
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश दगु्ध विकास फोर्ड विननमभािरी, २०७६ 
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प्रदेश सयकाय 

आन्िरयक भानभरा िथा कानून भन्रारम 

फागभिी प्रदेश 
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प्रदेश दगु्ध विकास फोर्ड विननमभािरी, २०७६ 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशि नभनि 

२०७६।०८।०५ 

सॊशोधन  
प्रदेश दगु्ध विकास फोर्ड (ऩवहरो सॊशोधन) 
 विननमभािरी, २०७७       २०७७।०४।२६ 

 

प्रदेश दगु्ध विकास फोर्ड ऐन, २०७५ को दपा २३ रे ददएको अनधकाय 
प्रमोग गयी प्रदेश दगु्ध विकास फोर्डरे प्रदेश सयकायको स्िीकृनि नरई मो 
विननमभािरी फनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस विननमभािरीको नाभ "प्रदेश दगु्ध 
 विकास फोर्ड विननमभािरी, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो विननमभािरी िरुुन्ि प्रायम्ब हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथड नरागेभा मस 
 विननमभािरीभा,- 

(क) "अध्मऺ" बन्नारे ऐनको दपा ५ को उऩदपा (१) 
को खण्र् (क) फभोशजभको ऩदानधकायी सम्झन ु
ऩछड। 

(ख) "उऩाध्मऺ" बन्नारे ऐनको दपा ५ को उऩदपा 
(१) को खण्र् (ख) य दपा १० को उऩदपा (१) 
िभोशजभ ननमशुि बएको उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछड। 

(ग) "ऐन" बन्नारे प्रदेश दगु्ध विकास फोर्ड ऐन, २०७५ 
सम्झन ुऩछड। 
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(घ) "कामाडरम" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोशजभ स्थाऩना 
बएको कामाडरम सम्झन ुऩछड। 

(ङ) "ननदेशक" बन्नारे ऐनको दपा १२ को उऩदपा 
(१) फभोशजभ  िोवकएको ननदेशक सम्झन ुऩछड। 

(च) "फोर्ड" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोशजभ स्थाऩना 
बएको य दपा ५ फभोशजभ गदिि प्रदेश दगु्ध 
विकास फोर्ड सम्झन ुऩछड। 

(छ) "भन्रारम" बन्नारे बनूभ व्मिस्था, कृवष िथा 
सहकायी भन्रारम सम्झन ुऩछड। 

(ज) "सदस्म" बन्नारे ऐनको दपा ५ फभोशजभ गदिि 
फोर्डको सदस्म सम्झन ुऩछड। 

3. फोर्डको कामाडरम: फोर्डको कामाडरम प्रदेश याजधानीभा यहनेछ। 

4. फोर्डको कोष:  ऐनको दपा ९ को उऩदपा (४) फभोशजभ फोर्डको 
 कोषफाट खचड गदाड फोर्डरे आनथडक कामडविनध फनाई विबागीम 
 भन्रीस्ियफाट स्िीकृि गयाई खचड गनड स्नेछ। 

5. नसपारयस सनभनि सम्फन्धी व्मिस्था: (१) प्रदेश सयकायरे ऐनको 
 दपा १० को उऩदपा (२) िभोशजभ उऩाध्मऺ ननमशुि गदाड 
 देहाम फभोशजभको छनौट सनभनिको नसपारयसभा गनुडऩनेछ:- 

(क) सशचि, भन्रारम           -सॊमोजक 

(ख) अनधकृि प्रनिनननध, भखु्मभन्री 
 िथा  भशन्रऩरयषद्को  कामाडरम      -सदस्म 

(ग)  भन्रारमरे भनोनमन गयेको 
 दगु्ध विकास सम्फन्धी विऻ 

 एक जना              -सदस्म 

                                                           
 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधि। 
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(ग१) ननदेशक, ऩशऩुऺी िथा भत्सस्म 

        विकास ननदेशनारम            -सदस्म 

(घ) प्रभखु, प्रशासन िथा सहकायी 
विकास भहाशाखा, भन्रारम     -सदस्म-सशचि 

(२) उऩविननमभ (१) फभोशजभको सनभनिरे देहामको 
प्रविमा ऩूया गयी उम्भेदिायको छनौट गनुड ऩनेछ्- 

(क) सूचना प्रकाशन गयी दयखास्ि आव्हान गने, 
(ख) कामडमोजना सवहिको विस्ििृ कामडऩर ऩेश गनड 

रगाउने, 
(ग) कामडऩर प्रस्ििुीकयण गनड रगाउने, 
(घ) प्रस्ििु बएको कामडऩरको भूल्माङ्कन गने।   

(३) उऩविननमभ (२) को खण्र् (क) फभोशजभको सूचना 
प्रकाशन गदाड ऐनको दपा १० को उऩदपा (४) भा उल्रेख 
बएका मोग्मिा, सम्फशन्धि ऺेरभा काभ गरययहेको अनबुिको 
प्रभाण सभेि सूचनाभा खरुाई आिेदन भाग गनुड ऩनेछ।  

(४) दगु्ध िा दगु्ध व्मिसामसॉग सम्िशन्धि सयकायी, 
सहकायी सॊघ सस्था, अधड सयकायी, गैय सयकायी य ननजी ऺेरभा 
काभ गरययहेका व्मशि उऩविननमभ (३) िभोशजभको आिेदन ददन 
मोग्म भानननेछ।  

(५) उऩविननमभ (१) फभोशजभ गदिि छनौट सनभनिरे 
भूल्माङ्कन गरय सफैबन्दा मोग्म देशखएका िीन जनाको नाभ 
िणाडनिुभ अनसुाय विबागीम भन्री सभऺ नसपारयस गनुडऩनेछ। 

                                                           
 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थवऩएको। 
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(६) उऩविननमभ (५) फभोशजभ नसपारयस बएका 
उम्भेदिायहरुको नाभ सवहिको प्रस्िाि विबागीम भन्रीरे प्रदेश 
सयकाय सभऺ ऩेश गनुड ऩनेछ। 

(७) उऩविननमभ (६) फभोशजभ ऩेश बएका उम्भेदिायहरु 
भध्मे एक जनाराई प्रदेश सयकायरे उऩाध्मऺ ऩदभा ननमिु 
गनेछ। 

 (८) उऩविननमभ (१) फभोशजभको छनौट 
 सनभनिरे आफ्नो िैिक िथा उऩविननमभ (२) रे 
 ननधाडयण गयेको उम्भेदिायको छनौट प्रविमा 
 सम्फन्धी अन्म  कामडविनध सोही उऩविननमभको 
 अधीनभा यही आपैँ  िम गनड स्नेछ। 

 
 

6. उऩाध्मऺको काभ, किडव्म य अनधकाय: ऐनको दपा ११ को 
उऩदपा (१) भा उशल्रशखि काभ, किडव्म य अनधकायका    

अनिरयि उऩाध्मऺको काभ, किडव्म य अनधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्- 

(क) कामडकायी प्रभखुको हैनसमिरे फोर्डको नीनि, यणनीनि 
िमाय गयी बािी भागडदशडन एिॊ कामडमोजना 
स्िीकृनिका रानग फोर्डभा ऩेश गने, 

(ख) दगु्ध विकास फोर्डसॉग सम्फशन्धि अन्म कामड गनुड 
ऩयेभा फोर्डको नसपारयसभा विबागीम भन्रीको 
स्िीकृनि नरई सम्ऩादन गने। 

                                                           
 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थवऩएको। 
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7. ननदेशकको सवुिधा: ननदेशकराई आिश्मक ऩने सिायी साधन, 

 इन्धन, सञ्चाय भहशरु एिभ ् आिास सवुिधा फोर्डरे ननणडम गये 
 फभोशजभ हनुेछ। 

8. ननदेशकको काभ, किडव्म य अनधकाय: ऐनको दपा १3 को 
 उऩदपा (१) भा उशल्रशखि काभ किडव्म य अनधकायको अनिरयि 
 ननदेशकको काभ, किडव्म य अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे:- 

(क) अध्मऺको आदेशानसुाय फोर्ड फैिक फोराउन,े 

(ख) फैिकफाट ऩारयि ननणडमहरु सम्फशन्धि सफैराई 
जानकायी गयाई कामाडन्िमन गने,  

(ग) फोर्ड कामाडरमफाट सम्ऩाददि कामडहरुको अनगुभन 
ननयीऺण गने,  

(घ) फोर्डको सम्ऩशिको शजम्भा, त्समसको रगि सॊयऺण, 
फयफझुायथ एिभ ्अनबरेख व्मिस्थाऩन गने,  

(ङ) फोर्डका कभडचायीहरुको शजम्भेिायी िोकी काभको 
सऩुयीिेऺण एिॊ भूल्माङ्कन गने, 

(च) फोर्डरे िोवकददएका अन्म कामडहरु गने। 

 

9. फोर्डको कभडचायी: (१) फोर्डको कभडचायी सॊगिन सॊयचना अनसूुची-
 १ फभोशजभ हनुेछ। 

(२) फोर्डको कामड सञ्चारनको रानग अनसूुची-2 
फभोशजभका आिश्मक कभडचायी भन्रारमरे व्मिस्था गनेछ। 

(३) प्रदेश दगु्ध विकास फोर्डको स्िीकृि दयफन्दी 
अनसुायका कम््मटुय अऩयेटय, हरकुा सिायी चारक य कामाडरम 
सहमोगी ऩदहरुभा भन्रारमरे स्थामी कभडचायीफाट खटाउन 
नस्ने बएभा फोर्डरे कयायभा ननमशुि गनड स्नेछ। 
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10. फोर्डको खािा सञ्चारन िथा रेखा: (१) फोर्डको खािा सञ्चारन 
 ननदेशक य रेखा प्रभखुको सॊमिु दस्िखिफाट हनुेछ। 

(२) फोर्डको रेखा प्रचनरि काननु फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 

11. सवुिधा उऩरब्ध गयाउन:े फोर्ड फैिक, सनभनि फैिक रगामि 
 कामाडरम सञ्चारनका रानग आिश्मक फैिक बिा, भसरन्द 
 रगामिका प्रशासननक खचडहरु फोर्डको कामाडरमफाट उऩरब्ध 
 गयाइनेछ। 

12. सॊशोधन िथा ऩरयभाजडन: फोर्डरे प्रदेश सयकायको स्िीकृनिभा 
 आिश्मकिा अनसुाय मस विननमभािरीभा सॊशोधन िथा ऩरयभाजडन 
 गनड स्नेछ। 

13. कामडविनध, ननदेशशका य भाऩदण्र् फनाउन े अनधकाय: मस 
 विननमभािरीको उद्दशे्म कामाडन्िमन गनड भन्रारमरे आिश्मकिा 
 अनसुाय कामडविनध, ननदेशशका, भाऩदण्र् फनाइ रागू गनड स्नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(विननमभ ९ को उऩविननमभ (१) सॉग सम्फशन्धि) 

प्रदेश दगु्ध विकास फोर्डको सॊगिनात्सभक सॊयचना 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रशासकीम प्रभखु 

ननदेशक (अनधकृि निौं/दशौ) (प्रा.) 
 

प्रशासन शाखा 
अनधकृि सािौं/आिौ (प्र.)-१ 

अनधकृि छैिौं (रेखा)-१ 

कम््मटुय अऩयेटय सहामकस्िय ऩाॉचौ (वि.)-१ 

हरकुा सिायी चारक शे्रणी विहीन-२ 

कामाडरम सहमोगी शे्रणी विहीन -३ 

 

मोजना अनगुभन िथा 
भूल्माङ्कन शाखा 

अनधकृि सािौं/आिौं(प्रा.)-१ 

सहामकस्िय ऩाॉचौ (प्रा.)-१ 

 
 

फोर्ड 
अध्मऺ, बनूभ व्मिस्था, कृवष िथा सहकायी भन्री 

 

कामडकायी प्रभखु 

उऩाध्मऺ  

 

दगु्ध प्रविनध िथा फजाय 
ब्मिस्थाऩन शाखा 

दगु्ध प्रविधी अनधकृि सािौं (प्रा.)-१ 

सहामकस्िय ऩाॉचौ (प्रा.)-१ 
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अनसूुची-२ 
(विननमभ ९ को उऩविननमभ (२) सॉग सम्फशन्धि) 

प्रदेश दगु्ध विकास फोर्डको दयफन्दी िेरयज 

 

नस.नॊ. ऩदको नाभ शे्रणी/िह सेिा सभहु/ 

उऩसभहु 

दयफन्दी 
सॊख्मा कैवपमि 

1 ननदेशक 
अनधकृिस्िय 
निौं/दशौं कृवष 

रा.ऩो.रे्.रे्./ 

बेटेरयनयी 1  

2 ऩश ुविकास 
अनधकृि 

अनधकृिस्िय 

सािौं/आिौं कृवष रा.ऩो.रे्.रे्. 1  

3 दगु्ध प्रविनध 
अनधकृि 

अनधकृिस्िय 

सािौं/आिौं कृवष रा.ऩो.रे्.रे्. 1  

4 अनधकृि 
अनधकृिस्िय 

सािौं/आिौं प्रशासन 
साभान्म 
प्रशासन 

1  

5 अनधकृि 
अनधकृिस्िय 
छैिौं प्रशासन रेखा 1  

6 ऩश ुसेिा 
प्राविनधक 

सहामक स्िय 
ऩाॉचौ कृवष रा.ऩो.रे्.रे्. 2  

7 कम््मटुय 
अऩयेटय 

सहामक स्िय 
ऩाॉचौं विविध विविध 1 कयाय 

8 हरकुा सिायी 
चारक 

शे्रणीविहीन इशन्जननमरयङ्ग भेकाननकर 2 कयाय 

9 कामाडरम 
सहमोगी शे्रणीविहीन प्रशासन 

साभान्म 
प्रशासन 

3 कयाय 

 
   

जम्भा 13  


