
۵ضمیمه   پروژه  انکشاف باغداری دائیمی  
 

۵ضمیمه   

افغانستان مثمربرنامه ملی تصدیق درختان   
.......تفتیش نهالهای تصدیق شده سال   

از یک یا  راپنگهای تصدیق شده که در وقت تفتیش بخاطر تولید نهالهای تصدیقی این فورم توسط شخص باصالحیت 
یک قوریه یک فورم برای ) تکمیل میشود استفاده نموده اند که مطابق برنامه تصدیق ایجاد شده است چندین قوریه مادری

(.خانه پری شود  
 

 مفتیش
 
 

(پست ) سمت   
 

 مؤسسه
 

 تاریخ تفتیش
 

 نام انجمن
 

 نام مالک قوریه
 

 نمبر ثبت قوریه
 

 نمبر موبایل
 
 

: :نماید آماده معلومات های ذیل  با(دوسیه ) فایل یک باید بازرس ،یمادر درختان بازرسی از قبل  قابل یاد آوری   

  (ب /  ۳ضمیمه ) درخواست شامل ساختن مواد در برنامه تصدیق 
  (ب /  ۲ضمیمه ) تصدیق نامه ثبت قوریه 

آماده نمایند  جدید نقشه یک بایدمالک قوریه  و بازرس است، ضعیف( که ممکن است شامل برنامه تصدیق میشود  ) قوریه نقشه اگر

:اده شودد نشان معلومات های ذیل  باید نقشه ودر .این فورم نمایند ضمیمه کاپی آنراو  

 نام مالک قوریه 

  مختصاتGPS  

 شکل وابعاد بالک قوریه 

  (جنوب شرق وغرب  شمال) جهت 

 خروج نقطه و آبیاری، آب ورود نقطه کانال، دیوار، ،میدان/  جاده ساختمان، دروازه، مانند مشخصات مهم چهار اطراف 

 .زهکشی آب

 قطار نهال؛ نوع نهال؛ ورایتی نهال ونمبر کلون نهال در شروع هر قطار 

 

 مطابقت معیارهای تصدیق برای نهالهای تصدیقی
  

 معیارها قبول رد تشریحات

نهالجای مناسب برای نمو     

 تاْمین آب پاک   

 درین جای باید درسابق ازین نوع قوریه ایجادنشده باشد   

(صحتمند وقوی ) نباتات درحالت خوب باشند      

 وسایل که در عملیات قوریه استعمال میشود باید ضد عفونی شود   

 
 

 
o مفتیش ساحوی 
o آمر ساحوی 
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   (نهالهای خسک دیده میشود باید دور شود  اگر) نهالهای خسک باید در قوریه نباشد   

سانتی متر باید باشد ۰۸کلون مختلف در قوریه حد اقل  ۲فاصله میان      

(درنقشه ودر لوحه باید نشان داده شود ) معلوم باشد بایدساین وپایه تمام نهالها منشاْ       

   
درصورت ضرورت اگر پیوند  باید باالی نهال صورت نگیرد و پنگ واسکنه پیوند رتکرا

پنگ ویا دیگر مواد پیوند از منبع اصلی باشدمیشود باید   

   
تصدیق برنامه ملی درختان مثر افغانستان تصویب اداره پایه های ریشه یی باید از طرف 

 شده باشد

   
شده نگهداری  و ثبت یمادرقوریه  های بالکدر  که یمادر درختان از باید ساین منشاْ 

  است باشد

  وجود نداشته باشدباید گیاه هرزه  نهالها متری ۱درفاصله    

   
که درآن نمبر کلون؛ لیبل  با؛ وشده شرایط تجارتی بندلفروش نهالها باید مطابق در وقت 

بفروش برسد ذکر شده استپایه ریشه یی و نمبر تصدیق نامه   

 
کرده است برای شمولیت نهالها در برنامه تصدیق  درخواست فرم درکه "  رسمی استفادهتنها برای "  بخش فورم باید نیز بازرس

  .نماید  تکمیل

:تشریحات اضافی   
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
  .این قوریه موجود باشد( فایل ) چک شده این قوریه در دوسیه  اسناد کاپی

 

 تصدیق نامه ثبت قوریه 

 درخواست برای شمولیت قوریه در برنامه تصدیق 

 نقشه قوریه 

 

 

 امضاْ مالک قوریه                                                    

 تاریخ                                                                   

 

 امضاْ مفتیش صالحیت دار                                          

 

 تاریخ                                                                   

  


