
1 
 

सदूुरपश्चिम प्रदेश दगु्ध विकास बोर्ड (पविलो संशोधन) ऐन, २०७७ 

पविलो संशोधन ममम िः २०७८/०५/ 

प्रस् ािना:  सरकारी, सिकारी, सामदुाविक  था मनजी  क्षेत्रको सिभामि ामा दगु्ध उत्पादन, दगु्धजन्ि 
पदाथडको प्रशोधन  था बजारीकरणमार्ड   दीिो आमथडक समवृि िामसल िनडका लामि अध्ििन, 
अनसुन्धान र प्रविमधको विकास िनड सदूुरपश्चिम प्रदेश दगु्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्ििस्थापन िनड 
िान्छनीि भएकाले, 

     सदूुरपश्चिम प्रदेश सभाले िो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारश्चभभक 

 

१.  सश्चक्षप्त  नाम, विस् ार  र प्रारभभ :(१) िस विदे्यिकको नाम ''सदूुरपश्चिम प्रदेश दगु्ध विकास 
बोर्ड (पविलो संशोधन) ऐन, २०७७'' रिेको छ । 

 (२) िो ऐन सदूुरपश्चिम प्रदेशभर  रुुन्  प्रारभभ िनुेछ । 

२.   पररभाषा :विषि िा प्रसंिले अको अथड नलािेमा िस ऐनमा,- 

(क) “अध्िक्ष” भन्नाले बोर्डको अध्िक्ष सभझन ुपछड । 

(ख) “कािडकारी मनदेशक” भन्नाले दर्ा ११ बमोश्चजमको कािडकारी मनदेशक 
सभझन ुपछड । 

(ि) “छनौट सममम ”  भन्नाले दर्ा ११ को उपदर्ा (३) बमोश्चजम िठन 
भएको सममम  सभझन ुपछड ।  

(घ)  “ ोवकएको िा  ोवकए बमोश्चजम” भन्नाले िस विदे्यिक अन् िड  बनेको 
मनिममा  ोवकएको िा  ोवकए 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)  “मन्त्रालि” भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेशको भमूम व्ििस्था, कृवष  था 
सिकारी मन्त्रालि सभझन ुपछड । 

(ज) “सदस्ि”  भन्नाले दर्ा ५ बमोश्चजमको बोर्डको सदस्ि सभझन ुपछड र सो 
शब्दले बोर्डको अध्िक्ष र सदस्ि-सश्चचि समे लाई  जनाउँछ । 

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

बोर्डको िठन  था स्थापना 
 

३. बोर्डको स्थापना: (१) प्रदेश स् रमा दगु्ध व्ििसाि सभबन्धी कािड िनड सदूुरपश्चिम प्रदेश 
सरकारले दगु्ध विकास बोर्डको स्थापना िनेछ।  

(२) बोर्डको कािाडलि प्रदेश सरकारले  ोकेको उपिकु्त स्थानमा रिनेछ । 

४. बोर्ड संिठठ  संस्था िनुे: (१) बोर्ड अविमछन्न उत्तरामधकारिाला एक स्िशामस  संिठठ  संस्था 
िनुेछ। 

(२) बोर्डको काम कारिािीका मनममत्त आफ्नो छुटै्ट छाप िनुेछ । 

(३) बोर्डले व्िश्चक्त सरि चल अचल सभपम  प्राप्त िनड, उपभोि िनड, बेचमबखन िनड  था 
अन्ि वकमसमले व्ििस्था िनड सक्नेछ र सोका लामि प्रदेश सरकारको अनमुम  मलन ुपनेछ । 

(४) बोर्डले व्िश्चक्त सरि आफ्नो नामबाट नामलस उजरु िनड, प्रम िाद िनड र बोर्ड उपर 
पमन सोिी नामबाट नामलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

 

५,  बोर्डको िठन : (१) बोर्डको िठन देिाि बमोश्चजमको िनुेछ :- 
(क)  मन्त्री िा राज्ि मन्त्री,1 मन्त्रालि                  -अध्िक्ष 

(ख)    सश्चचि, मन्त्रालि          -सदस्ि 

(ि)  उपसश्चचि, आमथडक माममला मन्त्रालि2               -सदस्ि 
(घ)  सभबश्चन्ध  विषिमा कभ ीमा दश िषड अनभुि भएको  

 विशेषज्ञ मध्िेबाट समािेशी मसिान् को आधारमा  मन्त्रालिले 
मनोनी  िरेको एकजना मविलासवि   ीनजना     - सदस्ि 

(ङ) प्रदेश दगु्ध सिकारी संघ िा सो क्षते्रमा कभ ीमा दश िषड  

 अनभुि भएको बोर्डले मनोनी  िरेको एकजना               - सदस्ि 

(च)      प्रदेशश्चस्थ  रे्रीजन्ि उद्योि सभबन्धी संघ संस्थाको क्षते्रमा 
 कभ ीमा दश िषड अनभुि भएको बोर्डले मनोनी  िरेको 

 एकजना                         - सदस्ि3  
(छ)  प्रम मनमध, खाद्य प्रविमध  था िणु मनिन्त्रण, प्रदेश  
 कािाडलिबाट एकजना          -सदस्ि 

 

१ पविलो संशोधनबाट संशोमध  
2

 पविलो संशोधनबाट संशोमध  
3

 पविलो संशोधनबाट संशोमध  



3 
 

(ज) प्रदेशश्चस्थ  उपभोक्तािरुको संघ संस्थाको क्षते्रमा कभ ीमा  

 दश िषड अनभुि भएको बोर्डले मनोनी  िरेको एकजना     -सदस्ि4 
(झ)  कािडकारी मनदेशक, सदूुरपश्चिम प्रदेश दगु्ध विकास  
 बोर्ड                - सदस्ि-सश्चचि 

(२) उपदर्ा (१) खण्र् (घ), (ङ),  (च) र (ज) बमोश्चजमका सदस्िको पदािमध  ीन 
िषडको िनुेछ  । 

(३) बोर्डले आिश्िक ा अनसुार सभबश्चन्ध  विज्ञ समे लाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण 
िनड  सक्नेछ  । 

६.  बोर्डका सदस्िको पद ररक्त िनुे अिस्थािः  दर्ा ५ को उपदर्ा (१) को खण्र् (घ), (ङ) र 
(च) बमोश्चजम मनिकु्त िनु ेपदामधकारीिरूको देिािको अिस्थामा पद ररक्त िनुेछ:- 

(क) मनजले मलश्चख  राश्चजनामा ठदएमा, 
(ख) मतृ्िू भएमा, 
(ि)  ऐनको उदे्दश्ि विपरर  कािड िरेको भनी बोर्डले पदमकु्त िरेमा,  

(घ)   मबना सूचना लिा ार  ीन5 पटक बैठकमा अनपुश्चस्थ  भएमा, 
(ङ)  नैम क प न िनुे र्ौजदारी अमभिोिमा सजाि पाएमा,  
(च)  दर्ा ५ को (२) बमोश्चजम पदािमध समाप्त भएमा, र 

   6(छ) प्रचमल  कानून बमोश्चजम अिोग्ि ठिररएमा । 

 

७.  बोर्डको बैठक : (१) बोर्डको बैठक अध्िक्षले  ोकेको ममम , समि र स्थानमा बस्नेछ । 

(२) बोर्डको बैठक िषडमा कभ ीमा चार पटक बस्नेछ । 

    र आिश्िक ा अनसुार जनुसकैु बेलामा बोर्डको बैठक बस्न   सक्नेछ । 

(३) बोर्डको सभपूणड सदस्ि संख्िाको पचास प्रम श  भन्दा बढी सदस्ि उपश्चस्थ  भएमा 
बैठकका लामि िणपरुक संख्िा पिेुको मामननेछ । 

(४) बोर्डको एक म िाई सदस्ििरुले सममम को बैठकको लामि मलश्चख  माि िरेमा 
सममम को सदस्ि-सश्चचिले अध्िक्षको स्िीकृम  मलई बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(५) बोर्डको सदस्ि-सश्चचिले बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलर्ल िनु े
विषििरुको सचुी सदस्िलाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 

 

4
 पविलो संशोधनबाट संशोमध  । 

5
 पविलो संशोधनबाट संशोमध  । 
6

 पविलो संशोधनबाट थप िररएको । 
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(६) बैठकको अध्िक्ष ा अध्िक्षले िनेछ र मनजको अनपुश्चस्थम मा उपश्चस्थ  
सदस्ििरुमध्िे जेष्ठ सदस्िले बैठकको अध्िक्ष ा िनेछ । 

(७) बोर्डको बैठकमा बिमु को राि मान्ि िनुेछ र म  बाँश्चझएमा बैठकको अध्िक्ष ा 
िने व्िश्चक्तले मनणाडिक म  ठदनेछ । 

(८) बोर्डको मनणडि सदस्ि-सश्चचिद्वारा प्रमाश्चण  िररनेछ र त्िस् ो मनणडिमा उपश्चस्थ  
सबै सदस्िले दस् ख  िनुड पनेछ ।  

(९) बैठक सभबन्धी अन्ि व्ििस्था बोर्ड आरै्ले मनधाडरण िरे बमोश्चजम िनुेछ । 

८. बोर्डको  काम, क डव्ि र अमधकार : बोर्डको काम, क डव्ि र अमधकार देिाि बमोश्चजम िनुेछ:- 
(क) दगु्ध क्षेत्रको प्रादेश्चशक नीम  मनमाडण, िोजना  जुडमा, कािाडन्ििन  था 

दगु्ध क्षेत्रको अध्ििन, अनसुन्धान र विकास िने, 
(ख) स्थानीि  िसँिको सिकािडमा ग्रामीण क्षेत्रिरुमा उत्पाठद  दगु्धजन्ि 

पदाथड शिरी क्षेत्रमा परु्रिाडउने सिज िा ािरण सजृना िने, 
(ख) दगु्ध व्ििसाि प्रििडन िनड कृषकलाई प्राविमधक  था अन्ि सेिा 

उपलब्ध िराउन,े 
(ि) पश ुनश्ल सधुार प्रजनन केन्र, पशनुश्ल सधुार कािडक्रम, व्ििसाविक घाँस 

खे ी, दाना उद्योि, दधुाल ुिार्ड भैंसी आनिुांश्चशक र्ामड, उच्च प्रजनन 
मानका पश ु स्रो  केन्र, दगु्ध प्रशोधन उद्योि, धलुो दधु कारखाना, 
प्राङ्गाररक प्रशोमध  मल उद्योि, बािो ग्िाँस उद्योि स्थापना र सञ्चालन 
िनड सािडजमनक-नीश्चज-सिकारी साझेदारीमा िने, 

(घ) दगु्धजन्ि पशपुालन  था उद्योि विकासका लामि प्रचमल  कानून 
बमोश्चजम स्िदेशी  था विदेशी सिाि ा, अनदुान एिम ्प्रदेश सरकारको 
स्िीकृम मा सिमुलि  ऋण प्राप्त िने, 

(ङ) दगु्धजन्ि पशपुालन, दगु्ध व्ििसाि सभबन्धमा उत्पादक  था उपभोक्ता 
वि को लामि प्रदेश सरकारलाई आिश्िक सझुाि ठदने, 

(च) प्रदेश सरकारको समन्ििमा समग्र दगु्ध क्षेत्रको विकास एिम ्विस् ारका 
लामि सािडजमनक, नीश्चज  था सिकारी दगु्ध उद्योिलाई बोर्डमा सूश्चचकृ  
िरी दगु्ध विकास कोष स्थापना िने, 

(छ) उन्न  जा का दधुाल ुपश ुखररद िनड कृषकलाई सरल रुपमा सिमुलि  
ऋण बैंकमार्ड   उपलब्ध िराउने, 

(ज) सरकारी, िैर सरकारी, नीश्चज क्षेत्र  था सिकारी संस्थाले सञ्चालन िने 
दगु्ध विकास सभबन्धी कािडक्रमको समन्िि िने, 
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(झ) दगु्ध  था दगु्ध पदाथडको िणुस् र मनिन्त्रण िनडको लामि अत्िाधमुनक 
प्रिोिशाला स्थापना िरी सञ्चालन िने, 

(ञ) उत्पाठद  कच्चा दधुको खररद मूल्ि र प्रशोमध  दधु  था दगु्धजन्ि 
पदाथडको मबक्री मूल्ि समिानकुुल समािोजन िने र सोको प्रभािकारी 
अनिुमन िने, 

(ट) पिार्ी क्षेत्रमा विशेष पविचान भएको िड्डी भैंसी, खैंला िार्ड पालन प्रििडन 
िरी खुिा  था मोजरेला श्चचज उद्योि स्थापनाका लामि प्रििडनात्मक 
कािडक्रम मसर्ाररस िरी मोजरेला श्चचजलाई विश्चशष्ट उत्पादनको रुपमा 
विकास िने, 

(ठ) दगु्ध उद्योिको कािडक्रम  था िणुस् र अनिुमन मूल्िाङ्कन िरी पषृ्ठपोषण 
एिम ्मनदेशन ठदने, 

(र्) दधुाल ुबाख्रापालन व्ििसाि प्रििडन िरी श्चचज उत्पादनमा जोर् ठदने, र 
(ण) दगु्ध उद्योि सभबन्धी अन्ि आिश्िक कािड िने । 

 

पररच्छेद-३ 

बोर्डको व्ििस्थापन 
 

९. सममम  िठन िनड सक्ने : (१) बोर्डले आफ्नो कािड सञ्चालनको लामि समानपुाम क समािेशी 
मसिान् को आधारमा आिश्िक ा अनसुार सममम िरू िठन िनड सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजमको सममम को काम, क डव्ि र अमधकार, कािड क्षेत्र  था 
कािडविमध बोर्डले  ोके बमोश्चजम िनुेछ । 

१०. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको कािड सञ्चालनको  लामि एउटा छुटै्ट कोष रिनेछ ।उक्त कोषमा 
देिािका रकम रिने छ:-   

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार  था स्थानीि सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(ख) कुनै विदेशी सरकार  था अन् राडविि संस्थाबाट प्राप्त िनुे रकम, 
(ि) दगु्ध उद्योि सभबन्धी अनसुन्धान कािड िा परामशड सेिा उपलब्ध िरे 

िराए िाप  प्राप्त िनुे रकम, 
(घ) स्िदेशी िा विदेशी संघ, संस्था िा व्िश्चक्तबाट प्राप्त दान, दा व्ि, उपिार, 

र 
(ङ) अन्ि श्रो बाट प्राप्त रकम । 
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(२) उपदर्ा (१) को खण्र् (ख) र (घ) बमोश्चजमको रकम प्राप्त िदाड नेपाल सरकार, 
अथड मन्त्रालिको पूिड स्िीकृम  मलन ुपदडछ । 

(३) बोर्डलाई प्राप्त िनुे सबै रकम प्रदेश मभत्रको नेपाल सरकारको स्िाममत्ि भएको 
बैंकमा खा ा खोली जभमा िररनेछ । 

(४) बोर्डको खचड उपदर्ा (१) बमोश्चजमको कोषबाट  ोवकए बमोश्चजम व्ििोररनेछ । 

 

११.  कािडकारी  मनदेशक : (१) बोर्डको प्रशासकीि प्रमखुको रुपमा एकजना कािडकारी मनदेशक 
रिनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजम कािडकारी मनदेशक मनिशु्चक्तका लामि छनौट िनड देिाि 
बमोश्चजमको छनौट सममम  िठन िररनेछ :- 

(क) सश्चचि, मन्त्रालि      -संिोजक      
(ख) उपसश्चचि, प्रदेश लोक सेिा आिोि         -सदस्ि 
(ि) उपसश्चचि, मखु्िमन्त्री  था मश्चन्त्रपररषदको कािाडलि -सदस्ि 

(घ) उपसश्चचि, आमथडक माममला मन्त्रालि   -सदस्ि7 
 

  

(३)  उपदर्ा (२) बमोश्चजमको छनौट सममम ले देिाि बमोश्चजम िोग्ि ा भएका 
व्िश्चक्तिरुमध्िेबाट कािडकारी मनदेशक पदमा मनिशु्चक्तका लामि  ीन जनाको नाम मन्त्रालि 
समक्ष8 मसर्ाररस िनेछिः- 

(क) मान्ि ा प्राप्त श्चशक्षण संस्थाबाट कृवष विज्ञान, पश ुविज्ञान, खाद्य  था रे्री 
िा िाश्चणज्िशास्त्र संकािमा कभ ीमा स्ना क  ि उत्तीणड िरी सभबश्चन्ध  
क्षेत्रमा कभ ीमा दश िषडको कािड अनभुि भएको, र 

(ख) पैंम स िषड उमेर पूरा भएको । 

(४) कािडकारी मनदेशकको पदािमध चार िषडको िनुेछ र मनज अको एक कािडकालको 
लामि पनुिः मनिकु्ती िनु सक्नेछ । 

(५) देिािको अिस्थामा कािडकारी मनदेशकको पद ररक्त िनुेछ :- 
(क) मनजले आफ्नो पदबाट बोर्ड समक्ष राजीनामा ठदएमा, 

 

7पविलो संशोधनबाट थप िररएको । 

8पविलो संशोधनबाट थप िररएको । 



7 
 

(ख) मनजले बोर्डको अवि  िनुे कुनै काम िरेमा, कािड क्षम ाको अभाि, खराब 
आचरण िा आफ्नो पदीि क डव्िको पालना र्मान्दारीपूिडक नभई 
मन्त्रालिले मनजलाई पदबाट िटाएमा, 

 र मनजलाई िटाउन ुअश्चघ मनामसि सर्ाई पेश िने र 
सनुिुाईको अिसरबाट िश्चञ्च  िररने छैन । 

(ि) मनजको उमेर पैंसठ्ठी िषड पूरा भएमा, र 
(घ) मनजको मतृ्ि ुभएमा । 

    

(६)  कािडकारी मनदेशकको पाररश्रममक, सेिाको श ड  था सवुिधा ११ औ ं ि िा सो 
सरिको िनुेछ । 

(७) उपदर्ा (२) बमोश्चजमको छनौट सममम ले उपदर्ा (३) को सिडमान्ि ामा 
प्रम कूल निनुे िरी छनौटका थप आधार र मापदण्र्  िार िनड सक्नेछ। 

(८)  उपदर्ा (७) बमोश्चजम  िार िररएको थप आधार र मापदण्र् बमोश्चजम खलुा 
प्रम स्पधाडको लामि सािडजमनक सूचना प्रकाश्चश  िनुड पनेछ । 

(९)  बोर्डले  ोकेको र उपदर्ा (७) बमोश्चजम  िार िररएको थप आधार र मापदण्र् 
बमोश्चजम खलुा प्रम स्पधाडका लामि आिेदन िने उभमेदिारिरु मध्िेबाट िोग्ि ाक्रम अनसुार 
कभ ीमा  ीन जना छनौट िरी छनौट सममम ले मन्त्रालि समक्ष मसर्ाररस िनुड पनेछ। 

(१०) उपदर्ा (९) बमोश्चजम मसर्ाररस भएका उभमेदिारिरु मध्िेबाट मन्त्रालिले 
िोग्ि ाक्रमका आधारमा कािडकारी मनदेशक मनिकु्त िनड प्रदेश सरकार (मश्चन्त्रपररषद्) समक्ष 
मसर्ाररस िनुड पनेछ। 

(११) उपदर्ा (१०) बमोश्चजम मसर्ाररस भएका उभमेदिारिरु मध्िेबाट एक जनालाई 
प्रदेश सरकार (मश्चन्त्रपररषद्) ले कािडकारी मनदेशकको पदमा मनिकु्त िनेछ। 

(१२) कािडकारी मनदेशकको मनिशु्चक्त नभएसभमका लामि मन्त्रालिले सभबश्चन्ध  सेिा 
समूि ममल्ने कभ ीमा निौं  िको कमडचारीलाई कािडकारी मनदेशकको रुपमा कामकाज िनड 
 ोक्न  सक्नेछ । 

(१३) उपदर्ा (२) बमोश्चजमको छनौट सममम ले आिश्िक ा अनसुार सििोि मलन 

सक्नेछ। 9 

 
 

 
9

 पविलो संशोधनबाट थप िररएको । 
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१२. कािडकारी मनदेशकको काम, क डव्ि र अमधकार : (१) कािडकारी मनदेशकको काम, क डव्ि र 
अमधकार देिाि बमोश्चजम िनुेछ :- 

(क) बोर्डको िोजना, कािडक्रम, बजेट  िार िरी िरी पेश िने, 
(ख)  मनणडि कािाडन्ििन िने िराउने, 
(ि) कमडचारी प्रशासन सभबन्धी कािड िने, 

(घ) अध्िक्षको मनदेशन बमोश्चजम बोर्ड बैठक बोलाउने, 
(ङ) बोर्डको नीम  एिम ् रणनीम , िोजना र कािडक्रम  िार िरी बोर्डबाट 

स्िीकृ  िराउने, 
(च) भािी मािडदशडन एिम ्कािडिोजना स्िीकृम का लामि बोर्डमा पेश िने, 

(छ) बोर्डका कमडचारीिरुको श्चजभमेिारी  ोकी कामको सपुरीिेक्षण एिम ्
मूल्िाकंन िने, 

(ज) बोर्ड बैठकले िरेका मनणडििरु सरोकारिालालाई जानकारी िराउने, 
(झ) बोर्ड कािाडलिबाट सभपाठद  कािडिरुको अनिुमन मनरीक्षण िने, 

(ञ) बोर्डको सभपश्चत्तको श्चजभमा, त्िसको लि  संरक्षण, बरबझुारथ एिम ्अमभलेख 
व्ििस्थापन िने, 

(ट) िावषडक प्रम िेदन  िार िरी पेश िने, 
(ठ) प्रचमल  कानून बमोश्चजम लेखापरीक्षण िराउने, 
(र्) बोर्डले  ोकेका अन्ि कािड िने ।10 

 

  (२) उपदर्ा (१) मा लेश्चखएदेश्चख बािेकका अन्ि काम, क डव्ि र अमधकार  ोवकए 
बमोश्चजम िनुेछ । 

 

१३. बोर्डको कमडचारी: (१) बोर्डको दैमनक कािड सञ्चालनको लामि आिश्िक कमडचारी मन्त्रालिले 
व्ििस्था िनेछ । 

(२) कमडचारी सभबन्धी अन्ि व्ििस्था  ोवकए बमोश्चजम िनुेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

विविध 

 

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

(२) बोर्डको लेखापरीक्षण कानून बमोश्चजम मिालेखापरीक्षकबाट िनुेछ । 

 
9

 पविलो संशोधनबाट संशोधन िररएको । 
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१५. अमधकार प्रत्िािोजन: बोर्डले िस ऐन बमोश्चजम आर्ूूलाई प्राप्त अमधकारमध्िे कुनै अमधकार 
आिश्िक ा अनसुार अध्िक्ष िा कािडकारी मनदेशकलाई श ड  ोकी प्रत्िािोजन िनड सक्नेछ ।11 

 

१६.  प्रदेश सरकार समक्ष प्रम िेदन पेश िनुड पने: (१) बोर्डले आरु्ले िरेको कामको िावषडक 
प्रम िेदन प्रत्िेक आमथडक िषड समाप्त भएको  ीन मविनामभत्र प्रदेश सरकार समक्ष पेश िनुड 
पनेछ । 

(२) बोर्डले िावषडक प्रम िेदन सािडजमनक रुपमा प्रकाशन िनुड पनेछ । 

१७.  बैठक भत्ता : दर्ा ५, ९ र ११ बमोश्चजमका पदामधकारी  था सदस्िले बैठकमा भाि मलए 
िाप   ोवकए बमोश्चजमको बैठक भत्ता  था अन्ि सवुिधा पाउनेछन ्।12 

 

१८. मनदेशन ठदन सक्ने : प्रदेश सरकार  र मन्त्रालिले बोर्डलाई आिश्िक मनदेशन ठदन सक्नेछ र 
त्िस् ो मनदेशन पालन िनुड बोर्डको क डव्ि िनुेछ।  

 

१९.  प्रदेश सरकारसँि सभपकड : बोर्डले प्रदेश सरकारसँि सभपकड  राख्दा मन्त्रालिमार्ड   राख्न ु   
पनेछ । 

२०. बोर्डको विघटन  : (१) कुनै  मनामसि कारणबाट बोर्ड विघटन िने िरी प्रदेश सरकारले 
मनणडि िरेमा बोर्ड विघटन िनुेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजम बोर्ड विघटन भएमा बोर्डको िक र दावित्ि प्रदेश 
सरकारमा सनेछ । 

 

२१.  मनिम बनाउने अमधकार: िस ऐनको उद्दशे्ि कािाडन्ििन िनड बोर्डले आिश्िक मनिम बनाउन 

सक्नेछ र त्िस् ो मनिम प्रदेश सरकारबाट स्िीकृ  भएपमछ लािू िनुेछ।13 
 

२२.  विमनिम बनाउने अमधकार: िो ऐन र िस ऐन अन् िड  बनेको मनिमको अधीनमा रिी बोर्डले 

आिश्िक विमनिम बनाउन सक्नेछ।14 
 

 
11 पविलो संशोधनबाट संशोधन िररएको । 
12

 पविलो संशोधनबाट संशोधन िररएको । 

13पविलो संशोधनबाट संशोधन िररएको । 
14

 पविलो संशोधनबाट संशोधन िररएको । 
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२३.  कािडविमध ,मनदेश्चशका र मापदण्र् बनाउन सक्ने: बोर्डको काम कारिािीलाई मनिमम   था 
व्ििश्चस्थ  िनड बोर्डले िो ऐन र िस ऐनअन् िड  बनेको मनिम  था विमनिमको अधीनमा रिी 

आिश्िक कािडविमध ,मनदेश्चशका र मापदण्र्  बनाउन सक्नेछ ।15 
 

 
15पविलो संशोधनबाट संशोधन िररएको । 


