
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, फागनु १५ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ४३ 

भाग २ 
प्रदेश सरकार 

आतथिक मातमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७८।११।१५ मा स्वीकृत भएको  
"प्रदेश सहकारी (दोस्रो संशोधन) तनयमावली, २०७८" सविसाधारणको 
जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

प्रदेश सहकारी (दोस्रो संशोधन) तनयमावली, २०७८ 
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प्रदेश नं. ५, सहकारी तनयमावली, २०७६ लाई संशोधन गनि वाञ्छनीय 
भएकाले, 

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा १०६ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारले देहायका तनयमहरू िनाएको छ।  

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यी तनयमहरुको नाम “प्रदेश सहकारी (दोस्रो 
संशोधन) तनयमावली, २०७८" रहेको छ।  

(२) यो तनयमावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनेुछ। 
२. प्रदेश नं. ५, सहकारी तनयमावली, २०७६ को तनयम १ मा संशोधनः 

प्रदेश नं. ५, सहकारी तनयमावली, २०७६ (यस पतछ मूल तनयमावली 
भतनएको) को तनयम १ को,- 

(१)  उपतनयम (१) मा  रहेका "प्रदेश नं. ५," भने्न शब्दको सट्टा 
"प्रदेश" राम्खएको छ। 

३. मूल तनयमावलीको तनयम २ मा संशोधन: मूल तनयमावलीको तनयम २ को,- 
(१) खण्ड (क) मा रहेका "प्रदेश नं. ५," भने्न शब्दको सट्टा "प्रदेश" 
राम्खएको छ।  

४. मूल तनयमावलीको तनयम २० मा संशोधन: मूल तनयमावलीको तनयम २० 
को,- 

(१)  उपतनयम (२) को सट्टा देहायको उपतनयम (२) राम्खएको छः- 
“(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको कोषमा राखेको रकम ववतरणको 
लातग देहाय िमोम्जमको सतमतत रहनेछः- 

(क) मन्त्त्री, मन्त्त्रालय    अध्यि 



खण्ड ५) अततररक्ताङ्क ४३ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७८।११।१५ 

3 

(ख) सम्चव, मन्त्त्रालय           सदस्य 
(ग) सम्चव, प्रदेश सरकारको कृवष सबिन्त्धी ववषय हेने 

मन्त्त्रालय       सदस्य 
(घ) सम्चव, प्रदेश सरकारको मवहला सबिन्त्धी ववषय हेने 

मन्त्त्रालय       सदस्य 
(ङ) कायिकारी उपाध्यि, िोडि     सदस्य 
(च) प्रमखु, प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायािलय   सदस्य 
(छ) दताि अतधकारी, सहकारी दताि अतधकारीको कायािलय 

        सदस्य  
(ज) प्रमखु, सहकारी ववकास महाशाखा, मन्त्त्रालय  

        सदस्य सम्चव” 
५. मूल तनयमावलीको तनयम ४४ मा संशोधन: मूल तनयमावलीको तनयम ४४ 

को सट्टा देहायको तनयम ४४ राम्खएको छः- 
“४४. िोडिको गठनः (१) ऐनको दफा ८८ िमोम्जम प्रदेश सरकारले 
प्रदेशमा एक िोडि गठन गनेछ। 

 (२) उपतनयम (१) िमोम्जम गठन हनेु िोडिमा देहाय िमोम्जमका पदातधकारी 
रहनेछन:्- 

(क) मन्त्त्री, मन्त्त्रालय          अध्यि 
(ख) राज्यमन्त्त्री, मन्त्त्रालय       सहअध्यि 
(ग) प्रदेश सरकारिाट तनयकु्त  व्यम्क्त    

         कायिकारी उपाध्यि 
(घ) सम्चव, मन्त्त्रालय           सदस्य 
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(ङ) सम्चव, प्रदेश सरकारको मवहला सबिन्त्धी ववषय हेने 
मन्त्त्रालय         सदस्य 

(च) सम्चव, प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण ववषय हेने 
मन्त्त्रालय       सदस्य  

(छ) सम्चव, प्रदेश सरकारको कृवष/पशपुन्त्छी ववषय हेने 
मन्त्त्रालय       सदस्य 

(ज) सम्चव, प्रदेश सरकारको उद्योग ववषय हेने मन्त्त्रालय 
       सदस्य 

(झ) सदस्य, प्रदेश योजना आयोग        सदस्य 
(ञ) प्रदेश सरकारिाट मनोतनत कबतीमा दईु जना  

मवहला सवहत तीन जना सहकारीकमी   सदस्य 
(ट) प्रदेश सरकारिाट मनोतनत एक जना सहकारी उद्यमी  

       सदस्य 
(ठ) अध्यि, प्रदेश सहकारी संघ     सदस्य 
(ड) दताि अतधकारी, सहकारी दताि अतधकारी कायािलय  

       सदस्य 
(ढ) अतधकृत प्रतततनतध, नेपाल राष्ट्र िैंङ्क     सदस्य 
(ण) अध्यििाट मनोतनत एक जना सहकारी ववज्ञ  

       सदस्य 
(त) अध्यििाट मनोतनत मान्त्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयिाट  

कबतीमा चाटिर एकाउन्त्टेन्त्ट ववषय उत्तीणि गरी कबतीमा  
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दईु वषिको अनभुव प्राप्त एक जना चाटिर एकाउन्त्टेन्त्ट  
       सदस्य 

(थ) प्रमखु, सहकारी ववकास महाशाखा, मन्त्त्रालय 
      सदस्य सम्चव 
(३) िोडिको िैठकमा आवश्यकता अनसुार सबिम्न्त्धत 

मन्त्त्रालयका सम्चव, अन्त्य कमिचारी तथा पदातधकारीलाई 
आमम्न्त्त्रत गनि सवकनेछ। 
(४) िोडिको सम्चवालय मन्त्त्रालयमा रहनेछ।“  

६. मूल तनयमावलीको तनयम ४७ मा संशोधन: मूल तनयमावलीको तनयम ४७ 
को सट्टा देहायको तनयम ४७ राम्खएको छः- 

"४७. कायिकारी उपाध्यि तथा सदस्यको पदावतध र सवुवधाः (१) 
तनयम ४४ को उपतनयम (२) िमोम्जम तनयकु्त र मनोतनत हनेु कायिकारी 
उपाध्यि र सदस्यहरुको पदावतध चार वषिको हनेुछ र तनजहरु थप एक 
कायिकालको लातग पनुः तनयकु्त र मनोतनत हनु सक्नेछन्। 

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम तनयकु्त कायिकारी उपाध्यिले प्रदेश 
सरकारको अतधकृतस्तर एघारौं तहको कमिचारीले  पाउने शरुु 
तलव िरािरको पाररश्रतमक तथा सेवा सवुवधा पाउनेछ। 
(३) उपतनयम (१) िमोम्जम मनोतनत हनेु सदस्यहरुले िोडिको 
िैठकमा सहभागी हुुँदा तनयमानसुार िैठक भत्ता र प्रदेश 
राजधानी िावहरिाट आउने िोडिका सदस्यहरुको हकमा प्रचतलत 
कानून िमोम्जम प्रदेश सरकारका अतधकृतस्तर सातौं तहले 
पाउने दैतनक भ्रमण भत्ता तथा भ्रमण खचि पाउनेछन।् 
(४) उपतनयम (१) िमोम्जमका प्रदेश सरकारिाट तनयकु्त तथा 
मनोतनत हुने कायिकारी उपाध्यि र सदस्यहरु वा अध्यििाट 



खण्ड ५) अततररक्ताङ्क ४३ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७८।११।१५ 

6 

मनोतनत हुने सदस्यहरुलाई तनजको कायिसबपादन सन्त्तोषजनक 
नभएमा वा खराव आचरण गरेमा तनजहरुलाई पदावतध परूा नहुुँदै 
प्रदेश सरकार वा अध्यिले पदिाट हटाउन सक्नेछ। 
 (५) उपतनयम (४) िमोम्जम पदिाट हटाउन ुपवूि तनजहरुलाई 
सफाई पेश गने मौंका ददन ुपनेछ।"  

७. मूल तनयमावलीको तनयम ४८ मा संशोधन: मूल तनयमावलीको तनयम 
४८ को सट्टा देहायको तनयम ४८ राम्खएको छः- 

"४८. कायिकारी उपाध्यि तथा सदस्यहरुको योग्यताः  
(१) तनयम ४४ को उपतनयम (२) िमोम्जम तनयकु्त तथा 
मनोतनत हुने कायिकारी उपाध्यि र सदस्यहरुको योग्यता 
देहाय िमोम्जम हनेुछः- 

(क) नेपाली नागररक भएको, 
(ख) कुनै फौजदारी अतभयोगमा सजाय नपाएको, 
(ग) उच्च नैततक चररत्र भएको, 
(घ) कायिकारी उपाध्यिको हकमा मान्त्यता प्राप्त 

ववश्वववद्यालयिाट कबतीमा स्नातक तह वा सोसरह उत्तीणि 
गरी सहकारीको िेत्रमा कबतीमा सात वषि कामको 
अनभुव भएको, 

(ङ) सदस्यहरुको हकमा मान्त्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयिाट 
कबतीमा प्रववणता प्रमाण पत्र तह वा दश जोर दईु वा 
सोसरह उत्तीणि गरी सहकारी िेत्रमा कबतीमा पाुँच वषि 
कामको अनभुव भएको, 
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तर तनयम ४४ को उपतनयम (२) िमोम्जम मनोतनत हुने 
मवहला सदस्य र सहकारी उद्यमी सदस्यको हकमा 
कबतीमा एस.ई.ई.वा सो सरहको शैम्िक योग्यता प्राप्त 
भएका व्यम्क्तलाई सदस्य पदमा मनोतनत गनि िाधा पने 
छैन। 

(च) प्रचतलत कानूनले अयोग्य नठहररएको।" 
८. मूल तनयमावलीमा तनयम ४८क.थपः मूल तनयमावलीको तनयम ४८ पतछ 

देहायको तनयम ४८क.थप गररएको छः- 
"४८क. कायिकारी उपाध्यिको काम, कतिव्य र अतधकारः 

कायिकारी उपाध्यिको काम, कतिव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम 
हनेुछः- 

(क) िोडिको सम्चवालयमा उपम्स्थत भई दैतनक 
प्रशासतनक कामकारिाही सञ्चालन गने गराउने, 

(ख) िोडिको स्वीकृत वावषिक िजेटको सीमातभत्र रही 
वावषिक कायिक्रम तथा कायियोजना तयार गरी 
स्वीकृततका लातग िोडि समि पेश गने, 

(ग) अध्यिको अनमुतत तलई िोडिको िैठकको कायिसूम्च 
तनधािरण गने तथा िैठकको सूचना सदस्य सम्चव 
माफि त सदस्यहरुलाई ददने, 

(घ) सहकारीको माध्यमिाट सहकारी संघ संस्थाहरुको 
प्रवर्द्िन एवम ् ववकासको लातग आवश्यक नीतत 
तजुिमा गरी िोडिको िैठकमा पेश गने, 
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(ङ) सहकारी ववकास सबिन्त्धी नीतत तनमािण र 
तत्सबिन्त्धी ववकास योजना तजुिमा गरी िोडिमा पेश 
गने, 

(च) सहकारी ववकास कोष पररचालन गनि सहकारी 
ववकास कोष सञ्चालक सतमततसुँग आवश्यक 
समन्त्वय गने, 

(छ) सहकारी संघ संस्थाहरुको अनगुमन तथा तनरीिण 
गने गराउने, 

(ज) सहकारीको ववकास सबिन्त्धमा आवश्यक 
अनसुन्त्धानात्मक कायि गरी िोडि समि प्रततवेदन 
पेश गने, 

(झ) रावष्ट्रय सहकारी ववकास िोडिसुँग आवश्यक समन्त्वय 
गने गराउने, 

(ञ) प्रदेश सरकार, मन्त्त्रालय तथा िोडिले तोकेका अन्त्य 

कायि गने।" 
९. मूल तनयमावलीको तनयम ५३ मा संशोधन: मूल तनयमावलीको तनयम 

५३ को,- 
(१)  उपतनयम (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) 

राम्खएको छः- 
"(ग) अतधकृतस्तर प्रतततनतध(नवौं/दशौं  तह वा सो सरह) शासकीय 
शधुार  
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तथा समन्त्वय महाशाखा, मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायािलय 

       सदस्य"  
(२)  उपतनयम (१) को खण्ड (घ) पतछ देहायको खण्ड (घ१) थप 

गररएको छः- 
“(घ१) दताि अतधकारी, सहकारी दताि अतधकारीको कायािलय  

       सदस्य” 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) तनणिय तमतत २०७८।११।१५ 
 

   

आज्ञाले, 
     नारायण प्रसाद सापकोटा 

        प्रदेश सम्चव 

९ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


