मापदण्डका आधारहरुः

(क) दग्ु ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दै निक कम्तिमा ३०० ललटर संकलि गिे गरे को हुिु पिेछ ।
(ख) वार्षिक कम्तिमा २०० ददिसतम दध
ु को कारोवार गिे गरे को हुिु पिेछ ।

(ग) दग्ु ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दै निक संकललि दध
ू आफैले प्रसोधि गरी वा अन्य उद्योगलाई बिक्रि
र्विरण गरी दध
ू र दग्ु ध जन्य पदाथिहरुको िेचबिखिको प्रिन्ध गरे को हुिु पिेछ ।
(घ) नियलमि रुपमा वार्षिक साधारण सभा र लेखा पररक्षण गिे गरे को हुिु पिेछ ।
(ङ) स्थायी लेखा ितिर प्राप्ि गरे को हुिु पिेछ ।
(च) कर चुत्ता गरे को हुिु पिेछ ।

(छ) र्वगि वषिमा अन्य निकायिाट अिुदाि प्राप्ि गरे का सहकारी संस्थाहरुको हकमा अिुदाि प्राप्ि गदािको
िखि पेश गरे को पनछल्लो उत्पादिमा कम्तिमा १० प्रनिशि थप दध
ू को कारोिार गरे को हुिुपिे र सो को
अलभलेख पेश गिुि पिेछ ।

(ज) सहकारीमा आवद्ध सिै कृषकहरुको फामिमा जैर्वक सरू क्षा र्वधध अवलतवि गरे को हुिु पिेछ ।
(झ) सहकारीले कारोवार गिे गरे को दध
ु स्िर न्यूििम मापदण्ड लभत्र परे को हुिु पिेछ।
ु को गण
(ञ) सहकारी संस्थाहरुले संस्थागि रुपमा दध
ू बििी गरे को प्रमाण पेश गिुि पिेछ ।

(ट) र्वगिका वषिहरुमा कुिै क्रकलसमको कावािदहमा िपरे को हुि पिेछ ।
(ठ) दग्ु ध उत्पादक सहकारी संस्थाले र्वगि १ वषिदेखख नियलमि कारोिार गरे को हुिु पिेछ।
(ड) एउटै दग्ु ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई ३ वषिसतम मात्र अिुदाि रकम र्विरण गररिे छ।

(ढ) अदहलेसतम सेवा सर्ु वधा प्राप्ि िगरे का दग्ु ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई िढी ग्राह्यिा ददईिे छ ।

(ण) सहकारीका सदस्य मध्ये जि
ु मा मदहला, दललि िथा र्वपन्ि वगिको संख्या िढी छ, नि सहकारी संस्थालाई
प्राथलमकिा प्रदाि गररिे छ ।

अनुसूचि-३

(दफा ७ सँग सम्बन्धधत)

दग्ु ध उत्पादक सहकारी संस्थाले ददने आवेदन-पत्रको ढाँिा
लमनििः........./..../.....
श्री पशुपधछी तथा मत्स्य ववकास ननदे शनालय,
बागमनत प्रदे श, हे टौंडा¸ मकवानपुर¸नेपाल ।

ववषयुः कायििममा सहभागी हुि पाउँ ।
प्रस्िुि र्वषयमा लमनि २०७६/१०/०४ मा गोरखापत्र रान्रिय दै ननकमा प्रकालशि सच
ू िा अिुसार यस दग्ु ध

उत्पादक सहकारी संस्था लललमटे डको दध
ु ाि र्विरण कायििममा सहभागी हुिे चाहिा
ू उत्पादिमा आधाररि अिद
भएकोले सो प्रयोजिका लाधग िपलसल अिुसारको र्ववरण र अन्य आवश्यक कागजाि समेि संलग्ि गरी आवेदि
पेश गरे का छौं ।

तपससलुः

-1_

कूल सदस्य संख्यािः

-2_

कुल सदस्य मध्ये दध
ू उत्पादक सदस्य संख्यािः

-3_

गि वषि कूल दध
ू संकलि लल.(औषि दै निक .......... लल. मालसक .............. लल. र वार्षिक............. लल.)

-4_

गि वषि दध
ू कारोवार गरे को ददि अंकमा................... अक्षरमा ............................

-5_

गि वषि कूल अधधकिम दध
ू संकलि ................ मदहिा‚ ................ लल.

-6_

गि वषि कूल न्यि
ू िम दध
ू संकलि ................मदहिा‚ ...................लल.

-7_

संस्थािाट संकललि दध
ू बििी गररिे संस्था/संस्थाि/आयोजिा आदीको िाम र ठे गािािः
(क) .................................................................
(ख) .................................................................
(ग)

.................................................................

(घ)

.................................................................

(ङ)

.................................................................

-8_

दध
ि िे)
ू बििी गरे को प्रमाण सतिन्धी कागजाि (संलग्ि गिुप

-9_

वार्षिक साधारण सभा भएको गि वषिको प्रमाण (प्रनिललर्प संलग्ि गिुप
ि िे)

-10_ जतमा संकलि केन्र संख्यािः-11_ रे कडि राख्न कतप्यूटरको प्रयोग भएको/िभएकोिः-12_ दध
ु स्िर पररक्षण गरी रे कडि राखी/जािकारी ददिे गरे को/िगरे कोिःु को गण
-13_ लमल्क एिालाईजरको प्रयोग भएको/िभएकोिः-

-14_ भेटेररिरी अष्पिाल िथा पशु सेवा र्वज्ञ केन्र /स्थािीय िहको लसफाररश (संलग्ि हुिुपिे)
-15_ दध
ु र्वर्वधधकरण र र्विी र्विरण गरे को/िगरे कोिःगरे को भएिः(क) कुि कुि पदाथि ििाउिे गररन्छ ..........................
(ख) दै निक औषि पररमाण......................
(ग)

र्विी गिे िजार/स्थल ...............................................

-16_ सहकारी दिाि/िर्वकरणको प्रमाण (प्रनिललर्प संलग्ि गिप
ुि िे)
-17_ कुिै प्रकारको कावािहीमा िपरे को िारे को स्वघोषणा (संलग्ि गिप
ुि िे)
-18_ कृषकलाई अिद
ु ाि रकम र्विरण गिे मापदण्ड( संलग्ि गिप
ुि िे)
-19_ कर चक्
ु िा प्रमाण पत्र (प्रनिललर्प संलग्ि गिप
ुि िे)
-20_ दध
ू बििेिा सदस्यको बिर्त्तय/सहकारी संस्थामा रहे को खािाको र्ववरणिः
ि.सं.

िाम/थर

ठे गािा

बिर्त्तय/सहकारी संस्थाको िाम/ ठे गािा

आवेदकुः
पदाधधकारीको िाम/थरिः
पदिः
दस्िखििः
लमनििः
सतपकि ितिरिः
सहकारी संस्थाको िाम र ठे गािािः
सहकारी संस्थाको छापिः

खािा ितिर

अनुसूिी -४

(दफा ९ सँग सम्बन्धधत)

काययक्रम संिालनका लाचग संस्थाको छनौट गदाय अपनाईने मूलयांकनका आधारहर
दग्ु ध

ि. द. आवेदक संस्थाको
सं. िं.

िाम

ठे गािा

लमल्क

एिालाईजरको
प्रयोग (२०)

उत्पादक
कृषक

सदस्य
संख्या
(25)

दै निक दध
ु
संकलि

पररमाण
ललटर
(२५)

हालसतम
सेवा

प्राप्ि

िगरे को

भूगोल र
समुदाय

अलभलेख

कुल

(2०)

(100)

व्यवस्थापि प्राप्िांक कैक्रफयि

(१०)

-1_ पचास जिासतम सदस्य संख्या हुिे संस्थालाई र्वस र पचास भन्दा िढी सदस्य संख्या हुिे संस्थालाई
पम्चचस अंक ददिु पिेछ ।
-2_ दै निक निि सयदे खख पाँच सय ललटरसतम दध
ु संकलि गिे सहकारी संस्थालाई र्वस अंक र पाँच सय
ललटर भन्दा िढी दध
ु संकलि गिे सहकारी संस्थालाई पम्चचस अंक ददिु पिेछ ।

