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मन्तव्य 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भािना अनरुुप स्िर्गीय िाजा िीिेन्र, िानी ऐश्वयय ि ननजको 
परििािजनको देहािसान हुुँदा ननजहरुको नाममा िहेको ि हक पगु्ने सम्पत्तिलाइ ट्रष्ट बनाई सो सम्पत्तिको व्यिस्थापन 
र्गिी िाष्ट्रहीतमा उपयोर्ग र्गने हेतलेु नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश, २०६४ ि पनि नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ जािी भई नेपाल ट्रष्टको 
स्थापना भएको हो । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा २४ (१) बमोत्तजम ट्रष्टले प्रत्येक िर्य आफूले सम्पादन र्गिेको 
मखु्य मखु्य काम, प्राप्त उपलब्धी, आम्दानी खर्य, देत्तखएका समस्या ि सो समाधानका लानर्ग र्गरिएका उपायहरु ि प्राप्त 
र्गिेका उपलत्तब्धहरु  समेविएको िावर्यक प्रनतिेदन तयाि र्गिी प्रकात्तशत र्गदै आइिहेको ि । सोही व्यिस्था अनसुाि 
आनथयक िर्य २०७७।७८ को िावर्यक प्रनतिेदन तयाि र्गिी प्रकाशन र्गनय पाउुँदा मलाई अत्यन्त खशुी लार्गेको ि ।  

ट्रष्टको सम्पत्ति संिक्षण ि प्रिर्द्यन र्गिी आम्दानी बवृर्द् र्गने काययमा यस आनथयक िर्यमा पनन केवह सफलता 
हानसल भएको ि । नेपाल ट्रष्टको स्िानमत्िमा देशभि १२ त्तजल्लाका विनभन्न स्थानमा करिब २१,६३३ िोपनी जग्र्गा 
प्राप्त भएको अनभलेखबाि देत्तखएको ि । ट्रष्टको नाममा आउन सक्ने अर्ल सम्पत्ति खोजविन र्गनय सघन रुपमा सम्पत्ति 
खोजविन अनभयान समेत र्लाइएको ि । आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्य सम्ममा नेपाल ट्रष्टको र्लसम्पत्ति नेपाली 
मरुातफय  करिि रु. १.०२ अिय परु्गेको ि । त्यसैर्गिी बैदेत्तशक मरुातफय  अमेरिकी डलि १,५४,९२६.७७ ि स्िनलिंर्ग 
पाउण्ड ५१,४२८.५३ परु्गेको ि । साधािण शेयि तफय  नविल बैंकको शेयि १०,६५,२०२  वकिा, होिल डेला 
अन्नपूणयको ३०,७२० वकिा ि िावष्ट्रय िात्तणज्य बैंक (तत्कालीन नेपाल औद्योनर्गक विकास ननर्गम) को ६,७५० वकिा 
शेयि नेपाल ट्रष्टको स्िानमत्िमा िहेको ि । ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यािसावयक उपयोर्ग र्गने काययमा भन े अपेक्षाकृत 
सफलता प्राप्त र्गनय सवकएको िैन । नेपाल ट्रष्ट (दोश्रो संशोधन) ननयमािली, २०६५ स्िीकृनत भए सुँरै्ग ट्रष्टको व्याज 
आम्दानीबाि ५० प्रनतशत सम्म िकम काययक्रम स्िीकृत र्गिी ट्रष्टको सम्पत्ति संिक्षण एिं प्रिद्र्धन काययमा खर्य र्गनय 
सवकने भएको ि । यसबाि िावर्यक बजेिको पिीमाण बढ्न र्गई थप काययक्रमको सञ् र्ालन र्गिी प्रर्गनतमा क्रमशः सधुाि 
हनुे अपेक्षा र्गिीएको ि । 

नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति संिक्षण ि विकासमा केही र्नुौतीहरु पनन देत्तखएका िन ्। लामो अनभुि ि संस्थार्गत 
स्मिण िाख्न े दक्ष कमयर्ािी एिं प्राविनधक क्षेत्रका कमयर्ािी प्रानप्त ि नतनको स्थावयत्िसुँरै्ग उत्प्रिेणा जर्गाई सम्पत्तिको 
व्यिस्थापन र्गिी आय बवृर्द् र्गने उद्देश्य अनरुुप त्तशक्षा ि स्िास््य क्षेत्रमा लर्गानी र्गनुय पने देत्तखन्ि । यसतफय  ट्रष्टले 
आर्गामी ददनमा ध्यान पयुायउदै जान ुपनेि । यो प्रनतिेदनले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति ि काम काििाही बािे व्यिसावयकता, 
पािदत्तशयता ि जिाफदेवहता प्रिर्द्यन र्गनय सघाउ पगु्ने विश्वास नलएको िु ।  

नेपाल ट्रष्टको स्िानमत्िमा आएका र्ल अर्ल सम्पत्तिको र्ीिकालपययन्त संिक्षण ि सदपुयोर्ग र्गिी यस संस्थाको 
उद्देश्य प्रानप्तका लानर्ग सबैबाि सदैि िर्नात्मक सहयोर्ग ि सझुाि प्राप्त हनुे अपेक्षा र्गिेको िु । यस िावर्यक प्रनतिेदन 
तयाि र्गनय ननिन्ति खविई यसको मस्यौदालाई पूणयता ददन अथक परिश्रम र्गने ि यस काययमा सहयोर्ग पयुायउने सम्पूणय 
कमयर्ािीहरुलाई हाददयक धन्यबाद ददन र्ाहन्िु । साथै नेपाल ट्रष्टको उद्देश्य प्राप्त र्गनय सबै सिकािी तथा ननजी क्षेत्रका 
साथै संघीय सिकाि,  प्रदेश सिकाि ि स्थानीय ननकायको सदैि सहयोर्ग प्राप्त भइिहने आशा व्यक्त र्गदै आर्गामी 
िर्यहरुमा समेत यस काययले ननिन्तिता पाउनेि भन्नेमा विश्वस्त िु ।   

                                                                            सिज ुकुमाि िैद्य 

                                                                          काययकािी सत्तर्ि 

नेपाल ट्रष्टको कायायलय 
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कार्यकारी साराांश 
 नेपाल ट्रष्टको स्थापना २०६४ साल मांससर ६ गते अविच्छिन्न उत्तरासिकारिाला स्िशाससत सांस्थाको रुपमा 
नेपाल ट्रष्ट अध्र्ादेश, २०६४ बमोच्िम भएको हो । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ समेत सोही बर्य िारी भर्ो। नेपाल ट्रष्टको 
सांरक्षकमा सम्माननीर् प्रिानमन्त्री रहने व्र्िस्था ि । साथै ट्रष्टको सनरन्त्तर सञ्चालनका लासग नीसतगत तथा सनर्ायर्क 
तहमा सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको अध्र्क्षतामा एक सञ्चालक ससमसत (िोर्य अफ ट्रवष्टि)् रहने व्र्िस्था 
ि । ट्रष्टको गसतविसि सञ्चालन गने सनकार्को रुपमा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् रहेको ि ।  

 नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्ले गने मखु्र् कार्यहरुमा स्िगीर् रािा िीरेन्त्र र सनिको पररिारको नाममा रहेको िा 
सनिहरुको हक पगु्ने सम्पच्त्तको खोिविन गने, त्र्स्ता सम्पच्त्तको स्िासमत्ि नेपाल ट्रष्टमा ग्रहर् गने/गराउने र सांरक्षर् 
गने, सम्पच्त्तको उपर्ोग गरी आर् आियन गने र त्र्स्तो आर्बाट वपिसर्एका तथा दगुयममा रहेका सामाच्िक रुपमा 
पिार्ी परेका िनताको च्शक्षा तथा स्िास््र्मा सहर्ोग पगु्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने रहेको ि । 

 नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्ले आ.ि. २०७७।७८ मा सम्पादन गरेका कार्यहरु, प्राप्त भएका उपलब्िी, कार्य 
सांम्पादनमा देच्खएका समस्र्ा तथा चनुौती र सो समािानका उपार्हरु, भािी र्ोिना, ट्रष्टको आम्दानी खचय र नेपाल ट्रष्ट 
सञ्चालक ससमसतले गरेका सनर्यर्हरु समेत समेटेर ऐनको दफा २४ (१) मा व्र्िस्था भए बमोच्िम र्ो िावर्यक प्रसतिेदन 
तर्ार गररएको ि । र्स प्रसतिेदनमा प्रस्ततु गररएका आर्-व्र्र्, चल-अचल सम्पच्त्तको वििरर्, उपलच्ब्ि र त्र्ाांकहरु 

आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र् सम्मको मार समेवटएको ि भने कार्ायलर्को सांगठन सांरचना, व्र्िस्थापन/सांचालन, 
अिसर तथा चनुौतीहरु र भािी र्ोिना लगार्तका  विर्र्िस्तहुरु हाल सम्मको नै अिस्था र भोगाईका आिारमा प्रस्ततु 
गररएको ि। प्रसतिेदन तर्ार गदाय सकेसम्म र्थाथय र िस्तपुरक हनुेगरी त्र्ाङ्क र िानकारी समेट्ने प्रर्ास गररएको  
ि । 

 आ.ब. २०७७।७८ सम्ममा नेपाल ट्रष्टको चल सम्पच्त्ततफय  नगद रु. 1,02,64,19,948.08 पगुेको ि 
भने िैदेच्शक मरुातफय  अमेररकी र्लर($) 1,54,926.77 र स्टसलिंग पाउण्र् (£) 51,428.53 रहेको ि । र्सैगरी 
शेर्रतफय  नविल बैंकको 10,65,202 वकत्ता; होटल रे्ला अन्नपूर्यको ३०,७२० वकत्ता र राविर् िाच्र्ज्र् बैंक 
(तत्कालीन  नेपाल औद्योसगक विकास सनगम) को ६,७५० वकत्ता समेत गरी कूल 11,02,672  वकत्ता ट्रष्टको 
स्िासमत्िमा रहेको ि । अचल सम्पच्त्त (िग्गा/िसमन) तफय  नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा देशको १२ च्िल्लामा २१,६३३ 
रोपनी १५ आना ० पैसा ० दाम िग्गा रहेको ि । विसभन्न स्थानहरुमा ऐसतहाससक र परुाताच्त्िक महत्िका भौसतक 
सांरचना र सामानहरु  समेत रहेका िन ्।  

 नेपाल ट्रष्टले आफ्नो स्थापनाको चौिौँ  िर्यसम्म आइपगु्दा समच्ित उपलच्ब्ि हाससल गरेको ि । र्स अिसिमा 
ट्रष्टको कार्यक्रमलाई व्र्िच्स्थत तथा प्रभािकारी बनाउनका लासग विसभन्न कानूनी तथा नीसतगत व्र्िस्था गररएको ि । 
साथै, तत्कालीन रािदरबारबाट सलिमा लगाईएका सम्पच्त्तको सलि निीकरर् गने, ऐसतहाससक महत्िका दरबार र 
बस्तहुरुलाई सांरक्षर् गने, व्र्ािसावर्क महत्िका िग्गाहरुलाई नर्ााँ सलि तथा भार्ामा लगाउने िस्ता सांरक्षर् र उपर्ोग 
सम्बन्त्िी कार्य भइरहेको िन्त्  भने चल-अचल सम्पच्त्त खोिविन कार्यलाई सनरन्त्तरता ददइएकोले सम्पच्त्त थवपदैं गएका  
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िन ् । त्र्सैगरी, ट्रष्टकोर्मा रहेको रकमलाई मदु्दती खातामा लगानी गरी सोबाट प्राप्त व्र्ािबाट सनर्मानसुार 
कार्यक्रमहरु सञ् चालन गने व्र्िस्था रहेको ि ।  

 नेपाल ट्रष्ट कोर्मा िम्मा भएको रकमलाई  ट्रष्टको उद्देश्र् अनरुुप च्शक्षा र स्िास््र् सम्बन्त्िी क्षेरमा कार्यविसि 
तिुयमा गरी पररचालन गनुयपने अिस्था रहेको ि । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को आशर् बमोच्िम नेपाल ट्रष्टमा आउनपुने 
विदेशच्स्थत हनु सक्ने सम्भावित सम्पच्त्त खोिविन गने कार्य झन्त्झवटलो र बढी खच्चयलो रहेको देच्खन्त्ि । पर्ायप्त िोत 
सािन र दक्ष िनशच्िको अभािमा  सम्पूर्य अचल सम्पसतको सांरक्षर् तथा सांरचनाहरुको ममयत सम्भार कार्य प्रभािकारी 
हनु सकेको िैन साथै ट्रष्टको स्िासमत्िका सम्पूर्य िग्गाको सदपुर्ोग हनु नसकेको कारर् असतक्रमर्को खतरा िढेको ि 
। नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका केही दै्वि स्िासमत्ि (मोही लागेका) का िग्गाको एकल स्िासमत्ि कार्म गने कार्य 
चनुौतीपूर्य रहेको ि । नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका सम्पच्त्तको सांरक्षर् र सम्िर्द्यन तथा थप सम्पच्त्त खोिी कार्यको 
लासग प्रचार प्रसार गरी आम सियसािारर्लाई पर्ायप्त िानकारी गराउन ुपने अिस्था रहेको ि । 

 उच्ल्लच्खत समस्र्ा तथा चनुौतीहरुको सामना गनय नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्ले आिश्कतानसुार कार्यक्रम तिुयमा 
गरी कार्ायन्त्िर्न गरररहेको ि र आगामी ददनमा समेत कार्य र्ोिना तिुयमा गरी कार्ायन्त्िर्न गदै लसगनेि । नेपाल 
ट्रष्टको कार्ायलर्बाट सम्पच्त्त खोिविन कार्यलाई असभर्ानको रुपमा अच्ि िढाई िावर्यक कार्यक्रम अन्त्तगयत सिन रुपमा 
सम्पच्त्त खोिविन असभर्ान कार्यक्रम सनरन्त्तर सञ् चालन हुाँदै आएको ि । सम्पच्त्त खोिविन कार्यमा प्रचार प्रसार तथा 
आम सहभासगता िवृर्द् गनय नपेाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ र नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ मा भएको सांशोिनले उच्चत 
परुस्कारको व्र्िस्था गरेको हुाँदा सोको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न गरी खोिविन कार्यलाई थप पररर्ाममखुी बनाउन ुपने 
अिस्था रहेको ि ।  

 नेपाल सरकारबाट र्स कार्ायलर्लाई विसनर्ोच्ित रकम र ट्रष्टकोर्बाट बढे बढाएको रकमको सनर्मानसुार 
कार्यक्रम स्िीकृत गराई खचय गनय सक्ने रकमबाट समेत सम्पच्त्त सांरक्षर् र खोिविन कार्यलाई थप प्रभािकारी बनाउन ु
पने आिश्र्कता रहेको ि । नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका अचल सम्पच्त्तलाई थप आर् आियन हनुेगरी उपर्ोगमा 
लग्ने ब्र्िस्था गनय सनरन्त्तर पहल गररनेि ।   
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भाग -१ 

पररचर् 

१. पररचर् 

१.१ पषृ्ठभसूम 
 नेपाल ट्रष्टको सञ् चालन र व्र्िस्थापनको लासग काठमार्ौँ उपत्र्कामा केच्न्त्रर् कार्ायलर् रहेको ि भने र्स 
कार्ायलर् अन्त्तगयत काठमार्ौँको गोकर्य तथा नागािुयन, निुाकोटको थानससांङ्ग, च्चतिनको ददर्ालो बङ्गला, मकिानपरु 
हेटौँर्ाको काच्न्त्त इश्वरी गहृ र कास्की पोखराको रत्न मच्न्त्दरमा गरी कुल ६ िटा इकाई कार्ायलर्हरु रहेका िन ्।  

 नेपाल ट्रष्टको स्थापना र सञ् चालन सम्बन्त्िमा व्र्िस्था गनय बनेको अध्र्ादेश, २०६४ बमोच्िम वि.सां. २०६४ 
साल मांससर ६ गते नेपाल ट्रष्टको स्थापना भएको हो । सोही बर्य नै नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ र र्सपसि नेपाल ट्रष्ट 
सनर्मािली, २०६५ लाग ुभई सोही कानूनको अिीनमा रही ट्रष्टले र्सको व्र्िस्थापन तथा विसभन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन 
गदै आएको अिस्था ि । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ समसत २०७५।११।१९ मा पवहलो सांशोिन भएको ि भने नेपाल 
ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ समेत समसत २०७६।६।२७  र  २०७८।२।३१ मा गरी दईु पटक सांशोिन भई 
कार्ायन्त्िर्नमा आएको ि । 

१.२ ट्रष्ट सम्बन्त्िी कानूनी व्र्िस्था 
 नेपालको अन्त्तररम सांवििान, २०६३ को िारा १५९ को उपिारा १ को ममयलाई आत्मसात गरी नेपाल ट्रष्ट 
अध्र्ादेश २०६४ बाट स्थावपत नेपाल ट्रष्ट र समसत २०६४।९।२२ मा िारी भएको नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा 
३ ले र्सको स्थापनाका सम्बन्त्िमा सनम्न बमोच्िम व्र्िस्था गरेको िः 

1. रािा िीरेन्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुको पररिारको नाममा रहेको सम्पच्त्त र्ो ऐन प्रारम्भ भएपसि व्र्िस्थापन र 
सञ्चालन गरी रािवहतमा प्रर्ोग गनय नेपाल ट्रष्ट नामको एक ट्रष्ट स्थापना हनुेि ।   

स्पष्टीकरर्ः र्स ऐनको प्रर्ोिनका लासग “पररिार” भन्नाले रािा िीरेन्त्र र रानी ऐश्वर्यका िेठा िोरा दीपेन्त्र शाह 
र कान्त्िा िोरा सनरािन शाहलाई सम्झन ुपिय । 

2. ट्रष्ट एक अविच्छिन्न उत्तरासिकारिाला स्िशाससत र सङ्गदठत सांस्था हनुेि । 

3. ट्रष्टले व्र्च्ि सरह चल अचल सम्पच्त्त प्राप्त गनय, भोगचलन गनय, िेचविखन गनय िा अन्त्र् कुनै वकससमले 
व्र्िस्थापन गनय सक्नेि । 

4. ट्रष्टले व्र्च्ि सरह नासलस उिरु गनय सक्निे र ट्रष्ट उपर पसन सोही नामबाट नासलस उिरु गनय सवकनेि । 

5. ट्रष्टले व्र्च्ि सरह करार गनय र करार बमोच्िमको असिकार प्रर्ोग गनय र दावर्त्ि सनिायह गनय सक्नेि । 

6. ट्रष्टको काम कारिाहीका लासग िुटै िाप हनुेि र त्र्स्तो िाप ससमसतले सनिायरर् गरे बमोच्िम हनुेि । 
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१.३ ट्रष्टको सम्पच्त्तको िोत 
 नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ ले नेपाल ट्रष्टमा रहने विसभन्न सम्पच्त्तको सम्बन्त्िमा कानूनी व्र्िस्था 
गरेको ि । स्िगीर् रािा िीरेन्त्र, स्िगीर् रानी ऐश्वर्य र सनिहरुको पररिारको देहािसान हुाँदाका बखत सनिहरुको 
नाममा रहेको सम्पच्त्तमध्रे् नेपाल सरकार, मच्न्त्रपररर्द्ले नेपाल ट्रष्टमा ल्र्ाउने भनी सनर्यर् गरी ददएको सम्पच्त्त र स्िगीर् 
रािा िीरेन्त्र, स्िगीर् रानी ऐश्वर्य र सनिहरुको पररिारको हक पगुेको कारर्ले प्राप्त भएका सम्पच्त्त ट्रष्ट अन्त्तगयत आएका 
िन ् र आउन ेक्रममा पसन रहेका िन ्। र्स बाहेक उि ऐनको उद्देश्र् पूरा गनय नपेाल सरकारले ट्रष्टलाई समर् 
समर्मा उपलव्ि गराउने सम्पच्त्त र विदेशी सरकार िा अन्त्र् कुनै स्िदेशी िा विदेशी सांस्था िा व्र्च्िबाट प्राप्त हनु 
सक्ने सम्पच्त्त पसन नपेाल ट्रष्टमा रहने कानूनी व्र्िस्था रहेको ि । ट्रष्टमा हालसम्म प्राप्त सम्पच्त्तको प्रकृसत र िोत हेदाय 
ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्र् (क), (ख) र (ग) बमोच्िमका सम्पच्त्त मार नेपाल ट्रष्टको नाममा कार्म 
हनु आएका िन ्।  

 नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ मा ट्रष्टको सम्पच्त्त सम्बन्त्िमा भएको कानूनी व्र्िस्था देहार् बमोच्िम 
उल्लेख गररएको ि । 

नेपाल सरकारले राविर्करर् गरी िुटै्ट व्र्िस्था गरेकोमा बाहेक ट्रष्टमा देहार्को सम्पच्त्त रहनेि । 

(क) रािा िीरेन्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुका पररिारको देहिसान हुाँदाका िखत सनिहरुको नाममा रहेको सम्पच्त्त ट्रष्ट 
अन्त्तगयत ल्र्ाउने भनी नेपाल सरकार, मच्न्त्रपररर्द्ले सनर्यर् गरेको सम्पच्त्त, 

(ख) खण्र् (क) बमोच्िमको सम्पच्त्तबाट बढे बढाएको िा त्र्स्तो सम्पच्त्त िापत र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुभन्त्दा अच्ि प्राप्त 
भएको िा र्ो ऐन प्रारम्भ भएपसि प्राप्त हनुे सम्पच्त्त, 

(ग) रािा िीरेन्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुका पररिारलाई कुनै वकससमले प्राप्त भएको िा हनु सक्ने िा सनिहरुको हक 
पगुेको िा पगु्न सक्ने िा सनिहरुको हक पगुेको िा पगु्ने अरु कसैको नाममा राच्खएको िा बेनामी सम्पच्त्त, 

(ि) खण्र् (क), (ख)  िा (ग) मा लेच्खए बाहेक रािा िीरेन्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुका पररिारलाई र्ो ऐन प्रारम्भ 
भएपसि प्राप्त हनु सक्ने अन्त्र् कुनै सम्पच्त्त, 

(ङ) नेपाल सरकारले समर् समर्मा उपलब्ि गराएको अन्त्र् सम्पच्त्त, 
(च) विदेशी सरकार िा कुनै स्िदेशी िा विदेशी व्र्च्ि िा सांस्थाबाट प्राप्त सम्पच्त्त । 

१.४ ट्रष्टको सम्पच्त्तको उपर्ोग 
 नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ ले ट्रष्टको सम्पच्त्तको प्रर्ोग सम्बन्त्िमा समेत स्पष्ट मागय सनदेशन गरेको 
ि । सो दफामा भएको कानूनी व्र्िस्था देहार् बमोच्िम रहेको िः 

(1) ट्रष्टको सम्पच्त्त व्र्ापक र सिोत्तम साियिसनक लाभ हनुे गरी रािवहतमा प्रर्ोग हनुेि । 

(2) उपदफा (१) को सियसामान्त्र्तामा प्रसतकूल नहनुे गरी ट्रष्टको सम्पच्त्त देहार्को कार्यमा प्रर्ोग गनय  

सवकनेि । 
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 (क)  विद्यालर्, महाविद्यालर्, विश्वविद्यालर् िस्ता शैच्क्षक तथा प्राच्िक सांस्थाहरु खर्ा गरी सञ्चालन गनय िा  
       त्र्स्तो सांस्था स्थापना गनय अनदुान प्रदान गने ।       

 (क१)  राविर् वहत अनकूुल तथा टिलाई फाइदा हनुे गरी पर्यटकीर् र व्र्िसावर्क कार्य सांचालन गनय । 

(ख)       अस्पताल िा स्िास््र् चौकी िस्ता साियिसनक प्रर्ोिनका च्चवकत्सालर् खर्ा गरी तोवकए बमोच्िम 

सञ्चालन गनय । 

(३) ट्रष्टको सम्पच्त्तको सम्िर्द्यन,  सांरक्षर् र र्सको आर्आियनका लासग ससमसतले तोवकए बमोच्िमको कार्यक्रम 
सञ्चालन गनेि । 

 (क) उपदफा (ि) बमोच्िम कार्यक्रम सांचालन गदाय ससमसतले ट्रष्टको सम्पच्त्त कुनै व्र्च्ि िा सांस्थालाई ट्रष्टको  
ससफाररसमा नेपाल सरकारले तोकेको अिसिको लासग सलिमा ददन सक्नेि । 

 (ख) उपदफा (३क) मा िनुसकैु कुरा लेच्खएको भएता पसन अिसि तोकी सलिमा ददइएको सम्पच्त्तको उपभोग 
गने पक्षले थप पूाँिी लगानी सवहत विद्यमान सांरचनालाई ममयत सम्भार गरी सञ्चालन गनय चाहेमा र सोबाट 
ट्रष्टलाई थप आसथयक लाभ हनुे ससुनच्ित भएमा त्र्स्तो अिसि समाप्त हनु ुअगािै आिश्र्कता अनसुार ट्रष्टको 
ससफाररसमा नेपाल सरकारले सलिको अिसि थप गनय सक्नेि । तर त्र्सरी थप गररने सलि अिसि शरुु सलि 
भन्त्दा बढी हनुे िैन । 

(४) ससमसतले र्स दफा बमोच्िम कार्यक्रम सञ्चालन गदाय नेपाल सरकारको र्ोिना तथा नीसत प्रसतकूल नहनुे गरी 
सम्बच्न्त्ित मन्त्रालर् िा सनकार्साँग सनकटतम समन्त्िर् कार्म राख्न ुपनेि । 

 नेपाल ट्रष्टमा हालसम्म प्राप्त भएका सम्पच्त्तलाई उपरोि बमोच्िम व्र्िस्थापन गरी  राि वहतमा प्रर्ोग गने 
उद्देश्र् पूसतयका लासग सम्पच्त्तको सम्िर्द्यन, सांरक्षर् र आर् आियनमा लगाउने कार्यलाई प्राथसमकता ददन ु पने भएकाले 
ट्रष्टको वक्रर्ाकलाप र्सैतफय  केच्न्त्रत रहेको ि ।   

१.५ ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतको गठन 
 सम्माननीर् प्रिानमन्त्री नेपाल ट्रष्टको सांरक्षक हनुे ब्र्िस्था नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ ले गरेको ि । सांरक्षकले 
र्स ऐनको उद्देश्र् प्राप्त गनय सञ्चालक ससमसतलाई समर् समर्मा आिश्र्क सनदेशन ददन सक्ने प्राििान समेत सो ऐनमा 
रहेको ि ।र्सैगरी, नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (१) ले ट्रष्टको सम्पच्त्त व्र्िस्थापन र सांरक्षर् 
गरी ट्रष्ट सञ्चालन गनय देहार् बमोच्िमको ट्रष्ट सञ्चालक ससमसत रहने व्र्िस्था गरेको ि । 

क) प्रिानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री अध्र्क्ष 

ख) प्रिानमन्त्री तथा मच्न्त्रपररर्द्को कार्ायलर्को सम्बच्न्त्ित क्षेर हेने सच्चि सदस्र् 

ग) कार्यकारी सच्चि, नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् सदस्र् 

ि) नेपाल सरकारले सनर्िु गरेका िा तोकेका एकिना मवहला सवहत तीन िना व्र्च्ि                                                                     सदस्र् 

ङ) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को सहसच्चि सदस्र् सच्चि 
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१.६ ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतको काम, कतयव्र् र असिकार 
 नेपाल ट्रष्टलाई व्र्िच्स्थत रुपमा सञ्चालन गनय आिश्र्क सम्पूर्य कार्य गने अच्ख्तर्ारी नेपाल ट्रष्ट ऐनले सञ्चालक 
ससमसतलाई प्रदान गरेको ि । र्स अनसुार ट्रष्टको सम्पच्त्तको समचु्चत व्र्िस्थापन र आर् आियनका लासग नीसतगत 
व्र्िस्था गने, ऐनको उद्देश्र् प्राप्त गनय आिश्र्क सनर्यर्हरु गने, कार्यक्रम स्िीकृत गने, आिश्र्क सनदेच्शका एिां 
कार्यविसि िारी गने िस्ता कार्य समेत ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतले गदै आएको ि । सञ्चालक ससमसतको मखु्र् काम, कतयव्र् 
र असिकारका सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (१) ले गरेको कानूनी व्र्िस्था देहार् 
बमोच्िम रहेको िः 

(क)  ट्रष्टको सम्पच्त्तको समचु्चत व्र्िस्थापन गरी र्सको सांभार र सांरक्षर् गने, 
(ख)  रािा िीरेन्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुका पररिारको ऐनको दफा ४ बमोच्िम ट्रष्टमा रहन ुपने सम्पच्त्तको नेपाल   

सभर िा नेपाल बावहर खोि तलास गने, त्र्सको िास्तविक च्स्थसत पत्ता लगाई र्थाथय वििरर् सवहतको असभलेख 
राख्न,े 

(ग)  ट्रष्टको स्िासमत्िमा आउन ुपने ऐनको दफा ४ बमोच्िमको सम्पच्त्त ट्रष्टको नाममा नामसारी, दाखेल खारेि  
गराई ट्रष्टको हक सरुक्षर् गने, 

(ि)  ट्रष्टको सम्पच्त्त ऐनको दफा ५ बमोच्िम रािवहतमा प्रर्ोग गने, 
(ङ)  ट्रष्टको सम्पच्त्त र्स ऐनको उद्देश्र् पूरा गनय आर् आियन हनुे कार्यमा लगानी गने, 
(च)  तोवकए बमोच्िमका अन्त्र् काम गने िा गराउने । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

भाग - २ 

ितयमान अिस्था 

२. कार्ायलर्को ितयमान अिस्था 

२.१ नपेाल ट्रष्ट कार्ायलर्को ितयमान अिस्था 
(क) नेपाल ट्रष्टको सञ् चालन र व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा भएका नीसतगत र अन्त्र् सनर्यर्हरु कार्ायन्त्िर्न गनय 

तथा िावर्यक कार्यक्रम सञ्चालन गनय व्र्िस्थापकीर् सनकार्को रुपमा काठमार्ौंको कमलादीमा नेपाल 
ट्रष्टको कार्ायलर् रहेको ि । र्स कार्ायलर् अन्त्तगयत विसभन्न स्थानमा ६ िटा इकाई कार्ायलर्हरु 
रहेका िन ्।इकाई कार्ायलर्हरु काठमार्ौंको गोकर्य तथा नागािुयन, निुाकोटको थानससांग, च्चतिनको 
ददर्ालो बांगला, हेटौंर्ाको काच्न्त्त इश्वरीगहृ र कास्की पोखराको रत्न मच्न्त्दरमा रहेका िन ् । 

(ख) नेपाल ट्रष्टको सञ्चालन र व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा विसभन्न कानून कार्ायन्त्िर्नमा रहेका िन ्। नेपालको 
अन्त्तररम सांवििान, २०६३ ले नेपाल ट्रष्ट स्थापनाको मागय प्रसस्त गरे पिात ्िारी भएका नेपाल ट्रष्ट 
अध्र्ादेश, २०६४ र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ मखु्र् कानूनी आिार रहेका िन ्। साथै, सनिामती 
सेिा ऐन, २०४९ तथा साियिसनक खररद ऐन, २०६३ नेपाल ट्रष्ट तथा र्स कार्ायलर् सांचालन 
सम्बन्त्िी थप कानूनी आिार हनु ्।  

  र्सैगरी साियिसनक खररद सनर्मािली, २०६४, नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५, सम्पच्त्त 
अिलोकन शलु्क सनिायरर् मापदण्र्, २०७२, सिन सम्पच्त्त खोिविन कार्यवििी, २०६७ र  नेपाल 
ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको िग्गा िोटो अिसिको भार्ामा ददने कार्यविसि, २०७६ िस्ता कानूनी 
दस्तािेिले नेपाल ट्रष्ट तथा र्स कार्ायलर्को सांचालन, व्र्िस्थापन र कार्य प्रवक्रर्ामा थप आिार प्रदान 
गरेका िन ्। 

(ग) नेपाल ट्रष्टको केन्त्रीर् कार्ायलर्मा नेपाल सरकारको विच्शष्ट िेर्ीका कार्यकारी सच्चि सवहत िम्मा 
२९ िना कमयचारीहरुको स्िीकृत दरिन्त्दी रहेको ि । र्समा रािपरावङ्कत असिकृत स्तरका १२ र 
रािपर अनवङ्कत स्तरका १७ िनाको दरिन्त्दी ि । र्सैगरी नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् अन्त्तगयत रहेका 
विसभन्न ६ िटा स्थानका इकाई कार्ायलर्हरुमा कूल ३९ िटा दरिन्त्दीमा कमयचारीहरु कार्यरत  

िन ्। साथै नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतमा नेपाल सरकारले तोकेका तीन िना सदस्र्हरु पूर्यकालीन 
कार्य गने गरी कार्यरत रहेका िन ्। र्स कार्ायलर्को सांगठन सांरचना अनसूुची १ मा प्रस्ततु गररएको 
ि । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को उद्देश्र् पररपूसतयका लासग आ.ि. २०७७।७८ को अिसिमा नेपाल 
ट्रष्टको कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरर् अनसूुची २ मा प्रस्ततु गररएको ि । 

(ि) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को सञ्चालन र व्र्िस्थापनसांग सम्बच्न्त्ित रही कार्ायलर्को गसतविसिको सनरन्त्तर 
िानकारी गराउन तथा ट्रष्टले िारी गनुयपने सूचना र र्स कार्ायलर्मा आएका गनुासाहरु सनुी उच्चत 
व्र्िस्थापन गनय एक/एक िना क्रमशः प्रबिा, सूचना असिकारी र गनुासो सनु्ने असिकारी तोवकएको  

ि ।  
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२.२ प्रसतिेदनको सांरचना 
 नेपाल ट्रष्ट र नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् सम्बन्त्िी िानकारी ददने र्स प्रसतिेदनमा ६ भाग र १० 
अनसूुचीहरु समािेश गररएका िन ्। भाग १ मा नेपाल ट्रष्टको सांच्क्षप्त पररचर्, भाग २ मा नेपाल ट्रष्टको 
कार्ायलर्को ितयमान अिस्था, भाग ३ मा नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा प्राप्त चल अचल सम्पच्त्तको वििरर्, भाग 
४ मा नेपाल ट्रष्ट कार्ायलर्को आ.ि. २०७७/७८ को उपलच्ब्ि तथा सम्पाददत कार्यहरु, भाग ५ मा 
उपलच्ब्ि, समस्र्ा, चनुौती तथा भािी कार्यर्ोिना रहेको ि भने भाग ६ मा सनष्कर्य समािेश गररएको ि ।  

त्र्स्तै अनसूुचीहरुमा कार्ायलर्को सांगठन सांरचना, दरबन्त्दी तथा कमयचारी वििरर् समेतका विर्र्हरु, 
ट्रष्टको स्िासमत्िमा आएका चलअचल सम्पच्त्तहरुको विस्ततृ वििरर्, आ.ि. २०७७।७८ को िावर्यक आर्व्र्र् 
वििरर्, बावर्यक कार्यक्रम तथा प्रगसत वििरर्हरु समािेश गररएका िन ्। 
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भाग-३ 

सम्पच्त्त वििरर् 

३. सम्पच्त्त वििरर् 

३.१ ट्रष्टको आ.ि. २०७७।७८ सम्मको चल अचल सम्पच्त्तको वििरर् 
 नेपाल ट्रष्ट स्थापना भएदेच्ख हालसम्म ट्रष्टबाट भएका कार्यक्रम, गसतविसि र वक्रर्ाकलापबाट चल तथा अचल 
सम्पच्त्तहरु प्राप्त हनुे क्रम िारी नै रहेको ि भने अको तफय  प्राप्त सम्पच्त्तको पररचालनबाट आर् आियन गरी ट्रष्टकोर् 
बवृर्द् हुाँदै गइरहेको ि । ट्रष्ट स्थापनाकाल देच्ख आ.ि.२०७७।७८ सम्म चल अचल सम्पच्त्त प्रासप्त र उपर्ोगबाट 
आम्दानीमा भएको बवृर्द्को वििरर् देहार् बमोच्िम रहेको ि । 

३.१.१ नपेाल ट्रष्ट स्थापना हुाँदाका बखत आ.ब. २०६४।६५ मा प्राप्त चल अचल सम्पच्त्तको वििरर् 
सस.नां. शीर्यक एकाई आ.ब. २०६४।६५ 

(स्थापना  कालमा) 
 

१ रकम रु. २५,००,०००।– 
२ शेर्र वकत्ता ४७,७००।- 
३ िग्गा रोपनी ८३६ 

 
 

३.१.२ आ.ि. २०७७।७८ सम्मको प्राप्त चल अचल सम्पच्त्तको वििरर् 
सस.
नां. 

शीर्यक एकाई आ.ि. २०७५।७६ 
मा प्राप्त 

आ.ि. 
२०७६।७७ मा 

प्राप्त 

आ.ि. 
२०७६।७७ 
सम्मको िम्मा 

 

आ.ि. 
२०७७।७८ 

मा प्राप्त 

आ.ि. २०७७।78 
सम्मको िम्मा 

 

१ नेपाली मरुा रु. 10,36,08,575.43 16,45,78,897.21 87,38,36,907.92 १,५२,५८,३०४०.१ 1,02,64,19,948.08 

२ स्टसलिंग 
पाउण्र् 

£ 837.68 (ब्र्ाि) 626.56(ब्र्ाि) 50,751.15 ६७७.३८ 

(ब्र्ाि) 
51,428.53 

३ अमेररकी 
र्लर 

$ 4,261.11(ब्र्ाि) 4,671.48 

(ब्र्ाि) 
1,50,110.34 ४,८१६.४३ 

(ब्र्ाि) 
1,54,926.77 

४ नविल बैंकको 
शेर्र 

वकत्ता 57,133 (बोनस) 191189 

(बोनस) 
7,97,307 २,६७,८९५ 

(बोनस) 
10,65,202 

५ राविर् 
िाच्र्ज्र् िैंक 

वकत्ता - - 6,750 - 6,750 

६ होटल रे्ला 
अन्नपूर्य 

वकत्ता - - 30,720 - 30,720 

७ िग्गा रोपनी ७०–९–१–३ ० २१,६३३–१५–०–० - २१,६३३–१५–०–० 
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३.१.३ नपेाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका सम्पच्त्त 
 नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा नगद, शेर्र र अचल सम्पच्त्त गरर ३ प्रकारका देहार् बमोच्िमका सम्पच्त्तहरु रहेका 
िन ्।  

नगद तफय  

 नेपाल ट्रष्टको स्थापना देच्ख आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र् सम्ममा आइपगु्दा नेपाली मरुातफय  रु. 
1,02,64,19,948.08 तथा िैदेच्शक मरुातफय  स्टसलिंग पाउण्र् 51,428.53 र अमेररकी र्लर 1,54,926.77 
ट्रष्टकोर्मा िम्मा हनु आएको ि । विदेशी मरुालाई नेपाली विसनमर् दरमा रुपान्त्तरर् गरी विसभन्न मरुाहरुको आर्तन 
तलको पाईचाटयमा प्रस्ततु गररएको ि ।  

 

 

शेर्र तफय  

 आसथयक बर्य २०७४।७५ मा नसबल बैंकको कूल शेर्र ४,७६,१११ वकत्ता रहेकोमा आ.ि. २०७५।७६ मा 
सो बैकबाट बोनस बापत ५७,१३३ वकत्ता प्राप्त भएको र पनुः आ.ि. २०७६।७७ मा बोनस बापत नै १,९१,१८९ 
वकत्ता प्राप्त भई उि आ. ि. को अन्त्त्र्सम्ममा 7,97,307 वकत्ता पगुेको ि । आ.ि. २०७७/७८ मा प्राप्त बोनस 
२,६७,८९५ वकत्ता सवहत र्स आ.ि.को अन्त्त्र्सम्म आइपगु्दा नसबल बैंकको कुल 10,65,202 वकत्ता शेर्र भएको 
ि भन ेहोटेल रे्ला अन्नपूर्यको शेर्र ३०,७२० वकत्ता र राविर् िाच्र्ज्र् बैंकको शेर्र  ६,७५० वकत्ता नेपाल ट्रष्टको 
स्िासमत्िमा रहेको ि । शेर्रहरुको वििरर् नेपाल ट्रष्टको नाममा अभौसतक (सर्म्र्ाट) खाता खोली सरुच्क्षत गररएका 
िन ्।  

 

आ.ि. २०७७/७८ सम्ममा ट्रष्टकोर्मा मौज्दात सच्ञ्चसत (िैदेच्शक मरुाको ने.रा. बैंकको २०७९/०१/२६ को खररद दरलाई आिार मान्त्दा)

नेपाली मरुा
स्टसलयङ्ग पाउण्र्
अमेररकी र्लर



13 

 

िग्गा िसमन तफय  

 नेपाल ट्रष्टको स्थापना भएपसि आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र्सम्ममा देशको १२ च्िल्लामा कूल २१,६३३–

१५–०–० रोपनी िग्गा र्सको स्िासमत्िमा आइसकेको ि । आ.ि. २०७७/७८ सम्ममा सिन सम्पत्ती खोिविन 
कार्यक्रम सम्पन्न गररएका च्िल्लाहरु  सवहतको सांकेत नक्सा अनसूुच्च 10 मा समािेश गररएको ि । 

 

३.२ आ.ि. २०७७।७८ मा प्राप्त आम्दानीको वििरर् 

३.२.१ अच्िल्लो आ.ि. को बैंक मौज्दात च्िम्मेिारी सरेको आम्दानी 
 

सस.नां. वििरर् पररमार् िम्मा रकम ने. रु. मा कैवफर्त 
१ नेपाली रुपैर्ा 87,38,36,907.92 87,38,36,907.92  
२ स्टसलिंग पाउण्र्(£) 50,751.15 76,87,784.20 2079/01/26 को राि बैंकको 

खररददर लाई आिारमान्त्दा १(£)= 
रु. १५१.४८ 

३ अमेररकी र्लर($) 1,50,110.34 1,84,29,046.44 2079/01/26 को राि बैंकको 
खररददर लाई आिारमान्त्दा १($)= 
रु. 122.77 

िम्मा रु. 89,99,53,738.60  
 

३.२.२ आ.ि. २०७७।७८ मा विसभन्न शीर्यकबाट कोर्मा प्राप्त आम्दानी  
क्र.सां. वििरर् रकम(रु.) कैवफर्त 

१ िरभार्ा र सलिको आम्दानी  8,72,01,380.50  
२ बैंक व्र्ाि  6,91,15,161.82  
३ शेर्र लाभाांश आम्दानी 10,51,131.84  
४ विविि आम्दानी  91,077.00  
५ िैदेच्शक मरुा (स्टसलिंग पाउण्र्) को सनके्षपबाट प्राप्त 

व्र्ाि 677.38 
1,02,609.52 2079/01/26 को राि बैंकको 

खररददर लाई आिारमान्त्दा १(£)= 
रु. १५१.४८ 

६ िैदेच्शक मरुा (अमेररकी र्लर) को सनके्षपबाट प्राप्त 
व्र्ाि 4816.43 

५,९१,३१३.११ 2079/01/26 को राि बैंकको 
खररददर लाई आिारमान्त्दा १($)= 
रु. 122.77 

7 गत विगतको पेश्की बााँकी  2,95,000.00  
८ भिुानी हनु बााँकी चेक  5,670.00  

िम्मा रु. 15,84,53,343.80  
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३.३ आ.ि. २०७७।७८ सम्ममा बचत रहेको विदेशी मरुातफय को वििरर् 
ट्रष्टको स्िासमत्िमा आएका िैदेच्शक मरुाहरु देहार् िमोच्िम िैदेच्शक मरुामा नै खाता खोली बचत गने गररएको ि । 

मरुा (वििरर्) आ.ि. 
२०७५।७६ को 
अन्त्त्र्मा िम्मा 

आ.ि. 
२०७६।७७ को 

ब्र्ाि 

आ.ि. 
२०७६।७७ को 
अन्त्त्र्मा िम्मा 

आ.ि. 
२०७७/७८ 
को व्र्ाि 

आ.ि. 
२०७७/७८ 
को अन्त्त्र्मा 

िम्मा 

कैवफर्त 

 

स्टसलिंग 
पाउण्र्(£) 

50,124.59 626.56 50,751.15 677.38 51,428.53 रा.बा. बैंकमा 
रहेको । 

 
अमेररकी 
र्लर($) 

1,45,438.86 4,671.48 1,50,110.34 4,816.43 1,54,926.77 रा.बा. बैंकमा 
रहेको । 

 
 

३.४ आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र्मा कोर्मा प्राप्त कुल आम्दानी रकम  
क्र.सां. वििरर् रकम रु. कैवफर्त 

1 अच्िल्लो आ.ि. को बैंक मौज्दात च्िम्मेिारी सारेको 
(िैदेच्शक मरुाको ने.रु. मा रुपान्त्तरर् सवहत) 

89,99,53,738.6 खण्र् 3.2.1 बाट 

2 आ.ि. २०७७/७८ मा विसभन्न च्शर्यकबाट कोर्मा प्राप्त 
आम्दानी रकम (िैदेच्शक मरुाको ने.रु. मा रुपान्त्तरर् सवहत) 

15,84,53,343.8 खण्र् 3.2.2 बाट 

िम्मा रु. 1,05,84,07,082.4  

५५%

४४%

१% 0.05% 0.06% 0.37% ०.18% ०.0035%

घर भाडा र 
लिजको 
आम्दानी

बैंक ब्याज शेयर िाभाांश 
आम्दानी

विविध 
आम्दानी

ब्याज(स्टलििंग 
पाउण्ड)

ब्याज(अमेररकी 
डिर)

पेश्की बााँकी भुक्तानी हुन 
बााँकी चेक

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

आ.ि. २०७७/७८ को आम्दानी
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३.५ आ.ि. २०७७।७८ मा िरौटी शीर्यकमा आर्-व्र्र् वििरर् 
क्र.सां. अच्िल्लो आ.ि. २०७६/७७ को 

िरौटी (अ.ल्र्ा.) 
आ.ि. २०७७/७८ मा 

प्राप्त रकम (रु.) 
आ.ि. २०७७/७८ मा 

वफताय रकम (रु.) 
आ.ि. २०७७/७८ को 
अन्त्त्र्मा िरौटी बााँकी 

(रु.) 
१ 6,18,320.00 0.00 0.00 6,18,320.00 

  

३.६ आ.ि. २०७७/७८ मा नपेाल सरकारबाट प्राप्त बिेट तथा खचयको वििरर् 
वििरर्/ब.उ.शी.नां. स्िीकृत िावर्यक बिेट (रु.) सनकासा (रु.) खचय (रु.) 

पूाँिीगत खचय तफय / 

301030114 
8,00,000.00 7,74,264.00 7,74,264.00 

चाल ुखचय तफय / 

30103011३ 
४,७८,४६,४९०.00 4,13,74,414.77 4,13,74,414.77 

  

नेपाल ट्रष्ट कोर्बाट आ.ि. २०७७/७८ मा विसभन्न कार्यक्रम तथा कर दाच्खला िापत रु. 81,37,505.47  खचय 
भएको ि । र्स रकमबाट ट्रष्ट स्िासमत्िका सम्पच्त्तको सांरक्षर् तथा उपर्ोग गने सम्बच्न्त्ि विविि कार्यक्रमहरु सांचालन 
गररएका िन्त्  । 

३.७ आ.ि. २०७७।७८ सम्मको बेरुिकुो अिस्था 
वििरर् रकम (रु.) कैवफर्त 

बेरुि ु(अ.ल्र्ा.) ५,६६,८२,४३८.५९ केही बेरुि ुभार्ा असलुीसाँग सम्बच्न्त्ित रहेको र 
अदालतमा मदु्दा सबचारसिन रहेकोले फैसला पसि 
एवकन हनु े। 

बेरुि ुफर्छ्यौट ४९,९४,०३६0.00 
कूल बााँकी बेरुि ु ५,१६,८८,४०२.५९ 

 

३.८ नपेाल ट्रष्ट सांचालन तथा व्र्िस्थापनमा हनु ेखचय रकमको िोतहरु 
 नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा २२ (१) अनसुार ट्रष्टको प्रशाससनक खचयका लासग आिश्र्क रकम नेपाल 
सरकारको बिेट माफय त विसनर्ोिन हुाँदै आएको ि । नेपाल सरकारबाट विसनर्ोच्ित रकमबाट ट्रष्टको प्रशाससनक खचय 
नपगु हनुे देच्खएमा सञ्चालक ससमसतले ट्रष्टको मूल सम्पच्त्तबाट बढे बढाएको रकमबाट प्रशाससनक खचय गनय सक्न ेकानूनी 
व्र्िस्था रहको ि । नेपाल ट्रष्ट (पवहलो सांशोिन) सनर्मािली, २०७६ अनसुार कोर्मा िम्मा भएको रकममध्रे् ट्रष्टको 
सम्पच्त्तबाट बढे बढाएको रकमको िावर्यक पचास प्रसतशतसम्म नेपाल ट्रष्ट सञ् चालक ससमसतले र सोभन्त्दा बढी रकम 
नेपाल सरकारको पूिय स्िीकृसत सलई ट्रष्टको सम्पच्त्तको सांरक्षर्, सम्िर्द्यन र प्रिर्द्यन गने प्रर्ोिनको लासग कार्यक्रम 
स्िीकृत गरी खचय गनयसक्ने व्र्िस्था रहेको ि ।  

३.९ आ.ि. २०७७।७८ को लेखापरीक्षर् 
 नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को आ.ि.२०७७।७८ को आन्त्तररक र अच्न्त्तम लेखापरीक्षर् कार्य सम्पन्न भएकोि ।  



16 

 

 

३.१० आ.ि. २०७७।७८ को आर्-व्र्र् वििरर् 
 नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को आ.ि. २०७७।७८ को आर्-व्र्र्मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त  चाल ु खचय र 
पूांिीगत खचयको आर्-व्र्र् तथा ट्रष्ट कोर् तफय को आर्-व्र्र् वििरर्को अच्न्त्तम लेखापरीक्षर् महालेखा परीक्षकको 
कार्ायलर्बाट सम्पन्न भएको ि । आ.ि. २०७७।७८ मा स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रम अनसूुची-३, चाल ुखचय सम्बन्त्िी 
वििरर् अनसूुची-४, पूाँिीगत खचय सम्बन्त्िी वििरर् अनसूुची-५, नेपाल ट्रष्ट कोर् तफय को आर् व्र्र् वििरर् अनसूुची-६ 
तथा िरौटी तफय को वििरर् अनसूुची ७ मा सांलग्न गररएको ि । 

 आ.ि. २०७७।७८ को लासग नेपाल सरकारबाट चालूतफय  ब.उ.शी.नां. ३०१०३०११३ मा रु. 4,७८ 
,४६,४९०.00 विसनर्ोिन भएकोमा रु. 4,13,74,414.77 खचय भएको ि । पूाँिीगततफय  ब.उ.शी.नां. 
३०१०३०११४ मा रु. 8,00,000 विसनर्ोिन भएकोमा रु. 7,74,264.00 खचय भएको ि । चाल ुतथा पूाँिीगत 
गरी िम्मा रु. 4,८६,४६,४९०.०० रकम विसनर्ोिन भएकोमा रु. 4,21,48,678.77 खचय भएको ि । नेपाल 
सरकारबाट प्राप्त बिेट रकमबाट गररएको आ.ि. २०७७।७८ को खचयको विस्ततृ वििरर् अनसूुची ४ र अनसूुची ५ 
मा सांलग्न गररएको ि ।  

३.११ आ.ि. २०७७।७८ सम्ममा प्राप्त भएको शेर्रको वििरर् 
क्र.सां सांस्थाको 

नाम 

आ.ि.२०७४/७५
सम्मको शेर्र 

वकत्ता 

आ.ि.२०७५/
७६ मा प्राप्त 
बोनस शेर्र 

वकत्ता 

आ.ि.२०७६
/७७ मा प्राप्त 
बोनस शेर्र 

वकत्ता 

२०७६/७७ सम्म 
कुल शेर्र वकत्ता 

आ.ि. 
२०७७/७८ 
मा प्राप्त 
िोनस 

आ.ि. २०७७/७८ 
सम्ममा कुल सेर्र वकत्ता 

सांख्र्ा 

१ नसबल बैंक 
सलसमटेर् 

40,695 57,133 1,91,189 7,97,307 2,67,895 10,65,202 

२ होटल 
रे्ला 

अन्नपूर्य 

30,720 - - -  30,720 

३ राविर् 
िाच्र्ज्र् 
बैंक 

6,750 - - -  6,750 

     

३.१२ अचल सम्पच्त्त (िग्गा िसमन) तफय  
 नेपाल ट्रष्टको स्थापना भएपसि आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र् सम्ममा देशको १२ च्िल्लामा कूल २१,६३३–

१५–०–० रोपनी िग्गा नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा आइसकेको ि । प्राप्त केही िग्गाहरुमा ऐसतहाससक तथा ब्र्िसार्ीक 
महत्िका भौसतक सांरचनाहरु समेत रहेका िन ्। भौसतक सांरचना सवहत रहेका िग्गाहरुको वििरर् अनसूुची -9 मा 
देखाइएको ि भन े आ.ि. २०७७/७८ सम्ममा सिन रुपमा सम्पत्ती खोिविन कार्यक्रम सम्पन्न गररएका 
च्िल्लाहरुसवहतको सांकेत नक्सा अनसूुच्च 10 मा समािेश गररएको ि । 
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३.१३ आ.ि. २०७७।७८ सम्ममा प्राप्त िग्गा िसमनको च्िल्लागत सांच्क्षप्त वििरर् 
(१) काठमार्ौं 

क्र.सां. तत्कासलन न.पा./गा.वि.स. वकत्ता सांख्र्ा के्षरफल (रोपनीमा) कैवफर्त 

 

१ का.म.न.पा– िर्ा नां. ३ १ १–७–०–१   
२ बालाि–ु ८क (हाल ईचङ्गु गा.वि.स.) २७ १०–६–१–०  
3 का.म.न.पा. १२ २ १९–१२–०–०  
४ महानगर– िर्ा नां. १३ १२ ६२–१–२–३  

 
 

५ महानगर– िर्ा नां. १६ ४ १२२–१५–३–३   
६ महानगर– िर्ा नां. २९ ४ ०–९–०–०  
७ शेर्नारार्र् गा.वि.स. २ १ ६८–१२–०–०  

 
 

८ सतङु्गल –१ १ १–६–१–०  
९ मातातीथय –१ क, ख ३४ ५९-१-३-०  
१० थानकोट महादेिस्थान –४ क, ख, ग  ४३ १०२-०-३-०  
११ महानगर– िर्ा नां. १ १ १-१४-१-०  
१२ महानगर– िर्ा नां. २ ३ ६-१३-०-१  
१३ महानगर– िर्ा नां. ३१ ३ ८-१-०-०  
१४ गोकर्य गा.वि.स. १५ ४०४१-१०-१-२  
१५ सााँख ुगा.वि.स., ८ि २ २-३-१-०  
१६ का.म.न.पा.,िार्य नां. ३क कासलमाटी १ ३-७-०-०  
१७ का.म.न.पा.,िार्य नां. ३१ कमलादी १ ०-१४-०-० नेपाल सरकार 

मच्न्त्रपररर्द को सनर्यर्बाट 
नेपाल ट्रष्टको नाममा 
ल्र्ाउने सनर्यर् भएको र सो 
सनर्यर् विरुर्द्को मदु्दा 
सिोछच अदालतमा 
विचारासिन रहेको । 

 

(२) भिपरु 

क्र.सां. स्थान वकत्ता सांख्र्ा के्षरफल(रोपनी) कैवफर्त 

१ कटुञ्ज ेगा.वि.स.–९ ख १ १०८–२–१–०  
२ सनलिाराही बोरे् –मध्र्परु 

दठमी न.पा. 
५ ५–३–२–०  िग्गा िनी प्रमार्पिुाय 

आउन िााँकी 
(३) लसलतपरु 

१ गोदामचौर गा.वि.स. १ १० ८-१०-३-०  

(४) निुाकोट 
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१ थानससङ्ग गा.वि.स. १ १० १७२२-०-०  

२ गरे्शस्थान गा.वि.स 

. २ 
४ २-८-३-२  

३ थानससङ्ग गा.वि.स. १ ६ ६५-११-०-२  

   २४१-२-०-०  

(५) िनकुटा 

१ चसुलिन गा.वि.स. ५ १ १९४-०-०-०  

(६) मकिानपरु 

१ हेटौँर्ा नगरपासलका १० १ २६-१-०-३  

(७) काभ्रपेलाञ्चोक 

१ पााँचखाल गा.वि.स. ३ २ ९-१५-३-१  

(८) ससन्त्िपुाल्चोक 

१ थाङ्गपालिाप गा.वि.स. ४ ४ २७-१३-१-१  

(९) सखेुत  

१ लाटीकोइली गा.वि.स. ४ 
(च) 

१ ४५७-७-०-२ ३४-७-४.75 

(१०) कास्की 

१ पोखरा उ.म.न.पा. ६, ७ ९ १७४-४-२-०  

(११) च्चतिन 

१ भरतपरु न.पा. ३ १६ ७६७-११-१-१ ५७-१३-७ विगाहा 
(१२) िाददङ 

१ िाददङ िरेदेउराली ८ग १ १५१०१-११-२-१  

 

नोटः १. भिपरु, साविक सनलबाराही बोरे् ९ (ि) को  वकत्ता नां. १३,१६,१७ र १८ (क्षेरफल ५–०–२–२) को 
िग्गा नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा ल्र्ाउने गरी २०७३।३।१६ मा र काठमार्ौं कमलादीच्स्थत वकत्ता नां. ३२८० 
(क्षेरफल ०–१४–०–०) को भिनसवहतको िग्गा र भिपरु साविक सनलबाराही बोरे् ९ (ि) को वकत्ता नां. २४ 
(क्षेरफल ०–३–०–०) को िग्गा नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा ल्र्ाउने गरी २०७५।७।२५ मा मच्न्त्रपररर्दबाट सनर्यर् 
भएको तर लालपूिाय प्राप्त भई नसकेको । 

२. नेपाल ट्रष्ट सांचालक ससमसतको समसत २०७१।२।४ गते बसेको ३०औां बैठकको सनर्यर्बाट तत्कालीन निुाकोटको 
र्ार्ाांपौिा, काठमाण्र्ौको इचांग ुनारार्र् गोलढुांगा र बालाि ुगा.वि.स. च्स्थत िन क्षेर रहेको ११,३२५–३–३–३ रोपनी 
िग्गा ट्रष्टको नाममा ल्र्ाउने सनर्यर् भएकोमा सो िग्गा हालसम्म ट्रष्टको नाममा आउन नसकेको अिस्था रहेको ि । 
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३.१४ आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र्सम्ममा नपेाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा आइसकेको अचल (िग्गा िसमन) सम्पसतको 
च्िल्लागत पररमार्ात्मक वििरर् 

 नेपाल ट्रष्टको नाममा आसथयक बर्य २०७७।७८ को अन्त्त्र्सम्ममा प्राप्त हनु आएको अचल (िग्गा िसमन) 
सम्पच्त्तको च्िल्लागत पररमार्ात्मक वििरर् तल तासलकामा देखाइएको ि । 

क्र.सां. 
 

स्थान  

 

के्षरफल (रोपनी) 

१ काठमार्ौं  ४,५१३–७–२–२ 
२ भिपरु ११३ –५–३–० 
३ लसलतपरु ८-१०-३-० 
४ निुाकोट २४०-६-०-० 
5 िनकुटा १९४-०-०-० 
6 मकिानपरु २६-१-०-३ 
7 काभ्र े ९-१५-३-१ 
8 ससन्त्िपुाल्चोक २७-१३-१-१ 
9 सखेुत ४५७-७-०-२ 
10 कास्की १७४-४-२-० 
11 च्चतिन ७६७-११-१-१ 
12 िाददङ १५,१०१-११-२-१ 

िम्मा २१,६३३-१५-०-० 
   

३.१५ नपेाल ट्रष्टको अचल सम्पच्त्त (िग्गा िसमन) उपर्ोग सम्बन्त्िी वििरर्ः 
 नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका िग्गा िसमन र भौसतक सांरचना नेपाल ट्रष्ट ऐन अनसुार लामो तथा िोटो 
अिसिको लासग भार्ा तथा सलिभार्ामा लगाउन सवकने ब्र्िस्था रहेको ि । सोही व्र्िस्था बमोच्िम ट्रष्टकोर्मा 
आम्दानी हनु ेगरी तपसील बमोच्िमका सम्पच्त्त भार्ा तथा सलिभार्ामा लगाइएको ि ।  

लामो तथा िोटो अिसिको लासग सलिभार्ामा लगाइएका सम्पच्त्तको वििरर् 

 

क्र.
स. 

सम्पच्त्तको 
नाम 

स्थान वकत्ता 
नां. 

क्षरेफल भार्ामा 
सलन ेसनकार् 

सम्झौताको  

म्र्ाद समाप्त  

हनु ेसमसत 

भार्ा दर हालको अिस्था 

१ भरतपरु 
आाँपटारी 
च्स्थत िग्गा 

भरतपरु 
च्चतिन 

12 र 
२० 

६-०-११ 
वििा 

 कसरा िगल 
ररसोटय प्रा.सल.  

2078/4/31    सम्झौताको समर्ािसि 
समाप्त भई बााँकी भार्ा 
असलुीका लासग 
अदालतमा मदु्दा 
विचारािीन रहेको। 

२ रत् न चोक 
च्स्थत िग्गा 

पोखरा ७ 
कास्की 

30 1-१२-1-

० रोपनी 
प्लावटनम होटल 
प्रा.सल. 

 2078/3/31   सम्झौताको समर्ािसि 
समाप्त भई बााँकी भार्ा 
असलुीका लासग 
अदालतमा मदु्दा 
विचारािीन रहेको। 

३ काठमार्ौं 
प्लािा भिन 

कमलादी 
काठमार्ौं 

2235 ५-०-२-० 
रोपनी 

काठमार्ौं 
महानगरपासलका 

– माससक ६० 
लाख ५० हिार 

नेपाल सरकार म.प. 
बाट का.म.न.पा लाई 
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सलिभार्ामा ददन ेसनर्यर् 
भए बमोच्िम सम्झौताको 
लासग ताकेता  
भईरहको । 

४ दरबारमागय
च्स्थत िग्गा 

काठमार्ौं 
१, 

काठमार्ौं 

४६०६ १-14-1-
० रोपनी 

थामसेकुय  टे्रवकय ङ्ग 
प्रा.सल. 

वि.सां. 
२१०४/02/१4   

हाल िावर्यक ४ 
करोर् ५० 
लाख 

थप चौथो तलाको भार्ा 
सनिायरर् प्रवक्रर्ामा 
रहेको। 

५ तहाचल 
सोल्टीमोर्
च्स्थत िग्गा 

काठमार्ौं 
१३, 

काठमार्ौं 

१८, 

19 र 
२० 

४-४-३-३ 
रोपनी 

थामसेकुय  टे्रवकय ङ्ग 
प्रा.सल. 

३० िर्य   नक्सा पास भएपसि 
भार्ा भिुानी शरुु हनु े
सम्झौतामा उल्लेख 
भएको । भिन 
सनमायर्को लासग नक्सा 
पास हनु ेप्रकृर्ामा  
रहेको । 

 
  

 

६ 
टेकु सबिनेस 
पाकय   

काठमार्ौं 
२, 

काठमार्ौं 

६ र 
१७  

२१-९-०-
० रोपनी 

टाउन रे्भलपर 
प्रा.सल. 

वि.सां. 
२०८३/१२/२६  

िावर्यक ४० 
लाख  

(२०७८ मा) 

 

७ गोकर्य 
रािसनकुञ् ि
च्स्थत िग्गा 

गोकरे्श् ि
र 
नगरपासल
का, 
काठमार्ौं 

१४ र 
१५ 

२७९२-०-
३-१ रोपनी 

गोकर्य फरेष्ट 
ररसोटय प्रा.सल. 

सन २०५० 
अगस्ट १४ 

िावर्यक 
३,१२,००० 
अमेररकी र्लर 

 

८ लाच्िम्पाट
च्स्थत 
िीसनिास 
बांगला रहेको 
िर िग्गा 

काठमार्ौं 
2, 

काठमार्ौं 

४०३,
४०४ 
र 
४९५ 

६-१३-०-
१ रोपनी 

स्याण्र्र्य चाटयर्य 
बैंक सल. 

३१ मे २०२१  माससक रु. 
९,५८,६१३ 

नर्ााँ सलि भार्ाका लासग 
प्रकृर्ामा रहेको । 

९ चलुीिन 
च्स्थत िग्गा 

िनकुटा 
नगरपासल
का ७ 

१८९ १3४-०-
०-० रोपनी 

सनिामती आिासीर् 
विद्यालर् 

२०७६ मांससर 
मसान्त्तसम्म 

हाल बावर्यक 
2,00,000 

सम्झौताको म्र्ाद समाप्त 
भएकोले निीकरर् तथा 
बावर्यक भार्ा रकम 
रु.24 लाख असलुीका 
लासग पराचार भएको । 

१० तहाचल 
रेर्क्रस मागय 
च्स्थत 
वहमशैल 
भिन 

काठमार्ौं
१३ 

६५ १९-१२-
२-२ रोपनी 

गररबी सनिारर् 
कोर्  

२०७८ आर्ाढ 
मसान्त्त 

माससक रु. 
२,5९,630  

 

११ तहाचल 
रेर्क्रस मागय 
च्स्थत 
वहमशैल 
भिन 

काठमार्ौं
१३ 

६५ १९-१२-
२-२ रोपनी 

साियिसनक खररद 
अनगुमन कार्ायलर् 

२०७६ आर्ाढ 
मसान्त्तसम्म 

माससक 
रु.२,१०,५८७
।४२ 

हाल सम्म साियिसनक 
खररद अनगुमन 
कार्ायलर् बससरहेको, 
सम्झौता निीकरर् हनु 
बााँकी । 

१२ तहाचल 
रेर्क्रस 
मागयच्स्थत 
भिन 

काठमार्ौं
१३ 

१३ र 
१४ 

१६-१०-
३-१ रोपनी 

िैदेच्शक रोिगार 
कार्ायलर् 

२०७९ आर्ाढ 
मसान्त्तसम्म 

माससक रु. 
५,३२,४०० 
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भाग ४ 

आ.ब. 2077/078 को उपलच्ब्ि तथा सम्पाददत कार्यहरु  

४. आ.ब. २०७७/०७८ को उपलच्ब्ि 

४.१ सम्पाददत कार्यहरु 
 नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को लासग आ.ि. २०७७।७८ मा चाल ुर पुाँिीगत तफय  गरी रु. 4,86,46,490।०० 
को बिेट/कार्यक्रम स्िीकृत भएको सथर्ो । साथै नेपाल ट्रष्टकोर् तफय को रकमबाट समेत केही सांरक्षर् तथा अध्र्र्न 
मूल्र्ाकां नका कार्यहरु गररएको ि । र्स आ.ि. मा बावर्यक स्िीकृत कार्यक्रमको प्रगसत मध्र्म खालको रह्यो र र्सो 
हनुाको कारर्मा कोसभर् १९ िस्तो विश्वव्र्ापी महामारीका कारर् विसभन्न कार्यक्रमलाई विसनर्ोिन भएको बिेट रोक्का 
हनु ुसाथै उि महामारीका कारर् वफल्र् तथा च्िल्लामा खवटई कार्यक्रम गनय बािा पगु्न ुरहेको ि । र्स आ.ि. मा 
ट्रष्ट कोर्बाट खचय ब्र्होने गरी सम्पादन गररएका कार्यक्रम र र्ीनको उपलच्ब्ि सांक्षेपमा देहार् अनसुार रहेका िन ्।  

1. काठमार्ौँ, ताहाचालच्स्थत नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको ११ आना िग्गाको भार्ामा लगाउने प्रर्ोिनाथय 
सरकारी दररेट अनसुारको न्त्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन गराइएको । 

2.  

3. मकिानपरु, हेटौँर्ाच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िको िग्गाको भार्ामा लगाउने प्रर्ोिनाथय सरकारी दररेट 
अनसुारको न्त्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन गराइएको । 

4. काठमार्ौँ, फवपयङ्गच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िको िग्गाको भार्ामा लगाउने प्रर्ोिनाथय सरकारी दररेट 
अनसुारको न्त्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन गराइएको । 

5. काठमार्ौँ, लाच्िम्पाटच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िको िग्गा तथा भौसतक सांरचनाहरुको सलि/भार्ामा लगाउने 
प्रर्ोिनाथय सरकारी तथा बिार मूल्र् अनसुारको न्त्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन गराइएको । 

6. काठमार्ौँ, गोकर्यच्स्थत नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको िग्गामा ढल ममयत सांभार गराइएको । 

7. काठमार्ौँ, िाउनीच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िमा रहेको भिनको िाना लगार्त ममयत सांभार गराइएको । 

8. कास्की, पोखराच्स्थत नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको रत्नमच्न्त्दर तथा वहमा गहृलाई पर्यटकीर् रुपले 
विकास गनय वित्तीर् तथा सांभाव्र्ता अध्र्र्नको कार्य सम्पन्न गराइएको । 

9. काठमार्ौँ, कमलादीच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िको काठमार्ौँ प्लािा भिनको २०७७।०३।०२ मा सलि 
सम्झौताको अिसि समाप्त भएकोमा काठमार्ौँ महानगरपासलकालाई १० िर्यको लासग भार्ामा ददने गरी 
मच्न्त्रपररर्द बाट सनर्यर् भएको र उि भिन खाली गराइएको तर अदालतमा मदु्दा विचारािीन रहेको हुाँदा 
सम्झौता भई नसकेको अिस्था रहेको । 

10. नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ मा दोिो सांशोिन भएको ।  

11. गोकर्य रािसनकुञ्जच्स्थत िांगलमा रहेका केही िोच्खमर्िु रुखहरु काटिााँट/हटाउने कार्य भएको । 

12. ताहाचालच्स्थत िग्गामा कम्पाउन्त्र् गेट िर्ान गररएको । 
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13. नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् भिनमा रांगरोगन, एल्मसुनर्म पावटयशन तथा भईु ममयत कार्य गररएको । 

14. गोकर्यच्स्थत इकाई कार्ायलर् भिनको रांगरोगन गररएको । 

15. गोकर्यच्स्थत सरुक्षाथय नेपाली सेनाको गलु्म बसेको भिनको िाना फेने तथा ममयत कार्य गररएको। 

16. पोखरा रत्नमच्न्त्दर कम्पाउन्त्र्मा रहेको मूल गेट नर्ााँ िर्ान र मूल भिनको िाना फेने तथा ममयत कार्य 
भएको । 

17. च्चतिन ददर्ालो बांगलाच्स्थत पानीको व्र्िस्थापन गनय बोररङ्ग िर्ानको कार्य शरुु भएको । 

18. गोकर्य रािसनकुञ्ज बावहरको २७ रोपनी िग्गा सलि भार्ामा ददने प्रर्ोिनका लासग सरकारी दररेट 
अनसुारको न्त्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन तथा िातािरर्मा पने प्रभाि सम्बच्न्त्ि अध्र्र्न गररएको । 

19. गोकर्य रािसनकुञ्जच्स्थत नालामा िम्मा भएको बालिुा सललाम बढाबढको कार्य शरुु गररएको । 

20. पााँचखालच्स्थत नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको करीब १० रोपनी िग्गाको न्त्रू्नतम भार्ा मूल्र्ाांकन गररएको । 

21. आ.ब. 2077/78 को नेपाल सरकार तफय को िावर्यक स्िीकृत कार्यक्रमको भौसतक प्रगसत 86 प्रसतशत 
रहेको । 

४.२  आ.ब. २०७७/७८ मा भएको सञ्चालक ससमसत बैठकको वििरर् 
 आ.ि. २०७७।७८ मा नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतको ५९ औां देच्ख ६७ औां सम्म गरी ९ िटा िैठक 
सबसभन्न समसतमा बसी िम्मा 74 िटा सनर्यर् भएको सथर्ो । उि सनर्यर्हरु अनसूुची 8 मा प्रस्ततु गररएको ि । 

४.३ आ.ि. २०७७/७८ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रम (नपेाल सरकार तफय को) र प्रगसतको वििरर् 
 

आ.ि. २०७७/७८ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रम र प्रगसतको वििरर् 

िावर्यक प्रगसत वििरर् (विस्ततृमा) 

आ.ि. २०७७/७८ 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

चाल ु पुाँिीगत िम्मा बिेट प्रगसत प्रसतशत 

समस्र्ाहरु 
बिेट खचय   बिेट खचय 

चाल ु पुाँिीगत 
िम्मा  

भौसतक वित्तीर् भौसतक वित्तीर् 

१ प्राविसिक तथा कानूनी 
परामशय 

१३००           १०० ९२.२       सम्पन्न भएको । 

२ कार्ायलर्लाईआिश्र्क 
सेिा करारमा सलन े

४६००           १०० ९२.३       सम्पन्न भएको । 
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३ सिन सम्पच्त्त 
खोिविन गने  

(४ च्िल्ला) 

५००           ५ -       कोसभर्-१९ तथा 
सनर्िेािाका 
कारर् मालपोत 
कार्ायलर्मा 
खवटइ 
खोिविनकार्य 
गनय असहि 
भएको । 

४ िावर्यक प्रसतिदेन 
प्रकाशन गने 

२००           १०० ७२.७       सम्पन्न भएको । 

५ सम्पच्त्त असभलेख 
अद्यािसिक गने र 
प्रचार प्रसार 

२००           १० -       त्र्ाङ्क सांकलन 
गररएको । 

६ कमयचारीहरुलाई ससप 
मूलक तासलम 

२००           १०० ९६.९       सम्पन्न भएको । 

७ ट्रष्ट स्िासमत्िको 
सम्पच्त्तहरुको 
प्रमार्पर तथा सलि 
सम्झौताको 
Digitization गने 

५००           १०० ६५.५       सम्पन्न भएको । 

८ ट्रष्टको सम्पच्त्त रहेको 
स्थानहरुको अनगुमन 
सनरीक्षर् गने 

१०००           ६६ ७७.८       कोसभर्-१९ तथा 
सनर्िेािाका 
कारर् थप 
अनगुमन कार्य 
गनय नसवकएको 
। 

९ मेच्शनरी 
औिार(रू्.वप.एस, 

Laptop, Desktop) 

खररद 

    ४३०           १०० १००   सम्पन्न भएको । 

१० िााँस काट्न ेउपकरर्, 

हेि वट्रसमङ्ग औिार 
खररद 

    २४०           १०० १००   सम्पन्न भएको । 

११ फसनयचर खररद     १००           १०० ७६.८   सम्पन्न भएको । 
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४.४ आ.ि. २०७७।७८ को अिसिमा आइपरेका समस्र्ाहरु 
 विगत ६।७ बर्यदेच्ख च्िल्लागत रुपमा कमयचारीहरु वफल्र्मा खवटई सिन रुपमा अचल (िग्गा िसमन) सम्पच्त्त 
खोिविन कार्य हदुैं आइरहेको र प्रशस्त सम्पच्त्तहरु फेला परररहेको अिस्थामा र्स आ.ि.मा  कोसभर् १९ र 
सनशेिािाको कारर् सो कार्यक्रमलाई सनरन्त्तरता ददन सवकएन । र्सैगरी विदेशमा सम्पच्त्त खोिविन तथा समान 
प्रकृसतका ट्रष्टको अध्र्र्न अिलोकन, सम्पच्त्त असभलेख अध्र्ािसिक र सम्पच्त्त खोिविन सम्बन्त्िी िनचेतना गोष्ठी िस्ता 
कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारर् सम्पादन हनु सकेनन ्। र्सैगरी स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमहरु कार्ायन्त्िर्न गनय 
अन्त्र् विसभन्न समस्र्ाहरु समेत आउने गरेका िन ्। िसमा केही र्स प्रकार िन ्। 

(क) विर्र्गत कार्यक्रमसांग सम्बच्न्त्ित वििहरु कार्ायलर्मा नभएको र समर् मै सो सम्बन्त्िी सेिा सलन नसवकएको, 
(ख) दरबन्त्दी अनसुारका कमयचारीहरु नहनु,ु 
(ग) कमयचारीहरुको (विशेर् गरी व्र्िस्थापकीर् तहमा) सरुिा सिटो सिटो हनु,ु 
(ि) कमयचारीहरुलाई उत्प्ररेर्ाको अभाि हनु,ु 
(ङ) कमयचारीहरुको क्षमता र कार्यदक्षताको विकासमा अिसर नरहेको, 
(च) कार्यक्रमहरुलाई आिश्र्क पर्ायप्त बिेट नरहेको, 
(ि) चाल ुअिस्थाको भरपदो चारपाग्रें सिारी सािनको कमी रहेको । 
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भाग -५ 

उपलच्ब्ि, समस्र्ा, चनुौती तथा भािी कार्यर्ोिना 

५ उपलच्ब्ि, समस्र्ा, चनुौती तथा भािी कार्यर्ोिना 
 नेपाल ट्रष्टले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलच्व्िहरु र ट्रष्ट सञ्चालनका क्रममा देच्खएका चनुौती, समािानका उपार् 
र भािी कार्य र्ोिनाहरु सनम्न बमोच्िम रहेका िन ्। 

५.१ उपलच्व्िहरुः 

५.१.१ नीसतगत तथा कानूनी  
 नेपाल ट्रष्टले आफ्नो स्थापनाको चौिौँ िर्यसम्म आइपगु्दा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को उद्देश्र् बमोच्िमका 
कार्यक्रम सञ्चालन गनय तथा सम्पती ब्र्िस्थापनको लासग केवह सनदेच्शका, कार्यविसि, विसनर्म, मापदण्र् तथा 
विसनर्मािली स्िीकृत गरी लागू गररएको ि भसन केही मस्र्ौदा तर्ारी तथा सनमायर्/सांशोिनको चरर्मा रहेका िन ्। 
िनु र्स प्रकार िन ्- 

(क) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त खोिबीन कार्यविसि, २०67  

(ख) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त अिलोकन शलु्क सनिायरर् तथा खचय सम्बच्न्त्ि विसनर्मािली, २०७3 

(ग) नेपाल ट्रष्टको िग्गा िोटो अिसिका लासग भार्ामा लगाउने कार्यविसि, २०७६ 

 माथी उल्लेच्खत कानूनी तथा नीसतगत व्र्िस्थाबाट कार्यक्रमहरुलाई कार्ायन्त्िर्न गने ब्र्िस्था समलाईएको  
ि । ऐन सनर्म एिां कार्यविसिमा भएका िवटलताहरुलाई समर्ानकुुल पररमाियन गरी नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्तको सांरक्षर् र 
सम्िियन गनय र आर् आियन हनुे कार्यमा लगानी गने िस्ता विर्र्मा थप कार्यविसि एिां सनदेच्शका बनाउाँदै िान ु पने 
आिश्र्कता रहेको ि । 

५.१.२ सम्पच्त्त प्रासप्त, सांरक्षर् र उपर्ोग 
• नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िमा आ.ि. २०७७।७८ सम्ममा १२ िटा च्िल्लाको विसभन्न स्थानमा कररब २१,६३३ 

रोपनी िग्गा प्राप्त भएको ि । 

• नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका विसभन्न स्थानका सम्पच्त्त र सम्पदाहरुको उपलब्ि िोत सािन प्रर्ोग गरी 
आिश्र्क ममयत सम्भार गरी सांरक्षर् गने कार्य भइरहेको ि ।  

• नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको चार स्थानमा रहेका सम्पच्त्तलाई नेपाल ट्रष्टमा आउन ु पूिय नै तत्कालीन 
रािदरबारबाट सलिमा ददइएकोमा ती सम्पच्त्तको सलि सम्झौताको निीकरर् भएको ि भने र्ी मध्रे् एक स्थान 
(गोकर्य फरेष्ट ररसोटय) को सलि अिसि समेत थप भएको ि ।  

• नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको दरबारमागय र ताहाचल सोल्टी आउटरच्स्थत िग्गा नर्ााँ सलिमा ददने कार्य 
सम्पन्न भएको ि ।  
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• नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िका खाली िग्गाहरु िोटो अिसिका लासग पटके भार्ामा ददने स्िीकृत कार्यविसि,२०७६ 
कार्ायन्त्िर्नमा आएकोले र्स्ता खाली िग्गाहरुबाट समेत बेला बखत ट्रष्टकोर्मा आम्दानी हनुे गरेको ि । 

• ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका विशेर् गरी च्चतिन ददर्ालो िांगला पररसरका िांगल लगार्तमा रहेका ढलापर्ा, सखु्खा 
खर्ा तथा िोच्खमर्िु रुखहरुको सललाम बढाबढ गरी ट्रष्टको कोर्मा आम्दानी गररएको ि ।  

• कोसभर्-19 समेतका कारर् र्स आ.ि.मा सिन सम्पच्त्त खोिविन कार्य हनु नसकेता पसन हालसम्म ३५ िटा 
च्िल्लामा खोिविन कार्य सम्पन्न भएको ि ।  

• भिपरु च्िल्लाको रािेरािे नच्िक रहेको कररब ५ रोपनी िग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्र्ाउने गरी आिश्र्क प्रवक्रर्ा 
भईरहेको ि। 

• कमलादीमा रहेको १४ आना िग्गा नेपाल सरकार (मच्न्त्रपररर्द) बाट नेपाल ट्रष्टमा ल्र्ाउने गरी सनर्यर् 
भएकोमा सो सनर्यर् विरुर्द्को मदु्दा अदालतमा विचारासिन रहेको कारर् नेपाल ट्रष्टमा ल्र्ाउने कार्य सम्पन्न हनु 
सकको िैन।  

• गोकर्यको कररब ७० रोपनी िग्गाको प्रमार्पूिाय प्राप्त भएको ि भने अन्त्र् स्थानको नेपाल ट्रष्टको नाममा 
आउन ुपने िग्गा खोिसबन गरी नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्र्ाउने प्रर्ास भैरहेको ि । 

 

५.२ समस्र्ा तथा चनुौतीहरु 

५.२.१ नीसतगत तथा काननुी  
(क) नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ तथा नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६5 मा उल्लेख भए बमोच्िम कार्यविसि,  सबसनर्म 

तिुयमा तथा समर्ानकुुल पररमाियन गने कार्य हनु नसवकएको । 

(ख) नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोच्िम ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको सम्पच्त्त उपर्ोगको 
लासग रर्नीसतक र्ोिनालाई समर्सापेक्ष पररमाियन गरी कार्ायन्त्िर्न गनय आिश्र्क रहेको । 

५.२.२ सम्पच्त्त प्रासप्त, सांरक्षर् र उपर्ोग तफय  
(क) नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िका केही िग्गाहरु विसभन्न व्र्च्िहरु (मोही) ले कमाई आएको अिस्था रहेकोले र्स्तो 

िग्गाहरुमा दै्वि स्िासमत्ि कार्म हनुे देच्खन्त्ि । र्ी िग्गाहरुबाट नेपाल ट्रष्टको भाग िुयाई एकल स्िासमत्ि 
कार्म गने चनुौती रहेको ि ।   

(ख) नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा आउन ुपने विदेशच्स्थत सम्भावित चल तथा अचल सम्पच्त्त खोिविनको ससलससलामा 
ती देशका सम्िच्न्त्ित सनकार्लाई अनरुोि गरी पर पठाइएकोमा ती सनकार्बाट ती देशका विि राखी खोिी 
कार्य गने सझुाि प्राप्त भएको ि । त्र्स्ता विदेशी वििलाई प्रदान गनुयपने रकमबाट र्स सांस्थालाई आसथयक 
भार बढी पने र त्र्स्तो रकमको ब्र्िस्था समेत नभएकोले विदेशमा रहेको िा हनुसक्ने सांभावित सम्पच्त्तको 
खोिविन कार्य सनकै चनुौतीपूर्य रहेको ि । 
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५.२.३ अन्त्र् 
(क) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको िचृ्त्त विकास एिां मनोिल िवृर्द्का लासग आिश्र्क अिसरहरु 

तलुनात्मक रुपमा कम रहेको र कार्यरत कमयचारीहरुलाई प्रोत्साहनका लासग कार्य सम्पादनमा आिाररत 
प्रोत्साहन प्रर्ाली लागू नगररएकोले कमयचारीलाई आकवर्यत गरी कार्यसम्पादनमा प्रोत्सावहत गनय सवकएको  
िैन । साथै क्षमता असभबवृर्द् तथा बचृ्त्त विकास (शैच्क्षक, प्रच्शक्षर्) को अिसरहरु अत्र्न्त्त न्त्रू्न रहेकोले 
कमयचारीहरुबाट पूर्य क्षमताको पररर्ाम प्राप्त गनय चनुौती रहेको ि ।  

(ख) कार्ायलर्मा दरबन्त्दी अनसुारका कमयचारीहरुको समर्मा नै पदपूसतय हनु नसकेको र भएका कमयचारीहरु पसन 
विशेर् गरी व्र्िस्थापन तहमा सिटो सिटो सरुिा हनुे तथा अन्त्र्र कािमा खवटई िाने प्रिचृ्त्तले गदाय ट्रष्टको 
सम्पच्त्त सांरक्षर् लगार्त अन्त्र् कार्यहरु प्रभािकारी तथा थप उपलच्ब्िमूलक बनाउन चनुौती रहेको ि । 
सांस्थागत स्मसृतको सांरक्षर् तथा हस्तान्त्तरर् प्रभािकारी हनु सकेको िैन । 

५.३ समािानका उपार्हरुः 
(क) नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ तथा नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६5 मा उल्लेख भए बमोच्िम कार्यविसि, सबसनर्म एिां 

मापदण्र् र विसनर्मलाई समर्ानकुुल पररमाियन गने र आिश्र्कता अनसुारका थप कार्यविसि एिां मापदण्र्हरु 
तिुयमा गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाउन पने अिस्था रहेको । 

(ख) नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोच्िम ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको सम्पच्त्त उपर्ोगको 
लासग थप रर्नीसतक र्ोिना तिुयमा गरी कार्ायन्त्िर्न गनय उपर्िु हनु े। 

(ग) नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा आउनसक्ने विदेशच्स्थत चल तथा अचल सम्पच्त्तको खोिविनको लासग नेपाल 
सरकारका विसभन्न सनकार् र विदेशच्स्थत नेपाली रािदूतािास तथा सनर्ोगहरुलाई पररचालन गनय उपर्िु हनुे ।  

(ि) नेपाल ट्रष्टलाई स्िार्त्त सांस्थाको ससर्द्ान्त्त अनरुुप सञ्चालन र विकास गनय सोही अनरुुप कमयचारीको व्र्िस्था 
लगार्त आिश्र्क सांरचनागत सिुार गनय कार्ायलर्को सांगठन व्र्िस्थापन सिेक्षर् गरी इकाई कार्ायलर्हरुलाई 
समेत थप ब्र्बच्स्थत गने गरी सांगठन सांरचना पररमाियन गनय उपर्िु हनुे । 

(ङ) नेपाल ट्रष्टमा कार्यरत कमयचारीहरुको िचृ्त्त विकासको लासग अिसरहरु ससियना गररनकुा साथै उनीहरुको 
मनोिल िवृर्द्का लासग प्रोत्साहन स्िरुप कार्य सम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रर्ाली लागू गनय उपर्िु हनुे ।  

(च) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त उपर्ोग तथा सांरक्षर्का सम्िन्त्िमा सांिीर्, प्रादेच्शक र स्थानीर् सरकार; विसभन्न सांि 
सांस्था तथा नागररक समाि बीच आिश्र्क सहर्ोग एिां समन्त्िर् हनुे ब्र्िस्था हनु ुउपर्िु हनुे । 

(ि) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्तको प्रासप्तका आिार तथा उपर्ोग तथा सांरक्षर् गनुयपने आिारका सम्बन्त्िमा 
सियसािारर्लाई िानकारी ददने उद्देश्र्ले नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्बाट आिश्र्क िनचेतनाका कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन गने कार्यलाई अझै बढी प्रभािकारी  रुपमा लैिान ुपने ।  

(ि) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त उपर असतक्रमर् गने व्र्च्ि तथा सांिसांस्थालाई सनरुत्साहन गनय सम्बच्न्त्ित स्थानीर् 
सरकार तथा प्रशासनबाट आिश्र्क सहर्ोग हनु ुआिश्र्क रहेको ।   

(झ) ट्रष्टका अचल सम्पच्त्त मध्रे् खाली िग्गालाई अल्पकालीन र िोटो अिसिको लासग प्रर्ोग गनय ददई आर् आियन 
गने सम्बन्त्िी कार्यविसिलाई समर्ानकूुल पररमाियन गने ।  
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५.४ भािी कार्यर्ोिना 

५.४.१ सम्पच्त्त खोिविन तथा प्रिियनतफय ः 
(क) नेपाल ट्रष्टसांग सम्बच्न्त्ित ऐन सनर्मािलीमा समर्-सापेक्ष सांशोिन गररनेि । 

(ख) सम्पच्त्त िवृर्द्का लासग आर् आियन हनुे गरी व्र्ापाररक क्षेरमा लगानी गनयको लासग आिश्र्क रर्नीसतक र्ोिना 
तर्ार गरी लागू गररनेि । 

(ग) हाल सञ्चालन गरराँदै आएको सिन रुपमा सम्पच्त्त खोिविन असभर्ानलाई सनरन्त्तरता ददाँदै बााँकी च्िल्लाहरुमा 
समेत सो कार्यक्रमहरु सम्पन्न गररने ि । 

(ि) ऐसतहाससक रत्नमच्न्त्दर, ददर्ालो बांगला र काच्न्त्त इश्वरीगहृमा सःशलु्क प्रिेश तथा अिलोकन गनय विसनर्मािली 
स्िीकृत भए अनसुार सियसािारर्का लासग प्रिेश खलु्ला गनय ती स्थानहरुमा आिश्र्क भौसतक तथा मानि स्रोत 
सािनको ब्र्िस्था समलाउाँदै लसगनेि । 

(ङ) सम्पच्त्त खोिविनमा सिाउ पगु्ने गरी प्रचार/प्रसार गने कार्यलाई बढािा ददां दै लसगनेि । 

(च) विदेशच्स्थत सम्पच्त्त (सम्भावित) खोिविनका लासग परराि मन्त्रालर् माफय त विदेशच्स्थत कुटनैसतक सनर्ोगहरुसाँग 
समन्त्िर् गरी सहर्ोग सलने । 

५.४.२ सम्पच्त्त सांरक्षर् तफय ः– 
(क) ट्रष्टको सम्पच्त्त उपर भएको असतक्रमर्लाई हटाई सोको सांरक्षर्का लासग आिश्र्क तारबार र पखायल लगाउने 

र सीमाङ्कन गनय बााँकी रहेको स्थानमा सीमाांकन गरी तारबार, पखायल आदद सनमायर् गदै लग्ने । 

(ख) हाल िीर्य भएका ऐसतहाससक भिन र परुाताच्त्िक सम्पदा लगार्तका सांरचनाहरुलाई ममयत सम्भार गरी ठीक 
दरुुस्त राख्न े। सोको लासग आिश्र्क बिेटको ब्र्िस्था गनय स्रोत व्र्िस्था गने । 

५.४.३ सम्पच्त्त उपर्ोगतफय  
(क) नेपाल ट्रष्टको िग्गा िसमन र भौसतक सांरचना लगार्तका अचल सम्पच्त्तको ऐसतहाससक, व्र्िसावर्क, िातािरर्ीर्, 

सामाच्िक तथा पर्यटकीर् महत्िको आिारमा िगीकरर् गरी सोही अनसुार उपर्ोगमा लग्ने नीसत अिलम्बन 
गने । 

(ख) सम्पच्त्त उपर्ोगसम्िन्त्िी िहृत गरुुर्ोिना तिुयमा गरी क्रमशः कार्ायन्त्िर्न गने । 

(ग) सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भैसकेका सम्पच्त्तलाई प्रसतिेदनहरुमा उल्लेख भएका ससफाररस  अनसुार उपर्ोग गदै लैिाने 
प्रकृर्ा अिलम्िन गने । 

(ि) अचल सम्पच्त्त उपर्ोगका लासग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न नभएका स्थानहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गराउन ेर त्र्स 
अनरुुप कार्य गदै िाने । 

(ङ) सम्पच्त्तको उपर्ोगबाट सातिटै प्रदेशमा समानपुासतक सहर्ोग पगु्नेगरी कार्यक्रमहरु सांचालन गने नीसत 
अच्ख्तर्ार गने । 
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५.४.४ व्र्िस्थापकीर् सिुारतफय  

(क) कार्ायलर्मा विशेर् गरी व्र्िस्थापन तहमा पदासिकारी तथा कमयचारीहरुको सेिा सनरन्त्तरता हनुे गरी सांगठन 
सांरचना, नीसतगत तथा कानूनी व्र्िस्था र स्िार्त्तताको अििारर्ा अनसुार ट्रष्ट सांचालन हनुे गरी प्रबन्त्ि गदै 
िाने ।  

(ख) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को साांगठसनक सांरचनाको पनुरािलोकन समेत गरी व्र्िस्थापकीर्  क्षमता असभिवृर्द्  
गने । 

(ग) र्स कार्ायलर्को कार्य सम्पादनलाई अझ प्रभािकारी बनाउन र र्स कार्ायलर्मा कार्यरत  कमयचारीहरुलाई 
उत्प्ररेरत गराई बढी च्िम्मेिार बनाउन कार्ायलर्ले गने वक्रर्ाकलापको व्र्िस्थापकीर् र्ोिना बनाई प्रोत्साहन 
प्रर्ाली लागू गने र कमयचारीहरुलाई क्षमता तथा ससप विकासका अिसरहरु सिृना गदै लग्ने । 

(ि) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को कार्य सञ्चालनका लासग आिश्र्क थप कार्यविसि, सनदेच्शका, विसनर्मािली सांशोिन 
तथा सनमायर् गने । 
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भाग - ६ 

सनश्कर्य 
 

 नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त खोिविन कार्यमा उल्लेख्र् प्रगसत भएको भएतापसन सांरक्षर्, सदपुर्ोग तथा उपर्ोगको 
पक्षमा अपेक्षाकृत प्रगसत हनु बााँकी रहेको ि । ट्रष्टको स्िासमत्िका सम्पच्त्तमध्रे् खासगरी अचल सम्पच्त्तको खोिविन, 
प्रासप्त र उपर्ोग चनुौतीपूर्य रहेको ि । भौसतक सांरचनाहरुको सनरन्त्तर र पूर्य रुपमा ममयत सम्भार गराउने र सम्पच्त्तमा 
विसभन्न सांस्था, व्र्च्ि िा समूहले अिाच्न्त्ित असिकार िमाउन खोज्ने अिस्थाको अन्त्त्र् गरी सम्पच्त्त सांरक्षर्मा विशेर् 
रुपमा केच्न्त्रत हनु िरुरी देच्खएको ि । 

 र्सैगरी केही िग्गामा रहेको दै्वि स्िासमत्िको व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी कार्य र विदेशमा हनुसक्ने सम्भावित सम्पच्त्त 
खोिविनको कार्य ठोस तथा प्रभािकारी रुपमा अच्ि बढाउन ु पने च्स्थसत ि । र्स्ता कार्यलाई सम्बोिन गनय नेपाल 
सरकारका सम्बच्न्त्ित सनकार्बाट नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्लाई सनरन्त्तर सहर्ोग र समन्त्िर् हनुपुने हनु्त्ि । हालसम्म प्राप्त 
अचल सम्पच्त्तको प्रभािकारी तथा उद्देश्र् केच्न्त्रत उपर्ोगको क्रम तीब्र गसतमा अच्ि बढाउन, खोिविन कार्यलाई थप 
पररर्ाममखुी बनाउन र सम्पच्त्त सांरक्षर्सम्बन्त्िी समस्र्ालाई केन्त्रमा राखेर कार्यहरु गदै िानपुनेि । नेपाल ट्रष्ट 
स्िासमत्िका सनकै मूल्र्िान तथा व्र्ािसावर्क क्षेरमा रहेका अचल सम्पच्त्तहरु समेत प्रर्ोगविहीन अिस्थामा रहेकाले सलि 
भार्ामा लगाई ट्रष्टको आम्दानी बढाउने तफय  प्रकृर्ा अगासर् बढाउनपुने अिस्था रहेको ि ।  र्सका असतररि नेपाल 
ट्रष्टको कार्ायलर्को कार्यक्षेर र कार्यबोझका आिारमा आिश्र्क िनशच्ि व्र्िस्था तथा उनीहरुलाई कार्यप्रसत उत्सावहत 
बनाउने र सम्पच्त्तको खोिविन, सांरक्षर् र उपर्ोगमा थप प्रगसत हनु सकेमा ऐनको उद्देश्र् पूरा हनु सक्नेि । 

 

 

***** 
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अनसूुचीहरु 
अनसूुची -१ नपेाल सरकारबाट स्िीकृत नपेाल ट्रष्टको कार्ायलर्को सांगठन सांरचना  
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अनसूुची -२ आ.ि. २०७७/७८ मा नपेाल ट्रष्टको कार्ायलर् अन्त्तगयत कार्यरत कमयचारीहरुको वििरर् 

 
नेपाल ट्रष्टको केच्न्त्रर् कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरर् 

सस.नां. कमयचारीको नाम पद 

1 िी सागर कुमार राइ/ िी देिने्त्र काकी/ िी सरेुश आचार्य/ िी रािेन्त्र प्रसाद खनाल कार्यकारी सच्चि 

2 िी बाबरुािा िेष्ठ/ र्ा. सभष्मकुमार भसूाल/ िी तलुसीनाथ गौतम सह-सच्चि 

3 िी अशोक प्रसाद भट्टराई उपसच्चि(प्रा.) 

4 िी प्रकाश िांग काकी, िी रेिती रमर् शमाय उपसच्चि 

5 िी चसमला भट्टराई र गरु्राि िेष्ठ उपसच्चि(कानून) 

6 िी सोम बहादरु प्रिान शाखा असिकृत 

7 िी उमेश हरर असिकारी शाखा असिकृत 

8 िी शोसभत ररिाल शाखा असिकृत 

9 िी रमेश लासमिान शाखा असिकृत 

10 िी ससुनता िेष्ठ शाखा असिकृत 

11 िी िीर ससांह राई/िी रोशन कुमार ओझा लेखा असिकृत 

12 िी रासिका सतसमल्सीना च्िसमरे नापी असिकृत 

13 िी श्र्ाम कुमार लामा शाखा असिकृत 

14 िी गोविन्त्द अर्ायल  लेखापाल 

15 िी भािना नेपाल नार्ब सबु्बा 

16 िी विनोद खड्का नार्ब सबु्बा 

17 िी सरुि भण्र्ारी नार्ब सबु्बा 

18 िी कृष्र् प्रसाद पन्त्थ नार्ब सबु्बा 

19 िी मार्ा देिी लामा नार्ब सबु्बा 

20 िी शभुम गपु्ता इच्न्त्िसनर्र(परामशय) 

21 िी रुपा ररसाल चासलसे कम्प्र्टुर अपरेटर(करार) 

22 िी लक्ष्मी भाससांक कानून(परामशय) 

23 िी रािन खसतिर्ा हलकुा सिारी चालक(करार) 

24 िी बवुर्द् बहादरु मगर हलकुा सिारी चालक(करार) 

25 िी रमेश बहादरु थापा कार्ायलर् सहर्ोगी(करार) 

26 िी काच्शराि िेष्ठ कार्ायलर् सहर्ोगी(करार) 

27 िी कमला च्िसमरे कार्ायलर् सहर्ोगी(करार) 
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28 िी उज्िला ससग्देल कार्ायलर् सहर्ोगी(करार) 

29 िी रेशमलाल बराल कार्ायलर् सहर्ोगी(करार) 

30 िी मसनर्ा कुमरी र्ादि कार्ायलर् सहर्ोगी(करार) 

 
 

नेपाल ट्रष्टको इकाई कार्ायलर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरर् 
इकाई कार्ायलर् गोकर्य 

सस.नां. कमयचारीको नाम पद 

1 िी विष्र् ुबहादरु बस्नेत नार्ब सबु्बा 
2 िी रोबन भैल नार्ब सबु्बा 
3 िी भिुन लाल िेष्ठ कार्ायलर् सहर्ोगी 
4 िी हरर शरर् खड्का कार्ायलर् सहर्ोगी 
5 िी शांकर मार्ा पोरे् कार्ायलर् सहर्ोगी 
6 िी प्रकाश के.सी. कार्ायलर् सहर्ोगी 

इकाई कार्ायलर् रत्नमच्न्त्दर, पोखरा 
1 िी कल्पना खनाल नार्ब सबु्बा 
2 िी प्रकाश कुमार पोखरेल नार्ब सबु्बा 
3 िी लक्ष्मी भट्ट के्षरी खररदार 
4 िी गौतम िती के्षरी खररदार 
5 िी खगराि बराल कार्ायलर् सहर्ोगी 
6 िी गोविन्त्द बहादरु पोरे् कार्ायलर् सहर्ोगी 
7 िी दगुाय परािलुी कार्ायलर् सहर्ोगी 
8 िी राम बहादरु कुाँ िर कार्ायलर् सहर्ोगी 
9 िी राम कुाँ िर कार्ायलर् सहर्ोगी 
10 िी कृष्र् बहादरु थापा कार्ायलर् सहर्ोगी 
11 िी राि बहादरु पोरे् कार्ायलर् सहर्ोगी 
12 िी अिुयन पहारी कार्ायलर् सहर्ोगी 
13 िी र्ौ बहादरु गरुुङ्ग कार्ायलर् सहर्ोगी 
14 िी बाबरुाम रिक कार्ायलर् सहर्ोगी 
15 िी भीम प्रसाद गौँरे्ल कार्ायलर् सहर्ोगी  

इकाई कार्ायलर् काच्न्त्त ईश्वरीगहृ, हेटौंर्ा 
१ िी सीमा पौरे्ल खररदार 
२ िी सनुील पोरे् सहार्क अनचुर 

इकाई कार्ायलर् ददर्ालो बांगला, च्चतिन 
१ िी िनश्र्ाम के.सी. कार्ायलर् सहर्ोगी 
२ िी सीताराम िामी कार्ायलर् सहर्ोगी 
३ िी देि बहादरु काकी कार्ायलर् सहर्ोगी 



34 

 

४ िी गोविन्त्द प्रसाद सापकोटा कार्ायलर् सहर्ोगी 
५ िी दान बहादरु ढकाल कार्ायलर् सहर्ोगी 
६ िी रािकुमार पोरे् कार्ायलर् सहर्ोगी 

इकाई कार्ायलर् थानससां, निुाकोट 
१ िी कल्पना काकी कार्ायलर् सहर्ोगी 
२ िी विनोद कुमार भेसर्र्ार कार्ायलर् सहर्ोगी 

इकाई कार्ायलर् नागािुयन, काठमार्ौं 
१ िी सलला िेष्ठ खररदार 
२ िी रािन र्ांगोल खररदार 
३ िी चोिनाथ दिार्ी कार्ायलर् सहर्ोगी 
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अनसूुची -३ आ.ि. २०७७/७८ मा स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रम चाल ुर पूाँिीगत 
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अनसुचुी -४ आ.ि. २०७७/७८ को आसथयक वििरर् (चाल)ु 
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अनसूुची -५ आ.ि. २०७७/७८ को आसथयक वििरर् (पूाँिीगत) 
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अनसुचुी -६  नेपाल ट्रष्ट कोर्को आ.ि. २०७७/७८ को आसथयक वििरर् 
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अनसूुची -७  आ.ि. २०७७/७८ को िरौटीको वित्तीर् वििरर् 
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अनसूुची -८ आ.ि. २०७७।७८ मा भएका सञ्चालक ससमसतका बैठकको वििरर् 
 

बैठक सां. 59 औां बैठक समसत 2077/04/07 

 

1 नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको पोखरा महानगरपासलका िर्ा नां.7 रत्नचोक च्स्थत वकत्ता नां. 
30 को क्षेरफल 1-12-1-0 िग्गामा समसत 2073/04/07 मा प्लावटनम होटल 
प्रा.सल. सांग र च्चतिन च्स्थत ददर्ालो बांगला पररसर बावहरको वकत्ता नां. 12 र वकत्ता नां. 
20 को कूल िग्गा 6-0-11 वििा िग्गामा समसत 2073/04/27 मा कसरा िांगल 
ररसोटय प्रा.सल. सांग नेपाल ट्ष्ट ऐन, 2064 को दफा 3 को उपदफा ५ बमोच्िम 
कार्ायलर्ले करार सांझौता गरेको र उि प्रा.सल. हरुले सम्झौता बमोच्िमको दोिो िर्यदेच्ख 
तोवकएको भार्ा हालसम्म नबझुाएको हुाँदा र करारको शतय नां 2 मा अियिावर्यक रुपमा भार्ा 
बझुाउनपुिय भने्न र शतय नां. 3 मा तोवकएको समर्मा भार्ा नबझुाएमा लाग्ने िररिाना एिां 
सम्झौता भांग गनय सवकने प्राििानको व्र्िस्था रहेको हुाँदा तथा हालसम्म पटकपटक ताकेता 
गदाय समेत भार्ा बझुाउन आनकानी गरेकाले उि दबैु प्रा.सल.हरुबाट क्षसतपसुतय सवहत भार्ा 
असलु गनय तथा सम्झौता भङ्ग समेत गनयको लासग सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा ४ 
बमोच्िम दबैु प्रा.सल. विरुर्द् सम्बच्न्त्ित अदालतमा कानूनी उपचार सनसमत्त व्र्िस्थापनलाई 
असिकार ददने सनर्यर् गररर्ो। 

२  भसूम सम्बन्त्िी समस्र्ा समािान आर्ोगले भार्ामा सलन अनरुोि भै आएकोमा प्राविसिक 
टोलीबाट प्रसत आना 82,500/-का दरले हनुे िम्मा रु 9,38,850/- न्त्रू्नतम मूल्र्ाांकन 
गरेको देच्खएकोले सो मलु्र्ावङ्कत रकम स्िीकृत गरी चलनचल्तीको मलु्र् सो भन्त्दा बढी हनुे 
भएकोले िातायद्वारा सरकारी दररेट न्त्रू्नतम मलु्र्ावङ्कत रकम रु 9,38,850/- मा निट्न े
गरी आसथयक प्रस्ताि माग गरी भार्ा ददने प्रवक्रर्ा र अस्थार्ी सांरचना सनमायर् गनय अनमुसत 
ददने सम्बन्त्िमा समेत व्र्िस्थापनलाई असिकार ददने सनर्यर् गररर्ो। 

३ नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को व्र्िस्थापनबाट तर्ार गररएको गत आसथयक िर्य 2075/76 को 
िावर्यक प्रसतिेदन सम्बन्त्िमा ससमसतमा िलफल हुाँदा सो िावर्यक प्रसतिेदनलाई केही पररमाियन 
गरी प्रकाशन गने व्र्िस्था व्र्िस्थापनले समलाउने र स्िीकृत प्रसतिेदन िपाई गरी कानूनमा 
व्र्िस्था भए बमोच्िम वितरर् गने र िपाइका लासग आिश्र्क रकम ट्रष्ट कोर्बाट व्र्होने 
सनर्यर् गररर्ो। 
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4 नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् व्र्िस्थापनले सरकारी स्िासमत्िको 'क' िगयको िाच्र्ज्र् बैंकहरु 
(राविर् िाच्र्ज्र् बैंक, कृवर् विकास बैंक सलसमटेर् र नेपाल बैंक सलसमटेर्) साँग प्रस्ताि माग 
गरी उि प्रस्तािमासथ िलफल तथा िातायद्वारा सबैभन्त्दा बढी व्र्ािदर कार्म गरी म्र्ादी 
निीकरर् एिां मदु्दती लगानी गनय व्र्िस्थापनलाई असिकार ददने सनर्यर् गररर्ो । 

५ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको पोखराच्स्थत रत्न मच्न्त्दर र वहमागहृ पररसर तथा भिन 
लगार्तका सम्पदाको प्रदेश सरकारबाट सांरक्षर् तथा व्र्िस्थापन गने विर्र्मा गण्र्की प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त प्रस्तािको विर्र्मा थप अध्र्र्न गरी आगामी बैठकमा पेश गने सनर्यर् 
गररर्ो ।  

 

बैठक सां. 60 औां बैठक समसत 2077/05/03 

 
 

१ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां.13 ताहाचल च्स्थत 
िग्गा तथा भिनमा रहदै आएका बेदेच्शक रोिगार कार्ायलर्को हकमा साविकको माससक 
भार्ादर रु. 4,84,000/- मा १०% ले बवृर्द् हनुे रु. ४८,४00/- थप गरी माससक 
भार्ादर  रु. ५,३२,400/- को दरले समसत २०७७ िािर् १ गते देच्ख 2079 अर्ाढ 
मसान्त्तसम्म २ (दइुय) बर्यको लासग सम्झौता गने तथा गररिी सनिारर् कोर्को कार्ायलर्को 
हकमा साविकको माससक भार्ादर रु.२,4७,२६6/- मा ५% ले बवृर्द् हनुे रु. १२,३64/- 
थप गरी माससक भार्ादर रु. २,59,630/- को दरले समसत २०७७ िािर् १ गते देच्ख 
2078 अर्ाढ मसान्त्तसम्म १ (एक) बर्यको लासग  सम्झौता गने सनर्यर् गररर्ो । 

2 आसथयक िर्य 2076/77 को नेपाल ट्रष्टकोर् तफय को आन्त्तररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने 
भएकोले इिाित प्राप्त रच्िष्टर्य लेखापरीक्षक सनर्मानसुार सनर्िु गरी आन्त्तररक लेखापरीक्षर् 
गराउन तथा उि आन्त्तररक लेखापरीक्षर्को लासग आिश्र्क पने रकम ट्रष्टकोर्को बढे 
बढाएको रकमबाट खचय गने सनर्यर् गररर्ो । 

3 नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको कास्की च्िल्ला, पोखरा महानगरपासलका िर्ा नां 6 वक.नां. 
1128, 1129, 1130, 1131, 1270, 1038, 1762 र १763 गरी िम्मा 
17२-८-१-0 रोपनी िग्गा गण्र्की प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अििारर्ा र र्स कार्ायलर्का 
सम्पच्त्त व्र्िस्थापन शाखाबाट तर्ार गररएको (Terms of References) समेतलाई आिार 
मानी ट्रष्टको व्र्िस्थापक(सच्चि) बाट स्िीकृत भएको TOR सभर रही सो स्थानका उपर्ुयि 
िग्गा र भिन प्रदेश सरकारलाई सलि/भार्ामा ददने सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, 
2065(सांशोिनसवहत) को सनर्म (6क) को व्र्िस्था बमोच्िम मूल्र्ााँकनलाइय तर्ारी 
गररएको कार्यक्षेरगत शतय (Terms of References) िानकारी भर्ो ।उि स्िीकृत 
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कार्यक्षेरगत शतय (Terms of References) अनरुुपको अध्र्र्न कार्य िाह्य विि परामशय 
सेिाबाट गराउने र सो िापत लाग्ने बिेट (खचय) कोर्को बढे बढाएको रकमबाट खचय गने 
समेत सनर्यर् गररर्ो । 

४ नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको काठमार्ौ च्िल्ला काठमार्ौ महानगरपासलका 
िर्ा नां 2 लाच्िम्पाटच्स्थत वक नां 40३, 404 र 495 को क्षेरफल 6-13-0-1 
रोपनीमा रहेको भिन सवहतको िग्गाको व्र्िस्थापकबाट (Terms of References) तर्ार भई 
ट्रष्टको कार्ायलर् (सच्चि) बाट स्िीकृत भइय सकेको हुाँदा उि कार्यक्षेरगत शतय (Terms of 

References) बमोच्िम भिन सवहतको िग्गाको मूल्र्ााँकन गराउन तथा सो कार्यमा लाग्न े
खचय नेपाल ट्रष्टकोर्बाट बढे बढाएको रकमबाट खचय व्र्होने सनर्यर् गररर्ो । 

5 तपससलमा उल्लेख भए बमोच्िम खण्र् (क) देच्ख खण्र् (ि) सम्मको विर्र्को सम्बन्त्िमा 
ममयत सम्भार कार्य गने र सो िापत लाग्न े आिश्र्क खचय ट्रष्ट कोर्बाट बढे बढाएको 
रकमबाट उपर्ुयि कार्यक्रमको प्राथसमकरर् गरी खचय गनय व्र्िस्थापनलाई असिकार ददन े
सनर्यर् गररर्ो। 

तपससल 

क) काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां 13 वक.नां 111 िाउनीच्स्थत नेपाल ट्रष्टको 
सांरक्षर्मा रहेको भिनको ित ममयत कार्य । 

ख) भिपरु च्िल्ला भिपरु नगरपासलका िर्ा नां 1 सल्लािारीच्स्थत वक नां. 540 
क्षेरफल 108-2-1-0 रोपनी िग्गाको असतक्रमर्बाट िोगाउन सरुक्षाकमी राखेर 
सांरक्षर् गरररहेकोले सो स्थानमा गार्यिर सनमायर् कार्य । 

ग) भिपरु च्िल्ला भिपरु नगरपासलका िर्ा नां 1 सल्लािारीच्स्थत वक नां. 540 
क्षेरफल 108-2-1-0 रोपनी िग्गाको असतक्रमर्बाट िोगाउन तारबार लगाउने तथा 
केही भागमा िाल लगाउने कार्य । 

ि) कास्की च्िल्ला पोखरा महानगरपासलका िर्ा नां 6 पोखराच्स्थत रत्नमच्न्त्दरको ममयत 
तथा सम्भार कार्य । 

ङ) गोकरे्श्वर नगरपासलका गोकर्य रािसनकुां िच्स्थत आमी व्र्ारेक बस्ने भिनको िाना 
ममयत तथा डे्रन सनमायर् कार्य । 

च) गोकरे्श्वर नगरपासलका गोकर्य रािसनकुां िच्स्थत िग्गाको कम्पाउण्र् िाल सनमायर् तथा 
पूर्य सनमायर् कार्य 

ि) कमलादीच्स्थत वक.नां. 3282 क्षेरफल 2-4-2-0 को िग्गाको िाउण्ड्री िाल ममयत 
तथा पूर्य सनमायर् कार्य । 

ि) नेपाल ट्रष्टको इकाइ कार्ायलर् गोकर्य दच्क्षर् ढोका सतरको िग्गाको रुखहरु सिमल्ने 
कार्य। 
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६ काठमार्ौ प्लािा भिन सम्बन्त्िमा कन्त्सेप्ट रे्भ्पलपसय प्रा.सल. समेतले र्स कार्ायलर् विरुर्द् 
सम्मासनत सिोछच अदालतमा उत्प्ररे्र्को आदेश िारी गरी पाउाँ भनी समसत 
2077/03/23 मा दार्र गरेको रीट सनिेदनमा अन्त्तररम आदेश ददन नपने भनी समसत 
2077/04/11 मा सम्मासनत सिोछच अदालतबाट आदेश िारी भएको िानकारी प्राप्त 
भएकोले सम्झौताको दफा बमोच्िम भिन खाली गराई हस्तान्नतरर् गनय र अन्त्र्था सम्झौता 
र प्रचसलत कानून बमोच्िम कारिाही अगार्ी बढाइने व्र्होराको 21 ददने सूचना हाल िारी 
भएको सनर्िेािा पिात ् देच्ख कार्म हनुे गरी र्थाच्शघ्र चााँर्ो उि प्रा.सल.को नाममा िारी 
गने सनर्यर् गररर्ो। 

७ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको िी प्ररेर्ा राज्र् लक्ष्मी देिी ससांहले उपर्ोग गरररहेको 
का.म.न.पा. िर्ा नां. 13 िाउनीच्स्थत वक.नां. 25 को क्षेरफल 15-1-0-1 रोपनी िग्गा 
र सो मा रहेको कम्पाउण्र्िाल सवहतको वििर्ा िर नेपाल ट्रष्ट सांचालक ससमसतको 54 औां 
बैठकबाट समसत 2076/11/05 बाट ६ मवहनाको लासग उपर्ोग गनय म्र्ाद थप भएकोमा 
समसत 2077/05/05 मा समाप्त हनुे भएको ि । र्स सम्बन्त्िमा िी प्ररेर्ा राज्र्लक्ष्मी 
ससांहबाट समसत 2077/4/18 गते १ िर्यको लासग पनु: म्र्ाद थपको लासग अनरुोि भई 
आएकोमा र्स सांचालक ससमसतबाट र्स भन्त्दा अगार्ी पसन ६ मवहनासम्म म्र्ाद थप गरी 
सकेको हुाँदा अब उप्रान्त्त पनु म्र्ाद थप नगररने साथै िहााँलाइय हाल िारी भएको सनर्िेािा 
पिात ्देच्ख कार्म हनुे गरी २१ ददन सभरमा िर खासल गररददने गरी िानकारी ददने सनर्यर् 
गररर्ो । 

8 नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा काठमार्ौ महानगरपासलका कमलादीच्स्थत िर्ा नां. 31 वक.नां. 
3282 क्षेरफल 2-4-2-0 रोपनी िर िग्गा राविर् सूचना आर्ोगको च.नां. 28 समसत 
2077/04/18 को परबाट भार्ा/सलिको लासग माग भइय आएको सम्बन्त्िमा उि िग्गा 
हाललाइय भार्ा/सलिमा नलगाउने सनर्यर् भएको व्र्होरा िानकारी ददने । 

9 नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको दरबार मागय च्स्थत वक.नां. 4606 क्षेरफल 1-14-1-0 
िग्गाको सम्बन्त्िमा नेपाल के्रसर्ट एण्र् कमशय बैंकले प्रवेर्त गरेको परको िानकारी प्राप्त 
भर्ो ।  

10 होटल रे्ला अन्नपूर्य प्रा.सल.को विशेर् सािारर् सभाको सूचना सम्बन्त्िमा उि सािारर् 
सभामा उपच्स्थत नहनुे सनर्यर् गररर्ो । 

 
 
 
 
 
 



45 

 

बैठक सां. 61 औां बैठक समसत 2077/06/12 

 

१ प्रस्तािमा उल्लेख भएको क्षेरमा ट्रान्त्सफमयर राख्न प्राविसिक, सामाच्िक र िातािरर्ीर् 
दृवष्टकोर्ले उपर्िु ि िा िैन तथा ददन हनुे िा नहनुे भनी र्वकन गनयको लासग सोही 
स्थानको स्थलगत सनरीक्षर् गरी रार् सवहतको प्रसतिेदन पेश गनयका लासग र्स ट्रष्टको 
कार्ायलर्को सहसच्चि िी बाबरुािा िेष्ठको अध्र्क्षतामा अन्त्र् 2 िना प्राविसिक सवहत 
कार्यकारी सच्चिले तोक्ने गरी आिश्र्क कार्यगत शतय  (TOR) सवहतको एउटा सनरीक्षर् 
तथा मलु्र्ाांकन ससमसत गठन गरी स्थलगत सनरीक्षर् तथा मलु्र्ाांकनको लासग पठाउने 
सनर्यर् गररर्ो । 

२ र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको काठमार्ौ च्िल्ला शेर्नारार्र् नगरपासलका िर्ा नां. 
2 वक.नां.6 फवपयङ्गच्स्थत क्षेरफल 68-12-0-0 रोपनी िग्गामा सरभिुन आदशय 
आिासीर् माध्र्समक विद्यालर् दच्क्षर्काली 5, फवपयङ्ग मा वि.सां. 2072 सालको 
भकुम्पका कारर् विद्यालर् भिनहरु क्षसतग्रस्त भएकोले नपेाल सरकार पनुसनयमायर् 
प्रासिकरर्को सहर्ोगमा विद्यालर् भिन पनुसनयमायर् गने भनी सहमसतका लासग अनरुोि 
भई आएकोमा सो सम्बन्त्िमा स्थलगत सनरीक्षर् तथा मलु्र्ाांकन गरी आिश्र्क रार् 
सवहतको प्रसतिेदन पेश गनयको लासग र्स ट्रष्टको कार्ायलर्को सांचालक ससमसतको सदस्र् 
िी र्ाङ्गिोम शेपायको अध्र्क्षतामा अन्त्र् 2 िना प्राविसिक सवहत कार्यकारी सच्चिले 
तोक्ने गरी आिश्र्क कार्यगत शतय (TOR)सवहतको एउटा सनरीक्षर् तथा मलु्र्ाांकन 
ससमसत गठन गरी स्थलगत सनरीक्षर् तथा मलु्र्ाांकनको लासग तरुुन्त्त पठाउने सनर्यर् 
गररर्ो । 

३ काठमार्ौं प्लािा च्स्थत कन्त्सेप्ट रे्भलपसय प्रा.सल. लाई कानूनी कारिाही र क्षसतपसुतय 
सम्बन्त्िमा सनम्नानसुार गने गरी सनर्यर् गररर्ोः  
१ नेपाल ट्रष्ट सांचालक ससमसतको ६० औ बैठकको सनर्यर्ानसुार कन्त्सेप्ट रे्भलपसय 

प्रा.सल.लाई सांझौता बमोच्िम सो भिन खाली गरर ददन परबाट सूच्चत गरेकोमा 
हालसम्म खाली नगरेकोले प्रशासनको सहर्ोग सलई खाली गराउने साथै 
सम्झौताको बुाँदा नां.२(ग) बमोच्िम उि प्रा.सल.ले भिन हस्तान्नतरर् नगरेकोले 
हस्तान्नतरर् गरेको सलच्खत िानकारी नददएसम्मको बााँकी अिसिका लासग सो 
प्रा.सल.साँग नेपाल ट्रष्ट सांचालक ससमसतको ५८ औ बैठकको ससफाररसमा नेपाल 
सरकार मच्न्त्रपररर्द्को समसत 2077/03/02 मा सनर्यर् सनिायरर् भए अनसुारको 
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प्रसत मवहना रु.60,50,000/- भार्ा सवहत क्षसतपसुतय असलु उपर गनय नेपाल ट्रष्ट 
ऐन, 2064 (सांशोिनसवहत) को दफा 3 (४) बमोच्िम सम्बच्न्त्ित अदालतमा 
कानूनी उपचारको लासग िाने । 

२ कन्त्सेप्ट रे्भलप्सय प्रा.सल.ले सम्झौता बमोच्िम उि भिन खाली नगरेको कारर् 
उि प्रा.सल.लाई साियिसनक खररद ऐन, 2063(सांशोिनसवहत) को दफा ६३ 
अनसुार कम्तीमा 3 िर्यसम्म कुनैपसन साियिसनक सनकार्को खररद कारिाही र 
सलि प्रवक्रर्ामा भाग सलन नपाउन े गरी कालो सूच्चमा राख्न कारिाहीको लासग 
साियिसनक खररद अनगुमन कार्ायलर्मा लेखी पठाउने। 

३ कन्त्सेप्ट रे्भलपसय प्रा.सल. र सो प्रा.सल.ले सांझौता गरी भार्ामा राखेका 
व्र्िसार्ीलाई स्थान खाली गनय, गराउनको लासग राविर् दैसनक पसरकामा 
साियिसनक सूचना प्रकाशन गने र राविर् टेसलसभिनबाट समेत सूचना प्रसाररत  
गने । सो समर्सभर पसन भिन र िग्गा खाली नगरी गैरकानूनी रुपमा बसेमा 
प्रशासनको सहर्ोग सलई हटाइने व्र्होरा समेत िानकारी ददने । 

४ प्रस्तािमा उल्लेख भएको सम्बन्त्िमा भसूमसिुार तथा मालपोत कार्ायलर् सर्च्ल्लबिारको 
च.नां. 1331 समसत 2077/6/7 खलुाई पठाईददने सम्बन्त्िको परको ििाफको लासग 
िी कानून, न्त्र्ार् तथा सांसदीर् मासमला मन्त्रालर्साँग रार् परामशय सलई आगामी 
बैठकमा सनर्यर्को लासग पेश गने सनर्यर् गररर्ो । 

 

 

बैठक सां. 62 औां बैठक समसत 2077/07/03 

 

 

१ नेपाल ट्रष्ट सांचालक ससमसतको निसनर्िु सदस्र् िी गौमलु-3 बािरुाका िी नन्त्द बहादरु 
रोकार्ालाई नेपाल ट्रष्ट सांचालक ससमसतको अध्र्क्ष तथा माननीर् उपप्रिानमन्त्री ईश्वर 
पोखरेलज्रू्बाट शपथ ग्रहर् गराई ससमसतको सदस्र्को रुपमा स्िागत गररर्ो । 

२ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको दरबारमागय च्स्थत िग्गामा थामसेकुय  टे्रवकङ्ग प्रा.सल. साँग भएको 
सलि सम्झौतामा सलि र सनमायर् अिसि थप तथा सलि िरभार्ा रकम समन्त्हा सम्बन्त्िमा 
गदठत ससमसतले पेश गरेको प्रसतिेदन समेतको आिारमा सनम्नानसुार गने सनर्यर् गररर्ो - 

1. थामसेकुय  टे्रवकङ्ग प्रा.सल.ले सम्झौताका प्राििानहरुको पररपालना गरेको नपाइएकोले 
सो प्रा.सल.लाई सम्झौताको पररपालना गराउन सचेत गराउन सनदेशन ददने ।   
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2. थामसेकुय  रे्भप्लपर प्रा. सल. को ×सलि तथा सनमायर् अिसि थप र सलि िरभार्ा 
रकम समनाहा सम्बन्त्िमा " विर्र्को समसत २०७६/१२/१८ सनिेदनको व्र्होरामा 
उल्लेख भएको विर्र्को सम्बन्त्िमा सम्झौताको प्राििानको दफा ३ मा उल्लेख भए 
बमोच्िम सनमायर् अिसि २०७७ चैर मसान्त्तसम्म रहेको देच्खांदा सनमायर् अिसि अझै 
बााँकी नै रहेको र काठमार्ौ महानगरपासलकाबाट समसत २०७६/४/१४ मा सनमायर् 
सम्पन्नको प्रमार्पर सलइ सो प्रमार्पर मदु्दाको ससलसीलामा उछच अदालत पाटनमा 
पेश गररसकेको पाइएकाले Interior Decoration को कार्य पसल सांचालन गनेले नै 
गने भएकोले सो प्रा.सल. को माग बमोच्िम सनमायर् अिसि थप गनय नसवकने िानकारी 
ददने । 

3. सलििरभार्ा समनाहाको माग सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्टऐन, २०६४ तथा नपेाल ट्रष्ट 
सनर्मािली, २०६५ तथा सम्झौताको प्राििानमा सलि भार्ा रकम समनाहाको ददन े
व्र्िस्था नभएकाले सम्झौताको बुाँदा नां. ५ सलिभार्ा रकम र बुाँदा नां. 6.2 बमोच्िम 
िररिाना समेत र्थाच्शघ्र सतनय बझुाउन उि प्रा.सल.लाई िानकारी ददने । 

4. सो प्रा.सल.ले सलि र्कुमेण्ट पेश गदाय उल्लेख गरेको सांरचना र काठमार्ौ 
महानगरपासलकामा समसत २०७४/६/१६ मा पेश गरेको Concept Design र 
काठमार्ौ महानगरपासलकाबाट समसत 2074/9/30 को स्िीकृत नक्शामा Fourth 

floor सनमायर् गनय अनमुसत नसलएतापसन चौथो तल्ला समेत सनमायर् सम्पन्न 
प्रमार्परसलने समर्मा Fourth floor समेतको थप नक्शा स्िीकृत गरी गराइय 
Concept Design  र नक्शा भन्त्दा एकतला बढी भिन सनमायर् गरेको पाइएकाले 
प्रचसलत बिार मूल्र् (Fair Market Value) को आिारमा चौथो तल्लाको थप भार्ा 
सनिायरर् गरी असलु उपर गनय प्रवक्रर्ा अगासर् बढाउन व्र्िस्थापनलाई सनदेशन  
ददने । 

३ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेकोताहचलच्स्थत िग्गा सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् र 
थामसेकुय  टे्रवकङ्ग प्रा.सल. बीच समसत 2074/8/14 गते भएको सम्झौता बमोच्िम विस्ततृ 
इच्न्त्िसनर्ररङ्ग सर्िाइन (बदुााँ नां. 1.1), पूिय स्िीकृती (बदुााँ नां. 1.2), भिन सनमायर्का 
कार्यतासलका (बदुााँ नां. 2.1) अनसुार ३ िर्यमा भिन सनमायर्को कार्य गररसक्न ु पनेमा 
हालसम्म पसन भिन सनमायर्को कार्य हनु नसकी र्स कार्ायलर्लाई आसथयक हानी नोक्सानी 
पगु्न गई सो प्रा.सल. को िग्गा ओगटने मार मनासर् देच्खएकोले सांझौताको बुाँदाले सनदेशन 
गरे बमोच्िम पररपालना गरी विस्ततृ इच्न्त्िसनर्ररङ्ग सर्िाइन (बदुााँ नां. 1.1), पूिय स्िीकृती 
(बदुााँ नां. 1.2), भिन सनमायर्का कार्यतासलका (बदुााँ नां. 2.1) पेश गरी स्िीकृत 
गरी/गराई बदुााँ नां. 2.३ बमोच्िम र्थाच्शघ्र भिन सनमायर् गनय सो प्रा.सल.लाई सचेत 
गराउन व्र्िस्थापनलाई सनदेशन ददने सनर्यर् गररर्ो । 
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४ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेकोहेटौर्ा च्स्थत िग्गा सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट सांचालक 
ससमसतको 61औां बैठकको सनर्यर्ानसुार र्स कार्ायलर्बाट गठन भएको ससमसतले पेश 
गरेको प्रसतिेदनमा िलफल गरी सो ससमसतले पेश गरेको आन्त्तररक मूल्र्ाांकन प्रसतिेदनलाई 
स्िीकृत गररर्ो । साथै ससमसतले सम्झौताको शतयहरु पसि तर् हनुे गरी ससमसतले पेश 
गरेको सरकारी दररेट बमोच्िमका सम्पूर्य िग्गा र भिनको न्त्रू्नतम मूल्र्ाांकनको बावर्यक 
रु. 79,01,964।31 (उनासी लाख एक हिार नौ सर् चौसठ्ठी र पैसा एकतीस 
मार)भार्ा लाग्ने र उत्तरतफय  खाली रहेको 9.75 कठ्ठा िग्गाको मार न्त्रू्नतम मूल्र्ाांकन 
बावर्यक रु. १9,0१,२५०।00 (उन्नाइस लाख एक हिार दईु सर् पचास मार) रकम 
भार्ा लाग्ने बारेमा बागमती प्रदेश सरकारलाई िानकारी गराउने सनर्यर् गररर्ो । 

५ र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको गोकरे्श्वर नगरपासलकाच्स्थत िग्गामा अस्पताल 
बनाउन गोकरे्श्वर नगरपासलकाको कार्ायलर्ले स्िीकृसत पाउाँ भने्न सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट 
सांचालक ससमसतको 61औां बैठकको सनर्यर्ानसुार र्स कार्ायलर्बाट गठन भएको ससमसतले 
पेश गरेको प्रसतिेदन अनसुार उि क्षेरको भौसतक, िैविक, सामाच्िक, िातािरर्ीर् पक्षमा 
दीियकालीन असर पनय सक्ने विर्र्मा र पर्ायिरर्ीर् र पर्यटकीर् क्षेरमा पनय सक्ने असरको 
बारेमा अध्र्र्न गरेर मार सनर्यर् सलनपुने देच्खन्त्ि । 

  साथै उि क्षेरमा गोकरे्श्वर नगरपासलकाको कार्ायलर् िर्ा नां. ४ ले वििलुीको 
ट्रान्त्सफरमर राख्न अनमुसत माग गरेको विर्र्मा रािसनकुञ्ज पखायलसभर प्राकृसतक बनस्पसत, 
िैविक विवििताले भररपूर्य भएको साथै िांगली िनािर र पशपुांक्षीहरुमा असर पनय सक्ने र 
रािसनकुञ्जको सरुक्षाथय खवटएका सरुक्षाकमीहरुलाई समेत बािा पगु्ने भएकोले उि क्षेरमा 
वििलुीको ट्रान्त्सफरमर राख्न अनमुसत नददने िानकारी गराउने । 

६ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको दच्क्षर्काली नगरपासलका फवपयङ्गच्स्थत िग्गामा भएको विद्यालर् 
कस्तो प्रकृसत (सामदुावर्क िा सांस्थागत) के हो ? सो सम्बन्त्िमा सम्बच्न्त्ित सनकार्मा 
पराचार गरी ििाफ प्राप्त भएपसि मार आिश्र्क सनर्यर्को लासग आगामी बैठकमा पेश 
गने । 

७ काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां. 13 िाउनीका प्ररेर्ाराज्र् लक्ष्मी देिी ससांहले उपर्ोग 
गदै आएको िरिग्गामा पूिय र्िुरािी िी प्ररेर्ा राज्र् लक्ष्मी देिी ससांहलाई उहााँको 
अनरुोिमा भिन खाली गनय पर्ायप्त समर् उपलब्ि गराई सवकएको र हालको अिस्था 
Lockdown र सनशेिािाको अिस्था समेत नरहेकोले र्स पवहला पसन म्र्ाद थप भई सकेको 
हुाँदा र्थाच्शघ्र सो िग्गा र भिन खाली गररददन िानकारी ददन व्र्िस्थापनलाई सनदेशन 
ददने सनर्यर् गररर्ो । 
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८ नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को ितयमान  सांगठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षर् गने सम्बन्त्िमा र्स 
ट्रष्टको कार्ायलर्को सहसच्चि िी बाबरुािा िेष्ठको अध्र्क्षतामा अन्त्र् आिश्र्क कमयचारी 
कार्यकारी सच्चिले तोक्ने गरी सांगठन सांरचना तथा व्र्िस्थापन सिेक्षर् (Organization & 

Mangement Survey ) (O&M) ससमसत गठन गने सनर्यर् गररर्ो । 

 

बैठक सां. 63 औां बैठक समसत 2077/09/07 

 

 

१ नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ ले ट्रष्टको सम्पच्त्तको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको र 
िग्गा प्रशासन सम्बन्त्िी क्षेरासिकार सम्बच्न्त्ित भसूमसिुार तथा मालपोत कार्ायलर्कै हनु े
भएकोले का.म.न.पा. िर्ा नां.3 (साविक िर्ा नां.22) वक.नां. 12 को क्षेरफल 34-7-0-
0 रोपनी िग्गा सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्टले कुनै रार् ददइरहन ुनपने। 

२ नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको का.म.पा. िर्ा नां २ लाच्िम्पाटच्स्थत वक. नां 
४०३, ४०४ र ४९५ को ६-१३-०-१ क्षेरफलको िग्गाको सलि अिसि २०७८ िेठ १८ 
गते समाप्त हनुेहुाँदा म्र्ाद थपका लासग स्टान्त्र्र्य चाटयर्य बैंकबाट अनरुोि भै आएको 
सम्बन्त्िमा िाह्य विि परामशयदाताबाट प्राप्त प्रसतिेदन स्िीकृत गरी बिारदरको सलि भार्ा 
रकमलाई आिार सलई आगामी १० िर्यका लासग उि िग्गा र िग्गामा रहेको विद्यमान 
भिन तथा सांरचना खलुा प्रसतस्पिायबाट सलिमा ददन बोलपर आह्वान गने।  

३ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको मकिानपरु च्िल्ला हेटौंर्ा उपमहानगरपासलका िर्ा नां १० 
च्स्थत वकत्ता नां ३५५ को िग्गा िाग्मती प्रदेश सरकार मखु्र्मन्त्रीको कार्ायलर्को प्रस्ताि 
बमोच्िम सलिमा ददने सम्बन्त्िमा प्रदेश सरकारको सम्बच्न्त्ित सनकार्साँग िलफल गरी एक 
मवहनासभर सम्झौताको मोर्ासलटी र मस्र्ौदा तर्ार गने। 

४ नेपाल ट्रष्टकार्ायलर्को ितयमान कार्यभारलाई मध्र्निर गरी समर्सापेक्ष सांरचनागत पररितयन 
र तदनरुूपको भािी सांगठन सांरचना तथा समर्सापेक्ष कानून सांशोिनका सम्बन्त्िमा 
अििारर्ात्मक सझुाि सवहत सांगठन तथा व्र्िस्थापन सभेक्षर् प्रसतिेदन तर्ार गरी पेश गनय 
प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररदर्द्को कार्ायलर्बाट नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक ससमसतमा प्रसतसनसित्ि 
गने सच्चिको सांर्ोिकत्िमा अथय मन्त्रालर् र सांिीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्बाट एक/एक िना सहसच्चि सदस्र्, नेपाल ट्रष्टका सहसच्चि सदस्र् सच्चिर 
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आिश्र्कतानसुार विि समेत सहभागी रहने गरी सांगठन सांरचना तथा व्र्िस्थापन सभेक्षर् 
ससमसत गठन गने। 

५ काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां. 13 िाउनीका प्ररेर्ाराज्र् लक्ष्मी देिी ससांहले उपर्ोग 
गदै आएको िरिग्गा सम्बन्त्िमा ट्रष्ट कार्ायलर्को च.नां. १९० समसत २०७७।०७।२१ को 
परबाट का.म.न.पा. १३ िाउनीच्स्थत भिन तथा िग्गा खाली गररददन आदेश ददइएकोमा 
प्ररेर्ा राज्र्लक्ष्मीदेिी ससांहबाट माननीर् उपप्रिानमन्त्री तथा नेपाल ट्रष्टका अध्र्क्षज्रू्लाई 
सम्बोिन गरी कोसभर्-१९ र अन्त्र् पररच्स्थसतले उि िरिग्गा सम्पूर्य रूपले खाली गनय 
समर् लाग्न ेभनी २०७७ कासतयक २७ गतेका समसतमा ६ मवहनाको लासग म्र्ाद थप गररददन 
अनरुोि भै आएकोमा अच्न्त्तम पटकका लासग २०७७/०९/०७ देच्ख लागू हनुे गरी ६ 
मवहनाका लासग म्र्ाद थप गररददने। 

६ कमलादीच्स्थत २-४-२-० रोपनी िग्गा सलि भार्ा सम्बन्त्िी बोलपर आव्हान सम्बन्त्िमा 
खलुा प्रसतस्पिायबाट सलि भार्ामा ददन सलि र्कुमेन्त्ट अद्यािसिक गरी अको बैठकमा पेश 
गने। 

७ विविि विर्र्हरुमा सनम्नानसुार सनर्यर् गररर्ो । 

क. दच्क्षर्काली नगरपासलकाको प्रशासकीर् भिनका लासग सलिमा िग्गा उपलब्ि गराउन े
सम्बन्त्िमा सलि रकम र्वकन गनय प्राविसिकबाट र्थाशीघ्र मूल्र्ाङ्कन गराई अको 
बैठकमा पेश गने। 

ख. सरभिुन आदशय मावि फवपयङको परका सम्बन्त्िमा विद्यालर्को कानूनी हैससर्त र्थाशीघ्र 
र्कीन गरी आगामी बैठकमा पनुः पेश गने। 

ग. काठमार्ौ प्लािा खाली गराउने सम्बन्त्िमाः काठमार्ौं च्िल्ला, का.म.पा. िर्ा नां ३१ 
च्स्थत वक.नां. २२३५ क्षरेफल ५-०-२-० रोपनी िग्गामा बनेको काठमार्ौं प्लािा 
भिनसलि भार्ामा सलने ददने सम्बन्त्िमा तत्कालीन रािदरिार रािकीर् सम्पच्त्त कोर् 
विभाग र कन्त्सेप्ट रे्भलपसय प्रा.सल.सबच समसत २०५०।०३।०३ गते भएको 
सम्झौताको अिसि २०७७।०३।०२ मा सवकएको र नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतको 
४७ औां बैठकले पाररत गरेबमोच्िमको न्त्रू्नतम सलि भार्ाको आिारमा सञ्चालक 
ससमसतको ५३ औां बैठकको नच्र्र्र्बाट १० िर्यका लासग काठमार्ौं 
महानगरपासलकालाई सलि भार्ामा उपलब्ि गराउने सनर्यर् भएकोमा कन्त्सेप्ट रे्भलपसय 
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प्रा.सल.ले भिन खाली नगरेको, उि प्रा.सल.लेदार्र गरेको नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् समेत 
भएको उत्प्ररे्र् मदु्दामा सम्मासनत उछच अदालतबाट समसत २०७७।०४।११ गते 
अन्त्तररम आदेश िारी नहनुे सनर्यर् भै भिन खाली नगरेिापत नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्ले 
कन्त्सेप्ट रे्भलपसय प्रा.सल.का विरुर्द् कानूनी तथा प्रशाससनक कारिाही गनय िािा अड्चन 
नपने देच्खएको तथा काठमार्ौं प्लािामा व्र्िसार् गरररहेका विसभन्न ४० िना 
व्र्िसार्ीहरूले सनर्िेािाको माग सवहत विसभन्न समसतमा मदु्दा दताय गरेकोमा ती 
मदु्दाहरूमा समेत सम्मासनत उछच अदालत पाटनबाट समसत २०७७।०४।२८ मा 
अन्त्तररम आदेश िारी नहनुे फैसला भै सनिहरूलाई उि भिनबाट सनकाल्न कानूनी 
तथा प्रशाससनक रुपमा बािा अड्चन पने नदेच्खएकोले सो भिन खाली गराउन 
असहर्ोग गरेकोमा कन्त्सेप्ट रे्भलपसयलाई कालोसूचीमा राख्न े प्रकृर्ा अच्ि बढाउन 
साियिसनक सूचना प्रकाच्शत गने तथा उि भिन खाली गराउनका लासग च्िल्ला 
प्रशासन कार्ायलर् काठमार्ौंलाई लेखी पठाउने। 

 

बैठक सां. 6४ औां बैठक समसत 2077/10/11 

 

 

१ दच्क्षर्काली नगरपासलका, नगर कार्यपासलका कार्ायलर्को प्रशासकीर् भिन सनमायर्का लासग 
सरकारी दररेट प्रसत रोपनी िावर्यक रु. ३६००००।– िग्गाको सलि भार्ा स्िीकृत गरी 
नगरपासलकालाई प्रशासकीर् भिन सनमायर्का लासग पााँच रोपनी िग्गा मार स्िीकृत सरकारी 
दररेटमा २५ िर्यका लासग सलिमा उपलब्ि गराउने गरी सम्झौता गनय नेपाल ट्रष्टको 
कार्ायलर्लाई स्िीकृसत ददने ।  

२ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको ताहचालच्स्थत िग्गा सम्बन्त्िमा थामसेकुय  टे्रवकङ्ग प्रा.सल.ले 
िग्गा हस्तान्त्तरर् सम्बन्त्िी सलएको च्िकीरमा कार्ायलर्बाट र्स अगािै पराचार भैसकेको र 
तत्काल कुनै थप सनर्यर् सलनपुने नदेच्खएको । भिन सनमायर्का लासग नक्सा पासका 
सम्बन्त्िमा सलि प्रस्ताि सम्बन्त्िी कागिात(LPD)मा उल्लेख भए बमोच्िमको बेसमेण्ट र 
ग्राउण्र् फ्लोर सवहत ६ तलाकै विस्ततृ इच्न्त्िसनर्ररङ्ग सर्िाइन पेश गरी पूिय स्िीकृसत सलन 
प्रकृर्ा अच्ि बढाउन र ससमसतको ६२ औ ँ बैठकको सनर्यर् बमोच्िम लेखी पठाइएका 
विर्र्हरु कार्ायन्त्िर्न गनय उि प्रा.सल.लाई पनुः लेखी पठाउने । 
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३ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको हेटौँर्ाच्स्थत िग्गा सम्बन्त्िमा बाग्मती प्रदेशका 
मखु्र्मन्त्रीज्रू्को सनिास र प्रदेश सरकारको प्रशासकीर् भिन सनमायर्का लासग ९.७५ कठ्ठा 
िग्गा स्िीकृत सरकारी दररेटमा २५ िर्यका लासग सलिमा उपलब्ि गराउने गरी सम्झौता 
गनय नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्लाई स्िीकृसत ददने । काच्न्त्त ईश्वरी गहृलाई सांग्रहालर्को रुपमा 
विकास गने सम्बन्त्िमा विस्ततृ पररर्ोिना प्रस्ताि पेश गनय प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाउन े
। 

४ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको का.म.न.पा. लाच्िम्पाटच्स्थत रहेका िग्गा भिन सम्बन्त्िमा 
साविकको सलि सम्झौताको अिसि (२०७८ िेठ १८) सवकएपसिको अिसिको हकमा हालै 
स्िीकृत बिार दर बमोच्िमको सलि भार्ा सतनय तर्ार भएमा एक िर्यको लासग म्र्ाद थप 
गररददने । अन्त्र्था सञ्चालक ससमसतको ६३ औ ँ बैठकको सनर्यर् बमोच्िम नै उि 
भिन/सांरचना सलि भार्ामा लगाउन खलुा बोलपर आह्वान गने ।   

५ (१) नेपाल ट्रष्टको  कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको विसभन्न स्थानको िग्गाको सरुक्षा, 
सांरचना सांरक्षर् तथा ममयतसम्भारका लासग िोत व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा प्रकरर् नां १ को 
(क) देच्ख (ङ) सम्मका कार्यहरुका सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, 
२०६५(सांशोिनसवहत) को सनर्म ५कमा उच्ल्लच्खत रकमको सीमाको असिनमा रही 
प्राथसमकताका आिारमा ट्रष्टका कार्यकारी सच्चिबाट कार्यक्रम तथा बााँर्फााँर् 
स्िीकृत/अनमुोदन गराई साियिसनक खररद ऐन, २०६३ र साियिसनक खररद सनर्मािली, 
२०६४ बमोच्िमको प्रकृर्ा परु्ायई ट्रष्टको कार्ायलर्ले कार्ायन्त्िर्नमा लैिाने र सनर्म ५क ले 
तोकेको सीमाले समेट्न नसकेका वक्रर्ाकलापहरुका लासग नेपाल ट्रष्ट कोर्बाट रकम व्र्होने 
गरी कार्ायन्त्िर्नमा लैिान नेपाल सरकारको स्िीकृसतका लासग मच्न्त्रपररर्द मा प्रस्ताि पेश 
गने ।  

क) (भिपरु च्िल्ला, भिपरु नगरपासलका िर्ा नां 1 सल्लािारीच्स्थत वक नां. 540 
क्षेरफल 108-2-1-0 रोपनी िग्गामा राच्खएको सरुक्षाकमीको पाररिसमक ।  

ख) कमलादीच्स्थत पूच्र्यमा भिनको कम्पाउण्र् िाल सनमायर्,  

ग) पोखराच्स्थत रत्न मच्न्त्दरको कम्पाउण्र् िाल सनमायर्,  

ि) गोकर्य रािसनकुञ्ज कम्पाउण्र् फेच्न्त्सङ्ग सनमायर् , 

ङ) भिपरु सल्लािारीच्स्थत गार्य हाउस सनमायर्  

च) ददर्ालो बांगलाको सामान्त्र् ममयत, िाना फेने, भिनको रेक्ट्रो वफवटङ्ग, 
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ि) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् भिनको दोिो र तेिो तल्लाको फ्लोररङ्ग गररएको टाइलसहरु 
उच्प्कएर फुटेको हनुाले सो कोठाहरुमा फ्लोररङ्ग र सो सांग हनुे ममयतसम्भार 

ि) दरिारमागयच्स्थत सलिमा ददएको िग्गा/भिनको चौथो तल्लाको भार्ादर मलु्र्ाङ्कन गनय 
बाह्य परामशय सेिा खररद गनय 

झ) ताहाचलच्स्थत वक.नां. 33 र ४७ िग्गाको कम्पाउण्र् िालमा गेट सनमायर् गनय 
ञ) कार्ायलर्मा आलसुमसनर्म पावटयसन र रुम पेच्न्त्टङ्ग 

ट) गोकर्यमा आमी व्र्ारेक भिनको ममयत सम्भार 

ठ) च्चतिनच्स्थत ददर्ालो बङ्गला पररसरमा १०० समटर गवहराइको २ इन्त्च मोटाईको 
बोररङ्ग गने कार्य । 

र्) ट्रष्टको सम्पच्त्तको सांरक्षर्,सलि प्रकृर्ा तथा सम्झौतासाँग सम्बच्न्त्ित विर्र्मा परामशय 
सेिा सलने तथा कार्ायलर्का लासग आिश्र्क कार्यविसि सांगठन तथा व्र्िस्थापन 
सिेक्षर् आदद कार्य  

 

(२) कोर्मा िम्मा भएको रकम मध्रे् ट्रष्टको सम्पच्त्तबाट बढे बढाएको भने्न िाक्र्ाांशको 
अथय स्पष्ट पानय नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ को सनर्म ५क मा सांशोिन गनय 
मच्न्त्रपररर्द मा प्रस्ताि पेश गने ।  

६ ट्रष्ट कोर्बाट बढे बढाएको रकमध्रे्बाट नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ ले तोकेको 
सीमासभरको रकमबाट खचय गनुयपदाय आगामी आ.ि. हरुमा समेत २५ प्रसतशतसम्म चाल ु
प्रकृसतका वक्रर्ाकलापहरुमा र बााँकी रकम पूाँिीगत प्रकृसतका कार्यमा कार्यक्रम स्िीकृत 
गराई खचय गनय व्र्िस्थापनलाई स्िीकृसत ददने ।  

७ नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ मा उच्ल्लच्खत ट्रष्ट कोर्को लगानी र खचय सम्बन्त्िी व्र्िस्था 
सांशोिनका लासग मच्न्त्रपररर्द मा प्रस्ताि लैिाने प्रकृर्ा अच्ि बढाउन सहमसत ददने ।  

८ नेपाल ट्रष्टमा प्राप्त केही िग्गाहरुको दोहोरो स्िासमत्िको व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा भसूम 
व्र्िस्थापन तथा असभलेख विभाग र अन्त्र् सम्बच्न्त्ित सनकार्हरुसाँग रार् सलई अको बैठकमा 
पनुः पेश गने ।  

९ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका पूिय रािपररिारसाँग सम्बच्न्त्ित मच्न्त्दर, गहृ, बङ्गलामा रहेका 
सामानहरुमध्रे् पूिय रािपररिारसाँग सम्बच्न्त्ित ऐसतहाससक तथा परुाताच्त्िक महत्िका हनु 
सक्ने िस्तहुरु परुातत्ि विभागका प्रसतसनसिको उपच्स्थसतमा र्कीन गरी गराई सांरक्षर् गनै 
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पनेको हकमा सांरक्षर् सूच्चमा राख्न े र अन्त्र्को हकमा प्रचसलत कानून बमोच्िम 
िलु्र्ाउने/सललाम गने िा समन्त्हाको प्रकृर्ा अच्ि बढाउने ।  

10 विविि विर्र्हरु सनम्नानसुारको सनर्यर् गररर्ो । 

१ ससटी होटल प्रा.सल. काठमार्ौबाट र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा वक.नां.33 र वक.नां.47 
गरी 2 िटा वकत्ताको क्षेरफल 1५09.10 िगयसमटर खाली िग्गा रहेको र उि 
िग्गा ह्यात प्लेश (HYATT PLACE)ले साना चार पाांग्र ेगार्ीहरु पावकय ङ्ग प्रर्ोिनका 
लासग माग गरेको समसत 2077/09/23 को सनिेदन सम्बन्त्िमा िग्गा भार्ामा ददन े
प्रकृर्ा खलुा प्रसतस्पिायबाट गररने र तत्काल उच्ल्लच्खत िग्गा मार सलिमा ददन सूचना 
प्रकाशन गने अिस्था नरहेको व्र्होरा सम्बच्न्त्ित पक्षलाई िानकारी गराउने ।  

२ स्िास््र् तथा िनसांख्र्ा मन्त्रालर्को च.नां. 839 समसत 2077/09/20 को परबाट 
र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको काठमार्ौ च्िल्ला साविक शेर्नारार्र् नगरपासलका 
िर्ा नां. 2 वक.नां.6 हाल दच्क्षर्काली नगरपासलका िर्ा नां. 5 वक.नां. 6 फवपयङ्गच्स्थत 
क्षेरफल 68-12-0-0 रोपनी मध्रे् िग्गा मध्रे् 50/55 रोपनी िग्गा सरुिा रोग 
अस्पतालको लासग माग सम्बन्त्िमा उि स्थानमा विद्यालर् सञ्चालन भैरहेको र 
दच्क्षर्काली नगरपासलकालाई समेत केही िग्गा सलिमा उपलब्ि गराउने सनर्यर् 
भैसकेकोले माम बमोच्िमको िग्गा बााँकी नरहने व्र्होरा िानकारी गराउने ।  

३ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको च्चतिन ददर्ालो बांगला पररसर, गोकर्यच्स्थत िांगल र 
ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका अन्त्र् स्थानका िांगलमा रहेका सखुाखर्ा, ढलापर्ा तथा 
िोच्खमर्िु रुखहरु कटान, सांकलन गरी आसथयक कार्यविसि सनर्मािली,2064 को 
प्रकृर्ा परुा गरी कानूनसम्मत सललामी प्रकृर्ा अच्ि बढाउनका लासग सैर्द्ाच्न्त्तक सहमसत 
ददने ।  

४ नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, 2065(सांशोिनसवहत)को सनर्म ६ को उपसनर्म २ को खण्र् 
(ि)मा “ट्रष्टलाई प्राप्त भएको रकम लगानी गरी कुनै बैंक, वित्तीर् सांस्था िा अन्त्र् कुनै 
पच्ब्लक सलसमटेर् कम्पनीको चिुा पूाँिीको पााँच प्रसतशतसम्म शेर्र खररद गरी त्र्स्तो 
कम्पनीको सांस्थापक शेर्रिनी हनुे,” र खण्र् (च)मा” ट्रष्टलाई आर् आियन हनुे भनी 
ससमसतले उच्चत ठहर् र्ाएको अन्त्र् कुनै कार्यक्रम िा आर्ोिनामा नेपाल सरकारको पूिय 
स्िीकृसत सलई लगानी गने ।” प्राििान रहेको देच्खदा बैंक, वित्तीर् सांस्था िा अन्त्र् 
कुनै पच्ब्लक सलसमटेर्को शेर्र खररद गदाय कार्ायलर्लाई लाभ पगु्ने देच्खएमा त्र्स्तो 
प्रस्ताि सञ्चालक ससमसत समक्ष पेश गनय सैर्द्ाच्न्त्तक सहमसत ददने ।  
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५ नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, 2065(सांशोिनसवहत)को सनर्म ७(ख) मा “ट्रष्टको स्िासमत्िमा 
रहेका पर्यटकीर् तथा प्राकृसतक स्थलमा प्रिेशको लासग शलु्क सनिायरर् गरी असलु 
गने” भने्न प्राििान रहको हुाँदा र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको च्चतिन च्िल्ला 
भरतपरु महानगरपालकाच्स्थत ददर्ालो बांगला पर्यटकीर् स्थलको रुपमा प्रिर्द्यन गनय 
नेपाल पर्यटन बोर्य समेतसाँग समन्त्िर् गरी कार्यविसिको मस्र्ौदा सञ्चालक ससमसतसमक्ष 
पेश गने व्र्िस्थापनलाई सहमसत ददने ।  

६ नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, 2065(सांशोिनसवहत)को सनर्म 3 बमोच्िमका कार्यक्रम 
सांचालन गदाय सोही सनर्मािलीको सनर्म 4 बमोच्िम कार्यविसि बनाई सांचालन गनुय 
पने व्र्िस्था अनसुार सलि सम्बन्त्िी कार्यविसिको मस्र्ौदा तर्ार गनय परामशय सेिा 
सलन व्र्िस्थापनलाई सहमसत ददन े र कार्यविसिको मस्र्ौदा प्राप्त भएपसि सञ्चालक 
ससमसत समक्ष पेश गने ।  

 

 

बैठक सां. 65 औां बैठक समसत 2077/11/13 

 

 

१  नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेकोसाियिसनक खररद अनगुमन कार्ायलर्ले प्रर्ोग गदै आएको 
िरिग्गाको चाल ुआ.ि. २०७७/७८ का लासग गत आसथयक िर्यको भार्ादरमा ५(पााँच) 
प्रसतशत िवृर्द्दर कार्म गरी साियिसनक खररद अनगुमन कार्ायलर्को िरभार्ा सम्झौता 
निीकरर् गने सनर्यर् गररर्ो ।   

२ गोकर्य प्राथसमक अस्पताल सञ्चालनका लासग साविक गोकरे्श्वर गा.वि.स. िर्ा नां. ५ हाल 
गोकरे्श्वर नगरपासलका िर्ा नां ४ वक. नां. १२ क्षरेफल २९-१२-०-३ रोपनी िग्गा मध्रे् 
७-२-०-० रोपनी िग्गामा प्राथसमक अस्पताल खोल्न सलि भार्ामा सलन गररएको प्रस्ताि 
सम्बन्त्िमा सञ्चालक ससमसतको ६२ औ ँ बैठकमा भएको सनर्यर् बमोच्िम उि क्षेरको 
भौसतक, िैविक, सामाच्िक, िातािरर्ीर् पक्षमा पने दीियकालीन असरबारेमा विि सवहतको 
टोलीबाट अध्र्र्न प्रसतिेदन प्राप्त गरी अको बैठकमा पनुः पेश गने ।   

३ विद्यालर् पनुसनयमार्य सहमसतका लासग सम्बन्त्िमा व्र्िस्थापनको रार् बमोच्िम गने । 

४ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको पोखराच्स्थत रत्न मच्न्त्दर र वहमागहृ पररसर तथा भिन 
लगार्तको सम्पदाको गण्र्की प्रदेश सरकारबाट सांरक्षर् तथा व्र्िस्थापन गने सम्बन्त्िमा 



56 

 

प्रस्ततु प्रसतिेदनका प्राविसिक पक्षमा व्र्िस्थापनकले समीक्षा समेत गरी गण्र्की प्रदेश 
सरकारसाँग सम्झौताको प्रकृर्ाका लासग सम्बच्न्त्ित पक्षसाँग िाताय गनय कार्यकारी सच्चिले 
आिश्र्क कारबाही अच्ि बढाउने ।  

५ विविि विर्र्हरु सनम्नानसुारको सनर्यर् गररर्ो । 

१ नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् ईकाइ कार्ायलर् गोकर्य रािसनकुञ्ज गोकरे्श्वरको  च.नां. 26 
समसत 2077/10/13 को पर र सो साथ सांलग्न ससवर्द् विनार्क टोल सिुार 
ससमसतको परबाट र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको िग्गा ससवर्द् विनार्क टोल 
सिुार ससमसतले प्रर्ोग गदै आइरहेको दच्क्षर्ढोका शाच्न्त्त िावटका सभर शौचालर् 
सनमायर् गनयका लासग लेखी आएको सम्बन्त्िमा आिश्र्कता र औच्चत्र् हेरी ट्रष्टको 
कार्ायलर्ले आफै शौचालर्को सनमायर् गने सम्बन्त्िमा उपर्िु सनर्यर् सलने ।  

२ िी र्मनुा पषु्पा पोल्ट्री एण्र् एसग्रकल्चर फामय पााँचखाल नगरपासलका-5 
काभ्रपेलाञ्चोकको समसत 2077/06/05 को परबाट र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िको 
पााँचखाल नगरपासलका साविक िर्ा नां. 3 हाल िर्ा नां. 5 वक.नां 183, 184 को 
क्षेरफल 9-15-3-1  रोपनी िग्गा भार्ामा माग सम्बन्त्िमा प्राविसिकबाट मलु्र्ाांकन 
गरी पेश भएको सरकारी दररेट रु 6,23,103/- (िावर्यक) लाई आिार सलई िोलपर 
आव्हान गने सम्बन्त्िमा प्रवक्रर्ा अगासर् बढाउने ।  

३ गाउाँपासलकाको कार्ायलर् सलख ुनिुाकोटको च.नां. 928 समसत 2077/10/27 को 
परद्वारा र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िको विसभन्न वकत्ताहरुको क्षेरफल 172 रोपनी 2 
आना िग्गा गाउाँपासलकालाई कृवर् प्रर्ोिनका लासग माग भएकोमा उि िग्गामा 
सखिुािस्ता सकुाठसवहतको असिकाांश िन क्षेरमा कस्तो खालको कृवर् प्रर्ोिनका 
लासग िग्गा माग गररएको हो विस्ततृ र्ोिना सवहत प्रस्ताि गनय लेखी पठाउने ।  

४ र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको भिपरु च्िल्ला भिपरु नगरपासलका 
सल्लािारीच्स्थत वक.नां. 540 क्षेरफल 108-2-1-0 रोपनी िग्गाको सरुक्षाका 
लासग िग्गाको पूियउतर पट्टी तारिार लगाउनका लासग कार्य शरुु भएकोमा उि 
कार्य गनय अिरोि भएकोमा व्र्िस्थापनबाटै समस्र्ा समािानको पहल गरी त्र्सको 
नसतिा आगामी बैठकमा प्रस्ततु गने ।  

५ च्शक्षा क्षेरमा लगानीका लासग तर्ार गररएको कार्यविसि मस्र्ौदा सम्बच्न्त्ित 
सनकार्हरुबाट प्राप्त रार् समेत समािेश गरी आगामी बैठकमा पेश गने । 
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६ नेपाल ट्रष्ट कोर् लगानी सम्बन्त्िी कार्यविसिको मस्र्ौदा सम्बच्न्त्ित सनकार्हरुबाट 
प्राप्त रार् समेत समािेश गरी आगामी बैठकमा पेश गने । 

७ नेपाल टेसलकम, काठमार्ौको च.नां. 4137 समसत 2077/11/11 को परद्वारा 
र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको काठमार्ौ प्लािा भिनमा मोबाइल BTSर्थाित 
राख्न ेसम्बन्त्िमा लेखी आएको परको सम्बन्त्िमा विद्यमान भार्ा सांरचनाको विश्लरे्र् 
गरी व्र्िस्थापनको रार्सवहत आगामी बैठकमा पेश गने । 

८ स्पाइनल इन्त्ज्रू्री पनुःस्थापना केन्त्रको लासग िग्गा भार्ामा उपलब्ि गराउन रोटरी 
क्लब च्चतिनको अनरुोि सम्बन्त्िमा कार्ायलर्बाट स्थलगत अध्र्र्न गरी आगामी 
बैठकमा पेश गने । 

 
 

बैठक सां. 66 औां बैठक समसत 2077/12/19 

  
 

१ गोकरे्श्वर रािसनकुञ्जमा पखायल सनमायर् गनय ट्रष्ट कोर्बाट खचय भएको रकम अनमुोदन 
सम्बन्त्िमाकार्यकारी सच्चिस्तरीर् सनर्यर् हुाँदाको समसतमा सञ्चालक ससमसत नेततृ्िविहीन 
अिस्थामा रहेको कारर् पसि अनमुोदन हनुे गरी कार्यकारी सच्चिस्तरको सनर्यर्ानसुार खचय 
भएको रकम रु. १६,४५,०६५ अनमुोदन गने र उि िेरुिू सम्परीक्षर्का लासग सम्बच्न्त्ित 
सनकार्मा लेखी पठाउन व्र्िस्थापनलाई स्िीकृसत ददने । 

२ कार्ायलर्ले  हाल उपर्ोग गरररहेको कार्ायलर् भिन व्र्िसावर्क वहसाबले उपर्िु स्थानमा 
भएको तर कार्ायलर् प्रर्ोिनका लासग सााँिरुो भएको कारर् सांचालक ससमसतका पदासिकारी 
तथा कमयचारीहरुको कार्यकक्षको लासग अपर्ायप्त  भएकोले कार्ायलर्ले उपर्ोग गदै आएको 
सांरचना सलि भार्ामा ददई काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां. 13 िाउनीच्स्थत प्ररेर्ाराज्र् 
लक्ष्मी देिी ससांहले उपर्ोग गदै आएको िरिग्गाखाली भए पिात र्स कार्ायलर् प्रर्ोिनका 
लासग उपर्ोगमा ल्र्ाई सम्पच्त्तको सांरक्षर् गने। 

3 ट्रष्ट कोर्मा रहेको चल अचल सम्पच्त्तको व्र्ापक राि वहतमा प्रर्ोग गने ससलससलामा 
कार्ायलर्को मौिूदा िनशच्िले मार ऐन सनर्मले पररकल्पना गरेको उदेश्र् पूरा हनु नसक्न े
हुाँदा विि कमयचारीको आिश्र्कता परेको हुाँदा वित्तीर् परामशयदाता-1 िना, पूिायिार/सांरचना 
विकास परामशयदाता-1 सनर्चु्िका लासग कार्यक्षेरगत शतय (Terms of References) तथा 
पाररिसमक तोक्ने प्रकृर्ा अच्ि बढाउन कार्यक्षेरगत शतय (TOR) तर्ार गरी खलुा 
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प्रसतस्पिायबाट ६ मवहनाका लासग १ िना वित्तीर् परामशयदाता र १ िना पूिायिार/सांरचना 
विकास परामशयदाता िनौट गनय नीसतगत सहमसत ददने । सनिहरुको पाररिसमकको हकमा 
व्र्िस्थापनबाटै सनर्यर् गरी करार सम्झौता गनुय पूिय सो को िानकारी सञ्चालक ससमसतलाई 
गराउने । 

४ पोखराच्स्थत रत्नमच्न्त्दर र वहमा गहृको सांरक्षर्, सम्िर्द्यन गरी उन्नत पर्यटकीर् स्थलको रुपमा 
चरर्िर्द् विकास गनय नेपाल ट्रष्टले तोकेको शतय मापदण्र् र पूिायिार विकासको मागयच्चर 
स्पष्ट हनुे गरी आिश्र्क गरुुर्ोिना तर्ार गरी नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्मा पठाउन गण्र्की 
प्रदेश सरकार, मखु्र्मन्त्री तथा मन्त्रीपररर्द को कार्ायलर्लाई लेखी पठाउने ।  

५ नेपाल ट्रष्टको मखु्र् मखु्र् स्थानमा रहेका अचल सम्पच्त्तको व्र्िसावर्क उपर्ोग गने विर्र्मा 
अििारर्ा सवहतको दीियकालीन सोच/अध्र्र्न गराउन परामशयदाताबाट असिकासिक 
व्र्ािसावर्क उपर्ोग गने अििारर्ा सवहतको दीियकालीन दृवष्टकोर् बमोच्िम अध्र्र्न 
गराउने । 

६ भिपरु सल्लािारीको िग्गाको सांरक्षर् गरी व्र्िसावर्क उपर्ोग गने गराउन 
परामशयदाताबाट प्रस्ताि बमोच्िमको व्र्ािसावर्क उपर्ोगको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न  
गराउने ।  

७ विविि विर्र्हरुमा सनम्नानसुार सनर्यर् गररर्ो । 

क) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्तको ितयमान अिस्थाका सम्बन्त्िमा विस्ततृ वििरर् खलेुको श्वतेपर 
िारी भैसकेको सन्त्दभयमा थप सम्पच्त्तको खोिविन प्रर्ास र सांरक्षर् गने गराउने 
विर्र्मा िनचेतना असभिवृर्द् गनय कम्तीमा २ िटा ितृ्तच्चर ट्रष्ट कोर्बाट खचय गने गरी 
सनमायर् तथा प्रसारर् गनय व्र्िस्थापनलाई स्िीकृसत ददने ।  

ख) सङ्गठन तथा व्र्िस्थापन सभेक्षर् सम्बन्त्िमा गदठत ससमसतले र्थाशीघ्र ससफाररस 
सवहतको प्रसतिदेन पेश गने । 

ग) काठमार्ौ प्लािाको समस्र्ा समािान सम्बन्त्िमा प्रचसलत कानून बमोच्िम अच्न्त्तम 
पटकको सूचना िारी गरी गहृ मन्त्रालर् र काठमार्ौँ महानगरपासलका समेतको 
सहर्ोग सलई काठमार्ौँ प्लािा खाली गराउने । 

ि) नेपाल ट्रष्ट कोर् लगानी कार्यविसि २०७७ र नेपाल ट्रष्टबाट सामदुावर्क/सांस्थागत 
विद्यालर्मा शैच्क्षक सहर्ोग (िारिचृ्त्त, िनशच्ि विकास र अन्त्र् शैच्क्षक पूिायिार) 
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सम्बन्त्िी कार्यविसि, २०७७ का मस्र्ौदाहरु आगामी बैठकमा िलफलका लासग प्रस्ततु 
गने । 

 

 

बैठक सां. 67 औां बैठक समसत 2078/03/24 

 
 

१ नेपाल ट्रष्टको सांरक्षक सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्बाट तोवकन ुभएका नेपाल सरकारका मन्त्री 
माननीर् िसन्त्त कुमार नमे्िाङ्गज्रू्को नेपाल ट्रष्ट सांचालक ससमसतको अध्र्क्षको च्िम्मेिारीका 
लासग हाददयक स्िागत गदै कार्यकाल सफलताको लासग शभुकामना व्र्ि गने सनर्यर्  
गरीर्ो ।  

2 प्रस्ताि भए बमोच्िमसाविक गोकरे्श्वर गा.वि.स. िर्ा नां 5 हाल गोकरे्श्वर नगरपासलका िर्ा 
नां 4 वक.नां. 12 क्षेरफल 29-12-0-3 रोपनी िग्गा मध्रे् 7-2-0-0 रोपनी िग्गा 
सरकारी दररेटको आिारमा  प्राविसिकबाट सनिायरर् भएको  िावर्यक भार्ा रकमरु 
37,05,000/-(सैसतस लाख पााँच हिार रुपैर्ा मार) का दरले 3 िर्य सनमायर् अिसि 
सवहत 30 िर्यका लासग गोकरे्श्वर नगरपासलकाबाट माग भए बमोच्िम "गोकर्य प्राथसमक 
अस्पताल" सांचालन गने प्रर्ोिनका लासग नगरपासलकासाँग सम्झौता गरी सलिमा ददन नेपाल 
सरकार समक्ष ससफाररस गने सनर्यर् गररर्ो । 

3 प्रस्ताि पेश भए बमोच्िम कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहेको सखेुत च्िल्ला लाटीकोइली 4च 
वक.नां. 1 को क्षेरफल 34-7-4.75 िग्गा मध्र्पच्िमाञ्चल विश्वविद्यालर्बाट मेसर्कल 
कलेि सांचालन गनय माग भएको सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्का सहसच्चिको 
सांर्ोिकत्िमा व्र्िस्थापनबाट अध्र्र्न कार्यदल गठन गरी सो  कार्यदलबाट प्रसतिेदन प्राप्त 
भएपसि अको बैठकमा पेश गने सनर्यर् गररर्ो । 

4 कमलादीच्स्थत िग्गाको सलि सम्बन्त्िमा भिन सनमायर् पिात प्राप्त हनु ेभार्ा रकमको ५०%-
५०%  का दरले दईु पक्षबीच िााँर्फााँर् हनु ेगरी २ पटक ससलबन्त्दी प्रस्ताि आह्वान गदाय 
समेत कुनै प्रस्ताि पेश हनु नआएकोले र्समा पनुरािलोकन गनय आिश्र्क देच्खएको हुाँदा 
प्रस्तावित विकल्प मध्रे् दोिो विकल्पको रुपमा सनमायर् पिात प्राप्त हनुे भार्ा रकमको 4०% 
स्िासमत्ििाला र बााँकी 6०% लगानीकतायले प्राप्त गने गरी टेण्र्र र्कुमेन्त्ट तर्ार गरी खलु्ला 
प्रसतस्पिायका आिारमा बोलपर आव्हान गने सनर्यर् गररर्ो । 
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5 काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां. 13 िाउनी च्स्थत प्ररेर्ाराज्र् लक्ष्मी देिी ससांहले उपर्ोग 
गदै आएको िरिग्गा खाली गनय समर् पाउाँ भनी पेश भएको सनिेदन सम्बन्त्िमा विद्यमान 
कोसभर्-१९ महामारी र अन्त्र् सााँस्कृसतक एि ् िासमयक मान्त्र्ताका कारर्ले िैकच्ल्पक 
िासस्थानको लासग िरिग्गा खोिी तथा सनमायर् कार्यमा वढलाई भएको कारर् िनाइ कररब 
१ िर्य थप अिसिका लासग माग सनिेदन प्राप्त भएको हुाँदा माग बमोच्िम बढीमा १(एक) िर्य 
समर्ािसि थप गररददने सनर्यर् गररर्ो ।  

६ नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् र गोकर्य फरेष्ट ररसोटय प्रा.सल. बीच समसत 2076/10/01 मा 
भएको सम्झौता र सो पूिय भएका  सम्झौतालाई मखु्र् मागय दशयक र आिार मानी परुक 
सम्झौता (Supplementary Agreement) को बुाँदा नां. 8.2 मा उल्लेच्खत प्राििान असनिार्य 
रुपमा परुा गने ससुनच्ित गरी गोकर्य फरेष्ट ररसोटय प्रा.सल.को समसत २०78/3/14 को 
परबाट Sub lease गने स्िीकृसत माग भइ आएकाले नेपाल ट्रष्ष्ट सनर्मािली, 
(सांशोिनसवहत)2065 को सनर्म 3 को उपसनर्म (2क) को उदे्दश्र् विपररत नहनुे गरी 
समसत 2076/10/01 मा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् र गोकर्य फरेष्ट ररसोटय प्रा.सल. बीच 
गोकर्य च्स्थत गोकर्य रािसनकुञ्जको  सलि अिसि थप सम्बन्त्िी सम्झौताको शतयको बुाँदा नां. 
१ मा तोवकएका पूिायिार सांरचना मार सनमायर् गने प्रर्ोिनाथय Sub lease गनय स्िीकृसत ददन े
सनर्यर् गररर्ो । 

७ विवििमा सनम्न बमोच्िम सनर्यर् गररर्ो । 

क) नेपाल ट्रष्ट कोर्मा मौज्दात रहेको रकमबाट असिकतम लाभ (ब्र्ाि) प्राप्त हनुे गरी 
कूल मौज्दातको कम्तीमा 50(पचास) प्रसतशत रकममा निट्ने गरी सरकारी बैंकको 
मदु्दती खातामा र बााँकी रकम नेपाल सरकारबाट मान्त्र्ता प्राप्त ‘क‘ िगयका िाच्र्ज्र् 
बैंकहरुबीच खलु्ला प्रसतस्पिाय गराई असिकतम व्र्ाि प्राप्त हनुे गरी मदु्दती खातामा 
रकम सरुच्क्षत राख्न ेसनर्यर् गररर्ो । 
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अनसूुची -९ 2078 आर्ाढको अन्त्त्र् सम्ममा प्राप्त भौसतक सांरचना समेत रहेका िग्गाको वििरर् 
 

 

सस.नां. च्िल्ला गा.पा/नगर िर्ा नां स्थान क्षेरफल 

(रोपनी) 
कैवफर्त 

1 काठमार्ौं नगर 3 महारािगञ्ज 1-7-0-1  

2 काठमार्ौं नगर 12 टेकु 19-12-0-0  

3 काठमार्ौं नगर 13 तहाचल 62-1-2-3  

4 काठमार्ौं नगर 31 कमलादी 8-1-0-0  

5 काठमार्ौं नगर 1 दरबारमागय 1-14-1-0  

6 काठमार्ौं नगर 2 लाच्िम्पाट 6-13-0-1  

7 काठमार्ौं नगर  गोकर्य 3971-0-3-
3 

 

8 काठमार्ौं नगर  गोकर्य 40-13-1-0  

9 काठमार्ौं नगर 2 फवपयङ्ग 68-12-0-0  

10 काठमार्ौं नगर 29 सामाखसुी 0-9-0-0 मोही कार्म 

11 काठमार्ौं नगर 29 सरदेिी मागय ठमेल 0-7-0-2  

12 कास्की नगर 6,7 रत्नमच्न्त्दर 174-4-2-0  

13 च्चतिन नगर 1 आाँपटारी 767-11-1-
1 

 

14 मकिानपरु नगर 10 भटूनदेिी 
मच्न्त्दर 

1-19-3-5  
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