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सदूुरपश्चिम प्रदेश दगु्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यिस्थापन गनड बनेको विधेयक 

 

प्रस्तािना:सरकारी, सहकारी, सामदुावयक तथा ननजीक्षेत्रको सहभानगतामादगु्ध उत्पादन, 
दगु्धजन्यपदाथडको प्रशोधन तथा बजारीकरणमार्ड त दीगो आनथडक समवृि हानसल गनडकालानग 
अध्ययन, अनसुन्धानर प्रविनधको विकास गनडसदूुरपश्चिम प्रदेश दगु्ध विकास बोर्डको स्थापनार 
व्यिस्थापन गनड िान्छनीय भएकाले, 

  सदूुरपश्चिम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारश्चभभक 

 

१.  सश्चक्षप्त नाम, विस्तार  र प्रारभभ:(१)यस विदे्ययकको नाम ''सदूुरपश्चिमप्रदेश दगु्ध विकास 
बोर्ड ऐन,२०७६'' रहेको छ । 

(२)यो ऐनसदूुरपश्चिम प्रदेशभर तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ। 

२.   पररभाषा :विषयिा प्रसंगले अको अथड नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले बोर्डको अध्यक्षसभझन ुपछड। 

(ख) “कायडकारी ननदेशक” भन्नाले दर्ा ११ बमोश्चजमको कायडकारी 
ननदेशक सभझन ुपछड । 

(ग) “छनौट सनमनत”भन्नाले दर्ा ११ को उपदर्ा (३) बमोश्चजम 
गठन भएको सनमनत सभझन ुपछड । 

(घ) “तोवकएकोिा तोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस विदे्ययक अन्तगडत 
बनेको ननयममा तोवकएको िा तोवकए बमोश्चजम सभझन ुपछड । 

(ङ) “प्रदेश”भन्नाले सदुरुपश्चिम प्रदेश सभझन ुपछड । 

(च)  “बोर्ड”भन्नाले दर्ा ३ बमोश्चजम स्थापना भएको सदूुरपश्चिम प्रदेश 
दगु्ध विकास बोर्ड सभझन ुपछड । 

(छ) “मन्त्रालय”भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेशको भनूम व्यिस्था, कृवष तथा 
सहकारी मन्त्रालयसभझन ुपछड । 

(ज) “सदस्य”भन्नालेदर्ा ५ बमोश्चजमको बोर्डको सदस्य सभझन ुपछड र 
सो शब्दले बोर्डको अध्यक्षर सदस्य-सश्चचि समेतलाई जनाउँछ । 

(झ) “सनमनत”भन्नाले दर्ा ९ बमोश्चजम गठन भएको सनमनत सभझन ु
पछड। । 
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पररच्छेद-२ 

बोर्डको गठन तथास्थापना 
 

३. बोर्डको स्थापना: (१)प्रदेश स्तरमा दगु्ध व्यिसायसभबन्धीकायड गनड सदूुरपश्चिम प्रदेश 
सरकारलेदगु्ध विकास बोर्डको स्थापना गनेछ। 

(२)बोर्डको कायाडलय प्रदेश सरकारले तोकेको उपयकु्त स्थानमा रहनेछ । 

४. बोर्ड संगठठत संस्था हनुे: (१)बोर्ड अविनछन्न उत्तरानधकारिाला एक स्िशानसत संगठठत 
संस्था हनुेछ। 

(२)बोर्डको कामकारिाहीका नननमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३)बोर्डले व्यश्चक्त सरह चल अचल सभपनत प्राप्त गनड, उपभोग गनड, बेचनबखन गनड 
तथा अन्य वकनसमले व्यिस्था गनड सक्नेछ रसोका लानग प्रदेश सरकारको अनमुनत नलन ु
पनेछ । 

(४) बोर्डले व्यश्चक्त सरह आफ्नो नामबाट नानलसउजरु गनड, प्रनतिाद गनड र 
बोर्डउपर पनन सोही नामबाट नानलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

५, बोर्डको गठन : (१)बोर्डको गठन देहाय बमोश्चजमको हनुेछ :- 
(क) माननीय मन्त्री िा राज्य मन्त्री, मन्त्रालय   -अध्यक्ष 

(ख)सश्चचि, मन्त्रालय  -सदस्य 
(ग) उपसश्चचि,आनथडक मानमला तथा योजना मन्त्रालय   -सदस्य 
(घ) सभबश्चन्धत विषय विशेषज्ञ मध्येबाट एक जना  
 मवहलासवहत दईुजना      -सदस्य 
(ङ) प्रनतनननध, प्रदेश दगु्ध सहकारी संघबाटबोर्डलेमनोननत  
 गरेका एकजना-सदस्य 
(च)प्रनतनननध, नेपाल रे्री एसोनसएसन िा रे्री उद्योग  
 संघबाट बोर्डले मनोननत गरेका एकजना -सदस्य 
(छ) प्रनतनननध,खाद्य प्रविनध तथा गणु ननयन्त्रण, प्रदेश  
 कायाडलयबाट एकजना   -सदस्य 
(ज) कायडकारी ननदेशक,सदूुरपश्चिम प्रदेश दगु्ध विकास  
 बोर्ड   -सदस्य-सश्चचि 

(२)उपदर्ा (१)खण्र् (घ), (ङ) र(च)बमोश्चजमका सदस्यको पदािनध तीनिषडको 
हनुेछ  । 
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(३)बोर्डले आिश्यकता अनसुार सभबश्चन्धतविज्ञ समेतलाई बोर्डको बैठकमा 
आमन्त्रण गनड सक्नेछ । 

६.  बोर्डका सदस्यको पद ररक्त हनुे अिस्थााःदर्ा ५ को उपदर्ा (१) को खण्र् (घ), (ङ) 
र (च) बमोश्चजम ननयकु्तहनुे पदानधकारीहरूकोदेहायको अिस्थामा पद ररक्त हनुेछ:- 

(क) ननजले नलश्चखत राश्चजनामा ठदएमा, 
(ख) मतृ्यू भएमा, 
(ग)ऐनको उदे्दश्य विपररत कायड गरेको भनी बोर्डले पदमकु्त गरेमा,  
(घ)  लगातार ५ पटकबैठकमा अनपुश्चस्थत भएमा, 
(ङ)  नैनतकपतन हनुे र्ौजदारी अनभयोगमा सजाय पाएमा, र 
(च) दर्ा ५ को (२) बमोश्चजम पदािनध समाप्त भएमा . 

७.  बोर्डको बैठक : (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत,समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(२)बोर्डको बैठक िषडमा कभतीमा चार पटक बस्नेछ । 

   तर आिश्यकता अनसुार जनुसकैु बेलामा बोर्डको बैठक बस्न सक्नेछ 
। 

(३)बोर्डको सभपूणड सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत भन्दा बढी सदस्य उपश्चस्थत 
भएमा बैठककालानग गणपरुक संख्या पगेुको मानननछे । 

(४)बोर्डको एक नतहाई सदस्यहरुले सनमनतको बैठकको लानग नलश्चखत माग 
गरेमा सनमनतको सदस्य-सश्चचिले अध्यक्षको स्िीकृनत नलई बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(५) बोर्डको सदस्य-सश्चचिले बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलर्ल 
हनुे विषयहरुको सचुी सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(६) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र ननजको अनपुश्चस्थनतमा उपश्चस्थत 
सदस्यहरुमध्ये जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(७) बोर्डको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुछे र मत बाँश्चझएमा बैठकको 
अध्यक्षता गने व्यश्चक्तले ननणाडयक मत ठदनेछ । 

(८) बोर्डको ननणडय सदस्य-सश्चचिद्वारा प्रमाश्चणत गररनेछ र त्यस्तो ननणडयमा 
उपश्चस्थत सबै सदस्यले दस्तखत गनुड पनेछ । 

(९)बैठक सभबन्धी अन्य व्यिस्था बोर्ड आरै्ले ननधाडरण गरे बमोश्चजम हनुेछ। 

८. बोर्डको काम, कतडव्य र अनधकार : बोर्डको काम, कतडव्य र अनधकार देहाय बमोश्चजम 
हनुेछ:- 
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(क)दगु्ध क्षेत्रको प्रादेश्चशक नीनत ननमाडण,योजना तजुडमा, कायाडन्ियनतथा 
दगु्ध क्षेत्रको अध्ययन, अनसुन्धान र विकास गने, 

(ख)स्थानीय तहसँगको सहकायडमा ग्रामीण क्षेत्रहरुमा उत्पाठदत 
दगु्धजन्य पदाथड शहरी क्षेत्रमा परु्रयाडउने सहज िातािरण सजृना 
गने, 

(ख) दगु्ध व्यिसाय प्रििडन गनड कृषकलाई प्राविनधक तथा अन्य सेिा 
उपलब्ध गराउने, 

(ग) पश ुनश्ल सधुार प्रजनन केन्र, पशनुश्ल सधुार कायडक्रम, व्यिसावयक 
घाँसखेती, दानाउद्योग,दधुाल ु गार्डभैंसी आनिुांश्चशक र्ामड, उच्च 
प्रजनन मानका पश ुस्रोत केन्र, दगु्ध प्रशोधन उद्योग, धलुो दधु 
कारखाना, प्राङ्गाररक प्रशोनधत मल उद्योग, बायो ग्याँस उद्योग 
स्थापना र सञ्चालन गनडसािडजननक-नीश्चज-सहकारी साझेदारीमा गने, 

(घ) दगु्धजन्य पशपुालन तथा उद्योग विकासका लानग प्रचनलत कानून 
बमोश्चजम स्िदेशी तथा विदेशी सहायता, अनदुान एिम ् प्रदेश 
सरकारको स्िीकृनतमा सहनुलयत ऋण प्राप्त गने, 

(ङ)दगु्धजन्य पशपुालन,दगु्ध व्यिसाय सभबन्धमा उत्पादक तथा 
उपभोक्ता वहतको लानग प्रदेश सरकारलाई आिश्यक सझुाि ठदने, 

(च) प्रदेश सरकारको समन्ियमा समग्र दगु्ध क्षेत्रको विकास 
एिश्चभिस्तारका लानग सािडजननक, नीश्चज तथा सहकारी 
दगु्धउद्योगलाई बोर्डमा सूश्चचकृत गरी दगु्ध विकास कोष स्थापना 
गने, 

(छ)उन्नत जातका दधुाल ु पश ु खररद गनड कृषकलाई सरल रुपमा 
सहनुलयत ऋण बैंकमार्ड त उपलब्ध गराउने, 

(ज) सरकारी, गैरसरकारी,नीश्चज क्षेत्र तथा सहकारी संस्थाले सञ्चालन 
गने दगु्ध विकास सभबन्धी कायडक्रमको समन्िय गने, 

(झ) दगु्ध तथा दगु्ध पदाथडको गणुस्तर ननयन्त्रण गनडको लानग 
अत्याधनुनक प्रयोगशाला स्थापना गरीसञ्चालन गने, 

(ञ)उत्पाठदत कच्चा दधुको खररद मूल्य र प्रशोनधत दधु तथा दगु्धजन्य 
पदाथडको नबक्री मूल्य समयानकुुल समायोजन गने र सोको 
प्रभािकारी अनगुमन गने, 
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(ट) पहार्ी क्षेत्रमाविशेष पवहचान भएको गड्डीभैंसी, खैंलागार्ड पालन 
प्रििडन गरीखिुा तथा मोजरेला श्चचज उद्योग स्थापनाका लानग 
प्रििडनात्मक कायडक्रमनसर्ाररस गरीमोजरेला श्चचजलाई 
विश्चशष्टउत्पादनको रुपमा विकास गने, 

(ठ) दगु्ध उद्योगको कायडक्रम तथा गणुस्तर अनगुमन मूल्याङ्कन गरी 
पषृ्ठपोषण एिम ्ननदेशन ठदने, 

(र्) दधुाल ु बाख्रापालन व्यिसायप्रििडन गरी श्चचज उत्पादनमा जोर् 
ठदने,र 

(ण) दगु्ध उद्योग सभबन्धी अन्य आिश्यक कायड गने । 

 

पररच्छेद-३ 

बोर्डको व्यिस्थापन 
 

९. सनमनत गठन गनड सक्ने : (१)बोर्डले आफ्नो कायड सञ्चालनको लानग समानपुानतक 
समािेशी नसिान्तको आधारमाआिश्यकता अनसुार सनमनतहरू गठन गनड सक्नेछ । 

(२)उपदर्ा (१)बमोश्चजमको सनमनतको काम,कतडव्यर अनधकार,कायड क्षेत्र तथा 
कायडविनध बोर्डले तोके बमोश्चजम हनुेछ । 

 

१०. बोर्डको कोष: (१)बोर्डको कायड सञ्चालनको  लानगएउटा छुटै्ट कोष रहनेछ ।उक्त कोषमा 
देहायका रकम रहने छ:-   

(क) नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(ख)कुनै विदेशी सरकार तथा अन्तराडविय संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकम, 
(ग) दगु्ध उद्योग सभबन्धी अनसुन्धान कायड िा परामशड सेिा उपलब्ध 

गरे गराएिापत प्राप्त हनुे रकम, 
(घ)स्िदेशी िा विदेशी संघ,संस्था िा व्यश्चक्तबाट प्राप्त दान, 

दातव्य,उपहार, र 
(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२)उपदर्ा(१)को खण्र् (ख) र (घ) बमोश्चजमको रकम प्राप्त गदाड नेपाल 
सरकार, अथड मन्त्रालयको पूिड स्िीकृनत नलन ुपदडछ । 

(३)बोर्डलाई प्राप्त हनुे सबै रकम प्रदेश नभत्रको नेपाल सरकारको स्िानमत्ि 
भएको बैंकमा खाता खोली जभमा गररनछे । 
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(४) बोर्डको खचड उपदर्ा (१) बमोश्चजमको कोषबाट तोवकए बमोश्चजम 
व्यहोररनेछ । 

 

११.  कायडकारी  ननदेशक :(१)बोर्डको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा एकजना कायडकारी ननदेशक 
रहनेछ ।  

)२ ( उपदर्ा (१) बमोश्चजम कायडकारी ननदेशक ननयशु्चक्तका लानग छनौट गनड 
देहाय बमोश्चजमको छनौट सनमनत गठन गररनेछ:- 

(क) सश्चचि, मन्त्रालय      -संयोजक      
(ख) उपसश्चचि, प्रदेश लोक सेिा आयोग   -सदस्य 
(ग) उपसश्चचि, मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषदको कायाडलय -सदस्य 

  

(३)  उपदर्ा (२) बमोश्चजमको छनौट सनमनतले देहाय बमोश्चजम योग्यता भएका 
व्यश्चक्तहरुमध्येबाट कायडकारी ननदेशक पदमा ननयशु्चक्तका लानग तीन जनाको नाम नसर्ाररस 
गनेछाः- 

(क) मान्यता प्राप्त श्चशक्षण संस्थाबाट कृवष विज्ञान,पश ु विज्ञान,खाद्य तथा 
रे्री िािाश्चणज्यशास्त्रसंकायमा कभतीमा स्नातकोत्तरतह उत्तीणड गरी 
सभबश्चन्धत क्षेत्रमा कभतीमा पाँच िषडको कायड अनभुि भएको, र 

(ख) पैंनतस िषड उमेर पूरा भएको । 

(५) कायडकारी ननदेशकको पदािनध चार िषडको हनुेछ र ननज अको एक 
कायडकालको लानग पनुाः ननयकु्ती हनु सक्नेछ । 

(६) देहायको अिस्थामा कायडकारी ननदेशकको पद ररक्त हनुेछ :- 
(क) ननजले आफ्नो पदबाट बोर्ड समक्ष राजीनामा ठदएमा, 
(ख) ननजले बोर्डको अवहत हनुे कुनै काम गरेमा,कायड क्षमताको 

अभाि,खराब आचरण िा आफ्नो पदीय कतडव्यको पालना 
र्मान्दारीपूिडक नभई मन्त्रालयले ननजलाई पदबाट हटाएमा, 

तर ननजलाई हटाउन ु अश्चघ मनानसि सर्ाई पेश 
गने र सनुिुाईको अिसरबाट िश्चञ्चत गररने छैन । 

(ग)ननजको उमेर पैंसठ्ठी िषड पूरा भएमा, र 
(घ) ननजको मतृ्य ुभएमा। 
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(७)  कायडकारी ननदेशककोपाररश्रनमक,सेिाको शतड तथा सवुिधा तोवकए बमोश्चजम 
हनुेछ । 

१२. कायडकारी ननदेशकको काम, कतडव्य र अनधकार : (१) कायडकारी ननदेशकको काम, 
कतडव्य र अनधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछ :- 

(क) बोर्डको योजना,कायडक्रम, बजेट तयार गरी पेश गने, 
(ख) ननणडयको कायाडन्ियन गने, 
(ग) िावषडक प्रनतिेदन तयार गरी पेश गने, 
(घ) कमडचारी प्रशासन सभबन्धी कायड गने र 
(ङ) बोर्डले तोकेका अन्य कायड गने । 

  (२) उपदर्ा (१) मा लेश्चखएदेश्चख बाहेकका अन्य काम, कतडव्य र अनधकार 
तोवकए बमोश्चजम हनुेछ । 

 

१३. बोर्डको कमडचारी: (१) बोर्डको दैननक कायड सञ्चालनको लानग आिश्यक कमडचारी 
मन्त्रालयले व्यिस्था गनेछ । 

(२) कमडचारी सभबन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोश्चजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

विविध 

१४. लेखा र लेखापरीक्षण : (१)बोर्डको लेखा प्रचनलत कानून बमोश्चजम राश्चखनेछ । 

(२) बोर्डको लेखापरीक्षणकानून बमोश्चजम महालेखापरीक्षकबाट हनुेछ । 

१५. अनधकार प्रत्यायोजन:बोर्डले यस ऐन बमोश्चजम आरु्लाई प्राप्त अनधकारमध्ये सबै िा कुनै 
अनधकार आिश्यकता अनसुार कुनै सदस्य िा दर्ा ९ बमोश्चजम गठन भएको सनमनत िा 
बोर्डको कुनै अनधकृत कमडचारीलाई प्रत्यायोजन गनड सक्नेछ । 

१६.  प्रदेश सरकार समक्ष प्रनतिेदन पेश गनुड पने: (१) बोर्डले आरु्ले गरेको कामको िावषडक 
प्रनतिेदन प्रत्येक आनथडक िषड समाप्त भएको तीन मवहनानभत्र प्रदेश सरकार समक्ष पेश 
गनुड पनेछ । 

(२) बोर्डले िावषडक प्रनतिेदन सािडजननक रुपमा प्रकाशन गनुड पनेछ । 

१७. बैठक भत्ता :सदस्यहरुले सनमनतको बैठकमा भाग नलए िापत तोवकए बमोश्चजमको बैठक 
भत्ता तथा अन्य सवुिधा पाउनेछन।् 
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१८. ननदेशन ठदन सक्ने : प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले बोर्डलाई आिश्यक ननदेशन ठदन 
सक्नेछ र त्यस्तो ननदेशन पालन गनुड बोर्डको कतडव्य हनुेछ। 

१९.  प्रदेश सरकारसँग सभपकड : बोर्डले प्रदेश सरकारसँग सभपकड  राख्दा मन्त्रालयमार्ड त राख्न ु
पनेछ । 

२०. बोर्डको विघटन : (१) कुनै  मनानसि कारणबाट बोर्ड विघटन गने गरी प्रदेश सरकारले 
ननणडय गरेमा बोर्ड विघटन हनुेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजमबोर्ड विघटन भएमा बोर्डको हक र दावयत्ि प्रदेश 
सरकारमा सनेछ । 

२१. ननयम बनाउने अनधकार: (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायाडन्ियन गनड प्रदेश सरकारले 
आिश्यक ननयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२) यस ऐनकोप्रभािकारी कायाडन्ियनका लानग बोर्डको प्रस्तािमा मन्त्रालयले 
यो ऐनअन्तगडत बनेका ननयमको अधीनमा रही आिश्यक ननदेश्चशका, कायडविनध तथा 
मापदण्र् बनाई लागू गनड सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (१)बमोश्चजमको ननयम तथा विननयम प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन 
गनुड पनेछ । 

 


