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रोङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधित अंशमात्र) 

        यस रोङ गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पाररत भएको सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थाहमामा 
तपलिि बमोजिम सिंोधन गनन आवश्यक भई सिंोधन गररएको छ।  

सहकारी ऐनको प्रस्तावना मा (सहकारी मूल्य, मान्यता र धसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूूँजी, 
प्रववधि तथा प्रधतभालाई स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आधथिक, सामाजजक तथा 
साूँस्कृधतक उन्नयन गनि, समरु्दायमा आिाररत, सर्दस्य केजन्ित, लोकताजन्त्रक, स्वायत्त र सशुाधसत संगठनको रूपमा 
सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ुतथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजजक न्यायका 
आिारमा आत्मधनभिर, तीब्र एवं दर्दगो रुपमा स्थानीय अथितन्त्रलाई स ुतु तलु्याउन सहकारी संससंस्थाहरुको र्दताि, 
सञ्चालन एवम ्धनयमन सम्बन्िी व्यवस्था गनि) भने्नमा  ( नेपालको संविधानको अनसुचूी ८ को एकल अवधकार सचूी अन्तर्गत 

रहकेो तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को  दफा  ११ उपदफा २ को खण्ड ख ) भन्न ेबुुँदा थप भएको छ ।  

पररच्छेर्द –१ को र्दफा २ पररभाषा को खण्ड (च) मा  (“मन्त्रालय”  भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषय हेने संसीय  
मन्त्रालय सम्झनपुछि ।) भएकोमा (“मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषय हेने संसीय  र प्ररे्दश मन्त्रालय 
सम्झनपुछि) भधन संशोिन गररएको छ ।  

(ज) मा (“रजजष्ट्रार” भन्नाले संसको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछि) भने्न व्यवस्था भएकोमा (“रजजष्ट्रार” भन्नाले संसीय कानूनले 
तोकेकोमा संसीय रजजष्ट्रार, प्ररे्दशको कानूनले तोकेकोमा प्रारे्दजशक रजजष्ट्रार र स्थानीय तहको हकमा प्रमखु प्रशासकीय 
अधिकृत सम्झन ुपछि ।) भधन संशोिन गररएको छ । 
 (ट) मा (“ववभाग” भन्नाले संसको सहकारी ववभाग सम्झनपुछि र सो शब्र्दले मन्त्रालयले सहकारी धनयमन गनि तोकेको 
महाशाखा समेतलाई जनाउूँछ।) भने्न उल्लेख भएकोमा (“ववभाग” भन्नाले संस तथा प्ररे्दश कानून बमोजजम गदठत सहकारी 
ववभाग सम्झनपुछि र सो शब्र्दले मन्त्रालयले सहकारी धनयमन गनि तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउूँछ।) भधन 
संशोिन गररएको छ ।  
(ठ) मा (“शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूूँजीको अंश सम्झनपुछि) भने्न व्यवस्था भएकोमा (शेयर पूूँजीको 
ववभाजजत अंश) भने्न शब्र्द थप गररएको छ । 

पररच्छेर्द–२, र्दफा ५ उपर्दफा (१)  मा (यस ऐन बमोजजम गठन भएका सहकारी संस्थाले र्दतािका लाधग र्दताि गने 
अधिकारी समक्ष अनसूुची-१ को ुाूँचामा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ) भने्न उल्लेख भएकोमा (सहकारी संस्थाले र्दतािका लाधग 
र्दताि शलु्क रु ५००। बझुाई नगर्दी रधसर्द सवहत र्दताि गने अधिकारी समक्ष अनसूुची-१ को ुाूँचामा र्दरखास्त 
दर्दनपुनेछ ।) भने्न व्यवस्था थप गररएको छ ।  
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमका र्दरखास्त साथ रे्दहाय बमोजजमका कागजातहरू संलग्न गनुि पने  क रे्दजख ग सम्मको 
व्यवस्था राजखएकोमा तपजशलको स रे्दजख ञ सम्मको व्यवस्था थप गररएको छ ।  

      (स) सर्दस्यहरुको स्थायी तथा अस्थायी बसोबासको प्रमाण, 
(ङ) नेपाली नागररकता प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप, 
(च) संस्थापकहरुको तीनपसु्ते वववरण, 
(छ) संस्थाको प्रस्ताववत आगामी ३ वषिको व्यावसावयक कायियोजना, 
(ज) संस्थाको कायािलय रहने सम्बजन्ित वडा कायािलयको धसफाररस, 
(झ) ववषयगत जजल्ला संस वा जजल्ला सहकारी संसको धसफाररस, 
(ञ) तोवकए बमोजजम अन्य वववरण ।  

पररच्छेर्द–४ को र्दफा १९ को ववधनयम र आन्तररक कायिववधिमा संशोिन : उपर्दफा (१) मा (संस्थाको सािारणसभाको 
कुल सर्दस्य संख्याको बहमुतबाट ववधनयम र आन्तररक कायिववधि संशोिन हनु सक्नेछ ।) भने्न उल्लेख भएकोमा 
(कुल सर्दस्य संख्याको बहमुतबाट संस्थाको नाम, प्रकृधत, ठेगाना, ववधनयम र आन्तररक कायिववधि संशोिन हनु 
सक्नेछ) भने्न बुूँर्दा थप गररएको छ ।  



पररच्छेर्द–५, २०. संस्थाको सर्दस्यता: को उपर्दफा (१) मा (अठार वषि उमेर पूरा गरेका रे्दहाय बमोजजमका नेपाली 
नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हनु सक्नेछन)् भने्न उल्लेख भएकोमा (सोह्र वषि उमेर पूरा गरेका रे्दहाय बमोजजमका 
नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हनु सक्नेछन)् भधन संशोिन भएको छ ।    

२२. सर्दस्य हनु नपाउन:े सम्बन्िी उपर्दफा  (१) र (२) को व्यवस्था भएकोमा उपर्दफा (३) थप गररएको छ: 
(३) तर स्वास््य जशक्षा तफि  यो र्दफा लागू हनुेछैन साथै जजल्ला सहकारी संसमा सर्दस्यता हनु बािा पनेछैन 
।    

पररच्छेर्द –६, र्दफा २८ सािारणसभाको बैठक:  को उपर्दफा (२) को खण्ड (स) मा (ववशेष सािारणसभा बोलाउन ु
पने कारण खलुाइ पच्चीस प्रधतशत सर्दस्यले सधमधत समक्ष धनवेर्दन दर्दएमा) भने्न व्यवस्था भएकोमा (ववशेष सािारणसभा 
बोलाउन ुपने कारण खलुाइ पन्र प्रधतशत सर्दस्यले सधमधत समक्ष धनवेर्दन दर्दएमा)) भने्न संशोिन गररएको छ।  

पररच्छेर्द–७, र्दफा ३९ मा सर्दस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने :  उपर्दफा (३) (संस्थाले 
सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क धलन पाइनेछैन) भने्न व्यवस्थालाई  

(संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क सम्बजन्ित संस्थाको कायिववधिले तोकेबमोजजम 
हनुेछ) भनी संशोिन गररएको छ ।  

उपर्दफा (७) मा (संस्थाले शेयर पूूँजी कोषको १० गणुासम्म वचत संकलन गनि सक्नेछ।) भने्न व्यवस्था भएकोमा 
(संस्थाले प्राथधमक पूूँजी कोषको १५ गणुासम्म वचत संकलन गनि सक्नछे) भनी संशोिन गररएको छ ।  

र्दफा ४० उपर्दफा (१) मा (संसीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न सक्नेछ 
) भने्न व्यवस्था भएकोमा (संसीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न सक्नछे र 
संस्थाले त्यसको पालना गनुिपनेछ । स्थानीय सहकारी ऐन सोही बमोजजम हनुछे) भधन संशोिन गररएको छ।  
 र्दफा ४१ व्यजिगत बचतको सीमा मा (संस्थामा सर्दस्यको व्यजिगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हनुेछ ) भनी 

सीमा तोवकएकोमा (संस्थामा सर्दस्यको व्यजिगत बचतको सीमा सम्बजन्ित संस्थाको ववधनयममा तोवकए 
बमोजजम हनुेछ ।) भने्न व्यवस्था राजखएको छ।  

पररच्छेर्द –८ र्दफा ४३ को उपर्दफा (३) मा: (संस्थाले वचत खाताहरु मात्र संचालन गनि सक्नेछ)  भने्न व्यवस्था 
भएकोमा (संस्थाले सबै प्रकारका वचत खाताहरु संचालन गनि सक्नेछ ।भनी संशोिन गररएको छ।  

पररच्छेर्द –९ र्दफा ४६ को उपर्दफा (१) को खण्ड (ङ) मा (ववरे्दशी सरकार वा अन्तरािवष्ट्रय संससंस्थाबाट प्राप् त 
अनरु्दान वा सहायताको रकम) भनी उल्लेख भएकोमा (मन्त्रालयको स्वीकृती धलनपुनेछ) भने्न थप गररएको छ ।  

पररच्छेर्द –९ र्दफा ५० अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्था को उपर्दफा (२) मा (उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको 
रकम सो कोषको उद्देश्य पूधतिका लाधग ववधनयममा तोवकए बमोजजम उपयोग गनि सवकनछे । तर एक 
वषिको शयेर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्र प्रधतशतभन्र्दा बुी हनुे छैन ।) भने्न व्यवस्था भएकोमा 
(शेयर पूूँजीको अठार प्रधतशतभन्र्दा बुी हनुे छैन) भधन संशोिन भएको (साथै शेयर लाभांशमा छुट्याएको 
रकम सोही आधथिक वषिमा सर्दस्यलाई ववतरण गनुिपनेछ । यर्दी सो आधथिक वषिमा ववतरण गनि नसकेमा 
जगेडा कोषमा जम्मा हनुेछ) भने्न थप गररएको छ ।   

पररच्छेर्द –१० र्दफा ५२ मा  रे्दहाय बमोजजम उपर्दफा (२) र (३) थप गररएको छ (२) र्दफा १ बमोजजमको 
वववरण पेश नगरेमा रु १००० (एक हजार) रे्दजख १०००० (र्दश हजार) सम्म जररवाना हनुेछ ।  

(३) प्रत्येक प्रारजम्भक सहकारी संस्थाले प्रत्येक मवहना समाप्त भएको १५ दर्दनधभत्र तोवकएको ुाूँचामा र्दताि गने 
अधिकारी समक्ष माधसक प्रगधत वववरण पेश गनुिपनेछ)  

पररच्छेर्द – ११ र्दफा ५६ लेखा र लेखापरीक्षण को  मा  उपर्दफा (३) र (४) को बीचमा रे्दहाय बमोजजम उपर्दफा 
(४) थप गरी उपर्दफा (४) लाई (५) हनु ेगरी संशोिन एवं थप गररएको छ । (४) उपर्दफा ३ को पररजस्थधत 
धसजिना भएमा सञ्चालक सधमधतले लेखापरीक्षक धनयिु गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ । सोभन्र्दा पधछ लगतै्त 
बस्ने सािारण सभामा लेखा परीक्षण प्रधतवेर्दनको अनमुोर्दन गराउन ुपनेछ ।  



पररच्छेर्द – १२ र्दफा ५७ छुट, सवुविा र सहधुलयत उपर्दफा (१) मा (संस्थालाई प्राप्त हनुे छुट, सवुविा र सहधुलयत 
संसीय कानून बमोजजम हनुछे ।) भने्न व्यवस्था भएकोमा  (संसीय कानून भने्न शब्र्दको पछाडी  एवं प्ररे्दश कानून 
भने्न शब्र्द थप गरी) संशोिन गररएको छ ।   

पररच्छेर्द—१३ र्दफा ५९ कालो सूची सम्बन्िी व्यवस्था मा (संस्थाबाट ऋण धलई  रकमको अपचलन गने वा 
तोवकएको समयावधि धभत्र ऋणको साूँवा व्याज वफताि नगने व्यजिको नाम नामेशी सवहत कालोसूची प्रकाशन 
सम्बन्िी व्यवस्था संसीय कानून बमोजजम हनुछे ।) भने्न व्यवस्था भएकोमा संसीय कानून भने्न शब्र्दको 
पछाडी एवं प्ररे्दश कानून  शब्र्द थप गरी ) संशोिन गररएको छ ।   

र्दफा ६० कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था  मा (कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था संसीय कानून बमोजजम 
हनुेछ ।) भने्न व्यवस्था भएकोमा (संसीय कानून भने्न शब्र्दको पछाडी एवं प्ररे्दश कानून थप गरी) संशोिन 
गररएको छ।  

पररच्छेर्द– १४ र्दफा ६७ धलक्वीडेटरको धनयजुि: को उपर्दफा (२) मा (उपर्दफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भएतापधन संसीय काननुमा तोवकएको धसमासम्मको सम्पजत्त भएको संस्थाको हकमा र्दताि गने अधिकारीलेकुनै 
अधिकृतस्तरका कमिचारीलाई धलक्वीडेटर धनयजुि गनि सक्नेछ ।) उल्लेख भएकोमा (अधिकृतस्तर  र कमिचारी 
भने्न शब्र्दको बीचमा वा शब्र्द थप गरी) संशोिन गररएको छ।  

र्दफा ६८ धलक्वीडेशन पधछको सम्पधतको उपयोग: मा (कुनै संस्थाको धलक्वीडेशन पश्चात ्सबै र्दावयत्व भिुान गरी 
बाूँकी रहन गएको सम्पजत्तको उपयोग संसीय कानूनमा तोवकए बमोजजम हनुेछ ।) उल्लेख भएकोमा  

(संसीय कानून शब्र्दको पछाडी एवं प्ररे्दश कानून शब्र्द थप गरी) संशोिन गररएको छ ।  

पररच्छेर्द –१६ र्दफा ७३ मा रे्दहाय बमोजजम उपर्दफा (४) थप गररएको छ ।(४) (गाउूँपाधलका कायिके्षत्र रहेका 
संस्था र गाउूँपाधलका भन्र्दा बुी कायिके्षत्र भई गाउूँपाधलकामा सेवाकेन्ि वा सम्पकि  कायािलय रहेका सम्पूणि 
संस्थाहरुको गाउूँ सहकारी समन्वय सधमधत माफि त कम्तीमा वषिको एकपटक धनरीक्षण तथा अनगुमनको 
व्यवस्था धमलाइने छ । सो प्रयोजनमा लाधग गाउूँपाधलकासूँग जनशजिको पयािप्तता नभएमा गाउूँपाधलकाले 
बाह्य स्रोत ववधिको समेत प्रयोग गनि सक्नेछ । सो काममा लाधग खवटने पर्दाधिकारी तथा जनशजिको सेवा 
सवुविा तोवकए बमोजजम हनुछे । अनगुमनका क्रममा सम्बजन्ित वडाका जनप्रधतधनधिहरुलाई समेत रोहबरमा 
राख्न सवकनेछ ।) 

७५. आपसी सरुक्षण सेवा संचालन सम्बन्िी व्यवस्थााः मा रे्दहाय बमोजजम उपर्दफा (२) थप गररएको छ ।  

(२) (सहकारी बचत तथा सरुक्षण कोष तोवकए अनसुार सञ्चालन हनुेछ ।)  

पररच्छेर्द –१७ र्दफा ७८ व्यवस्थापन सधमधतको गठन को उपर्दफा (२) मा (उपर्दफा (१) बमोजजम धसफाररस भई 
आएमा कायिपाधलकाले तोवकए वमोजजम व्यवस्थापन सधमधतको गठन गनि सक्नछे ।) भने्न व्यवस्था भएकोमा ((२) 
उपर्दफा (१) बमोजजम धसफाररस भई आएमा सम्बजन्ित संस्थाका सर्दस्यहरुबाट गाउूँ सहकारी सधमधतले तोके 
वमोजजम व्यवस्थापन सधमधतको गठन गनि सक्नेछ) भधन संशोिन गररएको छ । र सोही र्दफामा रे्दहाय बमोजजम 
उपर्दफाहरु थप गररएको छ ।  

३) उपर्दफा (२) बमोजजम व्यवस्थापन सधमधतको गठन भएपश्चात संस्थामा कायिरत सम्पणुि सधमधतहरु स्वत: ववसटन 
भई कमिचारी प्रशासन स्वत: धनलजम्बत हनुेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम धनलजम्बत कमिचारी प्रशासन मध्ये कामको अवश्यिाको आिारमा केही कमिचारीको 
धनलम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन सधमधतको कामको जजम्मेवारी तीक्न सक्नेछ ।  

(५) व्यवस्थापन सधमधतले जजम्मेवारी प्राप्त गरेको १ वषिधभत्रमा सम्पजत्त तथा र्दावयत्वको आवश्यक व्यवस्थापन सवहत 
संस्था पनु: संचालन हनु सक्ने भएमा नयाूँ सधमधतको धनवािचन गरी र संस्था सञ्चालन हनु नसक्ने भएमा धलक्यडेुसनको 
धसफाररस गाउूँ सहकारी सधमधतसमक्ष पेश गनुिपनेछ ।  

(६) उपर्दफा (२) बमोजजम गदठत व्यवस्थापन सधमधतको काम, कतिव्य र अधिकार तोवकए बमीजजम हनुेछ ।  

 



पररच्छेर्द–१८ र्दफा ८१ को उपर्दफा (१) खण्ड (च) मा (प्राथधमक पूूँजी कोषको र्दश गणुा भन्र्दा बुी हनुे गरी 
बचत संकलन गरेमा) भने्न व्यवस्था भएकोमा (प्राथधमक पूूँजी कोषको पन्र गणुा भन्र्दा बुी हनुे गरी बचत 
संकलन गरेमा) र खण्ड (छ) मा (शयेर पूूँजीको पन्र प्रधतशतभन्र्दा बुी शयेर लाभांश ववतरण गरेमा)  भने्न 
व्यवस्था भएकोमा (शयेर पूूँजीको अठार प्रधतशतभन्र्दा बुी शेयर लाभांश ववतरण गरेमा) भनी संशोिन 
गररएको छ ।  

र्दफा ८२ को उपर्दफा (२) मा उपर्दफा (१) बमोजजमको धसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पधत 
वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताि गने अधिकारीलाई दर्दन ुपनेछ ।  भने्न ब्यवस्था भएकोमा 
बैङ्क खाता रोक्का राखी भने्न शब्र्दको पछाडी सम्बजन्ित धनकायले थपगरी संशोिन गररएको छ ।  

र्दफा ८६ मा र्दफा ८० बमोजजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्िी मदु्दाको कारवाही र वकनारा जजल्ला अर्दालतबाट 
हनुेछ । भने्न उल्लेख भएकोमा (र्दफा ८० बमोजजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्िी मदु्दाको कारवाही र 
वकनारा न्यावयक सधमधत वा जजल्ला अर्दालतबाट हनुछे ।) भधन संशोिन गररएको छ।  

पररच्छेर्द–१९ र्दफा (९७) पधछ रहेको (९८) लाई र्दफा (९९) कायम गरी रे्दहाय बमोजजम र्दफा (९८) थप गररएको 
छ ।  

र्दफा ९८ प्रोत्साहन गनि सवकन े: संस्थाको प्रबििनका लाधग उल्लेखधनय योगर्दान गने संस्था, संचालक, व्यजि उपर 
प्रचधलत कानून बमोजजम ऐन लागू हनु ेछैन । 

र्दफा १०० धनयम बनाउन ेअधिकार लाई र्दफा १०७ कायम गरी र्दफा ९९ र र्दफा १०७ का बीचमा रे्दहाय 
बमोजजम र्दफा १०१, १०२, १०३, १०४, १०५ र १०६ थप गररएको छ ।  

(१०१) गाउूँ सहकारी समन्वय सधमधतको गठन: गाउूँपाधलका धभत्र सहकारी संस्थामा सशुासन पारर्दजशिता, प्रोत्साहन, 
प्रवििन व्वसावयकता वववार्द समािान सहकारी ववकास लगायतका कायि गनि एक गाउूँ सहकारी समन्वय सधमधत 
गठन गररनेछ । गठन हनुे गाउूँ सधमधतमा रे्दहाय बमोजजम सर्दस्यहरु रहनछेन ्।  

      (क)  अध्यक्ष –         संयोजक  

(ख)  उपाध्यक्ष –         उप संयोजक 

(ग)  आधथिक ववकास सधमधतको संयोजक –      सर्दस्य 

(स)  गाउूँपाधलकाका प्रारजम्भक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मध्येबाट ववषयगत  

सहकारीको प्रधतधनधित्व समेतलाई ववचार गरी कजम्तमा एक मवहला सवहत  

कायिपाधलकाले मनोधनत गरेका तीनजना –    सर्दस्य  

(ङ)  सहकारी अधभयानका अग्रज अधभयन्ता तथा ववषयववज्ञ मध्येबाट गाउूँ  

कायिपाधलकाले मनोधनत गरेका र्दईु जना –     सर्दस्य  

(च)  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत/आधथिक ववकास शाखा प्रमखु –   सर्दस्य  

(१०२) गाउूँ सहकारी समन्वय सधमधतको काम, कतिव्य र अधिकार: गाउूँ सहकारी समन्वय सधमधतको काम कतिव्य 
र अधिकार रे्दहाय बमोजजम हनुेछ ।  

(क) सहकारी सर्दस्यहरुको आधथिक सामाजजक र सांस्कृधतक वहत अधभवृवद्धको कायि गने, 
(ख) प्रवक्रया पूरा गरी ऋण लगानी गने तथा सहकारीका आिारभतू मूल्य मान्यता र धसद्धान्त ववपररत कायि गनि 
सहकारी संस्थाहरुलाई कारबाहीको लाधग धसफाररस गने, 
(ग) नगर धभत्रका सहकारी वववार्द उत्पन्न भएमा वववार्दहरुको समािानका लाधग आवश्यक सझुाव दर्दने,  

(स) सहकारी संस्थामा वववार्द उत्पन्न भएमा वववार्दहरुको समािानका लाधग आवश्यक पहल गने, 
(ङ) सहकारी सम्बन्िी ऐन धनयम कायिववधि तथा मापर्दण्ड सम्बन्िी ववषयमा आवश्यक सझुाव दर्दने,  

(च) गाउूँपाधलका के्षत्रधभत्र सहकारीको प्रवििन र ववकासका लाधग योजना बनाई गाउूँपाधलकासमक्ष पेश गने,  

(छ) गाउूँपाधलका माफि त सहकाररताको प्रवििन र ववकासमा गररने बजेट ववधनयोजन र कायािन्वयनमा सल्लाहकारको 
भधूमका धनवािह गने ।  



(ज) न्यूनतम वषिमा एकपटक गाउूँपाधलका भत्र सञ्चाधलत प्रारजम्भक सहकारी संस्था र सेवा केन्िहरुको धनरीक्षण 
गने गराउने । 

(१०३) सहकारी योगर्दान कोष: (१) सहकारी ववकास, प्रवििन, जशक्षा, अनगुमन, ताधलमका लाधग योगर्दान कोषमा 
३ वषि अगाडी र्दताि भएका सहकारी संस्थाहरुले तोवकए बमोजजमको रकम योगर्दान कोषमा जम्मा गनुिपनेछ । 
    

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा संस्थाहरुले प्रत्येक आधथिक वषिको पौष मसान्त सम्ममा रकम जम्मा गनुि 
पनेछ ।  

(३) योगर्दान कोषमा गाउूँपाधलकामा र्दताि रहेका, अन्य गाउूँपाधलका र नगरपाधलकामा ठेगाना भई यस गाउूँपाधलका 
धभत्र सेवाकेन्ि खोली वा नखोली कारोबार गने संस्थाहरुले समेत तीकीउ बमोजजमको योगर्दानकोषमा रकम जम्मा 
गनुिपनेछ ।  

(४) योगर्दान कोषमा संस्थाले प्रत्येक आधथिक वषिको वासलातको आिारमा पौष मसान्तसम्ममा धनम्न अनसुारको 
रकम जम्मा गनुिपनेछ ।  

(क) रु. ५० लाख भन्र्दा कम वासलात भएमा रु. १०००।  

(ख) रु. ५० लाख रे्दजख ५ करोडसम्म वासलात भएमा रु. २०००।  

(ग) रु. ५ करोड एक रे्दजख २५ करोड सम्म वासलात भएमा रु. ३०००।  

(स) रु. २५ करोड एक रे्दजख ५० करोड सम्म वासलात भएमा रु. ४०००।  

(ङ) रु.५० करोड एक रे्दजख ७५ करोड सम्म वासलात भएमा रु. ५०००।  

(च) रु. ७५ करोड एक रे्दजख १ अवि सम्म वासलात भएमा रु. ६०००।  

(ज) रु. १ अवि भन्र्दा माधथ रु. ७०००।  

(१०४) कोषको पररचालन: र्दफा १०४ को उपर्दफा (४) बमोजजमको कोषमा जम्मा हनुे रकम पररचालनका लाधग 
गाउूँ सहकारी सधमधतबाट कायिववधि बनाई लागू गररनेछ ।  

(१०५) व्यवसाय कर : नपेाल सरकार र प्ररे्दश सरकारबाट तोवकएको कर व्यवस्था अनसुार व्यवसाय कर लगायत 
अन्य करहरु गाउूँपाधलका धभत्रका सहकारी संस्थाहरुमा लागू गररनेछ ।  

(१०६) परुस्कार तथा सम्मान: रोङ गाउूँपाधलका सहकारी सधमधतको धसफाररसमा रोङ गाउूँपाधलकाका तफि बाट 
गाउूँपाधलकाधभत्र सञ्चाधलत सफल सहकारी संस्था, उत्कृष्ट सञ्चालक, कमिचारी तथा सर्दस्यहरुलाई वावषिक रुपमा 
छनोट गरी सम्मान गररनछे ।  

(१०७) धनयम बनाउन ेअधिकार  यस ऐनको कायािन्वयनको लाधग कायिपाधलकाले आवश्यक धनयमहरु बनाउन सक्नछे 
।  

र्दफा १०१ लाई रे्दहाय बमोजजम र्दफा १०८ कायम गरी रे्दहाय बमोजजम संशोिन समेत गररएको छ । 

(१०८) मापर्दण्ड, धनरे्दजशका वा कायिववधि बनाई लागू गनि सक्न े (उपर्दफा (१) बमोजजमको मापर्दण्ड बनाउूँर्दा 
आवश्यकता अनसुार संसीय/प्रारे्दजशक ववभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बजन्ित सरोकारवाला धनकायको परामशि धलन 
सवकनछे ।)  

रे्दहाय बमोजजम र्दफा १०९ र ११० थप गररएको छ ।  

(१०९) बचाऊ: (१) सहकारी ऐन, २०७४ अनसुार र्दताि भई गाउूँपाधलका के्षत्रधभत्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी 
संस्था यसं ऐन बमोजजम र्दताि तथा सञ्चालन भएको माधननछे ।  

(२) रोङ गाउूँपाधलका, गाउूँ कायिपाधलकाबाट सहकारी सम्बन्िी भए गररएको कायि यसं ऐनअनसुार भए गरेको 
माधननेछ ।  

११०. खारेजी हनु:े संसीय सहकारी ऐन र प्रारे्दजशक सहकारी ऐनसूँग कुनै र्दफा बाजझएको हर्दसम्म स्वत: खारेज 
हनुेछन ्।)  

आज्ञािे, 
डिक प्रसाद दाहाि 

रोङ गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


