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बाग 3

प्रदे श दुग्ध ववकास फोडड
प्रदे श नॊ. ३, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श दुग्ध ववकास फोडड ववसनमभावरी, २०७६
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प्रदे श दुग्ध ववकास फोडड ऐन, २०७५ को दपा २३ रे ददएको असधकाय

प्रमोग गयी प्रदे श दुग्ध ववकास फोडडरे प्रदे श सयकायको स्वीकृसत सरई मो
ववसनमभावरी फनाएको छ।
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ववसनमभावरीको नाभ "प्रदे श दुग्ध
ववकास फोडड ववसनमभावरी, २०७६" यहेको छ।

2.

ऩरयबाषा:

(२) मो ववसनमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।
ववषम

ववसनमभावरीभा,-

वा

प्रसङ्गरे

अको

अथड

नरागेभा

मस

(क) "अध्मऺ" बन्नारे ऐनको दपा ५ को उऩदपा (१)

को खण्ड (क) फभोशजभको ऩदासधकायी सम्झनु
ऩछड।

(ख) "उऩाध्मऺ" बन्नारे ऐनको दपा ५ को उऩदपा

(१) को खण्ड (ख) य दपा १० को उऩदपा (१)
वभोशजभ सनमुशक्त बएको उऩाध्मऺ सम्झनु ऩछड।

(ग) "ऐन" बन्नारे प्रदे श दुग्ध ववकास फोडड ऐन, २०७५

सम्झनु ऩछड।

(घ) "कामाडरम" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोशजभ स्थाऩना

बएको कामाडरम सम्झनु ऩछड।

(ङ) "सनदे शक" बन्नारे ऐनको दपा १२ को उऩदपा

(१) फभोशजभ तोवकएको सनदे शक सम्झनु ऩछड।

(च) "फोडड" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोशजभ स्थाऩना

बएको य दपा ५ फभोशजभ गदित प्रदे श दुग्ध
ववकास फोडड सम्झनु ऩछड।

(छ) "भन्त्रारम"

बन्नारे

बूसभ

व्मवस्था,

सहकायी भन्त्रारम सम्झनु ऩछड।
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कृवष

तथा
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(ज) "सदस्म" बन्नारे ऐनको दपा ५ फभोशजभ गदित

3.
4.

5.

फोडडको सदस्म सम्झनु ऩछड।

फोडडको कामाडरम: फोडडको कामाडरम प्रदे श याजधानीभा यहनेछ।

फोडडको कोष: ऐनको दपा ९ को उऩदपा (४) फभोशजभ फोडडको
कोषफाट खचड गदाड फोडडरे आसथडक कामडववसध फनाई ववबागीम
भन्त्रीस्तयफाट स्वीकृत गयाई खचड गनड सक्नेछ।

ससपारयस ससभसत सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रदे श सयकायरे ऐनको
दपा १० को उऩदपा (२) वभोशजभ उऩाध्मऺ सनमुशक्त गदाड
दे हाम फभोशजभको छनौट ससभसतको ससपारयसभा गनुऩ
ड नेछ:(क) सशचव, भन्त्रारम

-सॊ मोजक

(ख) सशचव, भुख्म भन्त्री तथा

भन्त्रीऩरयषद्को कामाडरम

-सदस्म

(ग) भन्त्रारमरे भनोनमन गये को

दुग्ध ववकास सम्फन्धी ववऻ
एक जना

(घ) प्रभुख, प्रशासन तथा सहकायी

ववकास भहाशाखा, भन्त्रारम

-सदस्म
-सदस्म-सशचव

(२) उऩववसनमभ (१) फभोशजभको ससभसतरे दे हामको

प्रविमा ऩुया गयी उम्भेदवायको छनौट गनुड ऩनेछ्-

(क) सूचना प्रकाशन गयी दयखास्त आव्हान गने,

(ख) कामडमोजना सवहतको ववस्तृत कामडऩत्र ऩेश गनड

रगाउने,

(ग) कामडऩत्र प्रस्तुतीकयण गनड रगाउने,

(घ) प्रस्तुत बएको कामडऩत्रको भूल्माङ्कन गने।

(३) उऩववसनमभ (२) को खण्ड (क) फभोशजभको सूचना

प्रकाशन गदाड ऐनको दपा १० को उऩदपा (४) भा उल्रेख
3
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बएका मोग्मता, सम्फशन्धत ऺेत्रभा काभ गरययहेको अनुबवको
प्रभाण सभेत सूचनाभा खुराई आवेदन भाग गनुड ऩनेछ।

(४) दुग्ध वा दुग्ध व्मवसामसॉग सम्वशन्धत सयकायी,

सहकायी सॊ घ सस्था, अधड सयकायी, गैय सयकायी य सनजी ऺेत्रभा
काभ गरययहेका व्मशक्त उऩववसनमभ (३) वभोशजभको आवेदन ददन
मोग्म भासननेछ।
भूल्माङ्कन

(५) उऩववसनमभ (१) फभोशजभ गदित छनौट ससभसतरे

गरय सफैबन्दा मोग्म दे शखएका तीन जनाको नाभ

ु भ अनुसाय ववबागीम भन्त्री सभऺ ससपारयस गनुऩ
वणाडनि
ड नेछ।
(६)

उऩववसनमभ

(५)

फभोशजभ

ससपारयस

बएका

उम्भेदवायहरुको नाभ सवहतको प्रस्ताव ववबागीम भन्त्रीरे प्रदे श
सयकाय सभऺ ऩेश गनुड ऩनेछ।

(७) उऩववसनमभ (६) फभोशजभ ऩेश बएका उम्भेदवायहरु

भध्मे एक जनाराई प्रदे श सयकायरे उऩाध्मऺ ऩदभा सनमुक्त
गनेछ।
6.

उऩाध्मऺको काभ, कतडव्म य असधकाय: ऐनको दपा ११ को
उऩदपा (१) भा उशल्रशखत काभ, कतडव्म य असधकायका असतरयक्त
उऩाध्मऺको काभ, कतडव्म य असधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) कामडकायी प्रभुखको है ससमतरे फोडडको नीसत, यणनीसत

तमाय

गयी

बावी

भागडदशडन

स्वीकृसतका रासग फोडडभा ऩेश गने,

एवॊ

कामडमोजना

(ख) दुग्ध ववकास फोडडसॉग सम्फशन्धत अन्म कामड गनुड

ऩये भा

फोडडको

ससपारयसभा

स्वीकृसत सरई सम्ऩादन गने।

4

ववबागीम

भन्त्रीको
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7.

8.

सनदे शकको सुववधा: सनदे शकराई आवश्मक ऩने सवायी साधन,
इन्धन, सञ्चाय भहशुर एवभ् आवास सुववधा फोडडरे सनणडम गये
फभोशजभ हुनेछ।

सनदे शकको काभ, कतडव्म य असधकाय: ऐनको दपा १3 को
उऩदपा (१) भा उशल्रशखत काभ कतडव्म य असधकायको असतरयक्त
सनदे शकको काभ, कतडव्म य असधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :(क) अध्मऺको आदे शानुसाय फोडड फैिक फोराउने,
(ख) फैिकफाट

ऩारयत

सनणडमहरु

सम्फशन्धत

जानकायी गयाई कामाडन्वमन गने,

सफैराई

(ग) फोडड कामाडरमफाट सम्ऩाददत कामडहरुको अनुगभन

सनयीऺण गने,

(घ) फोडडको सम्ऩशिको शजम्भा, त्मसको रगत सॊ यऺण,

फयफुझायथ एवभ् असबरेख व्मवस्थाऩन गने,

(ङ) फोडडका कभडचायीहरुको शजम्भेवायी तोकी काभको

सुऩयीवेऺण एवॊ भूल्माङ्कन गने,

(च) फोडडरे तोवकददएका अन्म कामडहरु गने।

9.

फोडडको कभडचायी: (१) फोडडको कभडचायी सॊ गिन सॊ यचना अनुसूची१ फभोशजभ हुनेछ।
(२)

फोडडको

(३)

प्रदे श

कामड

सञ्चारनको

रासग

अनुसूची-2

फभोशजभका आवश्मक कभडचायी भन्त्रारमरे व्मवस्था गनेछ।
दुग्ध

ववकास

स्वीकृत

दयफन्दी

कभडचायीफाट

खटाउन

फोडडको

अनुसायका कम््मुटय अऩये टय, हरुका सवायी चारक य कामाडरम
सहमोगी
10.

ऩदहरुभा

भन्त्रारमरे

स्थामी

नसक्ने बएभा फोडडरे कयायभा सनमुशक्त गनड सक्नेछ।

फोडडको खाता सञ्चारन तथा रेखा: (१) फोडडको खाता सञ्चारन
ु दस्तखतफाट हुनेछ।
सनदे शक य रे खा प्रभुखको सॊ मक्त
5

खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ग) प्रदे श याजऩत्र बाग ३ सभसत २०७६।०८।०५

11.

(२) फोडडको रेखा प्रचसरत कानुन फभोशजभ याख्नु ऩनेछ।

सुववधा उऩरब्ध गयाउने: फोडड फैिक, ससभसत फैिक रगामत
कामाडरम सञ्चारनका रासग आवश्मक फैिक बिा, भसरन्द
रगामतका प्रशाससनक खचडहरु फोडडको कामाडरमफाट उऩरब्ध

12.

13.

गयाइनेछ।

सॊ शोधन तथा ऩरयभाजडन: फोडडरे प्रदे श सयकायको स्वीकृसतभा
आवश्मकता अनुसाय मस ववसनमभावरीभा सॊ शोधन तथा ऩरयभाजडन
गनड सक्नेछ।
कामडववसध,

सनदे शशका

य

भाऩदण्ड

फनाउने

असधकाय:

मस

ववसनमभावरीको उद्देश्म कामाडन्वमन गनड भन्त्रारमरे आवश्मकता
अनुसाय कामडववसध, सनदे शशका, भाऩदण्ड फनाइ रागू गनड सक्नेछ।
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अनुसूची-१

(ववसनमभ ९ को उऩववसनमभ (१) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श दुग्ध ववकास फोडडको सॊ गिनात्भक सॊ यचना
फोडड

अध्मऺ, बूसभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्री

कामडकायी प्रभुख
उऩाध्मऺ

प्रशासकीम प्रभुख

सनदे शक (असधकृत नवौं/दशौ) (प्रा.)

प्रशासन शाखा

असधकृत सातौं/आिौ (प्र.)-१

मोजना अनुगभन तथा
भूल्माङ्कन शाखा

असधकृत छै िौं (रे खा)-१

असधकृत सातौं/आिौं(प्रा.)-१

कम््मुटय अऩये टय सहामकस्तय ऩाॉचौ (वव.)-१

सहामकस्तय ऩाॉचौ (प्रा.)-१

हरुका सवायी चारक श्रे णी ववहीन-२
कामाडरम सहमोगी श्रे णी ववहीन -३
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दुग्ध प्रववसध तथा फजाय
ब्मवस्थाऩन शाखा

दुग्ध प्रववधी असधकृत सातौं (प्रा.)-१
सहामकस्तय ऩाॉचौ (प्रा.)-१
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अनुसूची-२

(ववसनमभ ९ को उऩववसनमभ (२) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श दुग्ध ववकास फोडडको दयफन्दी तेरयज

सस.नॊ.
1
2
3

ऩदको नाभ
सनदे शक

दुग्ध प्रववसध

असधकृतस्तय

असधकृत
असधकृत
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असधकृत

8
9

नवौं/दशौं

असधकृतस्तय

असधकृत

7

असधकृतस्तय

ऩशु ववकास

4

6

श्रे णी/तह

सातौं/आिौं
सातौं/आिौं

असधकृतस्तय
सातौं/आिौं

असधकृतस्तय

कामाडरम
सहमोगी

बेटेरयनयी

1

कृवष

रा.ऩो.डे.डे.

1

कृवष

रा.ऩो.डे.डे.

1

साभान्म

प्रशासन

कैवपमत

1

प्रशासन

कृवष

रा.ऩो.डे.डे.

2

ववववध

ववववध

1

कयाय

श्रे णीवववहन

इशन्जसनमरयङ्ग

भेकासनकर

2

कयाय

श्रे णीवववहन

प्रशासन

3

कयाय

सहामक स्तय

चारक

रा.ऩो.डे.डे./

कृवष

सॊख्मा

1

कम््मुटय
हरुका सवायी

दयफन्दी

रेखा

सहामक स्तय

अऩये टय

उऩसभुह

प्रशासन

छै िौं

ऩशु सेवा

प्राववसधक

सभुह/

सेवा

ऩाॉचौ
ऩाॉचौं

साभान्म
प्रशासन
जम्भा
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आऻारे,

डा.नायामण फहादुय श्रे ष्ठ

सनदे शक, प्रदे श दुग्ध ववकास फोडड
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आन्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदे श नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदित।
भूल्म रु.५।-

