
 

 

ایط مستفیدین برای احداث گلخانه)۱۲فورم شماره   (شر

 اسم دهقان/بزګر نوم: ........................... ولد/پالرنوم:----------------------  قریه: .........................................ولسوالی: .......................................

 دری پښتو 

د ودی  ېباید د هغه قریی اوسیدونکی وی کوم چی  د کرن بزګر  .1

 .وژی د فعالیتونو د پوښښ الندی دیاو کلیوپراختیا پر

باید دشنی خونی د جوړولو لپاره لیوالتیا ، وړ ځمکه او د  بزګر  .2

 لری.د کال په اوږدو کی و بخور لپاره په کافی اندازه اوبهاو

غیری /نقدی (  %10 )بزګر باید د شنی خونی د جوړولو لپاره د .3

 ونډی راضایت ولری.

بزګر باید ټولی هغه تخنیکی کړنۍ په شنه خونه کی تطبیق کړی  .4

له لوری ورته انواو مخکښ دهقان کارمندانود تخنیکی کوم چی 

 سپارښتنه کیږی.

زګر باید د پروژی ټولو هغه برنامو کی کوم چه د بزګر د زد ه ب .5

 کړی لپاره دایریږی په پوره لیوالتیا برخه واخلی.

وسایلو او امکاناتو څخه په درسته   زراعتیبزګر باید د ټولو هغه  .6

کوم چه د پروژی لخوا ورکول  طریقه استفاده او ساتنه وکړی

 بق یی استعمال کړی.د تخنیکی کارمند د مشوری مطا کیږی اوهم

بزګر باید په شنه خونه کی هغه با ارزښته سبزیجاتو او میوه   .7

 جاتو کښت او تولید وکړی چه روا او حالل وی.

ته او همدارنګه نور بزګرانو ته  کارمندانوبزګران باید د پروژی   .8

 د شنه خونی د لیدولو اجازه ورکړی.

د ضرورت  وسره پوره همکار ابزګران باید د پروژی مسؤلینو  .9

 ورڅخه ونه سپمویمطابق معلومات 

( تحت پوشش پروژه رشد Communityعضو قریه )باید  دهقان .1

 زراعت و انکشاف راوستائی باشد

برای  درطول سال  و اب کافیمناسب   زمینعالقمند،  باید دهقان .2

 شته باشد.را دا ګلخانهاحداث 

%( 10)حد اقل  غیرنقدی/راضی به سهمگیری نقدی باید دهقان .3

 .برای احداث گلخانه باشد

تمام راهنمایی های تخنیکی مامورین ساحوی و دهاقین باید دهقان  .4

 .پیشقدم را در گلخانه خویش تطبیق و عملی نماید

دهقان مورد نظر در برنامه های آموزشی که از سوی کارمندان   .5

تخنیکی پروژه و دهاقین پیشقدم ارایه میگردد اشتراک و 

 .نمایند سهمگیری

از وسایل و امکانات کمکی پروژه نگهداری درست  باید دهقان .6

 .نموده  و از آن طبق هدایت کارمندان تخنیکی استفاده کند

جات و میوه سبزیمجاز) از گلخانه فقط برای کشت باید دهقان .7

 .استفاده نماید (جات با ارزش

ز پروژه و دهاقین دیگر اجازه بازدید ا کارمندانبه باید  هقاند .8

 .گلخانه را دهند

 بهمورد ضرورت  و ارایه معلوماتهمکاری ده آماباید  دهقان .9

 باشد. پروژه کارمندان 

 

 

  والیتی تائید مسول تخنیکی                          در ولسوالی پروژهمسؤل نظارت و ترویج تائید                            ء دهقاناسم و امضا           

 

 

 

 

 

  

 
 
 

       

    

 د افغانستان اسالمي جمهوریت  

، اوبولګو او مالدارۍ وزارت ې
 
 د کرن

ې د ودې او  
 
 کلیو پراختیا پروژه  د کرن


