
اداره ملی تنظیم امور آب:قریه 

مرکز:ولسوالی

کابل:والیت 

مقدارواحدتفصیل فعالیت های پروژویشماره

قیمت فی 

واحد به 

افغانی

مالحظاتقیمت کل به افغانی

1

که عبارت از کندن کاری های بوده : کندن کاری های عادی

که بدون ماشین هایدرولیکی صورت گرفته و دور سازی 

 متر ترکیب دانی ، مطابق هدایات 500مواد اضافی آن تا به 

.انجینر ساحه

M
3185.04

2

عبارت از پرکاری مواد کندن کاری شده : پرکاری عادی

تهداب ها بوده که مطابق نقشه ها و هدایات انجنیر ساحه 

.انجام شود 
M

356.12

3

 با امور ایجابی 1:4 سنگ کاری تهداب ها با مصالح  نسبت 

آن سنگ باید کوهی ومستحکم بوده  پاک وعاری از گرد 

.وخاک باشد تحت نظر انجنیر نظارت کننده 
M

37.22

4

تهیه ، : 10MPaکانکریت هوادار بدون سیخ با مارک 

ریخت ، متراکم سازی و آب دهی کانکریت هوادار مارک 

هوا به وسیله مواد عالوه گی تایید % 7 تا  4.5% با  10

شده به شمول قالب بندی مطابق نقشه ها ، مشخصات تخنیکی 

.و هدایات انجینر ساحه

M
35.60

5

تهیه ، : 20MPaکانکریت هوادار بدون سیخ با مارک 

ریخت ، متراکم سازی و آب دهی کانکریت هوادار مارک 

هوا به وسیله مواد عالوه گی تایید % 7 تا  4.5% با  10

شده به شمول قالب بندی مطابق نقشه ها ، مشخصات تخنیکی 

.و هدایات انجینر ساحه

M
32.27

6

تهیه ، ریخت : 25MPaکانکریت هوادار سیخ دار با مارک 

 با  25، متراکم سازی و آب دهی کانکریت هوادار مارک 

هوا به وسیله مواد عالوه گی تایید شده  به % 7 تا  %4.5

شمول قالب بندی مطابق نقشه ها ، مشخصات تخنیکی و 

.هدایات انجینر ساحه

M
39.41

7
 با امور ایجابی آن مطابق 1:3پلستر کاری با مصالح نسبت 

M.نقشه ها و هدایت انجنیر ساحه انجام شود
2107.76

8
 با امور ایجابی آن مطابق 1:3خشت کاری با مصالح نسبت 

M.نقشه ها و هدایت انجنیر ساحه انجام شود
318.02

9
کاشی کاری کف ساختمان و تشناب ها با امور ایجابی آن 

M.مطابق نقشه ها و هدایت انجنیر ساحه انجام شود
2138.77

10
ایزوگام بام ساختمان با  امور ایجابی آن مطابق نقشه ها و 

M.هدایت انجنیر ساحه انجام شود
231.58

11

برداشتن ساختمان محلی موجوده از ساحه و اماده کرده ساحه 

به شروع کار پروژه مطابق و همراه بعضی تخریبات جزیی 

.هدایات انجنیر ساحه
Lm1.00

12
 مطابق نقشه PVCدروازه و کلکین های ساختمان از نوع 

M.های تخنیکی ساخنمان
214.16

جمهوری اسالیم افغانستان

اداره میل تنظیم امور آب

ی تاسیسات آب ریاست عمویم خدمات انجنیر

ریاست رسوی و دیزاین تاسیسات آب

آمریت طرح و دیزاین، بند، انهار و تحکیمات

ساختمان تشناب ها اداره ملی تنظیم امور آب:  عنوان پروژه 

 احجام برآوردی  پروژه 

مجموع قیمت قسمت اول به افغانی 





مقدارواحدمشخصات کارشماره

قیمت فی 

واحد به 

افغانی

قیمت محموعی به 

افغانی
مالحظات

1

انجام بخش های آبرسانی و فاضالب تمام تشناب ها از نوع 

درجه اول مروارید از قبیل دستشو، کمود، شاور، مسلم شاور، 

ه اسباب نیاز تشناب ها مطابق نقشه های تخنییک  بایلر  و غیر

ساختمان از منهول ایل تنشاب و از تشناب ایل منول با تمام 

.امور ایجانی آن

Lm1.00

2
ی کشیب LEDانجام سیستم برق با چراغ های  و 1.5) معه لیر

میل مغان ایرانی درجه اول از منبع  ایل تشناب ها با تمام ( 2.5

.امور ایجانی آن

Lm1.00

ی: چک کننده انجنیر محمد مبیر

انجنیر احمد شجاع: چک کننده

مجموع قیمت قسمت دوم به افغانی 

احجام کاری به افغانی (قسمت دوم+ قسمت اول )مجموع قیمت 

( افغانی76نرخ یک دالر ) احجام کاری به دالر   (قسمت دوم+ قسمت اول ) مجموع قیمت 

شفیق هللا نوری: ترتیب کننده

بل احجام کاری قسمت دوم پروژه

جمهوری اسالیم افغانستان

اداره میل تنظیم امور آب

ی تاسیسات آب ریاست عمویم خدمات انجنیر

ریاست رسوی و دیزاین تاسیسات آب

آمریت طرح و دیزاین، بند، انهار و تحکیمات


