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फीच दे हामको शतय फन्दे जहरु तीन वटै

ऩऺरे भञ्जुय गने शतयभा जजल्राभा मुवा उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारनका रामग याविम मुवा ऩरयषदफाट छनौट
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मुवा उद्यभ सञ्चारन मनदे जशका २०७३ को दपा ७ ¸ उऩदपा

(१) फभोजजभ प्रबावकायी ढॊ गरे कामायन्वमन गनयका रामग मो सम्झौता गरयएको छ ।
प्रथभ ऩऺरे ऩारना गनुऩ
य ने शतयहरु:
क. मुवा उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारन मनदे जशका २०७३ फभोजजभ प्रमत सभूह रु ५ ¸००¸००० (अऺरुऩी ऩाॉच
राख) तेस्रो ऩऺराई मफना ब्माज दुई वकस्ताभा उऩरब्ध गयाउने ।
ख. उद्यभ सॊ चारन बए नबएको वाये भा मनममभत रुऩभा स्थरगत अनुगभन तथा मनयीऺण गयी दोश्रो य
तेस्रो ऩऺराई आवश्मक मनदे शन ददने ।
ग. मनदे जशका फभोजजभ ऋण रगानी तथा असुरी प्रवक्रमाभा कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा वा उद्यभी सभूहरे
मरएको कजायको सही सदुऩमोग नबएभा वववाद सभाधानका रामग सहजीकयण गने ।
घ. दोस्रो वा ते श्रो ऩऺरे मस मनदे जशका य मस सम्झौता फभोजजभ तोवकएको जजम्भेवायी ऩुया नगये भा प्रचमरत
कानून फभोजजभ कायवाहीको प्रवक्रमा अजघ फढाउने ।
ङ. मुवा उद्यभी सभूहराई उद्यभजशरता ¸ ववत्तीम साऺयता य अन्म व्मवस्थाऩकीम तामरभको प्रफन्ध गनय
दोश्रो ऩऺ य अन्म मनकामसॊ ग सभन्वम गयी आवश्मक व्मवस्था गने ।
च. .............................................

दोश्रो ऩऺरे ऩारना गनुऩ
य ने शतयहरु:
क. मुवा उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारन मनदे जशका २०७३ फभोजजभ प्रमत उद्यभ सभूह

रु. ५०००००

(अऺरुऩी ऩाॉच राख) सम्भ मनव्मायजी ऋण ऩवहरो ऩऺफाट मरई ते स्रो ऩऺराई सयर रुऩभा
उऩरब्ध गयाउने ।
ख. ते स्रो ऩऺभा रगानी गरयएको ऋण यकभ मनदे जशकारे तोके फभोजजभको सभमावमधभा वकस्ताफन्दीभा
असुरी गने य सोको वववयण ऩवहरो ऩऺरे भाग बएको वेरा उऩरब्ध गयाउन सवकने गयी
अध्माफमधक गने ।

ग. मनदे जशका फभोजजभ ऋण रगानी तथा असुरी प्रवक्रमाभा कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा सोको सभाधानका
रामग ऩवहरो ऩऺसॉग आवश्मक सभन्वम गयी वववाद सभाधान गने ।
घ. उद्यभ सॊ चारन बए नबएको वाये भा मनममभत रुऩभा स्थरगत अनुगभन तथा मनयीऺण गने ¸ आवश्मक
मनदे शन ददने तथा ऩवहरो ऩऺको सहबामगताभा सभम सभमभा सभीऺा फैठकको आमोजना गयी
सभस्मा सभाधानका साथै सुधायका रामग थऩ मोजना फनाई कामायन्वमन गने ।
ङ. तेस्रो ऩऺराई दोस्रो ऩऺको कामयववमध फभोजजभ मनममभत फचत तथा रगानीको मनजम्त सवक्रम फनाउने
।
च. मुवा उद्यभी सभूहसॊ ग

गरयएको फचत यकभ , ऋण तथा अन्म कायोवायको वहसाफ वकताव च ुस्त य

अद्याववमधक फनाइ याख्ने । ऋण यकभ वहनामभना हुन नददन सदै व सचेत यहने ।
छ. ऋण रगानी गनुऩ
य ूव य रगानी बएको ऋण यकभको असुरीको सुमनजितताका रामग मुवा उद्यभ सञ्चारन
मनदे जशकासॊ ग नफाजझने गयी आवश्मक व्मवस्था गने ।
ज. ऋण रगानी तथा असुरी प्रवक्रमाका सम्फन्धभा सयोकायवारा ववशेषत: मुवा उद्यभ सभूहहरुको
गुनासोको सभाधान ¸ कामय प्रवक्रमाभा सयरीकयण ¸ एवॊ सहजीकयण तथा अमबरे ख व्मवस्थाऩन गदाय
प्रथभ ऩऺसॉगको सभन्वम य सहकामयभा अजघ फढाउने ।
झ. उत्कृष्ट रुऩभा उद्यभ सञ्चारन गये का मुवा सभूह/सॊ स्थाको वववयण ऩवहरो ऩऺराई उऩरब्ध गयाउने
तेश्रो ऩऺरे ऩारना गनुऩ
य ने शतयहरु:
क. उद्यभ सञ्चारन गनुऩ
य ूव य मनदे जशकारे तोकेफभोजजभको यकभ दोस्रो ऩऺरे तोकेको खाताभा जम्भा गने ।

ख. मुवा उद्यभ मनदे जशका २०७३ फभोजजभ उद्यभ सञ्चारनका रामग प्राप्त बएको यकभ प्रस्तावना
फभोजजभ तोवकएको ऺेिभा रगानी गने ।
ग. मनदे जशका फभोजजभ मनब्मायजी प्राप्त ऋण यकभ वकस्ताफन्दीभा मनममभत रुऩभा दोस्रो ऩऺभापयत ऩवहरो
ऩऺरे तोकेको घुजम्तकोषभा यकभ दाजखरा गने ।
घ. उद्यभ सञ्चारनका क्रभभा ऩवहरो य दोस्रो ऩऺसॊ गको सॊ ऩकय य सभन्वमभा काभ गने

।

ङ. प्रत्मेक तीन-तीन भवहनाभा ऩवहरो य दोस्रो ऩऺराई प्रगमत प्रमतवेदन ऩेश गने ।
च. मनदे जशकाभा उल्रेख बए अनुसाय कूर यकभको फीस प्रमतशत (रु एक राख) यकभ फैंक खाताभा
धयौटीको रुऩभा जम्भा गने य उक्त यकभ ऩवहरो य दोस्रो ऩऺको अनुभमत मफना खचय नगने । साथै
उद्यभ सभूहरे सॊ ऩूण य ऋण यकभ च ुक्ता गये ऩमछ भाि प्रमोग गनय सक्ने ।

छ. ऩवहरो ऩऺफाट प्राप्त यकभको वहसाव वकताव च ुस्त रुऩभा याख्ने य ऩवहरो य दोस्रो ऩऺरे भागेको
फेरा उऩरब्ध गयाउने ।
ववववध:
क. ते स्रो ऩऺराई प्रदान गरयने मनब्मायजी ऋण असुरीका सम्फन्धभा मदद ते स्रो ऩऺरे मनदे जशकारे तोकेको
सभम सीभा मबि ऋण यकभको वकस्ता नफुझाएको खण्डभा दोस्रो ऩऺको कामयववमध अनुसाय
मनमभानुसाय हजयना मरन फाधा ऩनेछैन ।
ख. मस सम्झौताभा उल्रे ख बए फभोजजभ फाहे क प्रथभ ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई उऩरब्ध गयाउने सञ्चारन
तथा व्मवस्थाऩन शुल्क दोश्रो ऩऺफाट भाग दाफी गरयनेछैन । मसयी भाग गरयएभा मसयी भाग बएको
यकभ ब ुक्तानी ददन ऩवहरो ऩऺ फाध्म हुनेछैन ।
ग. ऋण रगानी बएको यकभ असुरीको रामग ऩरयषदरे जायी गये को मनदे जशकाको व्मवस्थासॊ ग नफाजझने
गयी व्मवसामको प्रकृमतको आधायभा दोश्रो ऩऺरे तमाय गये को मनदे जशका फभोजजभ हुनेछ ।
घ. मुवा उद्यभ सञ्चारन मनदे जशका २०७३ तथा

मस सम्झौता फभोजजभ तोवकएको सभम मसभा मबि ऋण

असुरी गयी प्रथभ ऩऺरे तोकेको घुजम्त कोषभा यकभ वपताय गने दावमत्व दोश्रो ऩऺको हुनेछ । मदद
तोवकएको सभम मबि घुम्ती कोषभा यकभ जम्भा नबएभा प्रथभ य दोस्रो ऩऺरे प्रचमरत कानून
फभोजजभ कायवाहीको प्रवक्रमा अजघ फढाउन सक्नेछ ।
ङ. मदद तेस्रो ऩऺरे ऩेश गये को प्रस्ताव अनुसाय उद्यभ सञ्चारन नगये भा वा वकस्ता नफुझाएभा वा आरटार
गये भा उक्त सभुहको वकस्ता यकभ योक्का याख्ने वा सभूहराई कारो सूचीभा याख्ने वा सम्झौता य प्रचमरत
कानून

फभोजजभ असुर उऩय गने अमधकाय दोश्रो ऩऺराई हुनेछ ।

च. याविम मुवा ऩरयषद्रे अनुगभन गयी तीन वटै ऩऺको काभ कायवाहीको मनयीऺण गयी कजाय रगानीको
कागजात¸ मनणयम प्रवक्रमा तथा अन्म अमबरे खको मनयीऺण गयी आवश्मक मनदे शन ददन सक्नेछ य
उक्त

मनदे शनको ऩारना गनुय तीन वटै ऩऺको कतयव्म हुनेछ ।

छ. मस सम्झौताभा उल्रे ख बएफभोजजभका अमतरयक्त दोस्रो ऩऺरे थऩ सेवा शुल्क भाग दावी गनय वा ते स्रो
ऩऺरे थऩ यकभ भाग गनय सक्नेछैन ।
ज. दोस्रो ऩऺरे रगानी सुयऺाका रामग मुवा उद्यभ मनदे जशका २०७३ सॊ ग नफाजझने गयी आफ्नै कामयववमध
फनाई रागु गने सक्नेछ ।
झ. दोस्रो ऩऺरे ते स्रो ऩऺभा रगानी गये को यकभ सभमभा असुर नबएभा वा उद्यभ सञ्चारन नगयी
अऩचरन गरयएभा वा मो सम्झौता फभोजजभका अन्म काभ नबएभा दोस्रो ऩऺरे प्रचमरत कानून
फभोजजभ कायवाही अगाडी फढाउन सक्नेछ ।
ञ. मस सम्झौताभा उल्रेख बएका ववषमहरु मुवा उद्यभ सञ्चारन मनदे जशका य मसै सम्झौता फभोजजभ
हुनेछन् ।अन्म ऩऺको हकभा नेऩार सयकायको प्रचमरत कानून फभोजजभ हुनेछ ।

ट. मस सम्झौताभा दुफै ऩऺको सहबामगता य सभन्वमभा मनदे जशकासॊ ग नफाजझने गयी आवश्मक थऩघट वा
सॊ शोधन गनय सवकनेछ ।
ठ. उद्यभ सञ्चारन सम्फन्धी कुनै ऩमन वकमसभको सभस्मा ¸ फाधा व्मवधान पुकाउने वा सो सम्फन्धी मनणयम
गने सॊ ऩूणय अमधकाय याविम मुवा ऩरयषदभा यहनेछ । ऩरयषदको मनणयम

नै अजन्तभ हुनछ
े ।

ठ. मो सम्झौता दुफै ऩऺरे हस्ताऺय गये को मभमतदे जख रागु हुनेछ ।
उऩमुक्त
य शतयहरुभा भञ्जुयी बई सम्झौताभा हस्ताऺय गने आमधकारयक प्रमतमनमधहरु
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कामायरमको छाऩ

ववत्तीम सेवा प्रदामक सॊ स्थाको छाऩ

मुवा उद्यभ सभूहको छाऩ

