विधेयक सं ख्या :

प्रदे श दूग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यिस्थापन गनड बनेको
विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय

गण्र्की प्रदे श, पोखरा

प्रदे श दू ग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यिस्थापन गनड बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः सािडजननक, ननजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दू ध उत्पादन, प्रशोधन,
बजारीकरण एिं रोजगारी नसजडना गरी आनथडक समृवि हानसल गनड सािडजननक, ननजी, सहकारी क्षेत्रका बीि
समन्िय र सहजीकरणको लानग दू ग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यिस्था गनड िाञ्छनीय भएकोले ,
गण्र्की प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः-(१) यस ऐनको नाम “प्रदे श दूग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन गण्र्की प्रदे श भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः- विषय िा प्रसङ्गगले अको अथड नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोचजम स्थापना भएको प्रदे श दू ग्ध विकास बोर्ड सम्झनु पछड ।

(ख)

“सनमनत” भन्नाले दफा ७ बमोचजम गठन भएको कायडकारी सनमनत सम्झनु पछड ।

(ग)

“अध्यक्ष” भन्नाले सनमनतको अध्यक्ष सम्झनु पछड ।

(घ)

“उपाध्यक्ष” भन्नाले दफा १४ िमोचजमको उपाध्यक्ष सम्झनु पछड ।

(ङ) “कायडकारी प्रमुख” भन्नाले दफा १५ बमोचजमको कायडकारी प्रमुख सम्झनु पछड ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले सनमनतको सदस्य सम्झनु पछड र सो शब्दले सनमनतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा
सदस्य-सचिि समेतलाई जनाउनेछ ।
(ि) “मन्त्रालय” भन्नाले भूनम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय सम्झनु पछड ।
(ज) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन र यस अन्तगडत बनेको ननयम र विननयममा
तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झनु पछड ।
३. बोर्डको स्थापनााः-(१) गण्र्की प्रदे शमा एक दू ग्ध विकास बोर्डको स्थापना हुनेछ ।
(२) बोर्डको कायाडलय पोखरामा रहनेछ ।
४. बोर्ड संगठठत संस्था हुनाःे - (१) बोर्ड अविचछछन्न उत्तरानधकारिाला एक स्िशानसत र सं गठठत सं स्था
हुनेछ।
(२) बोर्डको काम कारिाहीका लानग आफ्नो छु ट्टै छाप हुनेछ ।
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(३) बोर्डले व्यचि सरह िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गनड, उपभोग गनड, बेिविखन गनड िा अन्य
वकनसमले व्यिस्था गनड सक्नेछ ।
(४) बोर्डले व्यचि सरह आफ्नो नामबाट नानलस, उजुर गनड र बोर्ड उपर पनन सोही नामबाट
नानलस, उजुर लाग्न सक्नेछ ।
५. बोर्डको उद्देश्याः- बोर्डको उद्देश्य दे हाय िमोचजम हुनछ
े :
(क)

प्रदे शमा उन्नतस्तरका दू धालु पशुपालन गनड उपयुि
ड
नीनत तजुम
ड ा गरी प्रदे श सरकार समक्ष
नसफाररस गने¸

(ख)

दू ग्ध उद्योगको विकास गने¸ गराउने¸

(ग)

दू ध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपूनतड तथा बजारीकरण सम्बन्धी कायडक्रम सञ्चालन गने
ननकायहरुिीि आिश्यक समन्िय गने¸ र

(घ)

दू ग्ध व्यिसाय सम्बन्धी नीनत ननमाडण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तजुम
ड ाको लानग प्रदे श
सरकारलाई आिश्यक सहयोग पुर्याउने।

६. बोर्डको काम, कतडव्य र अनधकाराः- बोर्डको काम, कतडव्य र अनधकार दे हाय िमोचजम हुनेछ:
(क)

दू ग्ध क्षेत्रको व्यिसावयक मूल्य शृंखलाको पवहिान गरी त्यसको आधारमा पशुपालन
व्यिसायलाई एवककृत रुपमा अचघ बढाई व्यिसावयक फामड एिं दक्ष पशुपालकको सं ख्या
बृवि गने।

(ख)

साना, मझौला तथा ठू ला दूग्धजन्य उद्योगको स्थापना, सुधार, प्रिर्द्ड न तथा सं रक्षणका लानग
सािडजननक, ननजी तथा सहकारी क्षेत्र बीि समन्िय गने गराउने ।

(ग)

सािडजननक, ननजी तथा सहकारी दू ग्ध उद्योगहरुलाई बोर्डमा सूचिकृत गने।

(घ)

दू ग्ध पदाथडको उत्पादन बृवि र दू ग्ध उद्योगका लानग आिश्यक स्िदे शी तथा विदे शी
सहायता, अनुदान तथा ऋणको व्यिस्था तथा पररिालन गने, गराउने।

(ङ)

दू ग्धजन्य पशुपालन र दू ग्ध व्यिसायमा सं लग्न उत्पादक तथा उपभोिाहरुको वहतको लानग
प्रदे श सरकारलाई आिश्यक सुझाि ठदने।

(ि)

पशुपालन, दू ग्ध व्यिसाय सम्बन्धी सं िानलत कायडक्रमहरुको अनुगमन, ननयमन, मूल्याङ्कन तथा
समीक्षा गने, गराउने।

(छ)

कछिा दू ध प्रशोधन गरी बजारमा आपूनतड भएका दू ग्ध तथा दू ग्धजन्य पदाथडहरुको गुणस्तर
अनुगमन, ननयन्त्रण, ननयमन, मूल्याङ्कन गने गराउने ।
2

(ज)

दू ध तथा दू ग्ध पदाथडहरुको उपभोग गने बानी बसाल्न अनभमुखीकरण कायडक्रम सं िालन गने
गराउने।

(झ)

उन्नत जातका दुधालु पशु खररद गने कृषकहरुलाई सरल रुपमा सहुनलयत ऋण उपलब्ध
गराउन बैंकहरुलाई उत्प्रेररत गने, गराउने।

(ञ)

दू ग्ध क्षेत्रको विकासका लानग आिश्यक प्राविनधक जनशचिको उपलब्धता सुननचश्ित गनड
पशु चिवकत्साशास्त्र अध्ययन गनडको लानग आिश्यकता अनुसार स्िदे श तथा विदे शमा
छात्रबृचत्तको नसफाररस गने ।

(ट)

दू ग्धजन्य उद्योगका लानग पानलएका पशुबाट प्राप्त हुने सह-उत्पादन सम्बन्धी उद्योगको
विकास र विस्तार गनड समन्िय गने।

(ठ)

दू ध तथा दू ग्धजन्य पदाथडको मूल्य नधाडरण सम्बन्धमा प्रदे श सरकार समक्ष नसफाररस गने ।

(र्)

दू ग्धजन्य उद्योगका लानग पानलएका पशुहरूको व्यिस्थापन सम्बन्धमा आिश्यक कायडविनध
बनाई लाग गने ।

७. कायडकारी सनमनतको गठनाः- (१) बोर्डको कायड सं िालनको नननमत्त दे हाय बमोचजमको एउटा कायडकारी
सनमनत रहने छ ।
(क)

माननीय मन्त्री, भूनम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय

-अध्यक्ष

(ख)

बोर्डको उपाध्यक्ष

-उपाध्यक्ष

(ग)

सचिि, मन्त्रालय

-सदस्य

(घ)

प्रदे श सं योजक िा प्रनतनननध, उद्योग बाचणज्य महासं घका

-सदस्य

(ङ)

प्रनतनननध (उपसचििस्तर), आनथडक मानमला तथा योजना मन्त्रालय

-सदस्य

(ि)

प्रनतनननध (उपसचििस्तर), आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय

-सदस्य

(छ)

प्रनतनननध (उपसचििस्तर), उद्योग, पयडटन,बन तथा िातािरण मन्त्रालय

-सदस्य

(ज)

प्रदे श सं योजक िा प्रनतनननध, दू ग्ध सहकारी सं घ

-सदस्य

(झ)

प्रदे श सं योजक िा प्रनतनननध, र्े री फामड र सं घ

-सदस्य

(ञ)

प्रदे श सं योजक िा प्रनतनननध, नेपाल र्े री एसोनसएसन

-सदस्य

(ट)

सािडजननक-ननजी साझेदारीमा सं िानलत दूध उत्पादकफमडका सं िालक -सदस्य
मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना

(ठ)

पेशागत िा विषय विशेषज्ञबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना

-सदस्य

(र्)

कायडकारी प्रमुख, बोर्ड

सदस्य-सचिि
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(२) प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी सनमनतका सदस्यहरुमा आिश्यक
थपघट िा हेरफेर गनड सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्र् (ट) र (ठ) बमोचजमका सदस्यहरुको पदािनध दुई िषडको हुनेछ र
ननजहरु पुनाः ननयुचि हुन सक्नेछन् ।
८. सनमनतको बैठकाः-(१) सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) सनमनतको सम्पूणड सदस्य सं ख्याको कचम्तमा पिास प्रनतशत सदस्य उपचस्थत भएमा सनमनतको
बैठकको लानग गणपूरक सं ख्या पुगेको मानननेछ।
(३) सनमनतको ननणडय सदस्य-सचििर्द्ारा प्रमाचणत गररनेछ।
(४) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायडविनध सनमनत आफैले ननधाडरण गरे बमोचजम हुनेछ।
९. सनमनतको काम, कतडव्य र अनधकाराः- यो ऐन र यस ऐन अन्तगडत बनेको ननयम

र विननयमको अधीनमा

रही बोर्डले गनुप
ड ने सम्पूणड काम कारिाही गनु,ड अनधकारको प्रयोग तथा कतडव्यको पालना गनुड सनमनतको
कतडव्य हुनेछ।
१०. उपसनमनत गठन गनड सक्ने :- (१) सनमनतले आफ्नो कायडसञ्िालनको लानग आिश्यकता अनुसार उपसनमनत
गठन गनड सक्नेछ ।
(२) उपसनमनतको काम, कतडव्य, अनधकार, कायडक्षत्र
े तथा कायडविनध सनमनतले तोके बमोचजम हुनेछ।
११. बोर्डको कोषाः- (१) बोर्डको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२) बोर्डको कोषमा दे हायका रकमहरु रहने छन्:
(क) प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख) कुनै विदे शी सरकार िा अन्तराडविय सं स्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम,
(ग) दू ग्ध उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान कायड िा परामशड सेिा उपलव्ध गरे गराए िापत
प्राप्त हुने रकम, र
(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम।
(३) विदे शी सरकार िा अन्तराडविय सं स्थाहरुबाट अनुदान िा ऋण नलं दा प्रदे श सरकारको
पूि ड स्िीकृनत नलनु पनेछ।
(४) बोर्डलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रदे शनभत्रको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ।
(५) बोर्डर्द्ारा गनुड पने सबै खिडहरु उपदफा (१) बमोचजमको कोषबाट ब्यहोररनेछ।
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(६) बोर्डले आफ्नो कोषबाट दू ग्ध उद्योग, दू ग्धजन्य पशुपालन फामड, सहकारी फामड र
सािडजननक, ननजी, साझेदारी फामड, दू ग्ध उद्योगलाई सुलभ ऋण र अनुदान ठदन सक्नेछ।
(७) दू ग्ध विकास कोषको सं िालन तोवकए िमोचजम हुनेछ।
१२. लेखा र लेखापरीक्षणाः- (१) बोर्डको आय-व्ययको ले खा प्रदे श सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोचजम
राचखनेछ।
(२)

बोर्डको

लेखापरीक्षण

महालेखापरीक्षक

िा

महाले खापरीक्षकबाट

अनुमनत

प्राप्त

रचज्टर्ड

अनर्टरबाट हुनेछ।
१३. अनधकार प्रत्यायोजनाः- सनमनतले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये सबै िा कुनै अनधकार
आिश्यकता अनुसार बोर्डको कुनै सदस्य िा अनधकृत कमडिारीलाई प्रत्यायोजन गनड सक्नेछ।
१४. उपाध्यक्ष:- (१) बोर्डको काममा आिश्यक समन्िय गनड बोर्डमा एक जना उपाध्यक्ष रहनेछ ।
(२) प्रदे श सरकारले सम्िचन्धत मन्त्रालयको नसफाररसमा उपाध्यक्ष ननयुि गनड सक्नेछ ।
(३) उपाध्यक्षको पदािधी िार बषडको हुनेछ ।
(४) कृवष क्षेत्रमा कचम्तमा दश बषड काम गरे को िा नीनत ननमाडणमा कम्तीमा िार बषडको
अनुभि भएको व्यचि उपाध्यक्ष हुन सक्नेछ ।
(५) उपाध्यक्षको पाररश्रनमक तथा अन्य सुविधा प्रदे श सरकारका सहायक मन्त्री सरह हुनेछ ।
१५.कायडकारी प्रमुख १) बोर्डको दै ननक प्रशासन सञ्चालन र बोर्डको कायड सम्पादन गनड बोर्डमा एक कायडकारी
प्रमुख रहनेछ ।
(२) कायडकारी प्रमुख बोर्डमा पूरा समय काम गने प्रमुख प्रशासकीय पदानधकारी हुनछ
े र ननजको
पाररश्रनमक र अन्य सुविधा प्रदे श सरकारले तोके बमोचजम हुनेछ ।
(३) दे हायको योग्यता पुगक
े ो नेपाली नागररक कायडकारी प्रमुख पदमा ननयुि हुन सक्नेछ:–
(क)

मान्यताप्राप्त चशक्षण सं स्थाबाट कृवष विज्ञान, अथडशास्त्र, व्यिस्थापन, इचिननयररङ्ग िा
पररयोजना विश्लेषण, िाचणज्य–कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीणड गरी
सम्बचन्धत क्षेत्रमा कम्तीमा दश िषडको अनुभि भएको,

(ख) पैंतीस िषड उमेर पूरा भइड पिपन्न बषड उमेर ननाघेको ।
(४) कायडकारी प्रमुखको ननयुचिका लानग प्रदे श सरकारले प्रदे श नीनत तथा योजना आयोगको
उपाध्यक्षको सं योजकत्िमा मुख्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषदको कायाडलयका सचिि र आनथडक मानमला तथा
योजना मन्त्रालयका सचिि सदस्य रहेको एक छनौट सनमनतको गठन गनेछ र त्यस्तो सनमनतले
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प्रनतस्पधाडको आधारमा तोवकए बमोचजमको कायडविनध पूरा गरी कायडकारी प्रमुखको ननयुचिका लानग तीन
जना व्यचिको नाम नसफाररस गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम नसफाररस भएका व्यचिहरूमध्ये एक जनालाई प्रदे श सरकार,
मचन्त्रपररषद्ले कायडकारी प्रमुख पदमा ननयुि गनेछ ।
(६) कायडकारी प्रमुखको पदािनध िार िषडको हुनेछ र ननज अको एक अिनधका लानग पुनाः
ननयुि हुन सक्नेछ ।
(७) दे हायको अिस्थामा कायडकारी प्रमुखको पद ररि हुनेछ:(क)

ननजले आफ्नो पदबाट बोर्ड समक्ष राजीनामा ठदएमा,

(ख) ननजको मृत्यु भएमा,
(ग) ननजको कायडसम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई प्रदे श सरकारले हटाएमा,
(घ)

ननजको पदािनध पूरा भएमा,

(८) उपदफा (७) को खण्र् (ग) बमोचजम प्रदे श सरकारले कायडकारी प्रमुखलाई ननजको पदबाट
हटाउनु अचघ सफाइको उचित मौका ठदनु पनेछ ।
१६. कायडकारी प्रमुखको काम, कतडव्य र अनधकार :- (१) यस ऐनमा ले चखएका अन्य काम, कतडव्य र
अनधकारका अनतररि कायडकारी प्रमुखको काम, कतडव्य र अनधकार दे हाय बमोचजम हुनेछ :–
(क)

बोर्डको बैठकमा पेश गररने प्रस्तािहरूको सूिी तयार गने,

(ख)

बोर्डमा प्राप्त भएका प्रस्तािहरूको सूिी तयार गरी मूल्याङ्कन सवहत बोर्ड समक्ष
पेश गने,

(ग)

बोर्डबाट भएका ननणडय तथा ननदे शन कायाडन्ियन गने ,

(घ)

बोर्ड तथा कायाडलयको िावषडक बजेट र कायडक्रम तयार गने र स्िीकृनतका
लानग बोर्ड समक्ष पेश गने,

(ङ)

बोर्डबाट

कायाडन्ियनको

लानग

स्िीकृत

पररयोजनाहरूको

कायाडन्ियनको

अनुगमन, समीक्षा, मूल्याङ्कन गने िा गराउने,
(२) कायडकारी प्रमुखको अन्य काम, कतडव्य र अनधकार तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
१७. बोर्डको कमडिारीाः- (१) बोर्डको कायड सञ्िालनको नननमत्त बोर्डले आिश्यक कमडिारी ननयुि गनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम ननयुि कमडिारीहरुको पाररश्रनमक, सेिाको शतड तथा सुविधा तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
१८. प्रनतिेदन पेश गनुड पनेाः- बोर्डले आफूले गरे को कामको िावषडक प्रनतिेदन प्रत्येक आनथडक िषड समाप्त
भएको दुइड मवहनानभत्र प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनुड पनेछ ।
१९. ननदे शन ठदन सक्नेाः- प्रदे श सरकारले बोर्डलाई आिश्यक ननदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो ननदे शनको
पालना गनुड बोर्डको कतडव्य हुनेछ ।
ँ सम्पकडाः- बोर्डले प्रदे श सरकारसग
ँ सम्पकड राख्दा भूनम व्यिस्था कृवष तथा सहकारी
२०. प्रदे श सरकारसग
मन्त्रालय माफडत राख्नु पनेछ ।

२१. बोर्डको विघटनाः- (१) कुनै मनानसि मावफकको कारणबाट बोर्डलाई खारे ज गने गरी प्रदे श सरकारले
ननणडय गरे मा बोर्ड विघटन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम बोर्ड विघटन भएमा बोर्डको सबै सम्पचत्त, हक र दावयत्ि प्रदे श
सरकारमा सनेछ।
२२. विननयम बनाउने अनधकाराः- यस ऐनको उद्देश्य कायाडन्ियन गनड बोर्डले प्रदे श सरकारको स्िीकृनत नलई
आिश्यक विननयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

प्रदे श सभाको सम्ित् २०७५ साल साउन २१ गते बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९ बमोचजम यो
विधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा सं विधानको धारा २०१ बमोचजम प्रमाचणत गदडछु ।

नेत्रनाथ अधिकारी
सभामुख
गण्डकी प्रदे श
ममति :२०७५।०४।२४

प्रदे श

सभाका

नेपालको

सभामख
ु बाट

संवििानको

िारा

प्रमाणिि
२०१

को

यो

वििेयक
उपिारा(२)

बमोजिम प्रमािीकरि गदद छु ।

बाबु राम कुुँिर

ममतििः

प्रदे श प्रमुख
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