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प्रदेश सहकायी विकास फोडड विननमभािरी, २०७८ 
प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत नभनत 

     २०७८।११।२६ 
प्रदेश सहकायी ननमभािरी, २०७६ को ननमभ ३९ रे ददएको अनधकाय 
प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायको स्िीकृनत नरई प्रदेश सहकायी विकास 
फोडडरे मो विननमभािरी फनाएको छ। 
१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस विननमभािरीको नाभ "प्रदेश 

सहकायी विकास फोडड विननमभािरी, २०७८" यहेको छ। 
(२) मो विननमभािरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथड नरागेभा मस 
विननमभािरीभा:- 

(क) "अध्मऺ" बन्नारे ऐनको दपा १२० को उऩदपा (१) 
को खण्ड (क) फभोशजभको ऩदानधकायी सम्झन ुऩछड। 

(ख) "उऩाध्मऺ" बन्नारे ऐनको दपा १२० को उऩदपा 
(१) को खण्ड (ख) फभोशजभ प्रदेश सयकायफाट 
भनोनीत उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछड। 

(ग) "ऐन" बन्नारे प्रदेश सहकायी ऐन, २०७६ सम्झन ु 
ऩछड । 

(घ) "कामाडरम" बन्नारे ऐनको दपा १२३ फभोशजभ 
स्थाऩना बएको प्रदेश सहकायी विकास फोडडको कामाडरम 
सम्झन ुऩछड । 

(ङ) "ननमभािरी" बन्नारे प्रदेश सहकायी ननमभािरी, 
२०७६ सम्झन ुऩछड । 

(च) "फोडड" बन्नारे ऐनको दपा १२० को उऩदपा (१) 
फभोशजभ गदठत प्रदेश सहकायी विकास फोडड सम्झन ु
ऩछड  । 
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(छ) "भन्रारम" बन्नारे बनूभ व्मिस्था, सहकायी तथा गरयफी 
ननिायण भन्रारम सम्झन ुऩछड । 

(ज) "यशजष्ट्राय" बन्नारे ऐनको दपा ७३ फभोशजभ तोवकएको 
ऩदानधकायी सम्झन ुऩछड। 

(झ) "सदस्म" बन्नारे ऐनको दपा १२० को उऩदपा (१) 
फभोशजभ गदठत प्रदेश सहकायी विकास फोडडको 
सदस्महरू सम्झन ुऩछड ।  

३. फोडडको फैठक: (१) फोडडको फैठक आिश्मकता अनसुाय अध्मऺरे 
तोकेको नभनत, सभम य स्थानभा फस्ने छ। 

(२) फोडडको सदस्म-सशचिरे फैठक फस्ने सूचनाको 
अनतरयक्त फैठकभा छरपर हनुे विषमको कामडसूची फैठक सरुु हनु ु
बन्दा कम्तीभा चौँफीस घण्टा अगािै फोडडका सदस्महरूराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(३) फोडडको फैठकभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म भध्मे 
ऩचास प्रनतशत बन्दा फढी सदस्म उऩशस्थनत बएभा फैठकका रानग 
गणऩूयक सङ्ख्मा ऩगेुको भाननने छ। 

(४) फैठकको अध्मऺता फोडडको अध्मऺरे गनेछ य 
ननजको अनऩुशस्थनतभा उऩाध्मऺरे फैठकको अध्मऺता गनेछ।  

(५) फोडडरे आफ्नो फैठकभा कुनै विषम विऻराई 
आभन्रण गनड सक्नेछ । 

(६) फोडडको एक नतहाई सदस्मरे फोडडको फैठकको रानग 
नरशखत भाग गयेभा अध्मऺरे एक भवहनानबर फैठक फोराउन ु
ऩनेछ। 

(७) फोडडको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत 
फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे ननणाडमक भत 
ददनेछ। 
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(८) फोडडको फैठकको ननणडम उऩशस्थत सदस्मको 
हस्ताऺयफाट प्रभाशणत गनुड ऩनेछ।  

(९) फोडडको फैठक सम्फन्धी अन्म कामडविनध फोडड आपैरे 
ननधाडयण गये फभोशजभ हनुछे।  

४. उऩाध्मऺको काभ, कतडव्म य अनधकाय:  ऐन, फोडडको ननणडम य 
अध्मऺको ननदेशनको अधीनभा यही उऩाध्मऺको काभ, कतडव्म य 
अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे।  

(क) अध्मऺको अनऩुशस्थनतभा सनभनतको फैठकको अध्मऺता 
गने, 

(ख) सनभनतफाट अनभुोदन बएको फोडडको प्रनतिेदन भन्रारम 
सभऺ ऩेश गने, 

(ग) फोडडको ननणडम कामाडन्िमनको रानग सदस्म-सशचिराई 
आिश्मक ननदेशन ददन,े 

(घ) फोडडको उद्देश्म प्रानप्तको रानग आिश्मक नीनत तमाय 
गने, गयाउन,े 

(ङ) सयकायी ऺेरफाट फहऩुऺीम तथा दिऩऺीम रूऩभा 
सहमोग प्राप्त गनड तमाय ऩारयने आमोजना सम्फन्धी 
नीनतगत भागडदशडन तमाय गने, गयाउन,े 

(च) फोडडको उद्देश्म प्रानप्तका रानग आिश्मकता अनसुाय 
ऩयाभशड सेिा नरन स्िीकृनत प्रदान गने, 

(छ) फोडडरे सभम-सभमभा तोकेका अन्म कामडहरू गने 
गयाउने, 

(ज) उऩाध्मऺरे मो विननमभािरी तथा फोडडको ननणडम 
फभोशजभ आपूराई प्राप्त अनधकायभध्मे आिश्मकता 
अनसुाय कुनै अनधकाय सदस्म सशचिराई प्रत्मामोजन 
गनड सक्नेछ।    
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५. सदस्म-सशचिको काभ, कतडव्म य अनधकाय: फोडडको ननणडम, अध्मऺ 
तथा उऩाध्मऺको ननदेशनको अधीनभा यही सदस्म-सशचिको काभ, 
कतडव्म य अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

(क) अध्मऺको अनभुनतभा फोडड फैठकको कामडसूची 
सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाउने, 

(ख) फोडडको फैठकभा ऩेश गने कामडसूची तमाय ऩाने य ऩेश 
गने, 

(ग) फोडडको िावषडक कामडक्रभ य प्रगनत प्रनतिेदन उऩाध्मऺको 
ऩयाभशडभा तमाय ऩायी फोडड सभऺ ऩेश गने, 

(घ) उऩाध्मऺको ननदेशन प्राप्त गयी फोडडको नीनतगत 
कामडक्रभ तमाय ऩाने तथा आिश्मकता अनसुाय सॊशोधन 
प्रस्ताि ऩेश गने, 

(ङ) फोडडको कामड सञ्चारन फजेट फभोशजभ उऩाध्मऺको 
स्िीकृनत नरई खचड गने, गयाउने, 

(च) फोडडको उद्देश्म प्रानप्तका रानग आिश्मकतानसुाय ऩयाभशड 
सेिा प्राप्त गनड उऩाध्मऺ सभऺ ऩेश गने, 

(छ) फोडडको दैननक काभ कायफाहीको येखदेख गने य 
कामाडरमको गनतविनध उऩाध्मऺराई जानकायी गयाउने, 

(ज) उऩाध्मऺको स्िीकृनतभा फोडडका कामडक्रभहरू सञ्चारन 
गने, गयाउने, 

(झ) उऩाध्मऺको स्िीकृनत ऩश्चात ्कामडक्रभभा बएको खचडको 
बकु्तानी गने, गयाउने, 

(ञ) फोडडरे तोके फभोशजभका अन्म कामडहरू गने, 
(ट) फोडडरे आनथडक िषड बयीभा सम्ऩादन गयेका कामडहरूको 

िावषडक प्रनतिेदन तमाय गयी फोडड फैठक सभऺ ऩेश गने, 
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(ठ) सदस्म-सशचिरे आपूराई प्राप्त अनधकाय भध्मे सफै िा 
केही अनधकाय भातहतका अनधकृत कभडचायीराई 
प्रत्मामोजन गनड सक्नेछ। 

६. सनभनत गठन गनड सक्न:े (१) फोडडरे कुनै कामडक्रभ सञ्चारन गनड 
तथा सञ्चारनभा यहेका कामडक्रभको अनगुभन तथा ननयीऺण गनड 
आिश्मकता अनसुाय फोडडका सदस्म तथा अनधकृतस्तयका कभडचायी 
यहने गयी  सनभनत गठन गनड सक्नेछ ।   

(२) उऩविननमभ (१) फभोशजभको सनभनतको काभ, 
कतडव्म, अनधकाय, कामडऺ ेर तथा कामडविनध फोडडरे सनभनत गठन 
गदाडको फखत ननधाडयण गये फभोशजभ हनुेछ । 

७. सहकायी ऩयुस्काय: (१) प्रत्मेक आनथडक िषडभा सहकायी ऺेरभा 
उल्रेखनीम मोगदान ऩरु् माउने व्मशक्त िा सहकायी कामडक्रभ 
सञ्चारनभा अनकुयणीम नभनुा प्रस्ततु गने सहकायी सॊघ, सॊस्थाहरू 
भध्मेफाट फोडडरे सहकायी ऩयुस्काय प्रदान गनड सक्नेछ । 

(२) उऩविननमभ (१) फभोशजभ सहकायी ऩयुस्काय ददन े
आधाय य भाऩदण्ड फोडडरे ननधाडयण गये फभोशजभ हनुेछ। 

८. कामड सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था: (१) फोडडरे ऐन,  ननमभािरी य 
विननमभािरीको अधीनभा यही आिश्मकता अनसुाय आन्तरयक 
कामड सञ्चारनको रानग कामडविनध य ननदेशशका फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩविननमभ (१) फभोशजभ कामडविनध य ननदेशशका 
फनाउॉदा प्रदेश सयकायराई आनथडक व्ममबाय ऩने विषमभा प्रदेश 
सयकायको स्िीकृनत नरन ुऩनेछ ।   

९. फोडडको कभडचायी: (१) फोडडराई आिश्मक ऩने कभडचायी प्रदेश 
सयकायको स्िीकृत दयफन्दी फभोशजभ भन्रारमरे व्मिस्था  

गनेछ । 
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(२) उऩविननमभ (१) फभोशजभ स्िीकृत दयफन्दीभा यहेका 
कम््मटुय अऩयेटय, हरकुा सिायी चारक य कामाडरम सहमोगी 
जस्ता तह विहीन ऩदहरू भन्रारमरे व्मिस्था गनड नसकेभा फोडडरे 
भन्रारमको स्िीकृनत नरई कयायभा ननमकु्त गनड सक्नछे। 

१०. फोडडको खाता सञ्चारन, रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) फोडडको खाता 
सञ्चारन प्रचनरत प्रदेश आनथडक कामडविनध ऐन य सो अन्तगडत 
फनेका ननमभ फभोशजभ सदस्म-सशचि य रेखा प्रभखुको सॊमकु्त 
दस्तखतफाट हनुछे ।  

(२) फोडडको आम्दानी खचडको रेखा प्रदेश सयकायरे 
अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोशजभ याख्न ुऩनेछ।                               

(३) फोडडको आन्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रदेश रेखा 
ननमन्रक कामाडरमफाट य अशन्तभ रेखा ऩयीऺण 
भहारेखाऩयीऺकफाट हनुछे । 

(४) भन्रारमरे फोडडको आम व्ममको रेखा, तत्सम्फन्धी 
कागजात य अन्म नगदी िा शजन्सी भारसाभान जनुसकैु फखत 
ननयीऺण गनड, गयाउन सक्नछे । 

११. सवुिधा उऩरब्ध गयाउन:े फोडड फैठक, सनभनत फैठक एिॊ अन्म 
कानूनिाया गदठत सनभनतको फैठक बत्ता य कामाडरम सञ्चारनका 
रानग आिश्मक भसरन्द रगामतका प्रशासननक खचडहरू फोडडको 
कामाडरमफाट उऩरब्ध गयाइनेछ। 

१२. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकड : फोडडरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकड  या्दा 
बनूभ व्मिस्था, सहकायी तथा गरयफी ननिायण भन्रारम भापड त 
याख्न ुऩनेछ। 

१३. प्रनतिेदन: फोडडरे आनथडक िषड बयीभा सम्ऩादन गयेका कामडहरूको 
विियण सवहतको िावषडक प्रनतिेदन स्िीकृत गयी आफ्नो याम य 
बािी मोजना सवहत प्रत्मेक आनथडक िषड सभाप्त बएको तीन 
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भवहनानबर  भन्रारम भापड त प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनुड 
ऩनेछ। 

१४. आिश्मक व्मिस्था नभराउन:े मस विननमभािरीको कामाडन्िमनको 
क्रभभा कुनै फाधा िा कदठनाई उत्ऩन्न बएभा भन्रारमको 
स्िीकृनत नरई आिश्मक व्मिस्था नभराउन सक्नेछ । 

 
 
 


