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मन्तव्य
नेपालको अन्तरिम सं विधान, २०६३ को भािना अनुरुप स्िर्गीय िाजा िीिे न्र, िानी ऐश्वयय ि ननजको

परििािजनको दे हािसान हुुँदा ननजहरुको नाममा िहेको ि हक पुग्ने सम्पत्तिलाइ ट्रष्ट बनाई सो सम्पत्तिको व्यिस्थापन

ु े नेपाल ट्रष्ट अध्यादे श, २०६४ ि पनि नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ जािी भई नेपाल ट्रष्टको
र्गिी िाष्ट्रहीतमा उपयोर्ग र्गने हे तल
स्थापना भएको हो । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा २४ (१) बमोत्तजम ट्रष्टले प्रत्येक िर्य आफूले सम्पादन र्गिे को
मुख्य मुख्य काम, प्राप्त उपलब्धी, आम्दानी खर्य, दे त्तखएका समस्या ि सो समाधानका लानर्ग र्गरिएका उपायहरु ि प्राप्त
र्गिे का उपलत्तब्धहरु

समेविएको िावर्यक प्रनतिेदन तयाि र्गिी प्रकात्तशत र्गदै आइिहे को ि । सोही व्यिस्था अनुसाि

आनथयक िर्य २०७७।७८ को िावर्यक प्रनतिेदन तयाि र्गिी प्रकाशन र्गनय पाउुँदा मलाई अत्यन्त खुशी लार्गेको ि ।

ट्रष्टको सम्पत्ति सं िक्षण ि प्रिर्द्यन र्गिी आम्दानी बृवर्द् र्गने काययमा यस आनथयक िर्यमा पनन केवह सफलता

हानसल भएको ि । नेपाल ट्रष्टको स्िानमत्िमा दे शभि १२ त्तजल्लाका विनभन्न स्थानमा करिब २१,६३३ िोपनी जग्र्गा
प्राप्त भएको अनभले खबाि दे त्तखएको ि । 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
मुरातफय करिि रु. १.०२ अिय पुर्गेको ि । त्यसै र्गिी बैदेत्तशक मुरातफय अमेरिकी डलि १,५४,९२६.७७ ि स्िनलिंर्ग
पाउण्ड ५१,४२८.५३ पुर्गेको ि । साधािण शेयि तफय नविल बैं कको शेयि १०,६५,२०२

वकिा, होिल डेला

अन्नपूणक
य ो ३०,७२० वकिा ि िावष्ट्रय िात्तणज्य बैं क (तत्कालीन नेपाल औद्योनर्गक विकास ननर्गम) को ६,७५० वकिा

शेयि नेपाल ट्रष्टको स्िानमत्िमा िहेको ि । ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यािसावयक उपयोर्ग र्गने काययमा भने अपेक्षाकृत
सफलता प्राप्त र्गनय सवकएको िै न । नेपाल ट्रष्ट (दोश्रो सं शोधन) ननयमािली, २०६५ स्िीकृनत भए सुँर्गै ट्रष्टको व्याज

आम्दानीबाि ५० प्रनतशत सम्म िकम काययक्रम स्िीकृत र्गिी ट्रष्टको सम्पत्ति सं िक्षण एिं प्रिद्र्धन काययमा खर्य र्गनय
सवकने भएको ि । यसबाि िावर्यक बजेिको पिीमाण बढ्न र्गई थप काययक्रमको सञ्र्ालन र्गिी प्रर्गनतमा क्रमशः सुधाि
हुने अपेक्षा र्गिीएको ि ।
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति सं िक्षण ि विकासमा केही र् ुनौतीहरु पनन दे त्तखएका िन् । लामो अनुभि ि सं स्थार्गत

स्मिण िाख्ने दक्ष कमयर्ािी एिं प्राविनधक क्षेत्रका कमयर्ािी प्रानप्त ि नतनको स्थावयत्िसुँर्गै उत्प्रेिणा जर्गाई सम्पत्तिको
व्यिस्थापन र्गिी आय बृवर्द् र्गने उद्देश्य अनुरुप त्तशक्षा ि स्िास््य क्षेत्रमा लर्गानी र्गनुय पने दे त्तखन्ि । यसतफय ट्रष्टले

आर्गामी ददनमा ध्यान पुयायउदै जानु पनेि । यो प्रनतिेदनले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति ि काम काििाही बािे व्यिसावयकता,
पािदत्तशत
य ा ि जिाफदे वहता प्रिर्द्यन र्गनय सघाउ पुग्ने विश्वास नलएको िु ।
नेपाल ट्रष्टको स्िानमत्िमा आएका र्ल अर्ल सम्पत्तिको र्ीिकालपययन्त सं िक्षण ि सदुपयोर्ग र्गिी यस सं स्थाको
उद्देश्य प्रानप्तका लानर्ग सबैबाि सदै ि िर्नात्मक सहयोर्ग ि सुझाि प्राप्त हुने अपेक्षा र्गिे को िु । यस िावर्यक प्रनतिेदन

तयाि र्गनय ननिन्ति खविई यसको मस्यौदालाई पूणत
य ा ददन अथक परिश्रम र्गने ि यस काययमा सहयोर्ग पुयायउने सम्पूणय
कमयर्ािीहरुलाई हाददयक धन्यबाद ददन र्ाहन्िु । साथै नेपाल ट्रष्टको उद्देश्य प्राप्त र्गनय सबै सिकािी तथा ननजी क्षेत्रका
साथै सं घीय सिकाि,

प्रदे श सिकाि ि स्थानीय ननकायको सदै ि सहयोर्ग प्राप्त भइिहने आशा व्यक्त र्गदै आर्गामी

िर्यहरुमा समेत यस काययले ननिन्तिता पाउनेि भन्नेमा विश्वस्त िु ।
सिजु कुमाि िैद्य
काययकािी सत्तर्ि
नेपाल ट्रष्टको कायायलय

विषय - सूची
कार्यकारी साराांश........................................................................................................................................................... 3
१. पररचर् .................................................................................................................................................................. 5
१.१

पष्ृ ठभूमि .............................................................................................................................................................. 5

१.२

ट्रष्ट सम्बन्धी कानन
ू ी व्यिस्था ................................................................................................................................... 5

१.३

ट्रष्टको सम्पविको श्रोत ............................................................................................................................................. 6

१.४

ट्रष्टको सम्पविको उपयोग ......................................................................................................................................... 6

१.५

ट्रष्ट सञ्चालक समिततको गठन .................................................................................................................................. 7

१.६

ट्रष्ट सञ्चालक समिततको काि, कततव्य र अधधकार .......................................................................................................... 8

२. कार्ायलर्को वर्यमान अवस्था ........................................................................................................................................ 9
२.१

नेपाल ट्रष्ट कायातलयको िततिान अिस्था ....................................................................................................................... 9

२.२

प्रततिेदनको संरचना .............................................................................................................................................. 10

३. सम्पत्ति त्तववरण......................................................................................................................................................11
ट्रष्टको आ.ि. २०७७।७८ सम्िको चल अचल सम्पविको वििरण ........................................................................................ 11

३.१

३.१.१

नेपाल ट्रष्ट स्थापना हुँ दाका बखत आ.ब. २०६४।६५ िा प्राप्त चल अचल सम्पविको वििरण .......................................... 11

३.१.२

आ.ि. २०७७।७८ सम्िको प्राप्त चल अचल सम्पविको वििरण ............................................................................... 11

३.१.३

नेपाल ट्रष्टको स्िामित्ििा रहे का सम्पवि .......................................................................................................... 12

आ.ि. २०७७।७८ िा प्राप्त आम्दानीको वििरण ............................................................................................................. 13

३.२

३.२.१

अतिल्लो आ.ि. को बैंक िौज्दात जिम्िेिारी सरे को आम्दानी ................................................................................. 13

३.२.२

आ.ि. २०७७।७८ िा विमभन्न शीषतकबाट कोषिा प्राप्त आम्दानी ............................................................................. 13

३.३

आ.ि. २०७७।७८ सम्ििा बचत रहे को विदे शी िद्रातर्तको वििरण ....................................................................................... 14

३.४

आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्यिा कोषिा प्राप्त कल आम्दानी रकि ....................................................................................... 14

३.५

आ.ि. २०७७।७८ िा धरौटी शीषतकिा आय-व्यय वििरण .................................................................................................. 15

३.६

आ.ि. २०७७/७८ िा नेपाल सरकारबाट प्राप्त बिेट तथा खचतको वििरण............................................................................... 15

३.७

आ.ि. २०७७।७८ सम्िको बेरुिको अिस्था .................................................................................................................. 15

३.८

नेपाल ट्रष्ट संचालन तथा व्यिस्थापनिा हने खचत रकिको श्रोतहरु .................................................................................... 15

३.९

आ.ि. २०७७।७८ को लेखापरीक्षण .............................................................................................................................. 15

३.१०

आ.ि. २०७७।७८ को आय-व्यय वििरण .................................................................................................................. 16

३.११

आ.ि. २०७७।७८ सम्ििा प्राप्त भएको शेयरको वििरण ............................................................................................... 16

३.१२

अचल सम्पवि (िग्गा िमिन) तर्त ....................................................................................................................... 16

३.१३

आ.ि. २०७७।७८ सम्ििा प्राप्त िग्गा िमिनको जिल्लागत संक्षक्षप्त वििरण .................................................................... 17

३.१४

आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्यसम्ििा नेपाल ट्रष्टको स्िामित्ििा आइसकेको अचल (िग्गा िमिन) सम्पततको जिल्लागत पररिाणात्िक
वििरण ......................................................................................................................................................... 19

३.१५

नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पवि (िग्गा िमिन) उपयोग सम्बन्धी वििरणः ......................................................................... 19

1

४. आ.ब. २०७७/०७८ को उपलब्धि....................................................................................................................................21
४.१

सम्पाददत कायतहरु ................................................................................................................................................ 21

४.२

आ.ब. २०७७/७८ िा भएको सञ्चालक समितत बैठकको वििरण ......................................................................................... 22

४.३

आ.ि. २०७७/७८ को स्िीकृत िावषतक कायतक्रि (नेपाल सरकार तर्तको) र प्रगततको वििरण ......................................................... 22

४.४

आ.ि. २०७७।७८ को अिधधिा आइपरे का सिस्याहरु ....................................................................................................... 24
उपलब्धि, समस्र्ा, चन
ु ौर्ी र्था भावी कार्यर्ोजना .........................................................................................................25

५
५.१

५.२

उपलजव्धहरुः ....................................................................................................................................................... 25

५.१.१

नीततगत तथा कानूनी .................................................................................................................................. 25

५.१.२

सम्पवि प्राजप्त, संरक्षण र उपयोग .................................................................................................................... 25

सिस्या तथा चनौतीहरु ......................................................................................................................................... 26

५.२.१

नीततगत तथा काननी .................................................................................................................................. 26

५.२.२

सम्पवि प्राजप्त, संरक्षण र उपयोग तर्त ............................................................................................................. 26

५.२.३

अन्य ....................................................................................................................................................... 27

५.३

सिाधानका उपायहरुः ............................................................................................................................................ 27

५.४

भािी कायतयोिना ................................................................................................................................................. 28

५.४.१

सम्पवि खोिविन तथा प्रिधतनतर्तः .................................................................................................................. 28

५.४.२

सम्पवि संरक्षण तर्तः– ................................................................................................................................. 28

५.४.३

सम्पवि उपयोगतर्त ..................................................................................................................................... 28

५.४.४

व्यिस्थापकीय सधारतर्त ............................................................................................................................... 29

अनस
ु ूचीहरु ...............................................................................................................................................................31
अनसूची -१

नेपाल सरकारबाट स्िीकृत नेपाल ट्रष्टको कायातलयको संगठन संरचना ................................................................... 31

अनसूची -२

आ.ि. २०७७/७८ िा नेपाल ट्रष्टको कायातलय अन्तगतत कायतरत कितचारीहरुको वििरण ................................................. 32

अनसच
ू ी -३

आ.ि. २०७७/७८ िा स्िीकृत िावषतक कायतक्रि चाल र पुँि
ू ीगत .............................................................................. 35

अनसची -४

आ.ि. २०७७/७८ को आधथतक वििरण (चाल) .................................................................................................... 36

अनसूची -५

आ.ि. २०७७/७८ को आधथतक वििरण (पुँि
ू ीगत) ................................................................................................ 38

अनसची -६

नेपाल ट्रष्ट कोषको आ.ि. २०७७/७८ को आधथतक वििरण .................................................................................... 39

अनसूची -७

आ.ि. २०७७/७८ को धरौटीको वििीय वििरण ................................................................................................. 40

अनसूची -८

आ.ि. २०७७।७८ िा भएका सञ्चालक समिततका बैठकको वििरण ......................................................................... 41

अनसच
ू ी -९

2078 आषाढको अन्त्य सम्ििा प्राप्त भौततक संरचना सिेत रहे का िग्गाको वििरण ................................................ 61

अनसूची -१०

सिन सम्पवि खोिविन कायतक्रि सम्पन्न भएका जिल्लाहरु ............................................................................... 62

2

कार्यकारी साराांश
नेपाल ट्रष्टको स्थापना २०६४ साल मां ससर ६ गते अविच्छिन्न उत्तरासिकारिाला स्िशाससत सां स्थाको रुपमा
नेपाल ट्रष्ट अध्र्ादे श, २०६४ बमोच्िम भएको हो । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ समेत सोही बर्य िारी भर्ो। नेपाल ट्रष्टको
सां रक्षकमा सम्माननीर् प्रिानमन्त्री रहने व्र्िस्था ि । साथै ट्रष्टको सनरन्त्तर सञ्चालनका लासग नीसतगत तथा सनर्ायर्क
तहमा सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको अध्र्क्षतामा एक सञ्चालक ससमसत (िोर्य अफ ट्रवष्टि्) रहने व्र्िस्था
ि । ट्रष्टको गसतविसि सञ्चालन गने सनकार्को रुपमा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् रहे को ि ।
नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्ले गने मुख्र् कार्यहरुमा स्िगीर् रािा िीरे न्त्र र सनिको पररिारको नाममा रहे को िा
सनिहरुको हक पुग्ने सम्पच्त्तको खोिविन गने, त्र्स्ता सम्पच्त्तको स्िासमत्ि नेपाल ट्रष्टमा ग्रहर् गने/गराउने र सां रक्षर्
गने, सम्पच्त्तको उपर्ोग गरी आर् आियन गने र त्र्स्तो आर्बाट वपिसर्एका तथा दुगम
य मा रहेका सामाच्िक रुपमा
पिार्ी परे का िनताको च्शक्षा तथा स्िास््र्मा सहर्ोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने रहेको ि ।
नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्ले आ.ि. २०७७।७८ मा सम्पादन गरे का कार्यहरु, प्राप्त भएका उपलब्िी, कार्य
सां म्पादनमा दे च्खएका समस्र्ा तथा च ुनौती र सो समािानका उपार्हरु, भािी र्ोिना, ट्रष्टको आम्दानी खचय र नेपाल ट्रष्ट
सञ्चालक ससमसतले गरे का सनर्यर्हरु समेत समेटेर ऐनको दफा २४ (१) मा व्र्िस्था भए बमोच्िम र्ो िावर्यक प्रसतिेदन
तर्ार गररएको ि । र्स प्रसतिेदनमा प्रस्तुत गररएका आर्-व्र्र्, चल-अचल सम्पच्त्तको वििरर्, उपलच्ब्ि र त्र्ाांकहरु
आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र् सम्मको मार समेवटएको ि भने कार्ायलर्को सां गठन सां रचना, व्र्िस्थापन/सां चालन,
अिसर तथा च ुनौतीहरु र भािी र्ोिना लगार्तका विर्र्िस्तुहरु हाल सम्मको नै अिस्था र भोगाईका आिारमा प्रस्तुत
गररएको ि। प्रसतिेदन तर्ार गदाय सकेसम्म र्थाथय र िस्तुपरक हुनेगरी त्र्ाङ्क र िानकारी समेट्ने प्रर्ास गररएको
ि ।
आ.ब. २०७७।७८ सम्ममा नेपाल ट्रष्टको चल सम्पच्त्ततफय नगद रु. 1,02,64,19,948.08 पुगेको ि
भने िैदेच्शक मुरातफय अमेररकी र्लर($) 1,54,926.77 र स्टसलिंग पाउण्र् (£) 51,428.53 रहे को ि । र्सै गरी
शेर्रतफय नविल बैं कको 10,65,202 वकत्ता; होटल र्ेला अन्नपूर्क
य ो ३०,७२० वकत्ता र राविर् िाच्र्ज्र् बैं क
(तत्कालीन

नेपाल औद्योसगक विकास सनगम) को ६,७५० वकत्ता समेत गरी कूल 11,02,672

वकत्ता ट्रष्टको

स्िासमत्िमा रहे को ि । अचल सम्पच्त्त (िग्गा/िसमन) तफय नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा दे शको १२ च्िल्लामा २१,६३३
रोपनी १५ आना ० पैसा ० दाम िग्गा रहेको ि । विसभन्न स्थानहरुमा ऐसतहाससक र पुराताच्त्िक महत्िका भौसतक
सां रचना र सामानहरु

समेत रहेका िन् ।

नेपाल ट्रष्टले आफ्नो स्थापनाको चौिौँ

िर्यसम्म आइपुग्दा समच्ित उपलच्ब्ि हाससल गरे को ि । 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
बस्तुहरुलाई सां रक्षर् गने, व्र्ािसावर्क महत्िका िग्गाहरुलाई नर्ााँ सलि तथा भार्ामा लगाउने िस्ता सां रक्षर् र उपर्ोग
सम्बन्त्िी कार्य भइरहेको िन्त् भने चल-अचल सम्पच्त्त खोिविन कार्यलाई सनरन्त्तरता ददइएकोले सम्पच्त्त थवपदैं गएका
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िन् । त्र्सै गरी, ट्रष्टकोर्मा रहेको रकमलाई मुद्दती खातामा लगानी गरी सोबाट प्राप्त व्र्ािबाट सनर्मानुसार
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गने व्र्िस्था रहेको ि ।
नेपाल ट्रष्ट कोर्मा िम्मा भएको रकमलाई

ट्रष्टको उद्देश्र् अनुरुप च्शक्षा र स्िास््र् सम्बन्त्िी क्षेरमा कार्यविसि

तिुम
य ा गरी पररचालन गनुप
य ने अिस्था रहेको ि । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को आशर् बमोच्िम नेपाल ट्रष्टमा आउनुपने
विदे शच्स्थत हुन सक्ने सम्भावित सम्पच्त्त खोिविन गने कार्य झन्त्झवटलो र बढी खच्चयलो रहेको दे च्खन्त्ि । पर्ायप्त िोत
सािन र दक्ष िनशच्िको अभािमा

सम्पूर्य अचल सम्पसतको सां रक्षर् तथा सां रचनाहरुको ममयत सम्भार कार्य प्रभािकारी

हुन सकेको िै न साथै ट्रष्टको स्िासमत्िका सम्पूर्य िग्गाको सदुपर्ोग हुन नसकेको कारर् असतक्रमर्को खतरा िढे को ि
। नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका केही द्वैि स्िासमत्ि (मोही लागेका) का िग्गाको एकल स्िासमत्ि कार्म गने कार्य
च ुनौतीपूर्य रहे को ि । नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे का सम्पच्त्तको सां रक्षर् र सम्िर्द्यन तथा थप सम्पच्त्त खोिी कार्यको
लासग प्रचार प्रसार गरी आम सियसािारर्लाई पर्ायप्त िानकारी गराउनु पने अिस्था रहेको ि ।
उच्ल्लच्खत समस्र्ा तथा च ुनौतीहरुको सामना गनय नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्ले आिश्कतानुसार कार्यक्रम तिुम
य ा
गरी कार्ायन्त्िर्न गरररहे को ि र आगामी ददनमा समेत कार्य र्ोिना तिुम
य ा गरी कार्ायन्त्िर्न गदै लसगनेि । नेपाल
ट्रष्टको कार्ायलर्बाट सम्पच्त्त खोिविन कार्यलाई असभर्ानको रुपमा अच्ि िढाई िावर्यक कार्यक्रम अन्त्तगयत सिन रुपमा
सम्पच्त्त खोिविन असभर्ान कार्यक्रम सनरन्त्तर सञ्चालन हुाँदै आएको ि । सम्पच्त्त खोिविन कार्यमा प्रचार प्रसार तथा
आम सहभासगता िृवर्द् गनय नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ र नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ मा भएको सां शोिनले उच्चत
पुरस्कारको व्र्िस्था गरे को हुाँदा सोको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न गरी खोिविन कार्यलाई थप पररर्ाममुखी बनाउनु पने
अिस्था रहेको ि ।
नेपाल सरकारबाट र्स कार्ायलर्लाई विसनर्ोच्ित रकम र ट्रष्टकोर्बाट बढे बढाएको रकमको सनर्मानुसार
कार्यक्रम स्िीकृत गराई खचय गनय सक्ने रकमबाट समेत सम्पच्त्त सां रक्षर् र खोिविन कार्यलाई थप प्रभािकारी बनाउनु
पने आिश्र्कता रहे को ि । नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे का अचल सम्पच्त्तलाई थप आर् आियन हुनेगरी उपर्ोगमा
लग्ने ब्र्िस्था गनय सनरन्त्तर पहल गररनेि ।
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भाग -१

पररचर्
१. पररचर्
१.१

पृष्ठभूसम
नेपाल ट्रष्टको सञ्चालन र व्र्िस्थापनको लासग काठमार्ौँ उपत्र्कामा केच्न्त्रर् कार्ायलर् रहेको ि भने र्स

कार्ायलर् अन्त्तगयत काठमार्ौँको गोकर्य तथा नागािुन
य , नुिाकोटको थानससां ङ्ग, च्चतिनको ददर्ालो बङ्गला, मकिानपुर
हेटौँर्ाको काच्न्त्त इश्वरी गृह र कास्की पोखराको रत्न मच्न्त्दरमा गरी कुल ६ िटा इकाई कार्ायलर्हरु रहे का िन् ।
नेपाल ट्रष्टको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्त्िमा व्र्िस्था गनय बनेको अध्र्ादे श, २०६४ बमोच्िम वि.सां . २०६४
साल मां ससर ६ गते नेपाल ट्रष्टको स्थापना भएको हो । सोही बर्य नै नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ र र्सपसि नेपाल ट्रष्ट
सनर्मािली, २०६५ लागु 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 सां शोिन भएको ि भने नेपाल
ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ समेत समसत २०७६।६।२७

र

२०७८।२।३१ मा गरी दुई पटक सां शोिन भई

कार्ायन्त्िर्नमा आएको ि ।
१.२

ट्रष्ट सम्बन्त्िी कानूनी व्र्िस्था
नेपालको अन्त्तररम सां वििान, २०६३ को िारा १५९ को उपिारा १ को ममयलाई आत्मसात गरी नेपाल ट्रष्ट

अध्र्ादे श 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 गरे को िः

1. रािा िीरे न्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुको पररिारको नाममा रहे को सम्पच्त्त र्ो ऐन प्रारम्भ भएपसि व्र्िस्थापन र
सञ्चालन गरी रािवहतमा प्रर्ोग गनय नेपाल ट्रष्ट नामको एक ट्रष्ट स्थापना हुनेि ।
स्पष्टीकरर्ः र्स ऐनको प्रर्ोिनका लासग “पररिार” भन्नाले रािा िीरे न्त्र र रानी ऐश्वर्यका िेठा िोरा दीपेन्त्र शाह
र कान्त्िा िोरा सनरािन शाहलाई सम्झनु पिय ।

2. ट्रष्ट एक अविच्छिन्न उत्तरासिकारिाला स्िशाससत र सङ्गदठत सां स्था हुनि
े ।
3. ट्रष्टले व्र्च्ि सरह चल अचल सम्पच्त्त प्राप्त गनय, भोगचलन गनय, िेचविखन गनय िा अन्त्र् कुनै वकससमले
व्र्िस्थापन गनय सक्नेि ।

4. ट्रष्टले व्र्च्ि सरह नासलस उिुर गनय सक्नेि र ट्रष्ट उपर पसन सोही नामबाट नासलस उिुर 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 हुनेि र त्र्स्तो िाप ससमसतले सनिायरर् गरे बमोच्िम हुनेि ।
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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

गरे को ि । स्िगीर् रािा िीरे न्त्र, स्िगीर् रानी ऐश्वर्य र सनिहरुको पररिारको दे हािसान हुाँदाका बखत सनिहरुको
नाममा रहेको सम्पच्त्तमध्र्े नेपाल सरकार, मच्न्त्रपररर्द्ले नेपाल ट्रष्टमा ल्र्ाउने भनी सनर्यर् गरी ददएको सम्पच्त्त र स्िगीर्
रािा िीरे न्त्र, स्िगीर् रानी ऐश्वर्य र सनिहरुको पररिारको हक पुगेको कारर्ले प्राप्त भएका सम्पच्त्त ट्रष्ट अन्त्तगयत आएका
िन् र आउने क्रममा पसन रहेका िन् । र्स बाहेक उि ऐनको उद्देश्र् पूरा गनय नेपाल सरकारले ट्रष्टलाई समर्
समर्मा उपलव्ि गराउने सम्पच्त्त र विदे शी सरकार िा अन्त्र् कुनै स्िदे शी िा विदे शी सां स्था िा व्र्च्िबाट प्राप्त हुन
सक्ने सम्पच्त्त पसन नेपाल ट्रष्टमा रहने कानूनी व्र्िस्था रहेको ि । ट्रष्टमा हालसम्म प्राप्त सम्पच्त्तको प्रकृसत र िोत हे दाय
ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्र् (क), (ख) र (ग) बमोच्िमका सम्पच्त्त मार नेपाल ट्रष्टको नाममा कार्म
हुन आएका िन् ।
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ मा ट्रष्टको सम्पच्त्त सम्बन्त्िमा भएको कानूनी व्र्िस्था दे हार् बमोच्िम
उल्लेख गररएको ि ।
नेपाल सरकारले राविर्करर् गरी िु ट्टै व्र्िस्था गरे कोमा बाहे क ट्रष्टमा दे हार्को सम्पच्त्त रहनेि ।
(क) रािा िीरे न्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुका पररिारको दे हिसान हुाँदाका िखत सनिहरुको नाममा रहेको सम्पच्त्त ट्रष्ट
अन्त्तगयत ल्र्ाउने भनी नेपाल सरकार, मच्न्त्रपररर्द्ले सनर्यर् गरे को सम्पच्त्त,
(ख) खण्र् (क) बमोच्िमको सम्पच्त्तबाट बढे बढाएको िा त्र्स्तो सम्पच्त्त िापत र्ो ऐन प्रारम्भ हुन ु भन्त्दा अच्ि प्राप्त
भएको िा र्ो ऐन प्रारम्भ भएपसि प्राप्त हुने सम्पच्त्त,
(ग) रािा िीरे न्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुका पररिारलाई कुनै वकससमले प्राप्त भएको िा हुन सक्ने िा सनिहरुको हक
पुगेको िा पुग्न सक्ने िा सनिहरुको हक पुगेको िा पुग्ने अरु कसै को नाममा राच्खएको िा बेनामी सम्पच्त्त,
(ि) खण्र् (क), (ख) िा (ग) मा लेच्खए बाहे क रािा िीरे न्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुका पररिारलाई र्ो ऐन प्रारम्भ
भएपसि प्राप्त हुन सक्ने अन्त्र् कुनै सम्पच्त्त,
(ङ) नेपाल सरकारले समर् समर्मा उपलब्ि गराएको अन्त्र् सम्पच्त्त,
(च) विदे शी सरकार िा कुनै स्िदे शी िा विदे शी व्र्च्ि िा सां स्थाबाट प्राप्त सम्पच्त्त ।
१.४

ट्रष्टको सम्पच्त्तको उपर्ोग
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ ले ट्रष्टको सम्पच्त्तको प्रर्ोग सम्बन्त्िमा समेत स्पष्ट मागय सनदे शन गरे को

ि । सो दफामा भएको कानूनी व्र्िस्था दे हार् बमोच्िम रहे को िः

(1) ट्रष्टको सम्पच्त्त व्र्ापक र सिोत्तम साियिसनक लाभ हुने गरी रािवहतमा प्रर्ोग हुनेि ।
(2) उपदफा (१) को सियसामान्त्र्तामा प्रसतकूल नहुने गरी ट्रष्टको सम्पच्त्त दे हार्को कार्यमा प्रर्ोग गनय
सवकनेि ।
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(क) विद्यालर्, महाविद्यालर्, विश्वविद्यालर् िस्ता शैच्क्षक तथा प्राच्िक सां स्थाहरु खर्ा गरी सञ्चालन गनय िा
त्र्स्तो सां स्था स्थापना गनय अनुदान प्रदान गने ।
(क१)

राविर् वहत अनुकूल तथा टिलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीर् र व्र्िसावर्क कार्य सां चालन गनय ।

(ख)

अस्पताल िा स्िास््र् चौकी िस्ता साियिसनक प्रर्ोिनका च्चवकत्सालर् खर्ा गरी तोवकए बमोच्िम
सञ्चालन गनय ।

(३) ट्रष्टको सम्पच्त्तको सम्िर्द्यन, सां रक्षर् र र्सको आर्आियनका लासग ससमसतले तोवकए बमोच्िमको कार्यक्रम
सञ्चालन गनेि ।
(क) उपदफा (ि) बमोच्िम कार्यक्रम सां चालन गदाय ससमसतले ट्रष्टको सम्पच्त्त कुनै व्र्च्ि िा सां स्थालाई ट्रष्टको
ससफाररसमा नेपाल सरकारले तोकेको अिसिको लासग सलिमा ददन सक्नेि ।
(ख) उपदफा (३क) मा िुनसुकै कुरा लेच्खएको भएता पसन अिसि तोकी सलिमा ददइएको सम्पच्त्तको उपभोग
ाँ ी लगानी सवहत विद्यमान सां रचनालाई ममयत सम्भार गरी सञ्चालन गनय चाहेमा र सोबाट
गने पक्षले थप पूि
ट्रष्टलाई थप आसथयक लाभ हुने सुसनच्ित भएमा त्र्स्तो अिसि समाप्त हुन ु अगािै आिश्र्कता अनुसार ट्रष्टको
ससफाररसमा नेपाल सरकारले सलिको अिसि थप गनय सक्नेि । तर त्र्सरी थप गररने सलि अिसि शुरु सलि
भन्त्दा बढी हुने िै न ।

(४) ससमसतले र्स दफा बमोच्िम कार्यक्रम सञ्चालन गदाय नेपाल सरकारको र्ोिना तथा नीसत प्रसतकूल नहुने गरी
सम्बच्न्त्ित मन्त्रालर् िा सनकार्साँग सनकटतम समन्त्िर् कार्म राख्नु पनेि ।
नेपाल ट्रष्टमा हालसम्म प्राप्त भएका सम्पच्त्तलाई उपरोि बमोच्िम व्र्िस्थापन गरी

राि वहतमा प्रर्ोग गने

उद्देश्र् पूसतयका लासग सम्पच्त्तको सम्िर्द्यन, सां रक्षर् र आर् आियनमा लगाउने कार्यलाई प्राथसमकता ददनु पने भएकाले
ट्रष्टको वक्रर्ाकलाप र्सै तफय केच्न्त्रत रहे को ि ।
१.५

ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतको गठन
सम्माननीर् प्रिानमन्त्री नेपाल ट्रष्टको सां रक्षक हुने ब्र्िस्था नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ ले गरे को ि । सां रक्षकले

र्स ऐनको उद्देश्र् प्राप्त गनय सञ्चालक ससमसतलाई समर् समर्मा आिश्र्क सनदे शन ददन सक्ने प्राििान समेत सो ऐनमा
रहेको ि ।र्सै गरी, नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (१) ले ट्रष्टको सम्पच्त्त व्र्िस्थापन र सां रक्षर्
गरी ट्रष्ट सञ्चालन गनय दे हार् बमोच्िमको ट्रष्ट सञ्चालक ससमसत रहने व्र्िस्था गरे को ि ।
प्रिानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री

अध्र्क्ष

प्रिानमन्त्री तथा मच्न्त्रपररर्द्को कार्ायलर्को सम्बच्न्त्ित क्षेर हे ने सच्चि

सदस्र्

ग)

कार्यकारी सच्चि, नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्

सदस्र्

ि)

नेपाल सरकारले सनर्ुि गरे का िा तोकेका एकिना मवहला सवहत तीन िना व्र्च्ि

सदस्र्

क)
ख)

ङ)

नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को सहसच्चि
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सदस्र् सच्चि

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 गरे को ि । र्स अनुसार ट्रष्टको सम्पच्त्तको समुच्चत व्र्िस्थापन र आर् आियनका लासग नीसतगत
व्र्िस्था गने, ऐनको उद्देश्र् प्राप्त गनय आिश्र्क सनर्यर्हरु गने, कार्यक्रम स्िीकृत गने, आिश्र्क सनदे च्शका एिां
कार्यविसि िारी गने िस्ता कार्य समेत ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतले गदै आएको ि । सञ्चालक ससमसतको मुख्र् काम, कतयव्र्
र असिकारका सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (१) ले गरे को कानूनी व्र्िस्था दे हार्
बमोच्िम रहे को िः
(क) ट्रष्टको सम्पच्त्तको समुच्चत व्र्िस्थापन गरी र्सको सां भार र सां रक्षर् गने,
(ख) रािा िीरे न्त्र, रानी ऐश्वर्य र सनिहरुका पररिारको ऐनको दफा ४ बमोच्िम ट्रष्टमा रहनु पने सम्पच्त्तको नेपाल
सभर िा नेपाल बावहर खोि तलास गने, त्र्सको िास्तविक च्स्थसत पत्ता लगाई र्थाथय वििरर् सवहतको असभलेख
राख्ने,
(ग) ट्रष्टको स्िासमत्िमा आउनु पने ऐनको दफा ४ बमोच्िमको सम्पच्त्त ट्रष्टको नाममा नामसारी, दाखेल खारे ि
गराई ट्रष्टको हक सुरक्षर् गने,
(ि) ट्रष्टको सम्पच्त्त ऐनको दफा ५ बमोच्िम रािवहतमा प्रर्ोग गने ,
(ङ) ट्रष्टको सम्पच्त्त र्स ऐनको उद्देश्र् पूरा गनय आर् आियन हुने कार्यमा लगानी गने ,
(च) तोवकए बमोच्िमका अन्त्र् काम गने िा गराउने ।
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भाग - २

ितयमान अिस्था
२. कार्ायलर्को ितयमान अिस्था
२.१

नेपाल ट्रष्ट कार्ायलर्को ितयमान अिस्था
(क)

नेपाल ट्रष्टको सञ्चालन 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 िन् ।इकाई कार्ायलर्हरु काठमार्ौंको गोकर्य तथा नागािुन
य , नुिाकोटको थानससां ग, च्चतिनको
ददर्ालो बां गला, हेटौंर्ाको काच्न्त्त इश्वरीगृह र कास्की पोखराको रत्न मच्न्त्दरमा रहे का िन् ।

(ख)

नेपाल ट्रष्टको सञ्चालन र व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा विसभन्न कानून कार्ायन्त्िर्नमा रहे का िन् । नेपालको
अन्त्तररम सां वििान, २०६३ ले नेपाल ट्रष्ट स्थापनाको मागय प्रसस्त गरे पिात् िारी भएका नेपाल ट्रष्ट
अध्र्ादे श, २०६४ र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ मुख्र् कानूनी आिार रहेका िन् । साथै, सनिामती
सेिा ऐन, २०४९ तथा साियिसनक खररद ऐन, २०६३ नेपाल ट्रष्ट तथा र्स कार्ायलर् सां चालन
सम्बन्त्िी थप कानूनी आिार हुन ् ।
र्सै गरी साियिसनक खररद सनर्मािली, २०६४, नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५, सम्पच्त्त
अिलोकन शुल्क 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 सां चालन, व्र्िस्थापन र कार्य प्रवक्रर्ामा थप आिार प्रदान
गरे का िन् ।
(ग)

नेपाल ट्रष्टको केन्त्रीर् कार्ायलर्मा नेपाल सरकारको विच्शष्ट िे र्ीका कार्यकारी सच्चि सवहत िम्मा
२९ िना कमयचारीहरुको स्िीकृत दरिन्त्दी रहे को ि । र्समा रािपरावङ्कत असिकृत स्तरका १२ र
रािपर अनवङ्कत स्तरका १७ िनाको दरिन्त्दी ि । र्सै गरी नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् अन्त्तगयत रहेका
विसभन्न ६ िटा स्थानका इकाई कार्ायलर्हरुमा कूल ३९ िटा दरिन्त्दीमा कमयचारीहरु कार्यरत
िन् । साथै नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतमा नेपाल सरकारले तोकेका तीन िना सदस्र्हरु पूर्क
य ालीन
कार्य गने गरी कार्यरत रहेका िन् । र्स कार्ायलर्को सां गठन सां रचना अनुसूची १ मा प्रस्तुत गररएको
ि । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को उद्देश्र् पररपूसतयका लासग आ.ि. २०७७।७८ को अिसिमा नेपाल
ट्रष्टको कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरर् अनुसूची २ मा प्रस्तुत गररएको ि ।

(ि)

नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को सञ्चालन र व्र्िस्थापनसां ग सम्बच्न्त्ित रही कार्ायलर्को गसतविसिको सनरन्त्तर
िानकारी गराउन तथा ट्रष्टले िारी गनुप
य ने सूचना र र्स कार्ायलर्मा आएका गुनासाहरु सुनी उच्चत
व्र्िस्थापन गनय एक/एक िना क्रमशः प्रबिा, सूचना असिकारी र गुनासो सुन्ने असिकारी तोवकएको
ि ।
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२.२

प्रसतिेदनको सां रचना
नेपाल ट्रष्ट र नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् सम्बन्त्िी िानकारी ददने र्स प्रसतिेदनमा ६ भाग र १०
अनुसूचीहरु समािेश गररएका िन् । भाग १ मा नेपाल ट्रष्टको सां च्क्षप्त 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, च ुनौती तथा भािी कार्यर्ोिना रहे को ि भने भाग ६ मा सनष्कर्य समािेश गररएको ि ।
त्र्स्तै अनुसूचीहरुमा कार्ायलर्को सां गठन सां रचना, दरबन्त्दी तथा कमयचारी वििरर् समेतका विर्र्हरु,
ट्रष्टको स्िासमत्िमा आएका चलअचल सम्पच्त्तहरुको विस्तृत वििरर्, आ.ि. २०७७।७८ को िावर्यक आर्व्र्र्
वििरर्, बावर्यक कार्यक्रम तथा प्रगसत वििरर्हरु समािेश गररएका िन् ।

10

भाग-३

सम्पच्त्त वििरर्
३. सम्पच्त्त वििरर्
३.१

ट्रष्टको आ.ि. २०७७।७८ सम्मको चल अचल सम्पच्त्तको वििरर्
नेपाल ट्रष्ट स्थापना भएदे च्ख हालसम्म ट्रष्टबाट भएका कार्यक्रम, गसतविसि र वक्रर्ाकलापबाट चल तथा अचल

सम्पच्त्तहरु प्राप्त हुने क्रम िारी नै रहेको ि भने अको तफय प्राप्त सम्पच्त्तको पररचालनबाट आर् आियन गरी ट्रष्टकोर्
बृवर्द् हुाँदै गइरहेको ि । ट्रष्ट स्थापनाकाल दे च्ख आ.ि.२०७७।७८ सम्म चल अचल सम्पच्त्त प्रासप्त र उपर्ोगबाट
आम्दानीमा भएको बृवर्द्को वििरर् दे हार् बमोच्िम रहे को ि ।
३.१.१ नेपाल ट्रष्ट स्थापना हुाँदाका बखत आ.ब. २०६४।६५ मा प्राप्त चल अचल सम्पच्त्तको वििरर्
सस.नां.

शीर्यक

एकाई

आ.ब. २०६४।६५

१

रकम

रु.

२

शेर्र

वकत्ता

४७,७००।-

३

िग्गा

रोपनी

८३६

(स्थापना

कालमा)

२५,००,०००।–

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

शीर्यक

एकाई

१

नेपाली मुरा

२

स्टसलिंग

रु.
£

३

अमेररकी

$

४

नविल बैंकको

५

आ.ि. २०७५।७६
मा प्राप्त

आ.ि.

२०७६।७७ मा
प्राप्त

आ.ि.

आ.ि.

२०७६।७७

२०७७।७८

सम्मको िम्मा

मा प्राप्त

आ.ि. २०७७।78
सम्मको िम्मा

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

837.68 (ब्र्ाि)

626.56(ब्र्ाि)

50,751.15

६७७.३८

51,428.53

4,261.11(ब्र्ाि)

4,671.48

1,50,110.34

४,८१६.४३

1,54,926.77

वकत्ता

57,133 (बोनस)

191189

7,97,307

२,६७,८९५

10,65,202

राविर्

वकत्ता

-

-

6,750

-

6,750

६

होटल र्ेला

वकत्ता

-

-

30,720

-

30,720

७

िग्गा

रोपनी

७०–९–१–३

०

२१,६३३–१५–०–०

-

२१,६३३–१५–०–०

पाउण्र्
र्लर
शेर्र

िाच्र्ज्र् िैंक
अन्नपूर्य

(ब्र्ाि)

(बोनस)

11

(ब्र्ाि)
(ब्र्ाि)

(बोनस)

३.१.३ नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका सम्पच्त्त
नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा नगद, शेर्र र अचल सम्पच्त्त गरर ३ प्रकारका दे हार् बमोच्िमका सम्पच्त्तहरु रहेका
िन् ।
नगद तफय
नेपाल ट्रष्टको स्थापना दे च्ख आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र् सम्ममा आइपुग्दा नेपाली मुरातफय रु.
1,02,64,19,948.08 तथा िैदेच्शक मुरातफय स्टसलिंग पाउण्र् 51,428.53 र अमेररकी र्लर 1,54,926.77
ट्रष्टकोर्मा िम्मा हुन आएको ि । विदे शी मुरालाई नेपाली विसनमर् दरमा रुपान्त्तरर् गरी विसभन्न मुराहरुको आर्तन
तलको पाईचाटयमा प्रस्तुत गररएको ि ।
आ.ि. २०७७/७८ सम्ममा ट्रष्टकोर्मा मौज्दात सच्ञ्चसत (िैदेच्शक मुराको ने.रा. बैं कको २०७९/०१/२६ को खररद दरलाई आिार मान्त्दा)

नेपाली मुरा
स्टसलयङ्ग पाउण्र्
अमेररकी र्लर

शेर्र तफय
आसथयक बर्य २०७४।७५ मा नसबल बैं कको कूल शेर्र ४,७६,१११ वकत्ता रहे कोमा आ.ि. २०७५।७६ मा
सो बैकबाट बोनस बापत ५७,१३३ वकत्ता प्राप्त भएको र पुनः आ.ि. २०७६।७७ मा बोनस बापत नै १,९१,१८९
वकत्ता प्राप्त भई उि आ. ि. को अन्त्त्र्सम्ममा 7,97,307 वकत्ता पुगेको ि । आ.ि. २०७७/७८ मा प्राप्त बोनस
२,६७,८९५ वकत्ता सवहत र्स आ.ि.को अन्त्त्र्सम्म आइपुग्दा नसबल बैं कको कुल 10,65,202 वकत्ता शेर्र भएको
ि भने होटे ल र्ेला अन्नपूर्क
य ो शेर्र ३०,७२० वकत्ता र राविर् िाच्र्ज्र् बैं कको शेर्र

६,७५० वकत्ता नेपाल ट्रष्टको

स्िासमत्िमा रहेको ि । शेर्रहरुको वििरर् नेपाल ट्रष्टको नाममा अभौसतक (सर्म्र्ाट) खाता खोली सुरच्क्षत गररएका
िन् ।
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िग्गा िसमन तफय
नेपाल ट्रष्टको स्थापना भएपसि आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र्सम्ममा दे शको 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 सां केत नक्सा अनुसूच्च 10 मा समािेश गररएको ि ।

३.२

आ.ि. २०७७।७८ मा प्राप्त आम्दानीको वििरर्

३.२.१ अच्िल्लो आ.ि. को बैंक मौज्दात च्िम्मेिारी सरे को आम्दानी

सस.नां.

वििरर्

पररमार्

१

नेपाली रुपैर्ा

87,38,36,907.92

२

स्टसलिंग पाउण्र्(£)

50,751.15

िम्मा रकम ने. रु. मा

कैवफर्त

87,38,36,907.92
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

४

विविि आम्दानी

५

िैदेच्शक मुरा (स्टसलिंग पाउण्र्) को सनक्षेपबाट प्राप्त

10,51,131.84
91,077.00
1,02,609.52

व्र्ाि 677.38

2079/01/26 को राि बैंकको
खररददर लाई आिारमान्त्दा १(£)=
रु. १५१.४८

६

िैदेच्शक मुरा (अमेररकी र्लर) को सनक्षेपबाट प्राप्त

५,९१,३१३.११

7

गत विगतको पेश्की बााँकी

2,95,000.00

८

भ ुिानी हुन बााँकी चेक

व्र्ाि 4816.43

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

5,670.00
िम्मा

रु. 15,84,53,343.80
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आ.ि. २०७७/७८ को आम्दानी

100000000
90000000

५५%

80000000

४४%

70000000
60000000

50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

१%
घर भाडा र

बैंक ब्याज

लिजको

शेयर िाभाांश

आम्दानी

३.३

विविध

आम्दानी

आम्दानी

0.37%

0.06%

0.05%

०.18% ०.0035%

ब्याज(स्टलििंग ब्याज(अमेररकी पेश्की बााँकी
पाउण्ड)

डिर)

भुक्तानी हुन
बााँकी चेक

आ.ि. २०७७।७८ सम्ममा बचत रहेको विदे शी मुरातफयको वििरर्

ट्रष्टको स्िासमत्िमा आएका िैदेच्शक मुराहरु दे हार् िमोच्िम िैदेच्शक मुरामा नै खाता खोली बचत गने गररएको ि ।
मुरा (वििरर्)

आ.ि.

आ.ि.

आ.ि.

आ.ि.

आ.ि.

२०७५।७६ को

२०७६।७७ को

२०७६।७७ को

२०७७/७८

२०७७/७८

कैवफर्त

अन्त्त्र्मा िम्मा

ब्र्ाि

अन्त्त्र्मा िम्मा

को व्र्ाि

को अन्त्त्र्मा
िम्मा

स्टसलिंग

50,124.59

626.56

50,751.15

677.38

51,428.53

रा.बा. बैंकमा

अमेररकी

1,45,438.86

4,671.48

1,50,110.34

4,816.43

1,54,926.77

रा.बा. बैंकमा

पाउण्र्(£)

र्लर($)

रहेको ।

रहेको ।

आ.ि. २०७७।७८ को अन्त्त्र्मा कोर्मा प्राप्त कुल आम्दानी रकम

३.४
क्र.सां .

वििरर्

रकम रु.

कैवफर्त

1

अच्िल्लो आ.ि. को बैंक मौज्दात च्िम्मेिारी सारे को

89,99,53,738.6

खण्र् 3.2.1 बाट

2

आ.ि. २०७७/७८ मा विसभन्न च्शर्यकबाट कोर्मा प्राप्त

15,84,53,343.8

खण्र् 3.2.2 बाट

(िैदेच्शक मुराको ने.रु. मा रुपान्त्तरर् सवहत)

आम्दानी रकम (िैदेच्शक मुराको ने.रु. मा रुपान्त्तरर् सवहत)
िम्मा रु.

14

1,05,84,07,082.4

३.५

आ.ि. २०७७।७८ मा िरौटी शीर्यकमा आर्-व्र्र् वििरर्

क्र.सां .

अच्िल्लो आ.ि. २०७६/७७ को

आ.ि. २०७७/७८ मा

आ.ि. २०७७/७८ मा

आ.ि. २०७७/७८ को

िरौटी (अ.ल्र्ा.)

प्राप्त रकम (रु.)

वफताय रकम (रु.)

अन्त्त्र्मा िरौटी बााँकी
(रु.)

१

३.६

6,18,320.00

0.00

0.00

6,18,320.00

आ.ि. २०७७/७८ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त बिेट तथा खचयको वििरर्
वििरर्/ब.उ.शी.नां .

स्िीकृत िावर्यक बिेट (रु.)

सनकासा (रु.)

खचय (रु.)

ाँ ीगत खचय तफय/
पूि

8,00,000.00

7,74,264.00

7,74,264.00

चालु खचय तफय/

४,७८,४६,४९०.00

4,13,74,414.77

4,13,74,414.77

301030114

30103011३

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 सां रक्षर् तथा उपर्ोग गने सम्बच्न्त्ि विविि कार्यक्रमहरु सां चालन
गररएका िन्त् ।
३.७

आ.ि. २०७७।७८ सम्मको बेरुिुको अिस्था
वििरर्

रकम (रु.)

बेरुिु (अ.ल्र्ा.)

५,६६,८२,४३८.५९

बेरुिु फर्छ्यौट

४९,९४,०३६0.00

कूल बााँकी बेरुिु

५,१६,८८,४०२.५९

३.८

कैवफर्त
केही बेरुिु भार्ा असुलीसाँग सम्बच्न्त्ित रहेको र

अदालतमा मुद्दा सबचारसिन रहेकोले फैसला पसि
एवकन हुने ।

नेपाल ट्रष्ट सां चालन तथा व्र्िस्थापनमा हुने खचय रकमको िोतहरु
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा २२ (१) अनुसार ट्रष्टको प्रशाससनक खचयका लासग आिश्र्क रकम नेपाल

सरकारको बिेट माफयत विसनर्ोिन हुाँदै आएको ि । नेपाल सरकारबाट विसनर्ोच्ित रकमबाट ट्रष्टको प्रशाससनक खचय
नपुग हुने दे च्खएमा सञ्चालक ससमसतले ट्रष्टको मूल सम्पच्त्तबाट बढे बढाएको रकमबाट प्रशाससनक खचय गनय सक्ने कानूनी
व्र्िस्था रहको ि । नेपाल ट्रष्ट (पवहलो सां शोिन) सनर्मािली, २०७६ अनुसार कोर्मा िम्मा भएको रकममध्र्े ट्रष्टको
सम्पच्त्तबाट बढे बढाएको रकमको िावर्यक पचास प्रसतशतसम्म नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतले र सोभन्त्दा बढी रकम
नेपाल सरकारको पूि य स्िीकृसत सलई ट्रष्टको सम्पच्त्तको सां रक्षर्, 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 ।
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३.१०

आ.ि. २०७७।७८ को आर्-व्र्र् वििरर्
नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को आ.ि. २०७७।७८ को आर्-व्र्र्मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त

चालु खचय र

पूांिीगत खचयको आर्-व्र्र् तथा ट्रष्ट कोर् तफयको आर्-व्र्र् वििरर्को अच्न्त्तम ले खापरीक्षर् महालेखा परीक्षकको
कार्ायलर्बाट सम्पन्न भएको ि । आ.ि. २०७७।७८ मा स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रम अनुसूची-३, चालु खचय सम्बन्त्िी
वििरर् अनुसूची-४, पूाँिीगत खचय सम्बन्त्िी वििरर् अनुसूची-५, नेपाल ट्रष्ट कोर् तफयको आर् व्र्र् वििरर् अनुसूची-६
तथा िरौटी तफयको वििरर् अनुसूची ७ मा सां लग्न 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

ि

।

ाँ ीगततफय
पूि

ब.उ.शी.नां.

३०१०३०११४ मा रु. 8,00,000 विसनर्ोिन भएकोमा रु. 7,74,264.00 खचय भएको ि । चालु 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 विस्तृत वििरर् अनुसूची ४ र अनुसूची ५
मा सां लग्न गररएको ि ।
३.११
क्र.सां

१

आ.ि. २०७७।७८ सम्ममा प्राप्त भएको शेर्रको वििरर्
सां स्थाको
नाम

नसबल बैं क

आ.ि.२०७४/७५

आ.ि.२०७५/

वकत्ता

बोनस शेर्र

सम्मको शेर्र

७६ मा प्राप्त

आ.ि.२०७६

/७७ मा प्राप्त

२०७६/७७ सम्म
कुल शेर्र वकत्ता

बोनस शेर्र

वकत्ता

आ.ि.

२०७७/७८

मा प्राप्त

आ.ि. २०७७/७८

सम्ममा कुल सेर्र वकत्ता
सां ख्र्ा

िोनस

वकत्ता

40,695

57,133

1,91,189

7,97,307

2,67,895

10,65,202

30,720

-

-

-

30,720

6,750

-

-

-

6,750

सलसमटे र्
२

होटल
र्े ला
अन्नपूर्य

३

राविर्
िाच्र्ज्र्
बैं क

३.१२

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

१५–०–० रोपनी िग्गा नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा आइसकेको ि । प्राप्त केही िग्गाहरुमा ऐसतहाससक तथा ब्र्िसार्ीक
महत्िका भौसतक सां रचनाहरु समेत रहे का िन् । भौसतक सां रचना सवहत रहे का िग्गाहरुको वििरर् अनुसूची -9 मा
दे खाइएको

ि

भने

आ.ि.

२०७७/७८

सम्ममा

सिन

रुपमा

सम्पत्ती

च्िल्लाहरुसवहतको सां केत नक्सा अनुसूच्च 10 मा समािेश गररएको ि ।
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खोिविन

कार्यक्रम

सम्पन्न

गररएका

३.१३

आ.ि. २०७७।७८ सम्ममा प्राप्त िग्गा िसमनको च्िल्लागत सांच्क्षप्त वििरर्

(१) काठमार्ौं
क्र.सां .

तत्कासलन न.पा./गा.वि.स.

वकत्ता सां ख्र्ा
१

क्षेरफल (रोपनीमा)

१

का.म.न.पा– िर्ा नां. ३

२

बालािु– ८क (हाल ईचङ्गु गा.वि.स.)

3

का.म.न.पा. १२

४

महानगर– िर्ा नां. १३

१२

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

सतुङ्गल –१

१

१–६–१–०

९

मातातीथय –१ क, ख

३४

५९-१-३-०

१०

थानकोट महादे िस्थान –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

सााँखु 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

२७
२

१५

कैवफर्त

१–७–०–१
१०–६–१–०
१९–१२–०–०
६२–१–२–३

४०४१-१०-१-२

नेपाल सरकार
मच्न्त्रपररर्दको सनर्यर्बाट
नेपाल ट्रष्टको नाममा
ल्र्ाउने सनर्यर् भएको र सो
सनर्यर् विरुर्द्को मुद्दा
सिोछच अदालतमा
विचारासिन रहे को ।

(२) भिपुर
क्र.सां .

स्थान

वकत्ता सां ख्र्ा

क्षेरफल(रोपनी)

१

कटु ञ्जे गा.वि.स.–९ ख

१

१०८–२–१–०

२

सनलिाराही बोर्े –मध्र्पुर

५

५–३–२–०

१०

८-१०-३-०

दठमी न.पा.

(३) लसलतपुर
१

गोदामचौर गा.वि.स. १

(४) नुिाकोट
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कैवफर्त
िग्गा िनी प्रमार्पुिाय
आउन िााँकी

१

थानससङ्ग गा.वि.स. १

१०

२

गर्ेशस्थान गा.वि.स

४

२-८-३-२

३

थानससङ्ग गा.वि.स. १

६

६५-११-०-२

. २

१७२२-०-०

२४१-२-०-०

(५) िनकुटा
च ुसलिन गा.वि.स. ५

१

१९४-०-०-०

हेटौँर्ा नगरपासलका १०

१

२६-१-०-३

पााँचखाल गा.वि.स. ३

२

९-१५-३-१

१

थाङ्गपालिाप गा.वि.स. ४

४

२७-१३-१-१

१

लाटीकोइली गा.वि.स. ४

१

४५७-७-०-२

पोखरा उ.म.न.पा. ६, ७

९

१७४-४-२-०

१६

७६७-११-१-१

१

(६) मकिानपुर
१

(७) काभ्रेपलाञ्चोक
१

(८) ससन्त्िुपाल्चोक

(९) सुखेत

(च)

३४-७-४.75

(१०) कास्की
१

(११) च्चतिन
१

भरतपुर न.पा. ३

५७-१३-७ विगाहा

(१२) िाददङ
१

िाददङ िरेदेउराली ८ग

१

नोटः १. भिपुर, साविक सनलबाराही बोर्े ९ (ि) को

१५१०१-११-२-१

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 भिपुर साविक सनलबाराही बोर्े 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 सां चालक ससमसतको समसत २०७१।२।४ गते बसेको ३०औ ां बैठकको सनर्यर्बाट तत्कालीन नुिाकोटको
र्ार्ाांपौिा, काठमाण्र्ौको इचां ग ु नारार्र् गोलढुां गा र बालािु गा.वि.स. च्स्थत िन क्षेर रहे को 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 नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा आइसकेको अचल (िग्गा िसमन) सम्पसतको
च्िल्लागत पररमार्ात्मक वििरर्
नेपाल ट्रष्टको नाममा आसथयक बर्य २०७७।७८ को अन्त्त्र्सम्ममा प्राप्त हुन आएको अचल (िग्गा िसमन)

सम्पच्त्तको च्िल्लागत पररमार्ात्मक वििरर् तल तासलकामा दे खाइएको ि ।
क्र.सां .

स्थान

क्षेरफल (रोपनी)

१

काठमार्ौं

४,५१३–७–२–२

२

भिपुर

११३ –५–३–०

३

लसलतपुर

८-१०-३-०

४

नुिाकोट

२४०-६-०-०

5

िनकुटा

१९४-०-०-०

6

मकिानपुर

२६-१-०-३

7

काभ्रे

९-१५-३-१

8

ससन्त्िुपाल्चोक

२७-१३-१-१

9

सुखेत

४५७-७-०-२

10

कास्की

१७४-४-२-०

11

च्चतिन

७६७-११-१-१

12

िाददङ

१५,१०१-११-२-१
िम्मा

३.१५

२१,६३३-१५-०-०

नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पच्त्त (िग्गा िसमन) उपर्ोग सम्बन्त्िी वििरर्ः
नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे का िग्गा िसमन र भौसतक सां रचना नेपाल ट्रष्ट ऐन अनुसार लामो तथा िोटो

अिसिको लासग भार्ा तथा सलिभार्ामा लगाउन सवकने ब्र्िस्था रहे को ि । सोही व्र्िस्था बमोच्िम ट्रष्टकोर्मा
आम्दानी हुने गरी तपसील बमोच्िमका सम्पच्त्त भार्ा तथा सलिभार्ामा लगाइएको ि ।
लामो तथा िोटो अिसिको लासग सलिभार्ामा लगाइएका सम्पच्त्तको वििरर्
क्र.
स.
१

सम्पच्त्तको
नाम

भरतपुर

आाँपटारी

च्स्थत िग्गा

स्थान

वकत्ता

क्षेरफल

भरतपुर

12 र

६-०-११

च्चतिन

नां.

२०

वििा

भार्ामा

सलने सनकार्
कसरा िगल

सम्झौताको

म्र्ाद समाप्त

भार्ा दर

हालको अिस्था

हुने समसत

सम्झौताको समर्ािसि

2078/4/31

ररसोटय प्रा.सल.

समाप्त भई बााँकी भार्ा
असुलीका लासग
अदालतमा मुद्दा

विचारािीन रहेको।
२

रत्न चोक

च्स्थत िग्गा

पोखरा ७
कास्की

30

1-१२-1० रोपनी

प्लावटनम होटल

सम्झौताको समर्ािसि

2078/3/31

प्रा.सल.

समाप्त भई बााँकी भार्ा
असुलीका लासग
अदालतमा मुद्दा

विचारािीन रहेको।
३

काठमार्ौं

प्लािा भिन

कमलादी

काठमार्ौं

2235

५-०-२-०
रोपनी

काठमार्ौं

महानगरपासलका

19

–

माससक ६०

लाख ५० हिार

नेपाल सरकार म.प.

बाट का.म.न.पा लाई

सलिभार्ामा ददने सनर्यर्

भए बमोच्िम सम्झौताको
लासग ताकेता
भईरहको ।
४

५

दरबारमागय

च्स्थत िग्गा

काठमार्ौं

४६०६

१,

० रोपनी

काठमार्ौं

तहाचल

काठमार्ौं

१८,

च्स्थत िग्गा

काठमार्ौं

२०

सोल्टीमोर्

१३,

१-14-1-

19 र

४-४-३-३
रोपनी

थामसेकय ु ट्रेवकयङ्ग
प्रा.सल.

थामसेकय ु ट्रेवकयङ्ग
प्रा.सल.

वि.सां .

२१०४/02/१4

हाल िावर्यक ४

थप चौथो तलाको भार्ा

लाख

रहेको।

करोर् ५०

३० िर्य

सनिायरर् प्रवक्रर्ामा

नक्सा पास भएपसि

भार्ा भ ुिानी शुरु हुने
सम्झौतामा उल्लेख
भएको । भिन

सनमायर्को लासग नक्सा
पास हुने प्रकृर्ामा
रहेको ।

६
७

टे कु सबिनेस
पाकय

काठमार्ौं
२,

काठमार्ौं

गोकर्य

गोकर्ेश्ि

च्स्थत िग्गा

नगरपासल

रािसनकुञ्ि

र

६ र

२१-९-०-

टाउन र्ेभलपर

वि.सां .

१४ र

२७९२-०-

गोकर्य फरे ष्ट

सन २०५०

१७

१५

० रोपनी

३-१ रोपनी

प्रा.सल.

२०८३/१२/२६

िावर्यक ४०
लाख

(२०७८ मा)

ररसोटय प्रा.सल.

अगस्ट १४

का,

िावर्यक

३,१२,०००

अमेररकी र्लर

काठमार्ौं
८

लाच्िम्पाट

काठमार्ौं

४०३,

िीसनिास

काठमार्ौं

र

च्स्थत

बांगला रहेको

2,

िर िग्गा
९

च ुलीिन

च्स्थत िग्गा

िनकुटा

नगरपासल

४०४

६-१३-०-

स्याण्र्र्य चाटयर्य

३१ मे २०२१

माससक रु.

नर्ााँ सलि भार्ाका लासग

१3४-०-

सनिामती आिासीर्

२०७६ मांससर

हाल बावर्यक

सम्झौताको म्र्ाद समाप्त

१ रोपनी

बैंक सल.

९,५८,६१३

प्रकृर्ामा रहेको ।

४९५
१८९

का ७

०-० रोपनी

विद्यालर्

मसान्त्तसम्म

2,00,000

भएकोले निीकरर् तथा
बावर्यक भार्ा रकम

रु.24 लाख असुलीका

लासग पराचार भएको ।
१०

तहाचल

रे र्क्रस मागय
च्स्थत

काठमार्ौं

६५

१९-१२-

गररबी सनिारर्

२०७८ आर्ाढ

माससक रु.

काठमार्ौं

६५

१९-१२-

साियिसनक खररद

२०७६ आर्ाढ

माससक

हाल सम्म साियिसनक

।४२

कार्ायलर् बससरहेको,

१३

२-२ रोपनी

कोर्

मसान्त्त

२,5९,630

वहमशैल
भिन
११

तहाचल

रे र्क्रस मागय
च्स्थत

१३

२-२ रोपनी

अनुगमन कार्ायलर्

मसान्त्तसम्म

वहमशैल

रु.२,१०,५८७

भिन
१२

तहाचल
रे र्क्रस
मागयच्स्थत

खररद अनुगमन

सम्झौता निीकरर् हुन
बााँकी ।

काठमार्ौं
१३

१३ र
१४

१६-१०-

३-१ रोपनी

िैदेच्शक रोिगार
कार्ायलर्

भिन
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२०७९ आर्ाढ
मसान्त्तसम्म

माससक रु.

५,३२,४००

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 चालु र पुाँिीगत तफय गरी रु. 4,86,46,490।००

को बिेट/कार्यक्रम स्िीकृत भएको सथर्ो । साथै नेपाल ट्रष्टकोर् तफयको रकमबाट समेत केही सां रक्षर् तथा अध्र्र्न
मूल्र्ाकांनका कार्यहरु गररएको ि । र्स आ.ि. मा बावर्यक स्िीकृत कार्यक्रमको प्रगसत मध्र्म खालको रह्यो र र्सो
हुनाको कारर्मा कोसभर् १९ िस्तो विश्वव्र्ापी महामारीका कारर् विसभन्न कार्यक्रमलाई विसनर्ोिन भएको बिेट रोक्का
हुन ु साथै उि महामारीका कारर् वफल्र् तथा च्िल्लामा खवटई कार्यक्रम गनय बािा पुग्नु रहेको ि । र्स आ.ि. मा
ट्रष्ट कोर्बाट खचय ब्र्होने गरी सम्पादन गररएका कार्यक्रम र र्ीनको उपलच्ब्ि सां क्षेपमा दे हार् अनुसार रहेका िन् ।
1.

काठमार्ौँ, ताहाचालच्स्थत नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको ११ आना िग्गाको भार्ामा लगाउने प्रर्ोिनाथय
सरकारी दररे ट अनुसारको न्त्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कन गराइएको ।

2.
3.

मकिानपुर, हेटौँर्ाच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िको िग्गाको भार्ामा लगाउने प्रर्ोिनाथय सरकारी दररे ट
अनुसारको न्त्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कन गराइएको ।

4.

काठमार्ौँ, फवपयङ्गच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िको िग्गाको भार्ामा लगाउने प्रर्ोिनाथय सरकारी दररे ट
अनुसारको न्त्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कन गराइएको ।

5.

काठमार्ौँ, लाच्िम्पाटच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िको िग्गा तथा भौसतक सां रचनाहरुको सलि/भार्ामा लगाउने
प्रर्ोिनाथय सरकारी तथा बिार मूल्र् अनुसारको न्त्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कन गराइएको ।

6.

काठमार्ौँ, गोकर्यच्स्थत नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को िग्गामा ढल ममयत सां भार गराइएको ।

7.

काठमार्ौँ, िाउनीच्स्थत नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िमा रहेको भिनको िाना लगार्त ममयत सां भार गराइएको ।

8.

कास्की, पोखराच्स्थत नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को रत्नमच्न्त्दर तथा वहमा गृहलाई पर्यटकीर् रुपले
विकास गनय वित्तीर् तथा सां भाव्र्ता 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
मच्न्त्रपररर्दबाट सनर्यर् भएको र उि भिन खाली गराइएको तर अदालतमा मुद्दा विचारािीन रहेको हुाँदा
सम्झौता भई नसकेको अिस्था रहेको ।

10.

नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ मा दोिो सां शोिन भएको ।

11.

गोकर्य रािसनकुञ्जच्स्थत िांगलमा रहेका केही िोच्खमर्ुि रुखहरु काटिााँट/हटाउने कार्य भएको ।

12.

ताहाचालच्स्थत िग्गामा कम्पाउन्त्र् गेट िर्ान गररएको ।
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13.

नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् भिनमा रां गरोगन, एल्मुसनर्म पावटयशन तथा भ ुई ममयत कार्य गररएको ।

14.

गोकर्यच्स्थत इकाई कार्ायलर् भिनको रां गरोगन गररएको ।

15.

गोकर्यच्स्थत सुरक्षाथय नेपाली सेनाको गुल्म 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 बां गलाच्स्थत पानीको व्र्िस्थापन गनय बोररङ्ग िर्ानको कार्य शुरु भएको ।

18.

गोकर्य रािसनकुञ्ज बावहरको २७ रोपनी िग्गा सलि भार्ामा ददने प्रर्ोिनका लासग सरकारी दररे ट
अनुसारको न्त्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कन तथा िातािरर्मा पने प्रभाि सम्बच्न्त्ि अध्र्र्न गररएको ।

19.

गोकर्य रािसनकुञ्जच्स्थत नालामा िम्मा भएको बालुिा सललाम बढाबढको कार्य शुरु गररएको ।

20.

पााँचखालच्स्थत नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको करीब १० रोपनी िग्गाको न्त्र्ूनतम भार्ा मूल्र्ाांकन गररएको ।

21.

आ.ब. 2077/78 को नेपाल सरकार तफयको िा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 औ ां दे च्ख ६७ औ ां सम्म गरी ९ िटा िैठक

सबसभन्न समसतमा बसी िम्मा 74 िटा सनर्यर् भएको सथर्ो । उि सनर्यर्हरु अनुसूची 8 मा प्रस्तुत गररएको ि ।
४.३

आ.ि. २०७७/७८ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रम (नेपाल सरकार तफयको) र प्रगसतको वििरर्

आ.ि. २०७७/७८ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रम र प्रगसतको वििरर्
िावर्यक प्रगसत वििरर् (विस्तृतमा)
आ.ि. २०७७/७८
ाँ ीगत
पुि

चालु
क्र.सां .

कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप

बिेट

खचय

िम्मा बिेट

बिेट

प्रगसत प्रसतशत
चालु

खचय

भौसतक

वित्तीर्

ाँ ीगत
पुि
भौसतक

िम्मा

समस्र्ाहरु

वित्तीर्

१

प्राविसिक तथा कानूनी

१३००

१००

९२.२

सम्पन्न भएको ।

२

कार्ायलर्लाईआिश्र्क

४६००

१००

९२.३

सम्पन्न भएको ।

परामशय

सेिा करारमा सलने
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३

सिन सम्पच्त्त
खोिविन गने

५००

५

कोसभर्-१९ तथा

-

सनर्ेिािाका

(४ च्िल्ला)

कारर् मालपोत
कार्ायलर्मा
खवटइ

खोिविनकार्य
गनय असहि
भएको ।
४

िावर्यक प्रसतिेदन

२००

१००

७२.७

सम्पन्न भएको ।

५

सम्पच्त्त असभलेख

२००

१०

-

त्र्ाङ्क सां कलन

प्रकाशन गने

अद्यािसिक गने र

गररएको ।

प्रचार प्रसार
६

कमयचारीहरुलाई ससप

२००

१००

९६.९

सम्पन्न भएको ।

७

ट्रष्ट स्िासमत्िको

५००

१००

६५.५

सम्पन्न भएको ।

१०००

६६

७७.८

कोसभर्-१९ तथा

मूलक तासलम

सम्पच्त्तहरुको

प्रमार्पर तथा सलि
सम्झौताको

Digitization गने
८

ट्रष्टको सम्पच्त्त रहेको
स्थानहरुको अनुगमन

सनर्ेिािाका

सनरीक्षर् गने

कारर् थप

अनुगमन कार्य

गनय नसवकएको
।

९

मेच्शनरी

औिार(र्ू.वप.एस,
Laptop, Desktop)

४३०

१००

१००

सम्पन्न भएको ।

२४०

१००

१००

सम्पन्न भएको ।

१००

१००

७६.८

सम्पन्न भएको ।

खररद
१०

िााँस काट्ने उपकरर्,
हेि वट्रसमङ्ग औिार
खररद

११

फसनयचर खररद
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४.४

आ.ि. २०७७।७८ को अिसिमा आइपरे का समस्र्ाहरु
विगत ६।७ बर्यदेच्ख च्िल्लागत रुपमा कमयचारीहरु वफल्र्मा खवटई सिन रुपमा अचल (िग्गा िसमन) सम्पच्त्त

खोिविन कार्य हुदैं आइरहेको र प्रशस्त सम्पच्त्तहरु फेला परररहे को अिस्थामा र्स आ.ि.मा

कोसभर् १९ र

सनशेिािाको कारर् सो कार्यक्रमलाई सनरन्त्तरता ददन सवकएन । र्सै गरी विदे शमा सम्पच्त्त खोिविन तथा समान
प्रकृसतका ट्रष्टको अध्र्र्न अिलोकन, सम्पच्त्त असभलेख अध्र्ािसिक र सम्पच्त्त खोिविन सम्बन्त्िी िनचेतना गोष्ठी िस्ता
कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारर् सम्पादन हुन सकेनन् । र्सै गरी स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमहरु कार्ायन्त्िर्न गनय
अन्त्र् विसभन्न समस्र्ाहरु समेत आउने गरे का िन् । िसमा केही र्स प्रकार िन् ।
(क) विर्र्गत कार्यक्रमसां ग सम्बच्न्त्ित वििहरु कार्ायलर्मा नभएको र समर् मै सो सम्बन्त्िी सेिा सलन नसवकएको,
(ख) दरबन्त्दी अनुसारका कमयचारीहरु नहुन,ु
(ग) कमयचारीहरुको (विशेर् गरी व्र्िस्थापकीर् तहमा) सरुिा सिटो सिटो हुन,ु
(ि) कमयचारीहरुलाई उत्प्रेरर्ाको अभाि हुन,ु
(ङ) कमयचारीहरुको क्षमता र कार्यदक्षताको विकासमा अिसर नरहे को,
(च) कार्यक्रमहरुलाई आिश्र्क पर्ायप्त बिेट नरहे को,
(ि) चालु अिस्थाको भरपदो चारपाग्रें सिारी सािनको कमी रहे को ।
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भाग -५

उपलच्ब्ि, समस्र्ा, च ुनौती तथा भािी कार्यर्ोिना
उपलच्ब्ि, समस्र्ा, च ुनौती तथा भािी कार्यर्ोिना

५

नेपाल ट्रष्टले हालसम्म प्राप्त गरे का उपलच्व्िहरु र ट्रष्ट सञ्चालनका क्रममा दे च्खएका च ुनौती, समािानका उपार्
र भािी कार्य र्ोिनाहरु सनम्न बमोच्िम रहे का िन् ।
५.१

उपलच्व्िहरुः

५.१.१ नीसतगत तथा कानूनी
नेपाल ट्रष्टले आफ्नो स्थापनाको चौिौँ िर्यसम्म आइपुग्दा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को उद्देश्र् बमोच्िमका
कार्यक्रम सञ्चालन गनय तथा सम्पती ब्र्िस्थापनको लासग केवह सनदे च्शका, कार्यविसि, विसनर्म, मापदण्र् तथा
विसनर्मािली स्िीकृत गरी लागू गररएको ि भसन केही मस्र्ौदा तर्ारी तथा सनमायर्/सां शोिनको चरर्मा रहे का िन् ।
िुन र्स प्रकार िन् (क) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त खोिबीन कार्यविसि, २०67
(ख) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त अिलोकन शुल्क 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 समर्ानुकुल पररमाियन गरी नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्तको सां रक्षर् र
सम्िियन गनय र आर् आियन हुने कार्यमा लगानी गने िस्ता विर्र्मा थप कार्यविसि एिां सनदे च्शका बनाउाँदै िानु पने
आिश्र्कता रहे को ि ।
५.१.२ सम्पच्त्त प्रासप्त, सां रक्षर् र उपर्ोग

•

नेपाल ट्रष्ट स्िासमत्िमा आ.ि. २०७७।७८ सम्ममा १२ िटा च्िल्लाको विसभन्न स्थानमा कररब २१,६३३
रोपनी िग्गा प्राप्त भएको ि ।

•

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे का विसभन्न स्थानका सम्पच्त्त र सम्पदाहरुको उपलब्ि िोत सािन प्रर्ोग गरी
आिश्र्क ममयत सम्भार गरी सां रक्षर् गने कार्य भइरहेको ि ।

•

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको चार स्थानमा रहेका सम्पच्त्तलाई नेपाल ट्रष्टमा आउनु पूि य नै तत्कालीन
रािदरबारबाट सलिमा ददइएकोमा ती सम्पच्त्तको सलि सम्झौताको निीकरर् भएको ि भने र्ी मध्र्े एक स्थान
(गोकर्य फरे ष्ट ररसोटय) को सलि अिसि समेत थप भएको ि ।

•

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को 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 हुने गरे को ि ।

•

ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेका विशेर् गरी च्चतिन ददर्ालो िांगला पररसरका िांगल लगार्तमा रहे का ढलापर्ा, सुख्खा
खर्ा तथा िोच्खमर्ुि रुखहरुको सललाम बढाबढ गरी ट्रष्टको कोर्मा आम्दानी गररएको ि ।

•

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

•

भिपुर च्िल्लाको रािेरािे नच्िक रहे को कररब ५ रोपनी िग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्र्ाउने गरी आिश्र्क प्रवक्रर्ा
भईरहे को ि।

•

कमलादीमा रहे को १४ आना िग्गा नेपाल सरकार (मच्न्त्रपररर्द) बाट नेपाल ट्रष्टमा ल्र्ाउने गरी सनर्यर्
भएकोमा सो सनर्यर् विरुर्द्को मुद्दा अदालतमा विचारासिन रहे को कारर् नेपाल ट्रष्टमा ल्र्ाउने कार्य सम्पन्न हुन
सकको िै न।

•

गोकर्यको कररब ७० रोपनी िग्गाको प्रमार्पूिाय प्राप्त भएको ि भने अन्त्र् स्थानको नेपाल ट्रष्टको नाममा
आउनु पने िग्गा खोिसबन गरी नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्र्ाउने प्रर्ास भैरहे को ि ।

५.२

समस्र्ा तथा च ुनौतीहरु

५.२.१ नीसतगत तथा कानुनी
(क) नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ तथा नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६5 मा उल्ले ख भए बमोच्िम कार्यविसि, सबसनर्म
तिुम
य ा तथा समर्ानुकुल पररमाियन गने कार्य हुन 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, सां रक्षर् र उपर्ोग तफय
(क) नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िका केही िग्गाहरु विसभन्न व्र्च्िहरु (मोही) ले कमाई आएको अिस्था रहेकोले र्स्तो
िग्गाहरुमा द्वैि स्िासमत्ि कार्म हुने दे च्खन्त्ि । र्ी िग्गाहरुबाट नेपाल ट्रष्टको भाग िु याई एकल स्िासमत्ि
कार्म गने च ुनौती रहेको ि ।
(ख) नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा आउनु पने विदे शच्स्थत सम्भावित चल तथा अचल सम्पच्त्त खोिविनको ससलससलामा
ती दे शका सम्िच्न्त्ित सनकार्लाई अनुरोि गरी पर पठाइएकोमा ती सनकार्बाट ती दे शका विि राखी खोिी
कार्य गने सुझाि प्राप्त भएको ि । त्र्स्ता विदे शी वििलाई प्रदान गनुप
य ने रकमबाट र्स सां स्थालाई आसथयक
भार बढी पने र त्र्स्तो रकमको ब्र्िस्था समेत नभएकोले विदे शमा रहेको िा हुनसक्ने सां भावित सम्पच्त्तको
खोिविन कार्य सनकै च ुनौतीपूर्य रहेको ि ।
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५.२.३ अन्त्र्
(क) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको िृच्त्त विकास एिां मनोिल िृवर्द्का लासग आिश्र्क अिसरहरु
तुलनात्मक 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 असभबृवर्द् तथा बृच्त्त विकास (शैच्क्षक, प्रच्शक्षर्) को अिसरहरु अत्र्न्त्त न्त्र्ून रहेकोले
कमयचारीहरुबाट पूर्य क्षमताको पररर्ाम प्राप्त गनय च ुनौती रहेको ि ।
(ख) कार्ायलर्मा दरबन्त्दी अनुसारका कमयचारीहरुको समर्मा नै पदपूसतय हुन नसकेको र भएका कमयचारीहरु पसन
विशेर् गरी व्र्िस्थापन तहमा सिटो सिटो सरुिा हुने तथा अन्त्र्र कािमा खवटई िाने प्रिृच्त्तले गदाय ट्रष्टको
सम्पच्त्त सां रक्षर् लगार्त अन्त्र् कार्यहरु प्रभािकारी तथा थप उपलच्ब्िमूलक बनाउन च ुनौती रहेको ि ।
सां स्थागत स्मृसतको सां रक्षर् तथा हस्तान्त्तरर् प्रभािकारी हुन 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 समर्ानुकुल पररमाियन गने र आिश्र्कता अनुसारका थप कार्यविसि एिां मापदण्र्हरु
तिुम
य ा 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 तिुम
य ा गरी कार्ायन्त्िर्न गनय उपर्ुि हुने ।
(ग) नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा आउनसक्ने विदे शच्स्थत चल तथा अचल सम्पच्त्तको खोिविनको लासग नेपाल
सरकारका विसभन्न सनकार् र विदे शच्स्थत नेपाली रािदूतािास तथा सनर्ोगहरुलाई पररचालन गनय उपर्ुि हुने ।
(ि) नेपाल ट्रष्टलाई स्िार्त्त सां स्थाको ससर्द्ान्त्त अनुरुप सञ्चालन र विकास गनय सोही अनुरुप कमयचारीको व्र्िस्था
लगार्त आिश्र्क सां रचनागत सुिार गनय कार्ायलर्को सां गठन व्र्िस्थापन सिेक्षर् गरी इकाई कार्ायलर्हरुलाई
समेत थप ब्र्बच्स्थत गने गरी सां गठन सां रचना पररमाियन गनय उपर्ुि हुने ।
(ङ) नेपाल ट्रष्टमा कार्यरत कमयचारीहरुको िृच्त्त विकासको लासग अिसरहरु ससियना गररनुका साथै उनीहरुको
मनोिल िृवर्द्का लासग प्रोत्साहन स्िरुप कार्य सम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रर्ाली लागू गनय उपर्ुि हुने ।
(च) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त उपर्ोग तथा सां रक्षर्का सम्िन्त्िमा सां िीर्, प्रादे च्शक र स्थानीर् सरकार; विसभन्न सां ि
सां स्था तथा नागररक समाि बीच आिश्र्क सहर्ोग एिां समन्त्िर् हुने ब्र्िस्था हुन ु उपर्ुि हुने ।
(ि) नेपाल

ट्रष्टको

सम्पच्त्तको

प्रासप्तका

आिार

तथा

उपर्ोग

तथा

सां रक्षर्

गनुप
य ने

आिारका

सम्बन्त्िमा

सियसािारर्लाई िानकारी ददने उद्देश्र्ले नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्बाट आिश्र्क िनचे तनाका कार्यक्रमहरु
सञ्चालन गने कार्यलाई अझै बढी प्रभािकारी

रुपमा लै िानु पने ।

(ि) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त उपर असतक्रमर् गने व्र्च्ि तथा सां िसां स्थालाई सनरुत्साहन गनय सम्बच्न्त्ित स्थानीर्
सरकार तथा प्रशासनबाट आिश्र्क सहर्ोग हुन ु आिश्र्क रहे को ।
(झ) ट्रष्टका अचल सम्पच्त्त मध्र्े खाली िग्गालाई अल्पकालीन र िोटो अिसिको लासग प्रर्ोग गनय ददई आर् आियन
गने सम्बन्त्िी कार्यविसिलाई समर्ानुकूल पररमाियन गने ।
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५.४

भािी कार्यर्ोिना

५.४.१ सम्पच्त्त खोिविन तथा प्रिियनतफयः
(क) नेपाल ट्रष्टसां ग सम्बच्न्त्ित ऐन सनर्मािलीमा समर्-सापेक्ष सां शोिन गररनेि ।
(ख) सम्पच्त्त िृवर्द्का लासग आर् आियन हुने 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 बां गला र काच्न्त्त इश्वरीगृहमा सःशुल्क प्रिेश तथा अिलोकन गनय विसनर्मािली
स्िीकृत भए अनुसार सियसािारर्का लासग प्रिेश खुल्ला गनय ती स्थानहरुमा आिश्र्क भौसतक तथा मानि स्रोत
सािनको ब्र्िस्था समलाउाँदै लसगनेि ।
(ङ) सम्पच्त्त खोिविनमा सिाउ पुग्ने गरी प्रचार/प्रसार गने कार्यलाई बढािा ददां दै लसगनेि ।
(च) विदे शच्स्थत सम्पच्त्त (सम्भावित) खोिविनका लासग परराि मन्त्रालर् माफयत विदे शच्स्थत कुटनैसतक सनर्ोगहरुसाँग
समन्त्िर् गरी सहर्ोग सलने ।
५.४.२ सम्पच्त्त सां रक्षर् तफयः–
(क) ट्रष्टको सम्पच्त्त उपर भएको असतक्रमर्लाई हटाई सोको सां रक्षर्का 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 पुराताच्त्िक सम्पदा लगार्तका सां रचनाहरुलाई ममयत सम्भार गरी ठीक
दुरुस्त राख्ने । सोको लासग आिश्र्क बिेटको ब्र्िस्था गनय स्रोत व्र्िस्था गने ।
५.४.३ सम्पच्त्त उपर्ोगतफय
(क) नेपाल ट्रष्टको िग्गा िसमन र भौसतक सां रचना लगार्तका अचल सम्पच्त्तको ऐसतहाससक, व्र्िसावर्क, िातािरर्ीर्,
सामाच्िक तथा पर्यटकीर् महत्िको आिारमा िगीकरर् गरी सोही अनुसार उपर्ोगमा लग्ने नीसत अिलम्बन
गने ।
(ख) सम्पच्त्त उपर्ोगसम्िन्त्िी िृहत गुरुर्ोिना तिुम
य ा गरी क्रमशः कार्ायन्त्िर्न गने ।
(ग) सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भैसकेका सम्पच्त्तलाई प्रसतिेदनहरुमा उल्लेख भएका ससफाररस

अनुसार उपर्ोग गदै लै िाने

प्रकृर्ा अिलम्िन गने ।
(ि) अचल सम्पच्त्त उपर्ोगका लासग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न नभएका स्थानहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गराउने र त्र्स
अनुरुप कार्य गदै िाने ।
(ङ) सम्पच्त्तको उपर्ोगबाट सातिटै प्रदे शमा समानुपासतक सहर्ोग पुग्नेगरी कार्यक्रमहरु सां चालन गने नीसत
अच्ख्तर्ार गने ।

28

५.४.४ व्र्िस्थापकीर् सुिारतफय
(क) कार्ायलर्मा विशेर् गरी व्र्िस्थापन तहमा पदासिकारी तथा कमयचारीहरुको सेिा सनरन्त्तरता हुने गरी सां गठन
सां रचना, नीसतगत तथा कानूनी व्र्िस्था र स्िार्त्तताको अििारर्ा अनुसार ट्रष्ट सां चालन हुने गरी प्रबन्त्ि गदै
िाने ।
(ख) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को साांगठसनक सां रचनाको पुनरािलोकन समेत गरी व्र्िस्थापकीर्

क्षमता असभिृवर्द्

गने ।
(ग) र्स कार्ायलर्को कार्य सम्पादनलाई अझ प्रभािकारी बनाउन र र्स कार्ायलर्मा कार्यरत

कमयचारीहरुलाई

उत्प्रेररत गराई बढी च्िम्मेिार बनाउन कार्ायलर्ले गने वक्रर्ाकलापको व्र्िस्थापकीर् र्ोिना बनाई प्रोत्साहन
प्रर्ाली लागू गने र कमयचारीहरुलाई क्षमता तथा ससप विकासका अिसरहरु सृिना गदै लग्ने ।
(ि) नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को कार्य सञ्चालनका लासग आिश्र्क थप कार्यविसि, सनदे च्शका, विसनर्मािली सां शोिन
तथा सनमायर् गने ।
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भाग - ६

सनश्कर्य
नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्त खोिविन कार्यमा उल्लेख्र् प्रगसत भएको भएतापसन सां रक्षर्, सदुपर्ोग तथा उपर्ोगको
पक्षमा अपेक्षाकृत प्रगसत हुन बााँकी रहे को ि । ट्रष्टको स्िासमत्िका सम्पच्त्तमध्र्े खासगरी अचल सम्पच्त्तको खोिविन,
प्रासप्त र उपर्ोग च ुनौतीपूर्य रहे को ि । भौसतक सां रचनाहरुको सनरन्त्तर र पूर्य रुपमा ममयत सम्भार गराउने र सम्पच्त्तमा
विसभन्न सां स्था, व्र्च्ि िा समूहले अिाच्न्त्ित असिकार िमाउन खोज्ने अिस्थाको अन्त्त्र् गरी सम्पच्त्त सां रक्षर्मा विशेर्
रुपमा केच्न्त्रत हुन िरुरी दे च्खएको ि ।
र्सै गरी केही िग्गामा रहेको द्वैि स्िासमत्िको व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी कार्य र विदे शमा हुनसक्ने सम्भावित सम्पच्त्त
खोिविनको कार्य ठोस तथा प्रभािकारी रुपमा अच्ि बढाउनु पने च्स्थसत ि । र्स्ता कार्यलाई सम्बोिन गनय नेपाल
सरकारका सम्बच्न्त्ित सनकार्बाट नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्लाई सनरन्त्तर सहर्ोग र समन्त्िर् हुनपु ने हुन्त्ि । हालसम्म प्राप्त
अचल सम्पच्त्तको प्रभािकारी तथा उद्देश्र् केच्न्त्रत उपर्ोगको क्रम तीब्र गसतमा अच्ि बढाउन, खोिविन कार्यलाई थप
पररर्ाममुखी बनाउन र सम्पच्त्त सां रक्षर्सम्बन्त्िी समस्र्ालाई केन्त्रमा राखेर कार्यहरु गदै िानुपनेि । नेपाल ट्रष्ट
स्िासमत्िका सनकै मूल्र्िान तथा व्र्ािसावर्क क्षेरमा रहेका अचल सम्पच्त्तहरु समेत प्रर्ोगविहीन अिस्थामा रहेकाले सलि
भार्ामा लगाई ट्रष्टको आम्दानी बढाउने तफय प्रकृर्ा अगासर् बढाउनुपने अिस्था रहेको ि ।

र्सका असतररि नेपाल

ट्रष्टको कार्ायलर्को कार्यक्षेर र कार्यबोझका आिारमा आिश्र्क िनशच्ि व्र्िस्था तथा उनीहरुलाई कार्यप्रसत उत्सावहत
बनाउने र सम्पच्त्तको खोिविन, सां रक्षर् र उपर्ोगमा थप प्रगसत हुन सकेमा ऐनको उद्देश्र् पूरा हुन सक्नेि ।

*****
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अनुसूचीहरु
अनुसूची -१

नेपाल सरकारबाट स्िीकृत नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को सां गठन सां रचना
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अनुसूची -२

आ.ि. २०७७/७८ मा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् अन्त्तगयत कार्यरत कमयचारीहरुको वििरर्

नेपाल ट्रष्टको केच्न्त्रर् कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरर्
सस.नां.

कमयचारीको नाम

पद

1

िी सागर कुमार राइ/ िी दे िन्त्े र काकी/ िी सुरेश आचार्य/ िी रािेन्त्र प्रसाद खनाल

कार्यकारी सच्चि

2

िी बाबुरािा िे ष्ठ/ र्ा. सभष्मकुमार भूसाल/ िी तुलसीनाथ गौतम

सह-सच्चि

3

िी अशोक प्रसाद भट्टराई

उपसच्चि(प्रा.)

4

िी प्रकाश िांग काकी, िी रे िती रमर् शमाय

उपसच्चि

5

िी चसमला भट्टराई र गुर्राि िे ष्ठ

उपसच्चि(कानून)

6

िी सोम बहादुर प्रिान

शाखा असिकृत

7

िी उमेश हरर असिकारी

शाखा असिकृत

8

िी शोसभत ररिाल

शाखा असिकृत

9

िी रमेश लासमिान

शाखा असिकृत

10

िी सुसनता िे ष्ठ

शाखा असिकृत

11

िी िीर ससां ह 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 सुब्बा

16

िी विनोद खड्का

नार्ब सुब्बा

17

िी सुरि भण्र्ारी

नार्ब सुब्बा

18

िी कृष्र् प्रसाद पन्त्थ

नार्ब सुब्बा

19

िी मार्ा दे िी लामा

नार्ब सुब्बा

20

िी शुभम गुप्ता

इच्न्त्िसनर्र(परामशय)

21

िी रुपा ररसाल चासलसे

कम्प्र्ुटर अपरे टर(करार)

22

िी लक्ष्मी भाससां क

कानून(परामशय)

23

िी रािन खसतिर्ा

हलुका सिारी चालक(करार)

24

िी बुवर्द् बहादुर मगर

हलुका सिारी चालक(करार)

25

िी रमेश बहादुर थापा

कार्ायलर् सहर्ोगी(करार)

26

िी काच्शराि िे ष्ठ

कार्ायलर् सहर्ोगी(करार)

27

िी कमला च्िसमरे

कार्ायलर् सहर्ोगी(करार)
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28

िी उज्िला ससग्दे ल

कार्ायलर् सहर्ोगी(करार)

29

िी रे शमलाल 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

िी विष्र्ु बहादुर बस्नेत

नार्ब सुब्बा

2

िी रोबन भैल

नार्ब सुब्बा

3

िी भ ुिन लाल िे ष्ठ

कार्ायलर् सहर्ोगी

4

िी हरर शरर् खड्का

कार्ायलर् सहर्ोगी

5

िी शांकर मार्ा पोर्े

कार्ायलर् सहर्ोगी

6

िी प्रकाश के.सी.

कार्ायलर् सहर्ोगी
इकाई कार्ायलर् रत्नमच्न्त्दर, पोखरा

1

िी कल्पना खनाल

नार्ब सुब्बा

2

िी प्रकाश कुमार पोखरे ल

नार्ब सुब्बा

3

िी लक्ष्मी भट्ट क्षेरी

खररदार

4

िी गौतम िती क्षेरी

खररदार

5

िी खगराि बराल

कार्ायलर् सहर्ोगी

6

िी गोविन्त्द बहादुर पोर्े

कार्ायलर् सहर्ोगी

7

िी दुगाय परािुली

कार्ायलर् सहर्ोगी

8

िी राम बहादुर काँ ु िर

कार्ायलर् सहर्ोगी

9

िी राम काँ ु िर

कार्ायलर् सहर्ोगी

10

िी कृष्र् बहादुर थापा

कार्ायलर् सहर्ोगी

11

िी राि बहादुर पोर्े

कार्ायलर् सहर्ोगी

12

िी अिुन
य पहारी

कार्ायलर् सहर्ोगी

13

िी र्ौ बहादुर गुरुङ्ग

कार्ायलर् सहर्ोगी

14

िी बाबुराम रिक

कार्ायलर् सहर्ोगी

15

िी भीम प्रसाद गौँर्ेल

कार्ायलर् सहर्ोगी
इकाई कार्ायलर् काच्न्त्त ईश्वरीगृह, हेटौंर्ा

१

िी सीमा पौर्ेल

खररदार

२

िी सुनील पोर्े

सहार्क अनुचर

१

िी िनश्र्ाम के.सी.

कार्ायलर् सहर्ोगी

२

िी सीताराम िामी

कार्ायलर् सहर्ोगी

३

िी दे ि बहादुर काकी

कार्ायलर् सहर्ोगी

इकाई कार्ायलर् ददर्ालो बांगला, च्चतिन
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४

िी गोविन्त्द प्रसाद सापकोटा

कार्ायलर् सहर्ोगी

५

िी दान बहादुर ढकाल

कार्ायलर् सहर्ोगी

६

िी रािकुमार पोर्े

कार्ायलर् सहर्ोगी
इकाई कार्ायलर् थानससां , नुिाकोट

१

िी कल्पना काकी

कार्ायलर् सहर्ोगी

२

िी विनोद कुमार भेसर्र्ार

कार्ायलर् सहर्ोगी

१

िी सलला िे ष्ठ

खररदार

२

िी रािन र्ां गोल

खररदार

३

िी चोिनाथ दिार्ी

कार्ायलर् सहर्ोगी

इकाई कार्ायलर् नागािुन
य , काठमार्ौं
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अनुसूची -३

ाँ ीगत
आ.ि. २०७७/७८ मा स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रम चालु र पूि

35

ु ी -४
अनुसच

आ.ि. २०७७/७८ को आसथयक वििरर् (चालु)

36

37

अनुसूची -५

ाँ ीगत)
आ.ि. २०७७/७८ को आसथयक वििरर् (पूि

38

ु ी -६
अनुसच

नेपाल ट्रष्ट कोर्को आ.ि. २०७७/७८ को आसथयक वििरर्
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अनुसूची -७

आ.ि. २०७७/७८ को िरौटीको वित्तीर् वििरर्
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अनुसूची -८

आ.ि. २०७७।७८ मा भएका सञ्चालक ससमसतका बैठकको वििरर्

बैठक सां . 59 औ ां
1

बैठक समसत 2077/04/07

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को 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. सां ग 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. सां ग नेपाल ट्ष्ट ऐन, 2064 को दफा 3 को उपदफा ५ बमोच्िम
कार्ायलर्ले करार सां झौता गरे को र उि प्रा.सल. हरुले सम्झौता बमोच्िमको दोिो िर्यदेच्ख

तोवकएको भार्ा हालसम्म नबुझाएको हुाँदा र करारको शतय नां 2 मा अियिावर्यक रुपमा भार्ा
बुझाउनुपिय भन्ने र शतय नां. 3 मा तोवकएको समर्मा भार्ा नबुझाएमा लाग्ने िररिाना एिां

सम्झौता भां ग गनय सवकने प्राििानको व्र्िस्था रहे को हुाँदा तथा हालसम्म पटकपटक ताकेता
गदाय समेत भार्ा बुझाउन आनकानी गरे काले उि दुबै प्रा.सल.हरुबाट क्षसतपुसतय सवहत भार्ा

असुल गनय तथा सम्झौता भङ्ग समेत गनयको लासग सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा ४
बमोच्िम दुबै प्रा.सल. विरुर्द् सम्बच्न्त्ित अदालतमा कानूनी उपचार सनसमत्त व्र्िस्थापनलाई
असिकार ददने सनर्यर् गररर्ो।
२

भूसम सम्बन्त्िी समस्र्ा समािान आर्ोगले भार्ामा सलन अनुरोि भै आएकोमा प्राविसिक
टोलीबाट प्रसत आना 82,500/-का दरले हुने िम्मा रु 9,38,850/- न्त्र्ूनतम मूल्र्ाांकन
गरे को दे च्खएकोले सो मुल्र्ावङ्कत रकम स्िीकृत गरी चलनचल्तीको मुल्र् सो भन्त्दा बढी हुने

भएकोले िातायद्वारा सरकारी दररे ट न्त्र्ू नतम मुल्र्ावङ्कत रकम रु 9,38,850/- मा निट्ने
गरी आसथयक प्रस्ताि माग गरी भार्ा ददने प्रवक्रर्ा र अस्थार्ी सां रचना सनमायर् गनय अनुमसत
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 सलसमटे र् र नेपाल बैंक सलसमटे र्) साँग प्रस्ताि माग
गरी उि प्रस्तािमासथ िलफल तथा िातायद्वारा सबैभन्त्दा बढी व्र्ािदर कार्म गरी म्र्ादी
निीकरर् एिां मुद्दती लगानी गनय व्र्िस्थापनलाई असिकार ददने सनर्यर् गररर्ो ।

५

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को पोखराच्स्थत रत्न मच्न्त्दर र वहमागृह पररसर तथा भिन
लगार्तका सम्पदाको प्रदे श सरकारबाट सां रक्षर् तथा व्र्िस्थापन गने विर्र्मा गण्र्की प्रदे श
सरकारबाट प्राप्त प्रस्तािको विर्र्मा थप अध्र्र्न गरी आगामी बैठकमा पेश गने सनर्यर्
गररर्ो ।
बैठक सां . 60 औ ां

१

बैठक समसत 2077/05/03

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को 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 बृवर्द् हुने रु. ४८,४00/- थप गरी माससक
भार्ादर

रु. ५,३२,400/- को दरले समसत २०७७ िािर् १ गते दे च्ख 2079 अर्ाढ

मसान्त्तसम्म २ (दुइय) बर्यको लासग सम्झौता गने तथा गररिी सनिारर् कोर्को कार्ायलर्को
हकमा साविकको माससक भार्ादर रु.२,4७,२६6/- मा ५% ले बृवर्द् हुने रु. १२,३64/थप गरी माससक भार्ादर रु. २,59,630/- को दरले समसत २०७७ िािर् १ गते दे च्ख
2078 अर्ाढ मसान्त्तसम्म १ (एक) बर्यको लासग सम्झौता गने सनर्यर् गररर्ो ।
2

आसथयक िर्य 2076/77 को नेपाल ट्रष्टकोर् तफयको आन्त्तररक ले खापरीक्षर् गराउनु पने
भएकोले इिाित प्राप्त रच्िष्टर्य ले खापरीक्षक सनर्मानुसार सनर्ुि गरी आन्त्तररक ले खापरीक्षर्
गराउन तथा उि आन्त्तररक ले खापरीक्षर्को लासग आिश्र्क पने रकम ट्रष्टकोर्को बढे
बढाएको रकमबाट खचय गने सनर्यर् गररर्ो ।

3

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को 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 प्रदे श 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 उपर्ुि
य
िग्गा र भिन प्रदे श सरकारलाई सलि/भार्ामा ददने सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली,
2065(सां शोिनसवहत) को सनर्म (6क) को व्र्िस्था बमोच्िम मूल्र्ााँकनलाइय तर्ारी
गररएको कार्यक्षेरगत शतय (Terms of References) िानकारी भर्ो ।उि स्िीकृत
42

कार्यक्षेरगत शतय (Terms of References) अनुरुपको 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 रहे को काठमार्ौ च्िल्ला काठमार्ौ महानगरपासलका
िर्ा नां 2 लाच्िम्पाटच्स्थत वक नां 40३, 404 र 495 को क्षेरफल 6-13-0-1
रोपनीमा रहे को 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 लाग्ने
खचय नेपाल ट्रष्टकोर्बाट बढे बढाएको रकमबाट खचय व्र्होने सनर्यर् गररर्ो ।
5

तपससलमा उल्ले ख भए बमोच्िम खण्र् (क) दे च्ख खण्र् (ि) सम्मको विर्र्को सम्बन्त्िमा
ममयत सम्भार कार्य गने र सो िापत लाग्ने आिश्र्क खचय ट्रष्ट कोर्बाट बढे बढाएको
रकमबाट उपर्ुि
य
कार्यक्रमको प्राथसमकरर् गरी खचय गनय व्र्िस्थापनलाई असिकार ददने
सनर्यर् गररर्ो।
तपससल
क) काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां 13 वक.नां 111 िाउनीच्स्थत नेपाल ट्रष्टको
ख)

सां रक्षर्मा रहे को भिनको ित ममयत कार्य ।

भिपुर च्िल्ला भिपुर नगरपासलका िर्ा नां 1 सल्लािारीच्स्थत वक नां. 540
क्षेरफल 108-2-1-0 रोपनी िग्गाको असतक्रमर्बाट िोगाउन सुरक्षाकमी राखेर
सां रक्षर् गरररहेकोले सो स्थानमा गार्यिर सनमायर् कार्य ।

ग)

भिपुर च्िल्ला भिपुर 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)
च)

गोकर्े श्वर नगरपासलका गोकर्य रािसनकां ु िच्स्थत आमी व्र्ारे क बस्ने भिनको िाना
ममयत तथा ड्रेन सनमायर् कार्य ।

गोकर्े श्वर नगरपासलका गोकर्य रािसनकां ु िच्स्थत िग्गाको कम्पाउण्र् िाल सनमायर् तथा
पूर् य सनमायर् कार्य

ि)

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

ि)

नेपाल ट्रष्टको इकाइ कार्ायलर् गोकर्य दच्क्षर् ढोका सतरको िग्गाको रुखहरु सिमल्ने
कार्य।
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६

काठमार्ौ प्लािा भिन सम्बन्त्िमा कन्त्सेप्ट र्े भ्पलपसय प्रा.सल. समेतले र्स कार्ायलर् विरुर्द्
सम्मासनत

सिोछच

अदालतमा

उत्प्रेर्र्को

आदे श

िारी

गरी

पाउाँ

भनी

समसत

2077/03/23 मा दार्र गरे को रीट सनिेदनमा अन्त्तररम आदे श ददन नपने भनी समसत
2077/04/11 मा सम्मासनत सिोछच अदालतबाट आदे श िा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 सनर्ेिािा पिात् दे च्ख कार्म हुने गरी र्थाच्शघ्र चााँर्ो उि प्रा.सल.को नाममा िारी
गने सनर्यर् गररर्ो।
७

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को िी प्रेरर्ा राज्र् लक्ष्मी दे िी ससां हले उपर्ोग गरररहे को
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 सां चालक ससमसतको 54 औ ां
बैठकबाट समसत 2076/11/05 बाट ६ मवहनाको लासग उपर्ोग गनय म्र्ाद थप भएकोमा

समसत 2077/05/05 मा समाप्त हुने भएको ि । र्स सम्बन्त्िमा िी प्रेरर्ा राज्र्लक्ष्मी

ससां हबाट समसत 2077/4/18 गते १ िर्यको लासग पुन: म्र्ाद थपको लासग अनुरोि भई
आएकोमा र्स सां चालक ससमसतबाट र्स भन्त्दा अगार्ी पसन ६ मवहनासम्म म्र्ाद थप गरी

सकेको हुाँदा अब उप्रान्त्त पुन म्र्ाद थप नगररने साथै िहााँलाइय हाल िारी भएको सनर्ेिािा
पिात् दे च्ख कार्म हुने 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 रहे को दरबार मागय च्स्थत वक.नां. 4606 क्षेरफल 1-14-1-0
िग्गाको सम्बन्त्िमा नेपाल क्रेसर्ट एण्र् कमशय बैंकले प्रेवर्त गरे को परको िानकारी प्राप्त
भर्ो ।

10

होटल र्ेला अन्नपूर् य प्रा.सल.को विशेर् सािारर् सभाको सूचना सम्बन्त्िमा उि सािारर्
सभामा उपच्स्थत नहुने सनर्यर् गररर्ो ।
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बैठक सां . 61 औ ां
१

बैठक समसत 2077/06/12

प्रस्तािमा उल्लेख भएको क्षेरमा ट्रान्त्सफमयर राख्न प्राविसिक, सामाच्िक र िातािरर्ीर्
दृवष्टकोर्ले उपर्ुि ि िा िै न तथा ददन हुने िा नहुने भनी र्वकन गनयको लासग सोही
स्थानको स्थलगत सनरीक्षर् गरी रार् सवहतको प्रसतिेदन पेश गनयका लासग र्स ट्रष्टको
कार्ायलर्को सहसच्चि िी बाबुरािा िे ष्ठको अध्र्क्षतामा अन्त्र् 2 िना प्राविसिक सवहत
कार्यकारी सच्चिले तोक्ने गरी आिश्र्क कार्यगत शतय

(TOR) सवहतको एउटा सनरीक्षर्

तथा मुल्र्ाांकन ससमसत गठन गरी स्थलगत सनरीक्षर् तथा मुल्र्ाांकनको लासग पठाउने
सनर्यर् गररर्ो ।
२

र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को काठमार्ौ च्िल्ला शेर्नारार्र् नगरपासलका िर्ा नां.
ु न आदशय
2 वक.नां.6 फवपयङ्गच्स्थत क्षेरफल 68-12-0-0 रोपनी िग्गामा सरभि
आिासीर् माध्र्समक विद्यालर् दच्क्षर्काली 5, फवपयङ्ग मा वि.सां . 2072 सालको
ु म्पका कारर् विद्यालर् भिनहरु क्षसतग्रस्त भएकोले नेपाल सरकार पुनसनयमायर्
भक
प्रासिकरर्को सहर्ोगमा विद्यालर् भिन पुनसनयमायर् गने भनी सहमसतका लासग अनुरोि
भई आएकोमा सो सम्बन्त्िमा स्थलगत सनरीक्षर् तथा मुल्र्ाांकन गरी आिश्र्क रार्
सवहतको प्रसतिेदन पेश गनयको लासग र्स ट्रष्टको कार्ायलर्को सां चालक ससमसतको सदस्र्
िी र्ाङ्गिोम शेपायको अध्र्क्षतामा अन्त्र् 2 िना प्राविसिक सवहत कार्यकारी सच्चिले
तोक्ने गरी आिश्र्क कार्यगत शतय (TOR)सवहतको एउटा सनरीक्षर् तथा मुल्र्ाांकन
ससमसत गठन गरी स्थलगत सनरीक्षर् तथा मुल्र्ाांकनको लासग तुरुन्त्त पठाउने सनर्यर्
गररर्ो ।

३

काठमार्ौं प्लािा च्स्थत कन्त्सेप्ट र्े भलपसय प्रा.सल. लाई कानूनी कारिाही र क्षसतपुसतय
सम्बन्त्िमा सनम्नानुसार गने गरी सनर्यर् गररर्ोः
१

नेपाल ट्रष्ट सां चालक ससमसतको ६० औ बैठकको सनर्यर्ानुसार कन्त्सेप्ट र्े भलपसय
प्रा.सल.लाई सां झौता बमोच्िम सो भिन खाली गरर ददन परबाट सूच्चत गरे कोमा
हालसम्म

खाली

नगरे कोले

प्रशासनको

सहर्ोग

सलई

खाली

गराउने

साथै

ाँ ा नां.२(ग) बमोच्िम उि प्रा.सल.ले भिन हस्तान्नतरर् नगरे कोले
सम्झौताको बुद

हस्तान्नतरर् गरे को सलच्खत िानकारी नददएसम्मको बााँकी अिसिका लासग सो

प्रा.सल.साँग नेपाल ट्रष्ट सां चालक ससमसतको ५८ औ बैठकको ससफाररसमा नेपाल
सरकार मच्न्त्रपररर्द्को समसत 2077/03/02 मा सनर्यर् सनिायरर् भए अनुसारको
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प्रसत मवहना रु.60,50,000/- भार्ा सवहत क्षसतपुसतय असुल उपर गनय नेपाल ट्रष्ट
ऐन, 2064 (सां शोिनसवहत) को दफा 3 (४) बमोच्िम सम्बच्न्त्ित अदालतमा
कानूनी उपचारको लासग िाने ।
२

कन्त्सेप्ट र्ेभलप्सय प्रा.सल.ले सम्झौता बमोच्िम उि भिन खाली नगरे को कारर्
उि प्रा.सल.लाई साियिसनक खररद ऐन, 2063(सां शोिनसवहत) को दफा ६३
अनुसार कम्तीमा 3 िर्यसम्म कुनैपसन साियिसनक सनकार्को खररद कारिाही र

सलि प्रवक्रर्ामा भाग सलन नपाउने गरी कालो सूच्चमा राख्न कारिाहीको लासग
साियिसनक खररद अनुगमन कार्ायलर्मा ले खी पठाउने।
३

कन्त्सेप्ट

र्े भलपसय

प्रा.सल.

र

सो

प्रा.सल.ले

सां झौता

गरी

भार्ामा

राखेका

व्र्िसार्ीलाई स्थान खाली गनय, गराउनको लासग राविर् दै सनक पसरकामा
साियिसनक सूचना प्रकाशन गने र राविर् टे सलसभिनबाट 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 भूसमसुिार तथा मालपोत कार्ायलर् सर्च्ल्लबिारको

च.नां. 1331 समसत 2077/6/7 खुलाई पठाईददने सम्बन्त्िको परको ििाफको लासग
िी कानून, न्त्र्ार् तथा सां सदीर् मासमला मन्त्रालर्साँग रार् परामशय सलई आगामी
बैठकमा सनर्यर्को लासग पेश गने सनर्यर् गररर्ो ।

बैठक सां . 62 औ ां

१

बैठक समसत 2077/07/03

नेपाल ट्रष्ट सां चालक ससमसतको निसनर्ुि सदस्र् िी गौमुल-3 बािुराका िी नन्त्द बहादुर
रोकार्ालाई नेपाल ट्रष्ट सां चालक ससमसतको अध्र्क्ष तथा माननीर् उपप्रिानमन्त्री ईश्वर
पोखरे लज्र्ू बाट शपथ ग्रहर् गराई ससमसतको सदस्र्को रुपमा स्िागत गररर्ो ।

२

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको दरबारमागय च्स्थत िग्गामा थामसेकय ु ट्रेवकङ्ग प्रा.सल. साँग भएको
सलि सम्झौतामा सलि र सनमायर् अिसि थप तथा सलि िरभार्ा रकम समन्त्हा सम्बन्त्िमा
गदठत ससमसतले पेश गरे को प्रसतिेदन समेतको आिारमा सनम्नानुसार गने सनर्यर् गररर्ो 1.

थामसेकयु ट्रेवकङ्ग प्रा.सल.ले सम्झौताका प्राििानहरुको पररपालना गरे को नपाइएकोले
सो प्रा.सल.लाई सम्झौताको पररपालना गराउन सचेत गराउन सनदे शन ददने ।
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2.

थामसेकयु र्ेभप्लपर प्रा. सल. को ×सलि तथा सनमायर् अिसि थप र सलि िरभार्ा
रकम समनाहा सम्बन्त्िमा " विर्र्को समसत २०७६/१२/१८ सनिेदनको व्र्होरामा
उल्ले ख भएको विर्र्को सम्बन्त्िमा सम्झौताको प्राििानको दफा ३ मा उल्ले ख भए
बमोच्िम सनमायर् अिसि २०७७ चै र मसान्त्तसम्म रहे को दे च्खां दा सनमायर् अिसि अझै
बााँकी नै रहेको र काठमार्ौ महानगरपासलकाबाट समसत २०७६/४/१४ मा सनमायर्
सम्पन्नको प्रमार्पर सलइ सो प्रमार्पर मुद्दाको ससलसीलामा उछच अदालत पाटनमा
पेश गररसकेको पाइएकाले Interior Decoration को कार्य पसल सां चालन 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 नेपाल ट्रष्ट
सनर्मािली, २०६५ तथा सम्झौताको प्राििानमा सलि भार्ा रकम समनाहाको ददने
ाँ ा नां. ५ सलिभार्ा रकम र बुद
ाँ ा नां. 6.2 बमोच्िम
व्र्िस्था नभएकाले सम्झौताको बुद
िररिाना समेत र्थाच्शघ्र सतनय बुझाउन उि प्रा.सल.लाई िानकारी ददने ।

4.

सो प्रा.सल.ले

सलि र्कुमेण्ट पेश गदाय उल्ले ख गरे को सां रचना र काठमार्ौ

महानगरपासलकामा समसत २०७४/६/१६ मा पेश गरे को Concept Design र
काठमार्ौ महानगरपासलकाबाट समसत 2074/9/30 को स्िीकृत नक्शामा Fourth
floor

सनमायर्

गनय

अनुमसत

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 गरे को पाइएकाले

प्रचसलत बिार मूल्र् (Fair Market Value) को आिारमा चौथो तल्लाको थप भार्ा
सनिायरर् गरी असुल उपर गनय प्रवक्रर्ा अगासर् बढाउन व्र्िस्थापनलाई सनदे शन
ददने ।
३

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे कोताहचलच्स्थत िग्गा सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् र

थामसेकयु ट्रेवकङ्ग प्रा.सल. बीच समसत 2074/8/14 गते भएको सम्झौता बमोच्िम विस्तृत

इच्न्त्िसनर्ररङ्ग सर्िाइन (बुदााँ नां. 1.1), पूि य स्िीकृती (बुदााँ नां. 1.2), भिन सनमायर्का
कार्यतासलका (बुदााँ नां. 2.1) अनुसार ३ िर्यमा भिन सनमायर्को कार्य गररसक्नु पनेमा
हालसम्म पसन भिन सनमायर्को कार्य हुन नसकी र्स कार्ायलर्लाई आसथयक हानी नोक्सानी
ाँ ाले सनदे शन
पुग्न गई सो प्रा.सल. को िग्गा ओगटने मार मनासर् दे च्खएकोले सां झौताको बुद

गरे बमोच्िम पररपालना गरी विस्तृत इच्न्त्िसनर्ररङ्ग सर्िाइन (बुदााँ नां. 1.1), पूि य स्िीकृती
(बुदााँ नां. 1.2), भिन सनमायर्का कार्यतासलका (बुदााँ नां. 2.1) पेश गरी स्िीकृत

गरी/गराई बुदााँ नां. 2.३ बमोच्िम र्थाच्शघ्र भिन सनमायर् गनय सो प्रा.सल.लाई सचेत
गराउन व्र्िस्थापनलाई सनदे शन ददने सनर्यर् गररर्ो ।
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४

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे कोहे टौर्ा च्स्थत िग्गा सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट सां चालक
ससमसतको 61औ ां बैठकको सनर्यर्ानुसार र्स कार्ायलर्बाट गठन भएको ससमसतले पेश
गरे को प्रसतिेदनमा िलफल गरी सो ससमसतले पेश गरे को आन्त्तररक मूल्र्ाांकन प्रसतिेदनलाई

स्िीकृत गररर्ो । साथै ससमसतले सम्झौताको शतयहरु पसि तर् हुने गरी ससमसतले पेश
गरे को सरकारी दररे ट बमोच्िमका सम्पूर् य िग्गा र भिनको न्त्र्ू नतम मूल्र्ाांकनको बावर्यक

रु. 79,01,964।31 (उनासी लाख एक हिार नौ सर् चौसठ्ठी र पैसा एकतीस
मार)भार्ा लाग्ने र उत्तरतफय खाली रहे को 9.75 कठ्ठा िग्गाको मार न्त्र्ू नतम मूल्र्ाांकन
बावर्यक रु. १9,0१,२५०।00 (उन्नाइस लाख एक हिार दुई सर् पचास मार) रकम
भार्ा लाग्ने बारे मा बागमती प्रदे श सरकारलाई िानकारी गराउने सनर्यर् गररर्ो ।
५

र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को गोकर्े श्वर नगरपासलकाच्स्थत िग्गामा अस्पताल

बनाउन गोकर्े श्वर नगरपासलकाको कार्ायलर्ले स्िीकृसत पाउाँ भन्ने सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्ट
सां चालक ससमसतको 61औ ां बैठकको सनर्यर्ानुसार र्स कार्ायलर्बाट गठन भएको ससमसतले

पेश गरे को प्रसतिेदन अनुसार उि क्षेरको भौसतक, िैविक, सामाच्िक, िातािरर्ीर् पक्षमा
दीियकालीन असर पनय सक्ने विर्र्मा र पर्ायिरर्ीर् र पर्यटकीर् क्षेरमा पनय सक्ने असरको
बारे मा अध्र्र्न गरे र मार सनर्यर् सलनुपने दे च्खन्त्ि ।
साथै उि क्षेरमा गोकर्े श्वर नगरपासलकाको कार्ायलर् िर्ा नां. ४ ले वििुलीको

ट्रान्त्सफरमर राख्न अनुमसत माग गरे को विर्र्मा रािसनकुञ्ज पखायलसभर प्राकृसतक बनस्पसत,
िैविक विवििताले भररपूर् य भएको साथै िांगली िनािर र पशुपांक्षीहरुमा असर पनय सक्ने र

रािसनकुञ्जको सुरक्षाथय खवटएका सुरक्षाकमीहरुलाई समेत बािा पुग्ने भएकोले उि क्षेरमा
वििुलीको ट्रान्त्सफरमर राख्न अनुमसत नददने िानकारी गराउने ।
६

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िको दच्क्षर्काली नगरपासलका फवपयङ्गच्स्थत िग्गामा भएको विद्यालर्

कस्तो प्रकृसत (सामुदावर्क िा सां स्थागत) 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 प्रेरर्ाराज्र् लक्ष्मी दे िी ससां हले उपर्ोग
गदै आएको िरिग्गामा पूि य र्ुिरािी िी प्रेरर्ा राज्र् लक्ष्मी दे िी ससां हलाई उहााँको
अनुरोिमा भिन खाली गनय पर्ायप्त समर् उपलब्ि गराई सवकएको र हालको अिस्था
Lockdown र सनशेिािाको अिस्था समेत नरहे कोले र्स पवहला पसन म्र्ाद थप भई सकेको

हुाँदा र्थाच्शघ्र सो िग्गा र भिन खाली गररददन िानकारी ददन व्र्िस्थापनलाई सनदे शन
ददने सनर्यर् गररर्ो ।
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८

नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को ितयमान

सां गठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षर् गने सम्बन्त्िमा र्स

ट्रष्टको कार्ायलर्को सहसच्चि िी बाबुरािा िे ष्ठको अध्र्क्षतामा अन्त्र् आिश्र्क कमयचारी
कार्यकारी सच्चिले तोक्ने गरी सां गठन सां रचना तथा व्र्िस्थापन सिेक्षर् (Organization &
Mangement Survey ) (O&M) ससमसत गठन गने सनर्यर् गररर्ो ।
बैठक सां . 63 औ ां

१

बैठक समसत 2077/09/07

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ ले ट्रष्टको सम्पच्त्तको बारे मा स्पष्ट उल्ले ख गरे को र
िग्गा प्रशासन सम्बन्त्िी क्षेरासिकार सम्बच्न्त्ित भूसमसुिार तथा मालपोत कार्ायलर्कै हुने
भएकोले का.म.न.पा. िर्ा नां.3 (साविक िर्ा नां.22) वक.नां. 12 को क्षेरफल 34-7-00 रोपनी िग्गा सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्टले कुनै रार् ददइरहनु नपने।

२

नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को 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 हुनेहाँद
ु ा म्र्ाद थपका लासग स्टान्त्र्र्य चाटयर्य बैंकबाट अनुरोि भै आएको
सम्बन्त्िमा िाह्य विि परामशयदाताबाट प्राप्त प्रसतिेदन स्िीकृत गरी बिारदरको सलि भार्ा
रकमलाई आिार सलई आगामी १० िर्यका लासग उि िग्गा र िग्गामा रहे को विद्यमान
भिन तथा सां रचना खुला प्रसतस्पिायबाट सलिमा ददन बोलपर आह्वान गने।

३

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहेको मकिानपुर च्िल्ला हे टौंर्ा उपमहानगरपासलका िर्ा नां १०
च्स्थत वकत्ता नां ३५५ को िग्गा िाग्मती प्रदे श सरकार मुख्र्मन्त्रीको कार्ायलर्को प्रस्ताि
बमोच्िम सलिमा ददने सम्बन्त्िमा प्रदे श सरकारको सम्बच्न्त्ित सनकार्साँग िलफल गरी एक
मवहनासभर सम्झौताको मोर्ासलटी र मस्र्ौदा तर्ार गने।

४

नेपाल ट्रष्टकार्ायलर्को ितयमान कार्यभारलाई मध्र्निर गरी समर्सापेक्ष सां रचनागत पररितयन
र तदनुरूपको भािी सां गठन सां रचना तथा समर्सापेक्ष कानून सां शोिनका सम्बन्त्िमा
अििारर्ात्मक सुझाि सवहत सां गठन तथा व्र्िस्थापन सभे क्षर् प्रसतिेदन तर्ार गरी पेश गनय
प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररदर्द्को कार्ायलर्बाट नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक ससमसतमा प्रसतसनसित्ि
गने सच्चिको सां र्ोिकत्िमा अथय मन्त्रालर् र सां िीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन
मन्त्रालर्बाट एक/एक िना सहसच्चि सदस्र्, नेपाल ट्रष्टका सहसच्चि सदस्र् सच्चिर
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आिश्र्कतानुसार विि समेत सहभागी रहने गरी सां गठन सां रचना तथा व्र्िस्थापन सभे क्षर्
ससमसत गठन गने।
५

काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां. 13 िाउनीका प्रेरर्ाराज्र् लक्ष्मी दे िी ससां हले 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 आदे श ददइएकोमा
प्रेरर्ा राज्र्लक्ष्मीदे िी ससां हबाट माननीर् उपप्रिानमन्त्री तथा नेपाल ट्रष्टका अध्र्क्षज्र्ूलाई
सम्बोिन गरी कोसभर्-१९ र अन्त्र् पररच्स्थसतले उि िरिग्गा सम्पूर् य रूपले खाली गनय
समर् लाग्ने भनी २०७७ कासतयक २७ गते का समसतमा ६ मवहनाको लासग म्र्ाद थप गररददन
अनुरोि भै आएकोमा अच्न्त्तम पटकका लासग २०७७/०९/०७ दे च्ख लागू हुने गरी ६
मवहनाका लासग म्र्ाद थप गररददने।

६

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

७

विविि विर्र्हरुमा सनम्नानुसार सनर्यर् गररर्ो ।
क. दच्क्षर्काली नगरपासलकाको प्रशासकीर् भिनका लासग सलिमा िग्गा उपलब्ि गराउने
सम्बन्त्िमा सलि रकम र्वकन गनय प्राविसिकबाट र्थाशीघ्र मूल्र्ाङ्कन गराई अको
बैठकमा पेश गने।
ख. सरभ ुिन आदशय मावि फवपयङको परका सम्बन्त्िमा विद्यालर्को कानूनी है ससर्त र्थाशीघ्र
र्कीन गरी आगामी बैठकमा पुनः पेश गने।
ग. काठमार्ौ प्लािा खाली गराउने सम्बन्त्िमाः काठमार्ौं च्िल्ला, का.म.पा. िर्ा नां ३१
च्स्थत वक.नां. २२३५ क्षेरफल ५-०-२-० रोपनी िग्गामा बनेको काठमार्ौं प्लािा
भिनसलि भार्ामा सलने ददने सम्बन्त्िमा तत्कालीन रािदरिार रािकीर् सम्पच्त्त कोर्
विभाग

र

कन्त्सेप्ट

र्े भलपसय

प्रा.सल.सबच

समसत

२०५०।०३।०३

गते

भएको

सम्झौताको अिसि २०७७।०३।०२ मा सवकएको र नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक ससमसतको
४७ औ ां बैठकले पाररत गरे बमोच्िमको न्त्र्ू नतम सलि भार्ाको आिारमा सञ्चालक
ससमसतको

५३

औां

बैठकको

नच्र्र्र्बाट

१०

िर्यका

लासग

काठमार्ौं

महानगरपासलकालाई सलि भार्ामा उपलब्ि गराउने सनर्यर् भएकोमा कन्त्सेप्ट र्े भलपसय
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प्रा.सल.ले भिन खाली नगरे को, उि प्रा.सल.ले दार्र गरे को नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् समेत
भएको उत्प्रेर्र् मुद्दामा सम्मासनत उछच अदालतबाट समसत २०७७।०४।११ गते
अन्त्तररम आदे श िारी नहुने सनर्यर् भै भिन खाली नगरे िापत नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्ले
कन्त्सेप्ट र्े भलपसय प्रा.सल.का विरुर्द् कानूनी तथा प्रशाससनक कारिाही गनय िािा अड्चन
नपने दे च्खएको तथा काठमार्ौं प्लािामा व्र्िसार् गरररहे का विसभन्न ४० िना
व्र्िसार्ीहरूले सनर्ेिािाको माग सवहत विसभन्न समसतमा मुद्दा दताय गरे कोमा ती
मुद्दाहरूमा समेत सम्मासनत उछच अदालत पाटनबाट समसत २०७७।०४।२८ मा
अन्त्तररम आदे श िारी नहुने फैसला भै सनिहरूलाई उि भिनबाट सनकाल्न कानूनी
तथा प्रशाससनक रुपमा बािा अड्चन पने नदे च्खएकोले सो भिन खाली गराउन
असहर्ोग गरे कोमा कन्त्सेप्ट र्े भलपसयलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रकृर्ा अच्ि बढाउन
साियिसनक सूचना प्रकाच्शत गने तथा उि भिन खाली गराउनका लासग च्िल्ला
प्रशासन कार्ायलर् काठमार्ौंलाई ले खी पठाउने।

बैठक सां . 6४ औ ां

१

बैठक समसत 2077/10/11

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

२

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को ताहचालच्स्थत िग्गा सम्बन्त्िमा थामसेकय ु ट्रेवकङ्ग प्रा.सल.ले
िग्गा हस्तान्त्तरर् सम्बन्त्िी सलएको च्िकीरमा कार्ायलर्बाट र्स अगािै पराचार भै सकेको र
तत्काल कुनै थप सनर्यर् सलनुपने नदे च्खएको । भिन सनमायर्का लासग नक्सा पासका
सम्बन्त्िमा सलि प्रस्ताि सम्बन्त्िी कागिात(LPD)मा उल्ले ख भए बमोच्िमको बेसमेण्ट र
ग्राउण्र् फ्लोर सवहत ६ तलाकै विस्तृत इच्न्त्िसनर्ररङ्ग सर्िाइन पेश गरी पूि य स्िीकृसत सलन
प्रकृर्ा अच्ि बढाउन र ससमसतको ६२ औ ँ बैठकको सनर्यर् बमोच्िम ले खी पठाइएका
विर्र्हरु कार्ायन्त्िर्न गनय उि प्रा.सल.लाई पुनः ले खी पठाउने ।
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३

नेपाल

ट्रष्टको

स्िासमत्िमा

रहे को

हे टौँर्ाच्स्थत

िग्गा

सम्बन्त्िमा

बाग्मती

प्रेदशका

मुख्र्मन्त्रीज्र्ू को सनिास र प्रदे श सरकारको प्रशासकीर् भिन सनमायर्का लासग ९.७५ कठ्ठा
िग्गा स्िीकृत सरकारी दररे टमा २५ िर्यका लासग सलिमा उपलब्ि गराउने गरी सम्झौता
गनय नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्लाई स्िीकृसत ददने । काच्न्त्त ईश्वरी गृहलाई सां ग्रहालर्को रुपमा
विकास गने सम्बन्त्िमा विस्तृत पररर्ोिना प्रस्ताि पेश गनय प्रदे श सरकारलाई ले खी पठाउने
।
४

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को का.म.न.पा. लाच्िम्पाटच्स्थत रहे का ि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/सां रचना सलि भार्ामा लगाउन खुला बोलपर आह्वान गने ।

५

(१) नेपाल ट्रष्टको

कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को विसभन्न स्थानको िग्गाको सुरक्षा,

सां रचना सां रक्षर् तथा ममयतसम्भारका लासग िोत व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा प्रकरर् नां १ को
(क)

दे च्ख

(ङ)

सम्मका

कार्यहरुका

सम्बन्त्िमा

नेपाल

ट्रष्ट

सनर्मािली,

२०६५(सां शोिनसवहत) को सनर्म ५कमा उच्ल्लच्खत रकमको सीमाको असिनमा रही
प्राथसमकताका

आिारमा

ट्रष्टका

कार्यकारी

सच्चिबाट

कार्यक्रम

तथा

बााँर्फााँर्

स्िीकृत/अनुमोदन गराई साियिसनक खररद ऐन, २०६३ र साियिसनक खररद सनर्मािली,
२०६४ बमोच्िमको प्रकृर्ा पुर्ायई ट्रष्टको कार्ायलर्ले कार्ायन्त्िर्नमा लै िाने र सनर्म ५क ले
तोकेको सीमाले समेट्न नसकेका वक्रर्ाकलापहरुका लासग नेपाल ट्रष्ट कोर्बाट रकम व्र्होने
गरी कार्ायन्त्िर्नमा लै िान नेपाल सरकारको स्िीकृसतका लासग मच्न्त्रपररर्दमा प्रस्ताि पेश
गने ।
क) (भिपुर च्िल्ला, भिपुर नगरपासलका िर्ा नां 1 सल्लािारीच्स्थत वक नां. 540
क्षेरफल 108-2-1-0 रोपनी िग्गामा राच्खएको सुरक्षाकमीको पाररिसमक ।
ख)

कमलादीच्स्थत पूच्र्यमा भिनको कम्पाउण्र् िाल सनमायर्,

ग)

पोखराच्स्थत रत्न मच्न्त्दरको कम्पाउण्र् िाल सनमायर्,

ि)
ङ)
च)

गोकर्य रािसनकुञ्ज कम्पाउण्र् फेच्न्त्सङ्ग सनमायर् ,
भिपुर सल्लािारीच्स्थत गार्य हाउस सनमायर्

ददर्ालो बांगलाको सामान्त्र् ममयत, िाना फेने, भिनको रे क्ट्रो वफवटङ्ग,
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ि)

नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् भिनको दोिो र ते िो तल्लाको फ्लोररङ्ग गररएको टाइलसहरु

ि)

दरिारमागयच्स्थत सलिमा ददएको िग्गा/भिनको चौथो तल्लाको भार्ादर मुल्र्ाङ्कन गनय

उच्प्कएर फुटे को हुनाले सो कोठाहरुमा फ्लोररङ्ग र सो सां ग हुने ममयतसम्भार
बाह्य परामशय सेिा खररद गनय

झ)

ताहाचलच्स्थत वक.नां. 33 र ४७ िग्गाको कम्पाउण्र् िालमा गेट सनमायर् गनय

ञ)

कार्ायलर्मा आलुसमसनर्म पावटयसन र रुम पेच्न्त्टङ्ग

ट)

गोकर्यमा आमी व्र्ारे क भिनको ममयत सम्भार

ठ)

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

र्)

ट्रष्टको सम्पच्त्तको सां रक्षर्,सलि प्रकृर्ा तथा सम्झौतासाँग सम्बच्न्त्ित विर्र्मा परामशय
सेिा सलने तथा कार्ायलर्का लासग आिश्र्क कार्यविसि सां गठन तथा व्र्िस्थापन
सिेक्षर् आदद कार्य

(२) कोर्मा िम्मा भएको रकम मध्र्े ट्रष्टको सम्पच्त्तबाट बढे बढाएको भन्ने िाक्र्ाांशको
अथय स्पष्ट पानय नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ को सनर्म ५क मा सां शोिन गनय
मच्न्त्रपररर्दमा प्रस्ताि पेश गने ।
६

ट्रष्ट कोर्बाट बढे बढाएको रकमध्र्ेबाट नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ ले तोकेको
सीमासभरको रकमबाट खचय गनुप
य दाय आगामी आ.ि. हरुमा समेत २५ प्रसतशतसम्म चालु
ाँ ीगत प्रकृसतका कार्यमा कार्यक्रम स्िीकृत
प्रकृसतका वक्रर्ाकलापहरुमा र बााँकी रकम पूि
गराई खचय गनय व्र्िस्थापनलाई स्िीकृसत ददने ।

७

नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, २०६५ मा उच्ल्लच्खत ट्रष्ट कोर्को लगानी र खचय सम्बन्त्िी व्र्िस्था
सां शोिनका लासग मच्न्त्रपररर्दमा प्रस्ताि लै िाने प्रकृर्ा अच्ि बढाउन सहमसत ददने ।

८

नेपाल ट्रष्टमा प्राप्त केही िग्गाहरुको दोहोरो स्िासमत्िको व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा भूसम
व्र्िस्थापन तथा असभले ख विभाग र अन्त्र् सम्बच्न्त्ित सनकार्हरुसाँग रार् सलई अको बैठकमा
पुनः पेश गने ।

९

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे का पूि य रािपररिारसाँग सम्बच्न्त्ित मच्न्त्दर, गृह, बङ्गलामा रहेका
सामानहरुमध्र्े पूि य रािपररिारसाँग सम्बच्न्त्ित ऐसतहाससक तथा पुराताच्त्िक महत्िका हुन
सक्ने िस्तुहरु पुरातत्ि विभागका प्रसतसनसिको उपच्स्थसतमा र्कीन गरी गराई सां रक्षर् गनै
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पनेको

हकमा

सां रक्षर्

सूच्चमा

राख्ने

र

अन्त्र्को

हकमा

प्रचसलत

कानून

बमोच्िम

िुल्र्ाउने/सललाम गने िा समन्त्हाको प्रकृर्ा अच्ि बढाउने ।
10

विविि विर्र्हरु सनम्नानुसारको 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 रहे को र उि
िग्गा ह्यात प्ले श (HYATT PLACE)ले साना चार पाांग्रे गार्ीहरु पावकयङ्ग प्रर्ोिनका
लासग माग गरे को समसत 2077/09/23 को सनिेदन सम्बन्त्िमा िग्गा भार्ामा ददने
प्रकृर्ा खुला प्रसतस्पिायबाट गररने र तत्काल उच्ल्लच्खत िग्गा मार सलिमा ददन सूचना
प्रकाशन गने अिस्था नरहे को व्र्होरा सम्बच्न्त्ित पक्षलाई िानकारी गराउने ।

२

स्िास््र् तथा िनसां ख्र्ा मन्त्रालर्को च.नां. 839 समसत 2077/09/20 को परबाट
र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को 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 मध्र्े िग्गा मध्र्े 50/55 रोपनी िग्गा सरुिा रोग
अस्पतालको लासग माग सम्बन्त्िमा उि स्थानमा विद्यालर् सञ्चालन भै रहे को र
दच्क्षर्काली नगरपासलकालाई समेत केही िग्गा सलिमा उपलब्ि गराउने सनर्यर्
भै सकेकोले माम बमोच्िमको िग्गा बााँकी नरहने व्र्होरा िानकारी गराउने ।

३

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को च्चतिन ददर्ालो बांगला पररसर, गोकर्यच्स्थत िांगल र
ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे का अन्त्र् स्थानका िां गलमा रहे का सुखाखर्ा, ढलापर्ा तथा
िोच्खमर्ुि रुखहरु कटान, सां कलन गरी आसथयक कार्यविसि सनर्मािली,2064 को
प्रकृर्ा पुरा गरी कानूनसम्मत सललामी प्रकृर्ा अच्ि बढाउनका लासग सै र्द्ाच्न्त्तक सहमसत
ददने ।

४

नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, 2065(सां शोिनसवहत)को सनर्म ६ को उपसनर्म २ को खण्र्
(ि)मा “ट्रष्टलाई प्राप्त भएको रकम लगानी गरी कुनै बैंक, वित्तीर् सां स्था िा अन्त्र् कुनै
ाँ ीको पााँच प्रसतशतसम्म शेर्र खररद गरी त्र्स्तो
पच्ब्लक सलसमटे र् कम्पनीको च ुिा पूि
कम्पनीको सां स्थापक शेर्रिनी हुने,” र खण्र् (च)मा” ट्रष्टलाई आर् आियन हुने भनी
ससमसतले उच्चत ठहर्र्ाएको अन्त्र् कुनै कार्यक्रम िा आर्ोिनामा नेपाल सरकारको पूि य
स्िीकृसत सलई लगानी गने ।” प्राििान रहे को दे च्खदा बैंक, वित्तीर् सां स्था िा अन्त्र्
कुनै पच्ब्लक सलसमटे र्को शेर्र खररद गदाय कार्ायलर्लाई लाभ पुग्ने दे च्खएमा त्र्स्तो
प्रस्ताि सञ्चालक ससमसत समक्ष पेश गनय सै र्द्ाच्न्त्तक सहमसत ददने ।
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५

नेपाल ट्रष्ट सनर्मािली, 2065(सां शोिनसवहत)को सनर्म ७(ख) मा “ट्रष्टको स्िासमत्िमा
रहेका पर्यटकीर् तथा प्राकृसतक स्थलमा प्रिेशको लासग शुल्क सनिायरर् गरी असुल
गने” भन्ने प्राििान रहको हुाँदा र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को च्चतिन च्िल्ला
भरतपुर 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(सां शोिनसवहत)को सनर्म 3 बमोच्िमका कार्यक्रम
सां चालन गदाय सोही सनर्मािलीको सनर्म 4 बमोच्िम कार्यविसि बनाई सां चालन गनुय
पने व्र्िस्था अनुसार सलि सम्बन्त्िी कार्यविसिको मस्र्ौदा तर्ार गनय परामशय सेिा
सलन व्र्िस्थापनलाई सहमसत ददने र कार्यविसिको मस्र्ौदा प्राप्त भएपसि सञ्चालक
ससमसत समक्ष पेश गने ।

बैठक सां . 65 औ ां

१

बैठक समसत 2077/11/13

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे कोसाियिसनक खररद अनुगमन कार्ायलर्ले प्रर्ोग गदै आएको
िरिग्गाको चालु आ.ि. २०७७/७८ का लासग गत आसथयक िर्यको भार्ादरमा ५(पााँच)
प्रसतशत िृवर्द्दर कार्म गरी साियिसनक खररद अनुगमन कार्ायलर्को िरभार्ा सम्झौता
निीकरर् गने सनर्यर् गररर्ो ।

२

गोकर्य प्राथसमक अस्पताल सञ्चालनका लासग साविक गोकर्े श्वर गा.वि.स. िर्ा नां. ५ हाल
गोकर्े श्वर नगरपासलका िर्ा नां ४ वक. नां. १२ क्षेरफल २९-१२-०-३ रोपनी िग्गा मध्र्े
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 असरबारे मा विि सवहतको
टोलीबाट अध्र्र्न प्रसतिेदन प्राप्त गरी अको बैठकमा पुनः पेश गने ।

३

विद्यालर् पुनसनयमार्य सहमसतका लासग सम्बन्त्िमा व्र्िस्थापनको रार् बमोच्िम गने ।

४

नेपाल ट्रष्टको स्िासमत्िमा रहे को पोखराच्स्थत रत्न मच्न्त्दर र वहमागृह पररसर तथा भिन
लगार्तको सम्पदाको गण्र्की प्रदे श सरकारबाट सां रक्षर् तथा व्र्िस्थापन गने सम्बन्त्िमा
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प्रस्तुत प्रसतिेदनका प्राविसिक पक्षमा व्र्िस्थापनकले समीक्षा समेत गरी गण्र्की प्रदे श
सरकारसाँग सम्झौताको प्रकृर्ाका लासग सम्बच्न्त्ित पक्षसाँग िाताय गनय कार्यकारी सच्चिले
आिश्र्क कारबाही अच्ि बढाउने ।
५

विविि विर्र्हरु सनम्नानुसारको सनर्यर् गररर्ो ।
१

नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् ईकाइ कार्ायलर् गोकर्य रािसनकुञ्ज गोकर्े श्वरको

च.नां. 26

समसत 2077/10/13 को पर र सो साथ सां लग्न ससवर्द् विनार्क टोल सुिार
ससमसतको परबाट र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को िग्गा ससवर्द् विनार्क टोल
सुिार ससमसतले प्रर्ोग गदै आइरहे को दच्क्षर्ढोका शाच्न्त्त िावटका सभर शौचालर्
सनमायर् गनयका लासग लेखी आएको सम्बन्त्िमा आिश्र्कता र औच्चत्र् हे री ट्रष्टको
कार्ायलर्ले आफै शौचालर्को सनमायर् गने सम्बन्त्िमा उपर्ुि सनर्यर् सलने ।
२

िी

र्मुना

पुष्पा

पोल्ट्री

एण्र्

एसग्रकल्चर

फामय

पााँचखाल

नगरपासलका-5

काभ्रेपलाञ्चोकको 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 मुल्र्ाांकन

गरी पेश भएको सरकारी दररे ट रु 6,23,103/- (िावर्यक) लाई आिार सलई िोलपर
आव्हान गने सम्बन्त्िमा प्रवक्रर्ा अगासर् बढाउने ।
३

गाउाँपासलकाको कार्ायलर् सलखु नुिाकोटको 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
सखुिािस्ता सुकाठसवहतको असिकाांश िन क्षेरमा कस्तो खालको कृवर् प्रर्ोिनका
लासग िग्गा माग गररएको हो विस्तृत र्ोिना सवहत प्रस्ताि गनय ले खी पठाउने ।

४

र्स

कार्ायलर्को

स्िासमत्िमा

रहे को

भिपुर

च्िल्ला

भिपुर

नगरपासलका

सल्लािारीच्स्थत वक.नां. 540 क्षेरफल 108-2-1-0 रोपनी िग्गाको सुरक्षाका
लासग िग्गाको पूिउ
य तर पट्टी तारिार लगाउनका लासग कार्य शुरु भएकोमा उि
कार्य गनय अिरोि भएकोमा व्र्िस्थापनबाटै समस्र्ा समािानको पहल गरी त्र्सको
नसतिा आगामी बैठकमा प्रस्तुत 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 टे सलकम, काठमार्ौको च.नां. 4137 समसत 2077/11/11 को परद्वारा
र्स कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को काठमार्ौ प्लािा भिनमा मोबाइल BTSर्थाित
राख्ने सम्बन्त्िमा ले खी आएको परको सम्बन्त्िमा विद्यमान भार्ा सां रचनाको विश्लेर्र्
गरी व्र्िस्थापनको रार्सवहत आगामी बैठकमा पेश गने ।

८

स्पाइनल इन्त्ज्र्ूरी पुनःस्थापना केन्त्रको लासग िग्गा भार्ामा उपलब्ि गराउन रोटरी
क्लब च्चतिनको अनुरोि सम्बन्त्िमा कार्ायलर्बाट स्थलगत अध्र्र्न गरी आगामी
बैठकमा पेश गने ।
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१

बैठक समसत 2077/12/19

गोकर्े श्वर रािसनकुञ्जमा पखायल सनमायर् गनय ट्रष्ट कोर्बाट खचय भएको रकम अनुमोदन
सम्बन्त्िमाकार्यकारी सच्चिस्तरीर् सनर्यर् हुाँदाको समसतमा सञ्चालक ससमसत नेतत्ृ िविहीन

अिस्थामा रहेको कारर् पसि अनुमोदन हुने गरी कार्यकारी सच्चिस्तरको सनर्यर्ानुसार खचय
भएको रकम रु. १६,४५,०६५ अनुमोदन गने र उि िेरुिू सम्परीक्षर्का लासग सम्बच्न्त्ित
सनकार्मा ले खी पठाउन व्र्िस्थापनलाई स्िीकृसत ददने ।
२

कार्ायलर्ले

हाल उपर्ोग गरररहे को कार्ायलर् भिन व्र्िसावर्क वहसाबले उपर्ुि स्थानमा

भएको तर कार्ायलर् प्रर्ोिनका लासग सााँिरु ो भएको कारर् सां चालक ससमसतका पदासिकारी
तथा कमयचारीहरुको कार्यकक्षको लासग अपर्ायप्त

भएकोले कार्ायलर्ले उपर्ोग गदै आएको

सां रचना सलि भार्ामा ददई काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां. 13 िाउनीच्स्थत प्रेरर्ाराज्र्
लक्ष्मी दे िी ससां हले उपर्ोग गदै आएको िरिग्गाखाली भए पिात र्स कार्ायलर् प्रर्ोिनका
लासग उपर्ोगमा ल्र्ाई सम्पच्त्तको सां रक्षर् गने।
3

ट्रष्ट कोर्मा रहे को चल अचल सम्पच्त्तको व्र्ापक राि वहतमा प्रर्ोग गने ससलससलामा
कार्ायलर्को मौिूदा िनशच्िले मार ऐन सनर्मले पररकल्पना गरे को उदे श्र् पूरा हुन नसक्ने
हुाँदा विि कमयचारीको आिश्र्कता परे को हुाँदा वित्तीर् परामशयदाता-1 िना, पूिायिार/सां रचना
विकास परामशयदाता-1 सनर्ुच्िका लासग कार्यक्षेरगत शतय (Terms of References) तथा
पाररिसमक तोक्ने प्रकृर्ा अच्ि बढाउन कार्यक्षेरगत शतय (TOR) तर्ार गरी खुला
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प्रसतस्पिायबाट ६ मवहनाका लासग १ िना वित्तीर् परामशयदाता र १ िना पूिायिार/सां रचना
विकास परामशयदाता िनौट गनय नीसतगत सहमसत ददने । सनिहरुको पाररिसमकको हकमा
व्र्िस्थापनबाटै सनर्यर् गरी करार सम्झौता गनुय पूि य सो को िानकारी सञ्चालक ससमसतलाई
गराउने ।
४

पोखराच्स्थत रत्नमच्न्त्दर र वहमा गृहको सां रक्षर्, सम्िर्द्यन गरी उन्नत पर्यटकीर् स्थलको रुपमा
चरर्िर्द् विकास गनय नेपाल ट्रष्टले तोकेको शतय मापदण्र् र पूिायिार विकासको मागयच्चर
स्पष्ट हुने गरी आिश्र्क गुरुर्ोिना तर्ार गरी नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्मा पठाउन गण्र्की
प्रदे श सरकार, मुख्र्मन्त्री तथा मन्त्रीपररर्दको कार्ायलर्लाई लेखी पठाउने ।

५

नेपाल ट्रष्टको मुख्र् मुख्र् स्थानमा रहे का 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

भिपुर

सल्लािारीको

परामशयदाताबाट

प्रस्ताि

िग्गाको

सां रक्षर्

बमोच्िमको

गरी

व्र्िसावर्क

व्र्ािसावर्क

उपर्ोगको

उपर्ोग

गने

सम्भाव्र्ता

गराउन
अध्र्र्न

गराउने ।
७

विविि विर्र्हरुमा सनम्नानुसार सनर्यर् गररर्ो ।
क) नेपाल ट्रष्टको सम्पच्त्तको ितयमान अिस्थाका सम्बन्त्िमा विस्तृत वििरर् खुलेको श्वेतपर
िारी भै सकेको सन्त्दभयमा थप सम्पच्त्तको खोिविन प्रर्ास र सां रक्षर् गने गराउने
विर्र्मा िनचेतना असभिृवर्द् गनय कम्तीमा २ िटा िृत्तच्चर ट्रष्ट कोर्बाट खचय गने गरी
सनमायर् तथा प्रसारर् गनय व्र्िस्थापनलाई स्िीकृसत ददने ।
ख)

सङ्गठन तथा व्र्िस्थापन सभे क्षर् सम्बन्त्िमा गदठत ससमसतले र्थाशीघ्र ससफाररस
सवहतको प्रसतिदे न पेश गने ।

ग)

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

ि)

नेपाल ट्रष्ट कोर् लगानी कार्यविसि २०७७ र नेपाल ट्रष्टबाट सामुदावर्क/सां स्थागत
विद्यालर्मा शैच्क्षक सहर्ोग (िारिृच्त्त, िनशच्ि विकास र अन्त्र् शैच्क्षक पूिायिार)
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सम्बन्त्िी कार्यविसि, २०७७ का मस्र्ौदाहरु आगामी बैठकमा िलफलका लासग प्रस्तुत
गने ।
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१

बैठक समसत 2078/03/24

नेपाल ट्रष्टको सां रक्षक सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्र्ू बाट तोवकनु भएका नेपाल सरकारका मन्त्री
माननीर् िसन्त्त कुमार नेम्िाङ्गज्र्ू को नेपाल ट्रष्ट सां चालक ससमसतको अध्र्क्षको च्िम्मेिारीका
लासग हाददयक स्िागत गदै कार्यकाल सफलताको लासग शुभकामना व्र्ि गने सनर्यर्
गरीर्ो ।

2

प्रस्ताि भए बमोच्िमसाविक गोकर्े श्वर गा.वि.स. िर्ा नां 5 हाल गोकर्े श्वर नगरपासलका िर्ा
नां 4 वक.नां. 12 क्षेरफल 29-12-0-3 रोपनी िग्गा मध्र्े 7-2-0-0 रोपनी िग्गा
सरकारी दररे टको 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 गोकर्ेश्वर नगरपासलकाबाट माग भए बमोच्िम "गोकर्य प्राथसमक
अस्पताल" सां चालन गने प्रर्ोिनका लासग नगरपासलकासाँग सम्झौता गरी सलिमा ददन नेपाल
सरकार समक्ष ससफाररस गने सनर्यर् गररर्ो ।
3

प्रस्ताि पेश भए बमोच्िम कार्ायलर्को स्िासमत्िमा रहे को सुखेत च्िल्ला लाटीकोइली 4च
वक.नां. 1 को क्षेरफल 34-7-4.75 िग्गा मध्र्पच्िमाञ्चल विश्वविद्यालर्बाट मेसर्कल
कलेि सां चालन गनय माग भएको सम्बन्त्िमा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्का सहसच्चिको
सां र्ोिकत्िमा 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 हुने भार्ा रकमको ५०%५०%

का दरले दुई पक्षबीच िााँर्फााँर् हुने गरी २ पटक ससलबन्त्दी प्रस्ताि आह्वान गदाय

समेत कुनै प्रस्ताि पेश हुन नआएकोले र्समा पुनरािलोकन गनय आिश्र्क दे च्खएको हुाँदा
प्रस्तावित विकल्प मध्र्े दोिो विकल्पको रुपमा सनमायर् पिात प्राप्त हुने भार्ा रकमको 4०%
स्िासमत्ििाला र बााँकी 6०% लगानीकतायले प्राप्त गने गरी टे ण्र्र र्कुमेन्त्ट तर्ार गरी खुल्ला
प्रसतस्पिायका आिारमा बोलपर आव्हान गने सनर्यर् गररर्ो ।
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5

काठमार्ौ महानगरपासलका िर्ा नां. 13 िाउनी च्स्थत प्रेरर्ाराज्र् लक्ष्मी दे िी ससां हले उपर्ोग
गदै आएको िरिग्गा खाली गनय समर् पाउाँ भनी पेश भएको सनिेदन सम्बन्त्िमा विद्यमान

कोसभर्-१९ महामारी र अन्त्र् सााँस्कृसतक एि् िा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 फरे ष्ट ररसोटय प्रा.सल. बीच समसत 2076/10/01 मा
भएको सम्झौता र सो पूि य भएका

सम्झौतालाई मुख्र् मागय दशयक र आिार मानी पुरक

ाँ ा नां. 8.2 मा उल्लेच्खत प्राििान असनिार्य
सम्झौता (Supplementary Agreement) को बुद
रुपमा पुरा गने सुसनच्ित गरी गोकर्य फरे ष्ट ररसोटय प्रा.सल.को समसत २०78/3/14 को
परबाट

Sub lease

गने

स्िीकृसत

माग

भइ

आएकाले

नेपाल

ट्रष्ष्ट

सनर्मािली,

(सां शोिनसवहत)2065 को सनर्म 3 को उपसनर्म (2क) को उद्देश्र् विपररत नहुने गरी

समसत 2076/10/01 मा नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर् र गोकर्य फरे ष्ट ररसोटय प्रा.सल. बीच
गोकर्य च्स्थत गोकर्य रािसनकुञ्जको

ाँ ा नां.
सलि अिसि थप सम्बन्त्िी सम्झौताको शतयको बुद

१ मा तोवकएका पूिायिार सां रचना मार सनमायर् गने प्रर्ोिनाथय Sub lease गनय स्िीकृसत ददने
सनर्यर् गररर्ो ।
७

विवििमा सनम्न बमोच्िम सनर्यर् गररर्ो ।
क) नेपाल ट्रष्ट कोर्मा मौज्दात रहे को रकमबाट असिकतम लाभ (ब्र्ाि) प्राप्त हुने गरी

कूल मौज्दातको कम्तीमा 50(पचास) प्रसतशत रकममा निट्ने गरी सरकारी बैंकको
मुद्दती खातामा र बााँकी रकम नेपाल सरकारबाट मान्त्र्ता प्राप्त ‘क‘ िगयका िाच्र्ज्र्
बैंकहरुबीच खुल्ला प्रसतस्पिाय गराई असिकतम व्र्ाि प्राप्त हुने गरी मुद्दती खातामा
रकम सुरच्क्षत राख्ने सनर्यर् गररर्ो ।
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2078 आर्ाढको अन्त्त्र् सम्ममा प्राप्त भौसतक सांरचना समेत रहेका िग्गाको वििरर्

अनुसूची -९

सस.नां.

च्िल्ला

गा.पा/नगर

िर्ा नां

स्थान

क्षेरफल

कैवफर्त

(रोपनी)
1

काठमार्ौं

नगर

3

महारािगञ्ज

2

काठमार्ौं

नगर

12

टे कु

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

1-7-0-1
19-12-0-0

3971-0-33

8

काठमार्ौं

नगर

गोकर्य

40-13-1-0

9

काठमार्ौं

नगर

2

फवपयङ्ग

68-12-0-0

10

काठमार्ौं

नगर

29

सामाखुसी

0-9-0-0

11

काठमार्ौं

नगर

29

सरदे िी मागय ठमेल

0-7-0-2

12

कास्की

नगर

6,7

रत्नमच्न्त्दर

13

च्चतिन

नगर

1

ाँ टारी
आप

174-4-2-0
767-11-11

14

मकिानपुर

नगर

10

भूटनदे िी
मच्न्त्दर
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1-19-3-5

मोही कार्म

अनुसूची -१०

सिन सम्पच्त्त खोिविन कार्यक्रम सम्पन्न भएका च्िल्लाहरु
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