
 

  ه نام خداه نام خدابب

 : ........................ دهیار محترم روستایدهیار محترم روستای    

طبیعی استان ، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع پاسخ استعالم از آن دهیاریبه پیوست پس از تکمیل این فرم را ؛ لطفًا   

  کرمانشاه ارسال فرمائید.

 هرگونه الک گرفتگی و قلم خوردگی موجب ابطال می گردد.  فرم خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیل شود، این اطالعات -

روستا طراحی شده است ، بریده نقشه با مشخص بودن محل اجرای طرح، ممهور به مهر دهیاری روستا طرح هادی در صورتیکه نقشه  -

 ست این فرم ارسال گردد.بپیو

    : مشخصات مجری طرح :مشخصات مجری طرح  

    ............................................................................................................................  با شماره ملی :با شماره ملی :    ........................................................................فرزند : فرزند : .......................................................  .......................................................    آقا / خانم :آقا / خانم :

  ......................................................................................................  روستا :روستا :  .................................... ....................................   دهستان :دهستان :  ........................................................بخش : بخش :     ........................................................ساکن شهرستان : ساکن شهرستان : 

  : کروکی محل اجرای طرح :کروکی محل اجرای طرح  

  شمالشمال                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

  

                                                                                                                          

  

  

                  واحد دامداری احداث شدهواحد دامداری احداث شده  ––ب ب               طرح  طرح    احداثاحداثزمین معرفی شده جهت زمین معرفی شده جهت   ––الف الف         از : از :   آمدهآمدهبعمل بعمل   بر اساس بازدید بر اساس بازدید 

  با مشخصات و کروکی فوق ، تایید می گردد :با مشخصات و کروکی فوق ، تایید می گردد :

  محل معرفی شده در تملک مجری طرح میباشد.محل معرفی شده در تملک مجری طرح میباشد.  --11

  محل مورد بازدید در داخل محدوده و بافت روستا واقع شده است.محل مورد بازدید در داخل محدوده و بافت روستا واقع شده است.  --22

و محل مورد بازدید در طرح هادی روستا و محل مورد بازدید در طرح هادی روستا   شده است شده است نناجرا اجرا   ––ب ب         است  است    شدهشدهالف : اجرا الف : اجرا     طرح هادی در این روستایطرح هادی در این روستای  --33

نقشه طرح هادی این روستا که با مهر این دهیاری تایید شده و به پیوست ارسال میگردد ، هیچگونه نقشه طرح هادی این روستا که با مهر این دهیاری تایید شده و به پیوست ارسال میگردد ، هیچگونه   واقع شده است و باواقع شده است و با

  مغایرتی ندارد.مغایرتی ندارد.

تکمیل و  31/      /     در مورخه:     ...................... ...... دهیار روستای ...................................  این فرم توسط اینجانب :   

 اطالعات آن بدون الک گرفتگی و خط خوردگی مورد تایید میباشد.

 مهر و امضا ء دهیاری                                                                                                                  

 7شماره  فرم


