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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 14 
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ूदेश दगु्ध िवकास बोडर्को ःथापना र व्यवःथापन गनर्  
बनेको ऐन 

 

ूःतावनाः  िनजी, सहकारी तथा सरकारी क्षेऽको सहभािगतामा दगु्ध 
उत्पादन तथा  दगु्धजन्य पदाथर्को ूशोधन तथा बजारीकरण माफर् त 
िदगो आिथर्क समिृ  हािसल गनर्का लािग ूदेश दगु्ध िवकास बोडर्को 
ःथापना र स ालन गनर् वाञ्छनीय भएकोले,  

ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ूदेश दगु्ध 

िवकास बोडर् ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 
२. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,‐ 

(क) “अध्यक्ष” भ ाले बोडर्को अध्यक्ष सम्झन ुपछर् ।  

(ख) “उपाध्यक्ष”  भ ाले दफा १० बमोिजमको उपाध्यक्ष 
सम्झन ुपछर् । 

(ग) “तोिकएको”  वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन 
अन्तगर्त बनेको िविनयममा तोिकएको वा  तोिकए 
बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(घ) “िनदशक” भ ाले दफा १2 बमोिजमको िनदशक सम्झन ु
पछर् । 

(ङ) “ूदेश” भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् । 

(च) “बोडर्”  भ ाले दफा ३ बमोिजम ःथापना भएको ूदेश 
दगु्ध िवकास बोडर् सम्झन ुपछर् । 

(छ) “मन्ऽालय” भ ाले ूदेश सरकार भिूम व्यवःथा, कृिष 
तथा सहकारी मन्ऽालय सम्झन ुपछर् । 
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(ज) “सदःय”  भ ाले दफा ५ बमोिजमको बोडर्को सदःय 
सम्झन ुपछर् र सो शब्दले बोडर्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र 
सदःय‐सिचव समेतलाई जनाउँछ । 

(झ) “सिमित” भ ाले दफा ८ बमोिजम गठन हनेु सिमित 
सम्झन ुपछर् । 

३.  बोडर्को ःथापनाः (१) ूदेश ःतरमा दगु्ध व्यवसाय सम्बन्धी 
नीित िनमार्ण ,योजना तजुर्मा ,कायार्न्वयन तथा दगु्ध क्षेऽको 
िवकास गनर् ूदेश दगु्ध िवकास बोडर्को ःथापना गिरनेछ । 

  (२) बोडर्को कायार्लय ूदेश सरकारले तोकेको 
ःथानमा रहनेछ । 

४. बोडर् संगिठत संःथा हनेुः (१) बोडर् अिविच्छ  
उ रािधकारवाला एक ःवशािसत र संगिठत संःथा हनेुछ। 

  (२) बोडर्को काम कारबाहीका िनिम  आफ्नो 
छु ै छाप हनेुछ । 

  (३) बोडर्ले व्यिक्त सरह चल अचल सम्पि  ूा  
गनर्, उपभोग गनर्,  बेचिवखन गनर् वा अन्य िकिसमले व्यवःथा 
गनर् सक्नेछ र ूदेश सरकारको अनमुित िलन ुपनछ। 

  (४) बोडर्ले व्यिक्त सरह आफ्नो नामबाट नािलस, 
उजूर गनर् र बोडर् उपर पिन सोही नामबाट नािलस, उजूर लाग्न 
सक्नेछ । 

५. बोडर्को गठनः (१) बोडर्को गठन देहाय बमोिजमको हनेुछः- 
(क) मन्ऽी, भिूम व्यवःथा कृिष तथा सहकारी  
 मन्ऽालय  ‐ अध्यक्ष 

(ख) ूदेश सरकारले िनयकु्त गरेको व्यिक्त ‐ उपाध्यक्ष  
(ग) सिचव, भिूम व्यवःथा कृिष तथा सहकारी  
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 मन्ऽालय ‐ सदःय 
(घ) अिधकृत ूितिनिध, आिथर्क मािमला  
 तथा योजना मन्ऽालय  ‐ सदःय 
(ङ) ूितिनिध‚ ूदेश दगु्ध सहकारी संघको  
 एक जना                   ‐ सदःय 
(च) सावर्जिनक‐िनजी साझेदारीमा ूदेश िभऽ  
 स ािलत दगु्धजन्य पशपुालन फमर्का संचालक  
 मध्येबाट बोडर्ले मनोिनत गरेका किम्तमा  
 एक जना मिहला सिहत दईु जना  ‐सदःय 
(छ) ूितिनिध‚ बोडर्ले मनोनयन गरेको ूदेश िभऽको  
 बसोबास गन िकसान मिहला एक जना र पु ष  
 एक जना गरी दईु जना       ‐ सदःय 
(ज) ूितिनिध‚ दगु्ध िवकास संःथानबाट एक जना  ‐ सदःय 
(झ) ूितिनिध‚ डेरी एशोिसएशन वा डेरी उ ोग संघ  
 बाट एक जना        ‐ सदःय 
(ञ) ूितिनिध‚ खा  ूिविध तथा गणुःतर िनयन्ऽण  
 ूदेश कायार्लयबाट एक जना ‐ सदःय 
(ट) ूितिनिध‚ डेरी फमर् संघ नेपालबाट एक जना   ‐ सदःय 
(ठ) िनदशक‚ ूदेश दगु्ध िवकास बोडर्     ‐ सदःय सिचव 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमका सदःयको पदाविध चार 
वषर्को हनेुछ । 

 (३)  बोडर्ले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत मिहला 
िव  समेतलाई बोडर्को बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ। 

६. बोडर्को बैठकः  (१) बोडर्को बैठक अध्यक्षले तोकेको िमित, 
समय र ःथानमा बःनेछ । 
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  (२) बोडर्को बैठक वषर्मा कम्तीमा चार पटक  
बःनेछ । 

  (३) बोडर्को सम्पूणर् सदःय संख्याको पचास 
ूितशत भन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा बैठकको लािग 
गणपूरक संख्या पगेुको मािननेछ । 

  (४) बोडर्को एक ितहाई सदःयह ले सिमितको 
बैठकको लािग िलिखत माग गरेमा सिमितको सदःय–सिचवले 
अध्यक्षको ःवीकृित िलई बैठक बोलाउन ुपनछ ।  

  (५) बोडर्को सदःय-सिचवले बैठक बःने सूचनाको 
साथमा बैठकमा छलफल हनेु िवषयह को सूची सदःयलाई 
उपलब्ध गराउन ुपनछ । 

  (६) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनछ र 
िनजको अनपुिःथितमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गनछ । 

  (७) बोडर्को बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ 
र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गन व्यिक्तले 
िनणार्यक मत िदनेछ ।  

  (८) बोडर्को िनणर्य उपाध्यक्ष र सदःय‐सिचव ारा 
ूमािणत गिरनेछ र त्यःतो िनणर्यमा उपिःथत सबै सदःयले 
दःतखत गनुर् पनछ । 

  (९) बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवःथा बोडर् आफले 
िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

७. बोडर्को काम,  कतर्व्य र अिधकारः  बोडर्को काम,  कतर्व्य र 
अिधकार देहाय वमोिजम हनेुछः-  
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(क) ःथानीय सरकारसँगको सहकायर्मा मामीण क्षेऽमा 
उत्पािदत दगु्धजन्य पदाथर् शहरी क्षेऽमा परु्यार्उने सहज 
वातावरण सजृना गन, 

(ख) दगु्ध व्यवसाय ूवधर्न गनर् कृषकलाई ूािविधक तथा 
अन्य सेवा उपलब्ध गराउने, 

(ग) उ त पश ुन  सधुार केन्ि, दाना कारखाना, दगु्धजन्य 
ठूला पश ु िवकास फामर्,  धलुो दगु्ध कारखाना, दगु्ध 
उ ोग, ूा ािरक ूशोिधत मल उ ोग,  बायो ग्याँस 
उ ोग, आधिुनक ौोत केन्ि सावर्जिनक‐िनजी-सहकारी 
साझेदारी लगानीमा ःथापना तथा ूवधर्न गन, 

(घ) दगु्धजन्य पशपुालन तथा  उ ोगको िवकासका लािग 
िनयमानसुार ःवदेशी तथा िवदेशी सहायता, अनदुान एवं 
ूदेश सरकारको ःवीकृितमा सहिुलयत ऋण ूा  गन, 

(ङ) दगु्धजन्य पशपुालन,  दगु्ध व्यवसाय सम्बन्धमा 
उत्पादक तथा उपभोक्ता िहतको लािग ूदेश 
सरकारलाई आवँयक सझुाव िदने, 

(च) ूदेश सरकारको समन्वयमा समम दगु्ध क्षेऽको 
िवकास एवं िवःतारका लािग सावर्जिनक, िनजी तथा 
सहकारी दगु्ध उ ोगलाई बोडर्मा सूिचकृत गरी दगु्ध 
िवकास कोष ःथापना गन,  

(छ) उ त जातका दधुाल ुपश ुखिरद गनर् कृषकलाई सरल 
पमा सहिुलयत ऋण बक माफर् त उपलब्ध गराउने, 

(ज) सरकारी, गैरसरकारी, िनजी क्षेऽ तथा सहकारी संःथाले 
स ालन गन दगु्ध िवकास सम्बन्धी कायर्बमको 
समन्वय गन, 
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(झ) दूध तथा दगु्धजन्य पदाथर्को गणुःतर िनयन्ऽण गनर्को 
लािग अत्याधिुनक ूयोगशाला ःथापना गरी स ालन 
गन, 

(ञ) उत्पािदत कच्चा दधुको खिरद मूल्य र ूशोिधत दूध 
तथा दगु्धजन्य पदाथर्को िबबी मूल्य समयानकूुल 
समायोजन गन र सोको ूभावकारी अनगुमन गन, 

(ट) डेरी उ ोगको कायर्बम तथा गणुःतर अनगुमन 
मूल्या न गिर पृ पोषण एवं िनदशन िदने, 

(ठ) िहमाली क्षेऽमा िवशेष पिहचान रहेको चौरी पालन 
व्यवसाय ूवधर्न गरी याक िचजलाई िविश  
उत्पादनको पमा िवकास गन,  

(ड) बाभा पालन व्यवसाय ूवधर्न गिर िचज उत्पादन गन,  
(ढ) ूदेश दगु्ध नीित बनाई ूदेश सरकार समक्ष ूःततु 

गन‚ 

(ण) दगु्ध उ ोग सम्बन्धी आवँयक कायर् गन । 

८. सिमित गठन गनर् सक्नेः (१) बोडर्ले आफ्नो कायर् स ालनको 
लािग लिगक समानताको आधारमा आवँयकता अनसुार सिमित 
गठन गनर् सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको काम, 
कतर्व्य, अिधकार, कायर्क्षेऽ तथा कायर्िविध बोडर्ले तोके बमोिजम 
हनेुछ । 

९. बोडर्को कोषः (१) बोडर्को कायर् स ालनको लािग एउटा छु ै 
कोष रहने छ । उक्त कोषमा देहायका रकमह  रहनेछ:- 
(क) नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय तहबाट ूा  

रकम, 
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(ख) कुनै िवदेशी सरकार वा अन्तरार्ि य संःथाह बाट ूा  
हनेु रकम, 

(ग) दगु्ध उ ोग सम्बन्धी अनसुन्धान कायर् वा परामशर् सेवा 
उपलव्ध गरे गराए बापत ूा  हनेु रकम, 

(घ) ःवदेशी वा िवदेशी संघ, संःथा वा व्यिक्तबाट ूा  दान, 

दातव्य वा उपहार, 
(ङ) अन्य ौोतबाट ूा  रकम । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोिजमको 
रकम ूा  गदार् नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयको पूवर् 
ःवीकृित िलन ुपनछ । 

(३) बोडर्लाई ूा  हनेु सबै रकम ूदेशिभऽको 
नेपाल सरकारको ःवािमत्व भएको बकमा खाता खोली जम्मा 
गिरनेछ । 

(४) बोडर्को खचर् उपदफा (१) बमोिजमको 
कोषबाट तोिकए बमोिजम व्यहोिरनेछ । 

   

१०. उपाध्यक्ष: (१) बोडर्को कायर्कारी ूमखुको पमा एकजना 
उपाध्यक्ष रहनेछ । 

(२) मन्ऽालयबाट गठन भएको छनौट सिमितले 
िसफािरस गरेका व्यिक्तमध्येबाट मन्ऽालयले उपाध्यक्ष पदमा 
एकजना िनयिुक्त गनर् सक्नेछ । 

  (३)   उपदफा (२) बमोिजमको छनौट सिमित 
तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजमको छनौट सिमितले 
देहाय बमोिजम योग्यता भएका व्यिक्तमध्येबाट तीन जनाको 
नाम िसफािरश गनछः‐ 
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(क) सम्बिन्धत क्षेऽमा किम्तमा दश बषर्को कायर् अनभुव 
भएको‚ 

(ख) सम्बिन्धत क्षेऽमा काम गिररहेको हनुपुन, 
(ग) पितस बषर् उमेर पूरा भएको । 

  (५) उपाध्यक्षको पदाविध चार बषर्को हनेुछ र 
िनज अक  एक कायर्कालको लािग पनुः िनयकु्ती हनु  
सक्नेछ । 

  ६) उपाध्यक्षले बोडर्को अिहत हनेु कुनै काम 
गरेमा, कायर् क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय 
कतर्व्यको पालना इमान्दारीपूवर्क नगरेमा मन्ऽालयले िनजलाई 
पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

तर यसरी हटाउन अिघ िनजलाई सनुवुाईको 
अवसरबाट वि त गिरने छैन । 

  (७)  उपाध्यक्षको पािरौिमक, सेवाको शतर् तथा 
सिुवधा ूदेश सिचवले पाए सरह हनेुछ । 

११. उपाध्यक्षको काम, कतर्व्य र अिधकार :(१) उपाध्यक्षको काम, 
कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः-  
(क)  बोडर्को योजना,कायर्बम तथा बजेट ःवीकृत भए 

बमोिजम कायार्न्वयन गन, 
(ख)  योजना, वािषर्क कायर्बम तयार गन, 

(ग)  बोडर्को िनणर्य एवं िनदशन कायार्न्वयन गन गराउने,  
(घ)  बोडर्को लािग आवँयक अन्य कायर् गन गराउने, 
(ङ)  ःवीकृत बजेट रकम िनकासा िदने ।  

(२) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेकका अन्य काम, 

कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेुछ ।   
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१२. िनदशकः (१) बोडर्को ूशासकीय ूमखुको पमा कायर् गन 
गरी ूदेश सरकारको सम्बिन्धत सेवाको राजपऽाि त ि तीय 
ौेणीको कुनै अिधकृतलाई िनदशकको पदमा काम गन गरी 
तोक्नेछ। 

(२) कायर्कारी िनदशक सम्बन्धी अन्य व्यवःथा 
तोिकए बमोिजम हनेुछ। I  

१३. िनदशकको काम‚ कतर्व्य र अिधकारः(१) कायर्कारी 
िनदशकको काम कतर्व्य अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 

(क) बोडर्को योजना, कायर्बम, बजेट तयार गिर पेश 
गन,  

(ख) िनणर्यको कायार्न्वयन गन,  
(ग) वािषर्क ूितवेदन तयार गिर पेश गन,  

(घ) कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी कायर् गन। 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेकका अन्य 
काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेुछ।  

१४. बोडर्को कमर्चारीः (१) बोडर्को कायर् स ालनको लािग 
आवँयक कमर्चारी मन्ऽालयले व्यवःथा गनछ । 

(२) कमर्चारी सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ I 

१५. िवशेष  सम्बन्धी व्यवःथाः (१) बोडर्ले आवँयक देखेमा 
दईुजना सम्म एक पटकमा तीन मिहना सम्मको लािग िवषय 
िवशेष  वा िव   िनयकु्ती गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनयकु्त िवशेष  वा िव ले 
गन काम, पािरौिमक सेवाका शतर् तथा सिुवधा सम्बन्धी 
व्यवःथा करारनामा उल्लेख भए बमोिजम हनेुछ । 
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१६. लेखा र लेखा परीक्षणः (१) ूदेश सरकारले तोके बमोिजम 
बोडर्को लेखा रािखनेछ । 

(२) बोडर्को लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट 
तोिकएको लेखा परीक्षक ारा हनेुछ । 

१७. अिधकार ूत्यायोजनः बोडर्ले यस ऐन बमोिजम आफूलाई ूा  
अिधकारमध्ये सबै वा कुनै अिधकार आवँयकता अनसुार 
कुनै सदःय वा दफा ८ बमोिजम गठन भएको सिमित वा 
बोडर्को कुनै अिधकृत कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गनर्  
सक्नेछ । 

१८. ूदेश सरकार समक्ष ूितवेदन पेश गनुर् पनः (१) बोडर्ले 
आफूले गरेको कामको वािषर्क ूितवेदन ूत्येक आिथर्क वषर् 
समा  भएको तीन मिहनािभऽ ूदेश सरकार समक्ष पेश गनुर् 
पनछ । 

(२) बोडर्ले वािषर्क ूितवेदन सावर्जिनक पमा 
ूकाशन गनुर् पनछ । 

१९.  बैठक भ ाः  सदःयह ले सिमितको बैठकमा भाग िलए 
बापत तोिकए बमोिजम बैठक भ ा पाउनेछन ्।  

२०. ूदेश सरकारले िनदशन िदन सक्नेः ूदेश सरकारले बोडर्लाई 
आवँयक िनदशन िदन सक्नेछ र त्यःतो िनदशनको पालना 
गनुर् बोडर्को कतर्व्य हनेुछ । 

२१. ूदेश सरकारसगँ सम्पकर् ः  बोडर्ले ूदेश सरकारसँग सम्पकर्  
राख्दा मन्ऽालय माफर् त राख्न ुपनछ । 

२२. बोडर्को िवघटनः  (१) कुनै मनािसव कारणबाट बोडर् िवघटन 
गन गरी ूदेश सरकारले िनणर्य गरेमा बोडर् िवघटन हनेुछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम बोडर् िवघटन भएमा 
बोडर्को हक र दाियत्व ूदेश सरकारमा सनछ । 

२३. िविनयम बनाउने अिधकारः  (१) यस ऐनको उ ेँय 
कायार्न्वयन गनर् बोडर्ले ूदेश सरकारको ःवीकृित िलई 
आवँयक िविनयमह  बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम बनाउने िविनयममा 
ूदेश सरकारलाई आिथर्क भार वा दाियत्व पन िवषय 
समावेश भएमा बोडर्ले आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालयको सहमित िलन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको िविनयम ूदेश 
राजपऽमा ूकाशन गनुर् पनछ ।   

 
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०6।04                                 
        
 आ ाले, 
 राजकुमार ौे  
 ूदेश सरकारको सिचव 
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