
 

 

प्रदेश दगु्ध विकास फोडड ऐन,२०७५ 

 (मभमत २०७७ सार कामतडक भसान्तसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेत मभराइएको) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया । 
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प्रदेश  दगु्ध विकास फोडड ऐन, २०७५ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७५।०४।३० 

 

२०७५ सारको ऐन नॊ १६ 

प्रदेश दगु्ध विकास फोडडको स्थाऩना य व्मिस्थाऩन गनड फनकेो ऐन 
 

प्रस्तािना् सािडजमनक, मनजी, सहकायी साझेदायीभा उन् नत जातका ऩशऩुारनफाट दधु उत्ऩादन, प्रशोधन, 

फजायीकयण एिॊ योजगायी मसजडना गयी आमथडक सभवृि हामसर गनड सािडजमनक, मनजी, सहकायी ऺेरका फीच 

सभन्िम य सहजीकयणको रामग दगु्ध विकास फोडडको स्थाऩना य व्मिस्था गनड िाञ्छनीम बएकोरे, 
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश  दगु्ध विकास फोडड ऐन, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो ऐन गण्डकी प्रदेशबय राग ुहनुेछ । 

(३)  मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा्  विषम िा प्रसङ्गगरे अको अथड नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क)  "फोडड" बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभ स्थाऩना बएको प्रदेश दगु्ध विकास फोडड 
सम्झन ुऩछड । 

(ख)  “समभमत” बन्नारे दपा ७ फभोक्षजभ गठन बएको कामडकायी समभमत 
सम्झन ुऩछड । 

(ग)  “अध्मऺ” बन्नारे समभमतको अध्मऺ सम्झन ुऩछड । 

(घ)  “उऩाध्मऺ” बन्नारे दपा १४ फभोक्षजभको उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछड । 

(ङ)  “कामडकायी प्रभखु” बन्नारे दपा १५ फभोक्षजभको कामडकायी प्रभखु 
सम्झन ुऩछड । 

(च)  “सदस्म” बन्नारे समभमतको सदस्म सम्झन ुऩछड य सो शब्दरे समभमतको 
अध्मऺ, उऩाध्मऺ तथा सदस्म-सक्षचि सभेतराई जनाउनछे । 

(छ)  “भन्रारम” बन्नारे बमूभ व्मिस्था, कृवष तथा सहकायी भन्रारम सम्झन ु
ऩछड । 

(ज)  “तोवकएको” िा “तोवकए फभोक्षजभ” बन्नारे मस ऐन य मस अन्तगडत 
फनेको मनमभ य विमनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोक्षजभ सम्झन ुऩछड 
। 

३.  फोडडको स्थाऩना् (१) गण्डकी प्रदेशभा एक दगु्ध विकास फोडडको स्थाऩना हनुेछ । 

(२) फोडडको कामाडरम ऩोखयाभा यहनेछ । 

४.  फोडड सङ्गठिठत सॊस्था हनुे्  (१) फोडड अविक्षछछन् न उत्तयामधकायिारा एक स्िशामसत य सङ्गठिठत सॊस्था 
हनुेछ। 

(२) फोडडको काभ कायफाहीका रामग आफ्नो छुटै्ट छाऩ हनुेछ । 

(३) फोडडरे व्मक्षि सयह चर अचर सम्ऩक्षत्त प्राप्त गनड, उऩबोग गनड, फेचविखन गनड िा 
अन्म वकमसभरे व्मिस्था गनड सक्नेछ । 

(४) फोडडरे व्मक्षि सयह आफ्नो नाभफाट नामरस, उजयु गनड य फोडड उऩय ऩमन सोही 
नाभफाट नामरस, उजयु राग्न सक्नेछ । 

५.  फोडडको उद्दशे्म्  फोडडको उद्दशे्म देहाम फभोक्षजभ हनुेछ:- 
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(क)  प्रदेशभा उन् नतस्तयका दधुार ुऩशऩुारन गनड उऩमिु नीमत तजुडभा गयी 
प्रदेश सयकाय  सभऺ मसपारयस गने¸ 

(ख)  दगु्ध उद्योगको विकास गने¸ गयाउने¸ 
(ग)  दधु उत्ऩादन तथा प्रशोधन, आऩूमतड तथा फजायीकयण सम्फन्धी कामडक्रभ 

सञ्चारन गने मनकामहरुिीच आिश्मक सभन्िम गने¸ य 
(घ)  दगु्ध व्मिसाम सम्फन्धी नीमत मनभाडण य तत्सम्फन्धी विकास मोजना 

तजुडभाको रामग प्रदेश सयकायराई आिश्मक सहमोग ऩरु् माउन।े 

६.  फोडडको काभ, कतडव्म य अमधकाय्  फोडडको काभ, कतडव्म य अमधकाय देहाम फभोक्षजभ हनुेछ:- 

(क)  दगु्ध ऺेरको व्मिसावमक भूल्म शृॊखराको ऩवहचान गयी त्मसको 
आधायभा ऩशऩुारन व्मिसामराई एकीकृत रुऩभा अक्षघ फढाई 
व्मिसावमक पाभड एिॊ दऺ ऩशऩुारकको सॊख्मा फवृि गने। 

(ख)  साना, भझौरा तथा ठूरा दगु्धजन्म उद्योगको स्थाऩना, सधुाय, प्रिर्द्डन 
तथा सॊयऺणका रामग सािडजमनक, मनजी तथा सहकायी ऺेर फीच 
सभन्िम गने गयाउन े।  

(ग) सािडजमनक, मनजी तथा सहकायी दगु्ध उद्योगहरुराई फोडडभा सूक्षचकृत 
गने। 

(घ)  दगु्ध ऩदाथडको उत्ऩादन फवृि य दगु्ध उद्योगका रामग आिश्मक स्िदेशी 
तथा विदेशी सहामता, अनदुान तथा ऋणको व्मिस्था तथा ऩरयचारन 
गने, गयाउने। 

(ङ) दगु्धजन्म ऩशऩुारन य दगु्ध व्मिसामभा सॊरग्न उत्ऩादक तथा 
उऩबोिाहरुको वहतको रामग प्रदेश सयकायराई आिश्मक सझुाि ठिदन।े 

(च) ऩशऩुारन, दगु्ध व्मिसाम सम्फन्धी सॊचामरत कामडक्रभहरुको अनगुभन, 

मनमभन, भूल्माङ्कन तथा सभीऺा गने, गयाउने।  

(छ)  कछचा दधु प्रशोधन गयी फजायभा आऩूमतड बएका दगु्ध तथा दगु्धजन्म 
ऩदाथडहरुको गणुस्तय अनगुभन, मनमन्रण, मनमभन, भूल्माङ्कन गने गयाउन े
। 

(ज) दधु तथा दगु्ध ऩदाथडहरुको उऩबोग गने फानी फसाल्न अमबभखुीकयण 
कामडक्रभ सञ्चारन गने गयाउने। 

(झ) उन्नत जातका दधुार ु ऩश ु खरयद गने कृषकहरुराई सयर रुऩभा 
सहमुरमत ऋण उऩरब्ध गयाउन फैंकहरुराई उत्प्ररेयत गने, गयाउने। 

(ञ) दगु्ध ऺेरको विकासका रामग आिश्मक प्राविमधक जनशक्षिको 
उऩरब्धता समुनक्षश् चत गनड ऩश ु क्षचवकत्साशात्र अ अध्ममन गनडको रामग 
आिश्मकता अनसुाय स्िदेश तथा विदेशभा छारफकृ्षत्तको मसपारयस गने 
।  

(ट)  दगु्धजन्म उद्योगका रामग ऩामरएका ऩशफुाट प्राप् त हनुे सह-उत्ऩादन 
सम्फन्धी उद्योगको विकास य विस्ताय गनड सभन्िम गने। 

(ठ)  दधु तथा दगु्धजन्म ऩदाथडको भूल्म नधाडयण सम्फन्धभा प्रदेश सयकाय 
सभऺ मसपारयस गने । 

(ड)  दगु्धजन्म उद्योगका रामग ऩामरएका ऩशहुरूको व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा 
आिश्मक कामडविमध फनाई राग गने । 
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७.  कामडकायी समभमतको गठन् (१) फोडडको कामड सञ्चारनको मनमभत्त देहाम फभोक्षजभको एउटा 
कामडकायी समभमत यहने छ । 

 

(क) भाननीम भन्री, बमूभ व्मिस्था, कृवष तथा सहकायी भन्रारम -अध्मऺ 

(ख) फोडडको उऩाध्मऺ -उऩाध्मऺ 

(ग) सक्षचि, भन्रारम -सदस्म 

(घ) प्रदेश सॊमोजक िा प्रमतमनमध, उद्योग फाक्षणज्म भहासङ् घका -सदस्म 

(ङ) प्रमतमनमध (उऩसक्षचिस्तय), आमथडक भामभरा तथा मोजना भन्रारम -सदस्म 

(च) प्रमतमनमध (उऩसक्षचिस्तय), आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम  -सदस्म 

(छ) प्रमतमनमध (उऩसक्षचिस्तय),  उद्योग, ऩमडटन,फन तथा िाताियण भन्रारम   -सदस्म 

(ज) प्रदेश सॊमोजक िा प्रमतमनमध, दगु्ध सहकायी सङ् घ  -सदस्म 

(झ) प्रदेश सॊमोजक िा प्रमतमनमध, डेयी पाभड य सङ् घ  -सदस्म 

(ञ) प्रदेश सॊमोजक िा प्रमतमनमध, नेऩार डेयी एसोमसएसन  -सदस्म 

(ट) सािडजमनक-मनजी साझेदायीभा सॊचामरत दधु उत्ऩादकपभडका सॊचारक 
भध्मेफाट भन्रारमरे तोकेको एकजना 

-सदस्म 

(ठ) ऩेशागत िा विषम विशषेऻफाट भन्रारमरे तोकेको एकजना -सदस्म 

(ड) कामडकायी प्रभखु, फोडड िा मनजको मनमकु्षि नबएसम्भ प्रदेश सयकायरे 

तोकेको नेऩार कृवष सेिाको कम्तीभा निौँ तहको अमधकृत 
 

सदस्म-सक्षचि 
 

(२) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी समभमतका सदस्महरुभा 
आिश्मक थऩघट िा हेयपेय गनड सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ट) य (ठ) फभोक्षजभका सदस्महरुको ऩदािमध दईु िषडको 
हनुेछ य  मनजहरु ऩनु् मनमकु्षि हनु सक्नेछन ्। 

८.  समभमतको फैठक् (१) समभमतको फैठक अध्मऺरे तोकेको मभमत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(२) समभमतको सम्ऩूणड सदस्म सॊख्माको कम्तीभा ऩचास प्रमतशत सदस्म उऩक्षस्थत बएभा 
समभमतको फैठकको रामग गण ऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भामननेछ। 

(३) समभमतको मनणडम सदस्म-सक्षचिर्द्ाया प्रभाक्षणत गरयनेछ। 

(४) समभमतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामडविमध समभमत आपैरे मनधाडयण गये फभोक्षजभ 
हनुेछ। 

९.  समभमतको काभ, कतडव्म य अमधकाय् मो ऐन य मस ऐन अन्तगडत फनेको मनमभ  य विमनमभको 
अधीनभा यही फोडडरे गनुडऩने सम्ऩूणड काभ कायफाही गनुड, अमधकायको प्रमोग तथा कतडव्मको ऩारना 
गनुड समभमतको कतडव्म हनुछे। 

१०.  उऩसमभमत गठन गनड सक्न:े (१) समभमतरे आफ्नो कामडसञ् चारनको रामग आिश्मकता अनसुाय 
उऩसमभमत गठन गनड सक्नेछ । 

(२) उऩसमभमतको काभ, कतडव्म, अमधकाय, कामडऺ ेर तथा कामडविमध समभमतरे तोके फभोक्षजभ 
हनुेछ। 

११.  फोडडको कोष् (१) फोडडको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ। 

  (२) फोडडको कोषभा देहामका यकभहरु यहने छन:्- 

(क)    प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनदुान यकभ, 

                                                           

 प्रदेश सयकाय भक्षन्रऩरयषद्को मभमत २०७६।०९।०९ को मनणडमफाट हेयपेय । 
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(ख)  कुनै विदेशी सयकाय िा अन्तयाडविम सॊस्थाहरुफाट प्राप्त हनुे अनदुान 
यकभ, 

(ग)  दगु्ध उद्योग सम्फन्धी अनसुन्धान कामड िा ऩयाभशड सेिा उऩरव्ध गये 
गयाए िाऩत प्राप्त हनुे यकभ, य 

(घ)  अन्म श्रोतफाट प्राप् त यकभ। 

(३) विदेशी सयकाय िा अन्तयाडविम सॊस्थाहरुफाट अनदुान िा ऋण मरॉदा प्रदेश सयकायको 
ऩूिड स्िीकृमत मरन ुऩनेछ। 

(४) फोडडराई प्राप् त हनुे सफै यकभ प्रदेशमबरको कुनै फैंकभा खाता खोरी जम्भा 
गरयनेछ। 

(५) फोडडर्द्ाया गनुड ऩने सफै खचडहरु उऩदपा (१) फभोक्षजभको कोषफाट ब्महोरयनेछ। 
(६) फोडडरे आफ्नो कोषफाट दगु्ध उद्योग, दगु्धजन्म ऩशऩुारन पाभड, सहकायी पाभड य 

सािडजमनक, मनजी, साझेदायी पाभड, दगु्ध उद्योगराई सरुब ऋण य अनदुान ठिदन सक्नेछ। 
(७) दगु्ध विकास कोषको सञ्चारन तोवकए फभोक्षजभ हनुेछ। 

१२.  रेखा य रेखाऩयीऺण् (१) फोडडको आम-व्ममको रेखा प्रदेश सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी 
फभोक्षजभ याक्षखनेछ। 

(२) फोडडको रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺक िा भहारेखाऩयीऺकफाट अनभुमत प्राप् त यक्षज् टडड 
अमडटयफाट हनुेछ। 

१३.  अमधकाय प्रत्मामोजन् समभमतरे मस ऐन फभोक्षजभ आपूराई प्राप्त अमधकायभध्मे सफै िा कुनै अमधकाय 
आिश्मकता अनसुाय फोडडको कुनै सदस्म िा अमधकृत कभडचायीराई प्रत्मामोजन गनड सक्नेछ। 

१४.  उऩाध्मऺ: (१) फोडडको काभभा आिश्मक सभन्िम गनड फोडडभा एक जना उऩाध्मऺ यहनेछ । 

(२) प्रदेश सयकायरे सम्फक्षन्धत भन्रारमको मसपारयसभा उऩाध्मऺ मनमिु गनड सक्नछे । 
(३) उऩाध्मऺको ऩदािमध चाय िषडको हनुछे । 
(४) कृवष ऺेरभा कम्तीभा दश िषड काभ गयेको िा नीमत मनभाडणभा कम्तीभा चाय िषडको  

अनबुि बएको व्मक्षि उऩाध्मऺ हनु सक्नेछ । 
(५) उऩाध्मऺको ऩारयश्रमभक तथा अन्म सवुिधा प्रदेश सयकायका सहामक भन्री सयह हनुेछ 

। 
१५. कामडकायी प्रभखु् १) फोडडको दैमनक प्रशासन सञ्चारन य फोडडको कामड सम्ऩादन गनड फोडडभा एक 

कामडकायी  प्रभखु यहनेछ । 
(२) कामडकायी प्रभखु फोडडभा ऩूया सभम काभ गने प्रभखु प्रशासकीम ऩदामधकायी हनुछे य 

मनजको ऩारयश्रमभक य अन्म सवुिधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोक्षजभ हनुेछ । 
(३) देहामको मोग्मता ऩगेुको नेऩारी नागरयक कामडकायी प्रभखु ऩदभा मनमिु हनु 

सक्नेछ:–  
(क)  भान्मताप्राप्त क्षशऺण सॊस्थाफाट कृवष विऻान, अथडशात्र अ, व्मिस्थाऩन, 

इक्षिमनमरयङ्ग िा ऩरयमोजना विश्लषेण, िाक्षणज्म–कानून विषमभा कम्तीभा 
स्नातक तह उत्तीणड गयी सम्फक्षन्धत ऺेरभा कम्तीभा दश िषडको अनबुि 
बएको, 

(ख)   ऩैंतीस िषड उभेय ऩूया बइड ऩचऩन्न िषड उभेय ननाघेको । 
(४) कामडकायी प्रभखुको मनमकु्षिका रामग प्रदेश सयकायरे प्रदेश नीमत तथा मोजना 

आमोगको उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा भखु्मभन्री तथा भक्षन्रऩरयषद् को कामाडरमका सक्षचि य 
आमथडक भामभरा तथा मोजना भन्रारमका सक्षचि सदस्म यहेको एक छनौट समभमतको गठन 
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गनेछ य त्मस्तो समभमतरे प्रमतस्ऩधाडको आधायभा तोवकए फभोक्षजभको कामडविमध ऩूया गयी कामडकायी 
प्रभखुको मनमकु्षिका रामग तीन जना व्मक्षिको नाभ मसपारयस गनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ मसपारयस बएका व्मक्षिहरूभध्मे एक जनाराई प्रदेश सयकाय, 
भक्षन्रऩरयषद्रे कामडकायी प्रभखु ऩदभा मनमिु गनेछ । 

 (६) कामडकायी प्रभखुको ऩदािमध चाय िषडको हनुेछ य मनज अको एक अिमधका रामग 
ऩनु् मनमिु हनु सक्नछे ।  

 (७) देहामको अिस्थाभा कामडकायी प्रभखुको ऩद रयि हनुेछ:- 
(क)   मनजरे आफ्नो ऩदफाट फोडड सभऺ याजीनाभा ठिदएभा,  
(ख)   मनजको भतृ्म ुबएभा, 
(ग) मनजको कामडसम्ऩादनको स्तय सन्तोषजनक नबई प्रदेश सयकायरे 

हटाएभा, 
(घ)   मनजको ऩदािमध ऩूया बएभा,  

(८) उऩदपा (७) को खण्ड (ग) फभोक्षजभ प्रदेश सयकायरे कामडकायी प्रभखुराई मनजको 
ऩदफाट हटाउन ुअक्षघ सपाइको उक्षचत भौका ठिदन ुऩनेछ । 

१६.  कामडकायी प्रभखुको काभ, कतडव्म य अमधकाय: (१) मस ऐनभा रेक्षखएका अन्म काभ, कतडव्म य 
अमधकायका अमतरयि कामडकायी प्रभखुको काभ, कतडव्म य अमधकाय देहाम फभोक्षजभ हनुेछ:–  

(क)  फोडडको फैठकभा ऩेश गरयने प्रस्तािहरूको सूची तमाय गने, 
(ख)  फोडडभा प्राप्त बएका प्रस्तािहरूको सूची तमाय गयी भूल्माङ्कन सवहत फोडड 

सभऺ ऩेश गने,  
(ग)  फोडडफाट बएका मनणडम तथा मनदेशन कामाडन्िमन गने,  
(घ)  फोडड तथा कामाडरमको िावषडक फजेट य कामडक्रभ तमाय गने य 

स्िीकृमतका रामग फोडड सभऺ ऩेश गने,  
(ङ)  फोडडफाट कामाडन्िमनको रामग स्िीकृत ऩरयमोजनाहरूको कामाडन्िमनको 

अनगुभन, सभीऺा, भूल्माङ्कन गने िा गयाउन,े 
(२) कामडकायी प्रभखुको अन्म काभ, कतडव्म य अमधकाय तोवकए फभोक्षजभ हनुेछ । 

१७.  फोडडको कभडचायी् (१) फोडडको कामड सञ् चारनको मनमभत्त फोडडरे आिश्मक कभडचायी मनमिु 
गनेछ।      

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ मनमिु कभडचायीहरुको ऩारयश्रमभक, सेिाको शतड तथा सवुिधा 
तोवकए फभोक्षजभ हनुेछ। 

१८.  प्रमतिेदन ऩेश गनुड ऩने् फोडडरे आपूरे गयेको काभको िावषडक प्रमतिेदन प्रत्मेक आमथडक िषड 
सभाप् त बएको दइुड भवहनामबर प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनुड ऩनेछ । 

१९.  मनदेशन ठिदन सक्ने्  प्रदेश सयकायरे फोडडराई आिश्मक मनदेशन ठिदन सक्नछे य त्मस्तो 
मनदेशनको ऩारना गनुड फोडडको कतडव्म हनुछे । 

२०.  प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकड ् फोडडरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकड  याख्दा बमूभ व्मिस्था कृवष तथा 
सहकायी भन्रारम भापड त याख् न ुऩनेछ । 

२१.  फोडडको विघटन् (१) कुनै भनामसफ भावपकको कायणफाट फोडडराई खायेज गने गयी प्रदेश 
सयकायरे मनणडम गयेभा फोडड विघटन हनुछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ फोडड विघटन बएभा फोडडको सफै सम्ऩक्षत्त, हक य दावमत्ि 
प्रदेश सयकायभा सनेछ। 

२२.  विमनमभ फनाउन ेअमधकाय् मस ऐनको उद्देश्म कामाडन्िमन गनड फोडडरे प्रदेश सयकायको स्िीकृमत 
मरई आिश्मक विमनमभहरु फनाउन सक्नछे । 


