with the excesting profile and the drawings, making 

notes on the filling and cleaning work changes, Providing and 

fixing sign board (1.5x2.0m) with (1/2'') square galvanized  frame 

cover plate 0.8mm thick and flex sticker, columns pipes 4''x4'', 

3mm thick and 2.5m height, according to the Supervisor Engineer 

instructions.

ڕووپێوکردنی جۆگەکە و ئاسنی زەویە بەراوەکان، دروستکردنی 

پرۆفاییل نوێ و بەراوردکردنی لەگەڵ پرۆفایل و نەخشەکاندا و 

تێبینیکردنی هەر گۆڕانکاریەك لە پڕبوونەوە یان جۆماڵکردنی 

جۆگەکە ڕووی دابێت، دابینکردن و دانانی بۆردی ناونیشانی 

م دروستبکرێت لە چوارچێوەی (٢*١.٥)پڕۆژەکە بە پێوانەی 

 ملم لەگەڵ فلێکیس لەزگە، ٠،٨ ئینج و پلێنی ١/٢گەڵڤەنایزی 

ملم هەروەها ٣ ئینج و ٤*٤قاچی هەبێت بە بۆری چوارگۆشەی 

.م٢.٥بەرزی 

1.2
Checking marked (B.M) and installing new  (B.M), according to the 

Supervisor Engineer instructions.

ێ ڕێنمانی  (B.M)و دانانی  (B.M)چێککردنەوەی   
ی نوێ بە پنێ

.ئەندازیاری سەرپەرشتیار

1.3

Facilitating to provide water to all the planted plots and farms in 

need of water in the period ofproject  implementation.
نەی کە 

ا
ئاسانکاری بۆ گەیاندنی ئاو بۆ ئەو باخ و کشتوکاڵ

.پێویستیان بە ئاو هەیە لە کانی جێبەجێکردنی پڕۆژەکەدا

2

Construction of water Offtake at the start point of the channel 

according to the Supervisor Engineer instructions.
لە سەرەتای جۆگەکە بە پنێ   (Offtake)دروستکردنی وەرگری ئاو 

نەخشە و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

ەمەگروون- گوندی سوسێ ی سەروو: شوێنی پرۆژە - قەزای دووکان- ناحیەی پیر
ی

پارێزگای سلێمان

REACH Organization

Project name: Construction of Irrigation Channel

Location: Susey Sarw village- Piramagroon sub-district- Dukan district- Sulaimanyah governorate 

HIA-Qudra2 Project-2021

 جۆگەی ئاودێری: ناوی پرۆژە
ی

دروستکردن

-Annex -1-١-هاوپێچ 

خشتەی ژمارەو تایبەتمەندی بڕگەکانی پڕۆژەکە

BOQ and cost estimate (for tendering):

L.S

کۆ
1
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2.1

Excavation:  excavating any type of excavation in (soil or rock) for 

the Offtake according to the design profile,the price includes 

removing all the non used materials and residuals. it also includes 

laying suitable soil with good compaction in layers (20)cm 

thickness under the concrete base,according to the Supervisor 

Engineer instructions.

 (گڵ یان بەرد)هەڵکەندن لەهەر جۆرە هەڵکەندنێك :- هەڵکەندن

بۆ وەرگری ئاو بە گوێرەی نەخشەی هاوپێچ، نرچی ئەم بڕگەیە 

او و قوڕ و لیتەیەك دەگرێتەوە  البردنی هەر جۆرە گڵێیک نەویستی

 گونجاو بە چینی 
ا

 سم ئەستوور بە ٢٠لەگەڵ پڕکردنەوە  بە گڵ

ین کوتانەوە و پاککردنەوە لەژێر کۆنکرێنی بنکە، بەپنێ   باشتی

.نەخشەی هاوپێچ و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

L.S

کۆ
1

2.2

Supplying material and Casting reinforced concrete (fc=21MPa) 

for the base of Offtake on the laying thick sheet nylon by using 

good wood shuttering to get smooth surface, the price includes 

making joint every (5) m.l and filling it with cement-sand mortar 

(1:3),Fixing (water stopper)  18 cm width galvanized sheet plate 

gauge 18) between joints in the base and wall,according to the 

design profile and Supervisor Engineer instructions.

دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێنی شیشبەند بە 

ی  ی  
لەسەر  (Offtake)بۆ بناغەی وەرگری ئاو  (٢١Mpa)هتێ

چینێك نایلۆنی ئەستوور لەگەڵ بەکارهێنانی قاڵنی باش بۆ پێدانی 

نرچی ئەم بڕگەیە دروستکردنی کشانەجۆینت لە )ڕوویەیک ساف و 

ی لم و  (٣:١)دا و پڕکردنەوەی بە موونەی (د. م٥)هەموو 

لە جۆری پلێنی  (Water stopprt)ئاوبڕ)چیمەنتۆ و دانانی 

 سم بۆ جۆینتەکان و نێوان ١٨ بە پانی ١٨گەڵڤەنایزی گێچی 

بە پنێ  نەخشەی هاوپێچ و ڕێنمانی  (بناغە و دیوار دەگرێتەخۆ

.ئەندازیاری سەرپەرشتیار

    M³ 

³م   
4

2.3

Supplying material and Casting reinforced concrete (fc=21MPa) 

for the wall of Offtake on the laying thick sheet nylon by using 

good wood shuttering to get smooth surface,(the price includes 

making joint every (5) m.l)  and filling it with cement-sand mortar 

(1:3), according to the design profile and Supervisor Engineer 

instructions.

دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێنی شیشبەند بە 

ی  ی  
لەسەر  (Offtake)بۆ دیواری وەگری ئاو  (٢١Mpa)هتێ

چینێك نایلۆن بەکارهێنانی قاڵنی باش بۆ پێدانی ڕوویەیک ساف، 

دا (د. م٥)نرچی ئەم بڕگەیە دروستکردنی کشانەجۆینت لە هەموو )

ی لم و چیمەنتۆ بۆ دیوار  (3:1)و پڕکردنەوەی بە موونەی 

بە پنێ  نەخشەی هاوپێچ و ڕێنمانی ئەندازیاری  (دەگرێتە خۆ

.سەرپەرشتیار

    M³   

³م  
2

2.4

Providing and fixing steel slide of the start point of structure 

having dimensions of (0.4*0.6)m for plate and (0.8*0.6)m for 

frame,the price includes painting two layers of unti-rust and three 

layers of oil paint, according to the  design drawings and 

Supervisor Engineer instructions. 

کردنی دەرگای ئاسنی سکە لە سەرەتای  دابینکردن و جێگت 

م (٠،٨*٠،٦)م بۆ پلێت و (٠،٤*٠،٦)دامەزراوەکە بە ئەندازەی  

ی بۆیاچی  بۆ چوارچێوە، نرچی ئەم بڕگەیە بۆیاخکردن بە دوو چی 

ی بۆیەی ڕۆنی دەگرێتەوە، بە پنێ  نەخشەو  دژە ژەنگ و سێ چی 

.ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

no.

دانە
2
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2.5

Rip-rap for Offtake structure using local stone (weight=50 kg)  the 

work includes casting plain concrete 10cm thick, after that 

covering the layer with cement sand mortar (1:3),according to the  

 design drawings and Supervisor Engineer instructions. 

بۆ بەردەم دامەزراوەکە  بەو شێوەیەی  (Rip-Rap)بەردڕێژکردنی 

 (کگم٥٠)کە لە نەخشەکاندا هاتووە بەردی ناوچەکە کە کێیسی لە 

 ئاسانی بە ئەستووری 
 (سم10)کەمتی نەبێت وە تێکردنی کۆنکرینی

لە چینی ژێرەوە، پاشان ڕووپۆشکردنی چینەکە بە موونەی 

.ی لم و چیمەنتۆ و بە پنێ  ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار(٣:١)

     M²  

²م   
5

3

Lining concrete for the canals in station (0+00) to (0+130) for 

Kharmanan canals and(0+00) to (0+200) for Grdi Doman in station 

(0+00) to (0+180) for Baxcha canal and constructing a cleaning 

manhole and field outlets according to the  design drawings and 

Supervisor Engineer instructions. 

بۆ  (٠٠+٠)ناوپۆشکردنی جۆگەکە بە کۆنکرێت لە وێستگەی 

بۆ ( ٢٠٠+٠))بۆ ( ٠٠+٠)بۆ جۆگەی خەرمانان و  (١٣٠+٠_

بۆ جۆگەی  (١٨٠+٠)بۆ  (٠٠+٠)گردی دۆمان لە وێستگەی 

 پاککردنەوە و شەلەگەکان بە 
ا

باخچە لەگەڵ دروستکردنی مەنهۆڵ

.پنێ  نەخشە و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

3.1

Excavation (any type of excavation in soil and rock) for the canal 

according to the design profile, end escape and field outlet 

structure, price includes laying suitable soil with good compaction 

in layers (20)cm thickness under the concrete base, and 

construction of (Berm) according to the Supervisor Engineer 

instructions.

بۆ (هەموو جۆرە هەڵکەندنێك لە گڵ یان بەرد:-  هەڵکەندن  

او و  جۆگەکە، نرچی ئەم بڕگەیە البردنی هەر جۆرە گڵێیک نەویستی

 گونجاو و بە
ا

 قوڕ و لیتەیەك دەگرێتەوە لەگەڵ پڕکردنەوە بە گڵ

م لەمالو الی (سم٢٠)چینی   
ئەستوور و  دروستکردنی بتێ  

ین کوتانەوە و پاککردنەوە و ڕێکخستنی  جۆگەکە لەگەڵ باشتی

 کۆتانی شەلەگەکان بە پنێ  نەخشەو ڕینمانی ئەندازیاری
 بەسی

سەرپەرشتیار

     m.l       

د.م
570

3.2

Supplying material and Casting reinforced concrete (fc=21MPa) 

with BRC 6mm @15*15 cmm c/c for the base of  canal and field 

outlet structures, end escape, by using good wood shuttering to 

have a fair face, the price includes making joint every (4) m.l and 

filling it with cement-sand mortar (1:3),Fixing (water stopper)  18 

cm width galvanized sheet plate gauge 18) between joints in the 

base, and fixing pipe filter any where requested by Supervisor 

Engineer.

دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێنی شیشبەند بە 

ەی  (١٥*١٥)بە پێوانەی  (BRC)شییسی  بۆ  (ملم٦)سم و تت 

ی  ی  
مێگاپاسکاڵ لەسەر نایلۆنێیک  (٢١)بناغەی جۆگەکە بە هتێ

ئەستووری زۆر باش بە بەکارهێنانی قاڵنی باش بۆ ئەوەی ڕوویەیک 

نرچی ئەم بڕگەیە دروستکردنی کشانەجۆینت )ساف وەربگرێت، 

ی لم و (٣:١)دا و پڕکردنەوەی بە موونەی (د. م٤)لە هەموو 

لە جۆری پلێنی  (Water stopper)ئاوبڕ)چیمەنتۆ و دانانی 

سم وە بە پنێ  نەخشە و ڕێنمانی ١٨ بە پانی ١٨گەڵڤەنایزی گێچی 

.ئەندازیاری سەرپەرشتیار

    M³    

³م  
110
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3.3

Supplying material and casting concrete (21MPa) for wall of the 

canal and field outlet structures, by using good wood shuttering 

to get smooth and straight surface, price includes making joint 

each (4)m.l and filling it with cement-sand mortar (3:1) ,Fixing 

(water stopper)  18 cm width galvanized sheet plate gauge 18) for 

between base and walls according to the Supervisor Engineer 

instructions.

 ئاسانی بەو 
دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێنی

ی  ی  
مێگاپاسکاڵ  (21)شێوەیەی کە لە نەخشەکاندا هاتووە بە هتێ

بۆ دیواری جۆگەکە بە بەکارهێنانی قاڵنی باش بۆ ئەوەی ڕوویەیک 

نرچی ئەم بڕگەیە دروستکردنی کشانەجۆینت لە )ساف وەربگرێت 

ی لم و (٣:١)دا و پڕکردنەوەی بە موونەی (د. م4)هەموو 

لە جۆری پلێنی  (water stopper)ئاوبڕ )چیمەنتۆ و دانانی 

ێ   سم بە پنێ  نەخشەو ڕێنمانی ١٨ بە پانی ١٨گەڵڤەنایزی گێچی

.ئەندازیاری سەرپەرشتیار

    M³   

³م   
87

3.4

Supplying and Fixing (water stopper)  18 cm width galvanized 

sheet plate gauge 18) for between  base and walls,according to 

the supervisor Engineer instructions.

لە جۆری پلێنی  (Water stoppr)دابینکردنی واتەر ستۆپەر 

سم بۆ نێوان بناغە و دیواری ١٨ بە پانی ١٨گەڵڤەنایزی گێچی 

.جۆگەکە بە پنێ  نەخشە و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

    m.l      د.م 1,080

3.5

Providing and fixing steel slide gates by dimension (0.3*0.4)m. for 

the plate and (0.3*0.7)m. for the frame, the price includes 

painting two layers unti-rust and three layers oil paint, according 

to the  design drawings and Supervisor Engineer instructions. 

کردنی دەرگای ئاسنی سالید بە ئەندازەی  دابینکردن و جێگت 

م بۆ چوارچیوە، نرچی ئەم (٠،٧*٠،٣)م بۆ پلێت و (٠،٤*٠،٣)

ی  ی بۆیاچی دژە ژەنگ و سێ چی  بڕگەیە بۆیاخکردن بە دوو چی 

بۆیەی ڕۆنی دەگرێتەخۆ، بە پنێ  نەخشەو ڕێنمانی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار

no.

دانە
30

3.6

Providing and fixing steel slide gates by dimension (0.4*0.4)m. for 

the plate and (0.4*0.7)m. for the frame in the beginning of Grdi 

Doman branch and in station (0+20), the price includes painting 

two layers unti-rust and three layers oil paint, according to the  

design drawings and Supervisor Engineer instructions.

کردنی دەرگای ئاسنی سالید بە ئەندازەی  دابینکردن و  جێگت 

بۆ  (م بۆ چوارچێوە (٠،٧*٠،٤)م بۆ پلێت و (٠،٤*٠،٤)

ی جۆگەی (٢٠+٠)سەرەتای لقی گردی دۆمان و وێستگەی 

ی بۆیاچی دژە  خەرمانان، نرچی ئەم بڕگەیە بۆیاخکردن بە دوو چی 

ی بۆیەی ڕۆنی دەگرێتەخۆ، بەپنێ  نەخشەو ڕێنمانی  ژەنگ و سێ چی 

.ئەندازیاری سەرپەرشتیار

no.

دانە
2

3.7

Providing necessary materials to construct (Rip-Rap) using stones 

and covering the layer with cement sand mortar (1:3) above a 

layer of plain concrete (1:2:4) 5cm thick at the end  of field outlets 

according to the  design drawings and Supervisor Engineer 

instructions. 

بە  (Rip-Rap)ذابینکردنی کەرەستەی پێویست و دروستکردنی 

 ئاسانی  (٣:١)لم /بەردو مونەی چیمەنتۆ
لەسەر چینێك کۆنکرێنی

ێ (٥)بە ئەستووری  (٤:٢:١) سم لەبەردەم شەلەگەکاندا بە پنێ 

.نەخشەی هاوپێچ و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

    M²  

²م  
30
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4

Construction of two flood passages at the start point of  the 

channel (Bakhcha Gawra & Grdi Doman) at the station (0+120)
دروستکردنی دوو پردی پەڕینەوەی الفاو لە سەرەتای جۆگەی 

(١٢٠+٠)باخچەگەورە و جۆگەی گردی دۆمان لە وێستگەی 

4.1

Excavation and backfilling):  excavating any type of excavation in 

(soil or rock),the price includes removing all the non used 

materials and residuals. It also includes laying  clean suitable soil 

with good compaction and leveling to lay the pipe,according to 

the Supervisor Engineer instructions.

هەڵکەندن لەهەر جۆرە هەڵکەندنێك:-  ەلکەندن و پڕکردنەوە  

ا (گڵ یان بەرد) نرچی ئەم بڕگەیە البردنی هەر جۆرە گڵێیک نەویستی  

 پاك لە بەرد
ا

 و قوڕ ق لیتەیەك دەگرێتەوە لەگەڵ پڕکردنەوە بە گڵ

 و پاککردنەوە و کوتانەوە و ڕێکخستنی جۆگەکە بۆ دانانی بۆریەکە

.بە پنێ  نەخشەی هاوپێچ و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

no.

دانە
2

4.2

Providing necessary materials to cast and pour reinforced 

concrete (strength= 21 Mpa) using good wood shuttering for the 

base of the passage (the price includes installing  galvanized plate 

as water stopper, gauge=18mm, 18 in width) according to the 

Supervisor Engineer instructions.

دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێنی شیشبەند بە 

ی  ی  
 مێگاپاسکال بە بەکارهێنانی قاڵنی باش بۆ بناغەی ٢١هتێ

لە  (Water stopper)نرچی ئەم بڕگەیە دانانی ئاوبڕ )پردەکە 

بە  (سم دەگرێتەخۆ١٨ بە پانی ١٨جۆری پلێنی گەڵڤەنایزی گێچی 

.پنێ  نەخشە و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

    M³  

³م  
10

4.3

Providing necessary materials to cast and pour reinforced 

concrete (strength= 21 Mpa) using good shuttering for the wall of 

the passage to have a fair face according to the Supervisor 

Engineer instructions.

دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێنی شیشبەند بۆ 

ی  ی  مێگاپاسکاڵ بە بەکارهێنانی قاڵنی ٢١دیواری پردەکە بە هت 

 ڕێک و بە پنێ  نەخشەو 
ی
باش بۆ بەدەستهێنانی ڕوویەیک ساف

.ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

   M³    

³م
10
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4.4

Rip-rap for upstream and downstream of the structure using local 

stone (weight=50 kg)  the work includes casting plain concrete 

5cm thick, after that covering the layer with cement sand mortar 

(1:3),according to the  design drawings and Supervisor Engineer 

instructions. 

 سەرەتا و کۆتانی دامەزراوەکە لەسەر چینێك 
بەردڕێژکردنی بەسی

 ئاسانی بە ئەستووری 
 سم بەو شێوەیەی کە لە ٥کۆنکرێنی

 (کگم٥٠)نەخشەکاندا هاتووە بە بەردی ناوچەکە کە کێیسی لە 

کەمتی نەبێت وە پاشان ڕووپۆشکردنی چینەکە بە موونەی 

.ی لم بە پنێ  ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار(٣:١)

     M²   

²م 
30

5
Construction of (2) vehicle passages over the irrigation channel in 

different stations

پردی پەڕینەوەی ئۆتۆمبیل بەسەر جۆگەکەدا لە  (٢)دروستکردنی 

.وێستگە جیا جیاکان

5.1

Providing all the required materilas and casting reinforced 

concrete (strength=21 Mpa) for 28 days for the base and the pipe 

surroundings , above a nylon sheet layer using good wood 

shuttering to have a fair face according to the Supervisor Engineer 

instructions. 

دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێنی شیشبەند بە 

ی  ی  
بۆ بناغە و دەوروبەری  ( ڕۆژی٢٨)بۆ تەمەنی  (٢١Mpa)هتێ

بۆریەکە لەسەر چینێك نایلۆنی ئەستوور لەگەڵ بەکارهێنانی قاڵنی 

ێ نەخشەی هاوپێچ  باش بۆ ئەوەی ڕوویەیک ساف وەربگرێت بە پنێ 

.و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار

    M³  

³م   
8

5.2

Laying  corrugated double wall polyethyline pipe (Corrugated 

HDPE pipe size 600mm diameter, 32KN/m2) the price includes 

providing all the fitting accessories (elbow, tee shape, etc) 

according to the Supervisor Engineer instructions. 

ڕاکێشانی بۆری پۆیل ئەسیلینی کۆریگەینی دەبڵ لەیەر 

(Corrugated HDPE pipe size 600mm diameter  

32KN/m2 ) نرچی ئەم بڕگەیە دابینکردنی هەموو پاشکۆکان بۆ

لەو  (عکس، تقسیم،هتد)بەستنی بۆریەکان دەگرێتەخۆ 

شوێنانەی کە پێویستە بە پنێ  نەخشەو ڕێنمانی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار

   m.l     

د.م 
10
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5.3

Backfilling both sides of the vehicle passages with clean and good 

sub base soil in layers (20) cm with good compaction and leveling 

according to the Supervisor Engineer instructions.

پڕکردنەوەی هەردووالی پردەکە بە تێکەڵەیەیک پاك دوور لە 

ین کوتانەوە و ٢٠خاشاك و پییس بە چینی  سم ئەستوور بە باشتی

پاککردنەوە و ڕێکخستنی بە پنێ  نەخشەو ڕێنمانی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار

no.

دانە
2

: :بەڵێندەر/ ناوی کۆمپانیا

Company or Contractor Name

 ئۆفیس
ی

: ناونیشان

Duration of implementation in calendar daysماوەی جێجەجێکردنی پڕۆژەکە بە ڕۆژی تەقویمی

Total Cost کۆی گشتی تێچوو

Address

:بەڵێندەر/ ناوی خاوەن کۆمپانیا

Executive Manager

:ژمارەی مۆبایل

Phone Number

 :Email

:بەروار

Date

:واژوو و مۆر

Signature and Stamp 
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