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 sfo{ljlwsf] gfd M दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा 
प्रोत्साहान अनदुान सहगोग कार्यक्रम कार्यबिबध, २०७६ 

प्रस्तावना 
 बतलोत्तमा नगरपाबलका कृषष तथा पशपंुक्षी षवकासको क्षेत्रमा बनरन्तर 
कृर्ाशील रहदै आएको छ । कृषकले उत्पादन गरेका कृषष उपजको लागत 
न्रू्बनकरण गरर उत्पाददत िस्तलुाई िजार प्रबतस्पधी िनाउँदै कृषकलाई बनर्बमत 
प्रोत्सहान गरर उत्पादन िषृि गराउनपुने आवश्र्कता छ । दगु्ध उत्पादन, संकलन 
तथा षवतरण गने दगु्ध सहकारी संस्थालाई जजम्मेवारी िनाई उक्त संस्था मार्य त 
दूध बिक्री गने कृषकहरुलाई बिक्री पररमाणका आधारमा अनदुान उपलब्ध 
गराउँदा कृषक िगयमा उत्साहा िढ्न गई हाल बिद्यमान उत्पादनमा िषृि समेत भई 
कृषकलाई प्रबतस्पधी तथा व्र्वसषर्क िनाउन बतलोत्तमा नगर सरकारले आ.ि 
२०७६/७७ को नीबत तथा कार्यक्रम मार्य त कृषकलाई उत्पादनको आधारमा 
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प्रोत्सहान अनदुान सहर्ोग गनयको लाबग िजेटको ब्र्वस्था भए अनसुार बतलोत्तमा 
नगरपाबलकाले "दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान 
अनदुान सहगोग कार्यक्रम कार्यबिबध, २०७६" िनाई अनदुान षवतरण प्रकृर्ालाई 
व्र्वजस्थत, सरल, सहज, प्रभावकारी तथा पारदशी िनाउन र्ो कार्यबिबध तर्ार गरर 
लागू गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

 क. र्स कार्यबिबधको नाम "दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको 
आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग कार्यक्रम कार्यबिबध, २०७६" 
रहेको छ ।  

 ख.  र्ो कार्यबिबध बतलोत्तमा नगरपाबलका भरी तरुुन्त लागू हनुेछ ।  

२. पररभाषाः बिषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यबिबधमाः 
 क. "कार्ायलर्" भन्नाले बतलोत्तमा नगरपाबलका, नगरकार्यपाबलकाको 

कार्ायलर्, मणीग्राम, रुपन्देही सम्झन ुपदयछ ।  

 ख.  "कार्यबिबध" भन्नाले कार्ायलर्ले तर्ार पारेको दगु्ध उत्पादक कृषकलाई 
उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग कार्यक्रम 
कार्यबिबध,२०७६ सम्झन ुपदयछ ।  

 ग.  "सबमबत" भन्नाले दर्ा ६ अनसुारको सबमबत सम्झन ुपदयछ ।  

३.  उदे्यश्र्हरुः  

 क. दूधको गणुस्तरमा सधुार गरर मापदण्ड अनसुार दगु्ध उत्पादन क्षेत्रलाई 
प्रबतस्पधायत्मक, प्रबतष्ठीत, सम्माबनत एिं ददगो रुपले षवकास गने ।  

 ख. अनदुान षवतरण नीबतलाई उत्पादनमा आधाररत िनाउने ।  

 ग. साना तथा बसमान्तकृत कृषकहरुलाई संगदित तथा िजारमखुी   
िनाउने ।  

 घ.  अनदुान षवतरण प्रकृर्ालाई सरल, सहज, प्रभावकारी तथा पारदशी 
िनाउने ।  
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४.  कार्यक्रम संचालन प्रकृर्ा  

 क.  कार्ायलर्ले अनदुान कार्यक्रममा सहभागी हनु ईच्छुक दगु्ध उत्पादक 
सहकारी संस्थाहरुलाई लजक्षत गरी अनसूुची १ को ढाँचामा प्रस्ताव 
आव्हान गनेछ ।  

 ख.  ईच्छुक दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले तोकीएको म्र्ाद बभत्र 
अनसूुची २ को ढाचँामा कार्ायलर्ले तोकेका सम्िजन्धत वडा 
कार्ायलर्हरुमा आवेदन ददनपुनेछ । र्स कार्यक्रममा सजम्मबलत हनु 
चाहने सहकारी संस्थाले दर्ा ५ िमोजजम मापदण्ड परुा गरेको 
हनुपुनेछ ।  

 ग.  कार्ायलर्मा प्राप्त आवेदनहरुलाई मूल्र्ाङ्कन सबमबतले अनसूुची ३ 
िमोजजम मूल्र्ाङ्कन तथा प्रमाणीकरण गरी अनदुान व्र्वस्थापन सबमबत 
समक्ष पेश गनेछ ।  

 घ.  अनदुान व्र्वस्थापन सबमबतले मूल्र्ाङ्कन सबमबतिाट बसर्ाररस भई 
आएका आवेदनहरु स्वीकृत गनेछ ।  

 ङ.  अनदुानको लाबग छनौट भएका दगु्ध उत्पादक सहकारी संघ/संस्थासंग 
कार्ायलर्ले अनसूुची ४ िमोजजम सम्झौता गनेछ ।  

 छ.  सम्झौता पबछ छनौट भएका दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुलाई 
कार्ायलर्िाट बिबनर्ोजजट िजेटको पररबधबभत्र रही उक्त संस्थाको 
नाममा संचालन भएको िैंक खातामा अनदुान रकम उपलब्ध गराउने 
छ ।  

 ज.  अनदुान रकम प्राप्त गनयको लाबग सहकारी संस्थािाट छनौट भएका 
कृषकहरुलाई सहकारी संस्थाहरुमा दधु संकलन रेकडय तथा अबडट 
ररपोटयका आधारमा प्रबत बलटर दधुको परल मूल्र्मा िढीमा रु. १ 
(अक्षरुपी रुपैर्ाँ एक मात्र) थप रकम उपलब्ध गराउनेछ । र्दद 
बिबनर्ोजजत रकम भन्दा माग िषढ भएमा िजेटको पररबधबभत्र रही 
कृषकहरुलाई दामाशाहीले रकम बितरण गररनेछ ।  

 झ.  दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले आरू्मा आिि वा उक्त संस्थामा 
दधु संकलन गने मापदण्ड परुा गरेका कृषकहरुलाई अनदुान रकम 
िैंक/ बित्तीर् संस्थामा रहेको खातामा जम्मा गरेको वा ब्र्जक्तलाई 
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िझुाएको प्रमाण सषहतको पूणय षववरण कार्ायलर्मा तोकीएको समर्मै 
पेश गनुयपनेछ ।  

५.  दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको मापदण्डः दगु्ध उत्पादक सहकारी 
संस्थाको मापदण्ड देहार् िमोजजमको हनुेछः  

 क. दैबनक संकबलत दूध, दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था आरै्ले प्रशोधन 
गने वा अन्र् डेरी उद्योगलाई बिक्री गरी दूध र दगु्ध जन्र् पदायथहरुको 
िेचबिखनको प्रिन्ध गरेको हनुपुनेछ ।    

 ख. गत आ.िको श्रावण मषहना देजख अषाढ मसान्त सम्म गरेको दधुको 
कारोवारको माबसक अबभलेख प्रमाजणत गरी पेश गनुयपनेछ ।  

 ग. दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आिि ५० प्रबतशत भन्दा िढी 
कृषकहरुले पश ुिीमा गरेको हनुपुनेछ ।  

 घ. सहकारीले कारोवार गने गरेको दूधको गणुस्तर न्रू्नतम मापदण्ड बभत्र 
परेको हनुपुने ।  

 ङ. सम्िजन्धत सहकारीले आरू्मा आिि भएका कृषकहरुलाई मापदण्ड 
िनाई अनदुान षवतरण गरी कार्ायलर्मा अनदुान षवतरण गरेको प्रमाण 
कार्ायलर्मा तोकीएको समर् बभत्र पेश गनुयपनेछ । अनदुान षवतरण 
पारदशी तवरले गरेको हनुपुनेछ साथै सही तररकाले अनदुान षवतरण 
गरेको नपाईएमा सहकारी संस्थालाई कार्ायलर्ले कानून िमोजजम 
कारवाही गनय सक्नेछ ।  

६. सबमबत सम्िजन्ध व्र्वस्थाः  

 6.१ कार्यक्रम संचालनको लाबग देहार् िमोजजमको अनदुान व्र्वस्थापन 
सबमबत गिन हनुेछ ।  

 क.  नगर प्रमखु  बतलोत्तमा नगरपाबलकाको कार्ायलर् संर्ोजक  

  ख. प्र.प्र.अ  बतलोत्तमा नगरपाबलकाको कार्ायलर् सदस्र्  

  ग. शाखा प्रमखु सहकारी शाखा, बत.न.पा. को कार्ायलर्  सदस्र् 

 घ.  संर्ोजक  कृ.व्र्.प्र. उप-सबमबत, बत.न.पा को  
     कार्ायलर्    सदस्र्  

 ङ.  शाखा प्रमखु आबथयक प्रशासन शाखा, बत.न.पा  
     को कार्ायलर्   सदस्र्  
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 च. शाखा प्रमखु  पश ुषवकास शाखा, बत.न.पा. 
     को कार्ायलर्   सदस्र्  

 छ. शाखा प्रमखु  कृषष षवकास शाखा, बत.न.पा 
     को कार्ायलर्       सदस्र्-सजचव  

 6.2 अनदुान व्र्वस्थापन सबमबतले आवश्र्कता अनसुार कुनै बिज्ञ, बिशेषज्ञ 
वा पदाबधकारीलाई सबमबतको िैिकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

 6.३ अनदुान व्र्वस्थापन सबमबतको काम, कतयव्र् र अबधकारः र्स 
सबमबतको काम, कतयव्र् र अबधकार देहार् िमोजजमको हनुेछः-  

 क. मूल्र्ाङ्कन सबमबतवाट मूल्र्ाङ्कन भई आएका प्रस्तावहरु उपर 
छलर्ल गरी औजचत्र् हेरी स्वीकृत गने ।  

 ख.  अबधकतम अनदुान रकम तोक्ने ।  

 6.४ कार्यक्रम संचालन गनयको लाबग पेश भएका प्रस्तावहरुको मूल्र्ाङ्कन गनय 
देहार् िमोजजमको मूल्र्ाङ्कन सबमबत गिन हनुेछ ।  

 क. कृषष अबधकृत  कृषष षवकास शाखा  संर्ोजक  

 ख. शाखा प्रमखु    प्रशासन शाखा    सदस्र्  

 ग. शाखा प्रमखु   आबथयक प्रशासन शाखा  सदस्र्  

 घ. शाखा प्रमखु   पश ुषवकास शाखा   सदस्र्  

 ङ. शाखा प्रमखु   सहकारी शाखा   सदस्र् 
 6.५ मूल्र्ाङ्कन सबमबतले आवश्र्कता अनसुार कुनै बिशेषज्ञ वा 

पदाबधकारीलाई सबमबतको िैिकमा आमजन्त्रत गनय सक्नेछ ।  

 ६.6 मूल्र्ाङ्कन सबमबतको काम, कतयव्र् र अबधकार देहार् िमोजजम हनुेछः  

  (क) अनदुान कार्यक्रममा सहभाबग हनु पेश भएका बनवेदनहरुको 
अनसूुची ३ अनसुार प्रारजम्भक मूल्र्ाङ्कन गने ।  

  (ख) षर्ल्ड प्रमाणीकरण टोली गिन तथा सहजीकरण गरी कार्य 
गराउने ।  

  (ग) आवश्र्कताका आधारमा स्थलगत प्रमाणीकरण गने, अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन गरी अनदुान व्र्वस्थापन सबमबतमा बसर्ाररस   
गने ।  
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७. अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा प्रबतवेदन सम्िजन्ध व्र्वस्थाः  

र्स कार्यक्रमको अनगुमन कार्ायलर्ले आवश्र्कता अनसुार गनेछ । 
अनगुमन/ बनरीक्षण प्रबतवेदन प्रमखु प्रशासकीर् अबधकृतले प्रमाणीत गरी 
आवश्र्क भएमा कार्यपाबलका िैिक वा अन्र् सबमबतहरुमा पेश गनेछ ।  

८. आबथयक प्रशासन सेवाः र्स कार्यषवबध िमोजजम गिन भएका सबमबतहरुको 
िैिकमा उपजस्थत पदाबधकारीहरुलाई कार्यमा थप जजम्मेवारी तथा 
प्रोत्सहानको लाबग िैिक भत्ता कार्यलर्िाट बनर्मअनसुार उपलब्ध हनुेछ । 
अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा स्थलगत बनरीक्षण कार्यमा खषटदा खटाईएका 
व्र्जक्तहरुलाई बनर्मानसुार भत्ता कार्ायलर्िाट भकु्तानी हनुेछ ।  

९. थपघट वा हेररे्रः र्स कार्ायलर्को कार्ायन्वर्न पक्षलाई थप व्र्वजस्थत र 
प्रभावकारी िनाउन कार्ायलर्ले आवश्र्कता अनसुार नगरकार्यपाबलका 
िैिकिाट थपघट, हेररे्र तथा खारेज गनय सक्नेछ ।   
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अनसूुची १ 

बतलोत्तमा नगरपाबलका 
नगरकार्यपाबलकाको कार्ायलर्, रुपन्देही 

 

दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग 
कार्यक्रममा कृषकहरुलाई दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्य त अनदुान उपलब्ध 
गराउने प्रर्ोजनको लाबग प्रस्ताव आव्हानको ढाँचाः  
 

सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशन गररएको बमबतः ...............) 

बतलोत्तमा नगरपाबलका, नगरकार्यपाबलको कार्ायलर्, मणीग्राम रुपन्देहीको आबथयक 
िषय २०७६/७७ मा स्वीकृत दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा 
प्रोत्साहान अनदुान सहगोग कार्यक्रम अनसुार ईच्छुक दगु्ध उत्पादन सहकारी 
संस्थाले र्ो सूचना प्रकाशन भएको बमबतले ३५ ददन बभत्र र्स कार्ायलर्लमा बनम्न 
अनसुारका कागजात षववरण सषहत दूधमा अबधकतम रु. १ प्रबत बलटर अनदुानको 
लाबग प्रस्ताव पेश गनुयहनु र्ो सूचना प्रकाशन गररएको व्र्होरा अनरुोध छ । 
आवश्र्क संजक्षप्त कार्यर्ोजना तथा अन्र् आवश्र्क अनसूुचीहरु सम्िजन्धत वडा 
कार्ायलर्िाट प्राप्त गनय सषकने व्र्होरा समेत जानकारी गराईन्छ ।  

आवश्र्क कागजातहरुः  

१. अनसूुची २ िमोजजमको आवेदन पत्र ।  

२. सहकारी संस्था दताय प्रमाण पत्रको छार्ाँप्रबत (नषवकरण गनुयपने भएमा सो 
समेत गरेको) । 

३. पान दताय प्रमाण पत्र तथा कर चकु्ता प्रमाण पत्रको छार्ाँप्रबत ।  

४. गत आ.िको प्रमाजणत अबडट ररपोटयको छार्ाँ प्रबत ।  

५. सहकारीको कार्यसबमबत िैिको अनदुान उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने व्र्होराको 
बनणयर् प्रबत ।  

६. अनसूुची ५ िमोजजमको षववरण भरेको षववरण र्ारम ।  

७. सम्िजन्धत वडा कार्ायलर्को बसर्ाररस पत्र ।  
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अनसूुची २ 

दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग कार्यक्रममा 
सहकारी संस्थाले कार्ायलर्मा ददने आवेदन पत्रको ढाँचा 

बमबतः २०7.../...../.... 
श्री प्रमखु प्रशासकीर् अबधकृतज्रू्, 
बतलोत्तमा नगरपाबलका, 
नगरकार्यपाबलकाको कार्ायलर्, मणीग्राम रुपन्देही ।  

 

बिषर्ः दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग 
कार्यक्रममा सहभागी हनु पाउँ । 

महोदर्,  

प्रस्ततु बिषर्मा ताहाँ कार्ायलर्को बमबत.............................. गते प्रकाशन गररएको 
सूचना अनसुार र्स ..................................दगु्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था,......................ले दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान 
अनदुान सहगोग कार्यक्रमको लाबग कार्यक्रममा समािेश हनु ईच्छुक रहेकाले तपशील 
अनसुारका कागजात सषहत र्ो बनवेदन पेश गरेका छौं ।  

तपशीलः  

१. सहकारी संस्था दताय प्रमाण पत्रको छार्ापँ्रबत (नषवकरण गनुयपने भएमा सो समेत 
गरेको) । 

२. पान दताय प्रमाण पत्र तथा कर चकु्ता प्रमाण पत्रको छार्ाँप्रबत ।  

३. गत आ.िको प्रमाजणत अबडट ररपोटयको छार्ा ँप्रबत ।  

४. सहकारीको कार्यसबमबत िैिको अनदुान उपलब्ध गराई पाउँ भने्न व्र्होराको बनणयर् 
प्रबत ।  

५. अनसूुची ५ िमोजजमको षववरण भरेको र्ारम ।  

६. ............ नं. वडा कार्ायलर्को बसर्ाररस पत्र ।  

 
        बनवेदक  

        नाम थरः  

        पदः  

        िेगानाः  

        सम्पकय  नं. 
        सहकारी संस्थाको नामः  

        संस्थाको छाँपः   
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अनसूुची ३ 

कार्यक्रम संचालनका लाबग छनौट गदाय अपनाईने मूल्र्ाड्डनका आधारहरुः  

आवेदन 
संस्थाको 
नाम 

बमल्क 
एनलाईजरको 

प्रर्ोग 

(२५) 

दगु्ध 
उत्पादक 
कृषक 

सदस्र् संख्र्ा 
(२५) 

दैबनक दूध 
संकलन र 

प्रशोधन गरेको 
पररमाण लीटर 

(२५) 

सरसर्ाई र 
अबभलेख 

व्र्वस्थापन 

(२५) 

कूल 
प्राप्ताङ्क 

(१००) 

कैषर्र्त 

       

       

       

       

       

नोटः  

• ५० सदस्र् संख्र्ा हनुे संस्थालाई २० र ५० भन्दा िढी सदस्र् संख्र्ा हनु े
संस्थालाई २५ अंक ददनपुनेछ ।  

• दैबनक रुपमा न्रू्नतम ५००-750 बलटर दूध उत्पादन गने संस्थालाई २० 
तथा 750 बलटर दूध उत्पादन गने संस्थालाई २५ अंक ददनपुनेछ ।  

 
मूल्र्ाङ्कन तथा अनगुमन सबमबतका पदाबधकारीहरुकोः  

क्र.सं.   नाम थर        पद          दस्तखत 
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अनसूुची ४ 

दईु पक्षीर् सम्झौता पत्र 

बतलोत्तमा नगरपाबलका, नगरकार्यपाबलकाको कार्ायलर्, मणीग्राम रुपन्देही (र्स पबछ प्रथम 
पक्ष भबनने) र ...................................दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था, 
.............................. (र्स पबछ दोस्रो पक्ष भबनने) िीच उत्पादक कृषकलाई 
उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग कार्यक्रममा तपशीलका शतयहरुको 
अबधनमा रही र्ो सम्झौता दिैु पक्षिाट पालना गने/गराउन ेगरी दईुपक्षीर् सम्झौता गररएको 
छ ।  

तपशीलः  

१. प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई स्वीकृत भए अनसुारको रकम रु. ..................... 
(अक्षरुपी..............................) दोस्रो पक्षलाई िैंक खातामा पशे्की स्वरुप िैंक 
खातामा एकमषु्ट रुपमा एकाउण्ट पेर्ी चेक मार्य त जम्मा गररददनेछ ।  

२. दोस्रो पक्षले वडा सबमबतका सदस्र् समेतको उपजस्थबतमा कार्यसबमबत िैिक िसी 
मापदण्ड तर्ार पारी कृषकलाई कुनै भेदभाव नहनुे गरी मापदण्ड िमोजजम अनदुान 
रकम कृषकलाई एकमषु्ट बितरण गनुयपनेछ ।  

३. दोस्रो पक्षले प्रथम पक्ष समक्ष अनदुान उपलब्ध गराएको भरपाई र्स सम्झौता पश्चात 
रकम उपलब्ध भएको िषढमा एक मषहना बभत्र पेश गनुयपनेछ ।  

४. अनदुानको रुपमा प्राप्त रकमलाई कुनै पबन वाहानामा अन्र् संचालन तथा व्र्वस्थापन 
खचयमा कटाउन पाउन ेछैन ।  

५. दोस्रो पक्षले अनदुान रकमको चेक प्राप्त पश्चात एक मषहना सम्म पबन कृषकलाई 
रकम षवतरण गनय नसकेमा वा दरुुपर्ोग गरेको पाईएमा प्रथम पक्षले कानून िमोजजम 
कार्यवाहीको लाबग प्रकृर्ा अगाबड िढाउन सक्नेछ ।  

६. अनदुान षवतरण कार्य पारदशी तथा प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लाबग दोस्रो पक्षले 
जजम्मेवारी बलनपुनेछ ।  

७. र्स सम्झौतामा उजल्लजखत कुराहरु र्सै िमोजजम तथा अन्र् कुराहरुको हकमा 
प्रचबलत कानून िमोजजम हनुेछ ।  

 बमबतः २०७६/...../...... 
 दोस्रो पक्ष       प्रथम पक्ष  

 दस्तखतः        दस्तखतः  

 नामः         नामः  

 पदः         पदः प्रमखु प्रशासकीर् 
अबधकृत सहकारी संस्थाको नामः    कार्ायलर्को नामः बत.न.पा 

 िेगानाः        िेगानाः मणीग्राम, रुपन्देही  

 छाँपः         छाँपः  
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अनसूुची ५ 

उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग कार्यक्रममा 
सहभागी हनुे दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको षववरणः 
१. सहकारी संस्थाको नामः  

२. िेगानाः  

३. सहकारी दताय बमबतः  

४. कूल सदस्र् संख्र्ाः  

५. गत िषयको कूल दूध संकलन बलटरमाः औषत दैबनकः.........बल., माबसकः 
............बल., र िाषषयकः .......बल.  

६. गत िषयको अबधकतम दूध संकलन मषहना र पररमाणः ................ मषहना, 
...............बल. 

७. गत िषयको न्रू्नतम दूध संकलन मषहना र पररमाणः ................ मषहना, 
...............बल.  

८. बमल्क एनलाईजरको प्रर्ोगको अवस्थाः भएको/ नभएको ..................... 
९. िाषषयक साधरण सभाको अवस्थाः भएको/ नभएको 
10. जम्मा संकलन केन्रः  

11. दूध उत्पादन गने कृषकको संख्र्ाः  

१२. पश ुिीमा गरेका कृषकको संख्र्ाः  

१३. रेकडय राख्न कम््र्टुर प्रर्ोगको अवस्थाः भएको/ नभएको 
१४. सहकारीको जचबलङ सेण्टरको अवस्थाः भएको/नभएको भएमा कबत क्षमताको 

भएकोः  

१५. दूधको बिबिबधकरणको अवस्थाः भएको/नभएको 
१६. सहकारीको संचालक सबमबतको िैिकको अवस्थाः बनर्बमत/अबनर्बमत 

 
  
                        cf1fn] 
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