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नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

           २०६४।९।२२ 

संशोधन 

केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५                 २०७५।११।१९ 

२०६४ सालको ऐन न. २९ 

नेपाल ट्रष्टको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्िावना : राजा वीरेन्र, रानी ऐश्वयन र मनजहरुको पररवारको देहावसान ह ुँदाका बखि मनजहरुको 

नाममा रहेको र हक प ग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाई त्यस्िो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहहिमा 

प्रयोग गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

  व्यवस्थाहपका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संत्तिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन ि रुन्ि प्रारम्भ ह नेछ ।  

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “ट्रष्ट” भन्नाले दफा ३ बमोत्तजम स्थाहपि नेपाल ट्रष्ट सम्झन  पछन ।  

(ख) “ट्रष्टको सम्पत्ति” भन्नाले दफा ४ बमोत्तजमको सम्पत्ति सम्झन  पछन ।  

(ग) “समममि” भन्नाले दफा ७ बमोत्तजम गठन भएको ट्रष्ट सञ्चालक समममि (बोर्न 

अफ ट्रष्टीज)् सम्झन  पछन ।  

(घ) “सम्पत्ति” भन्नाले चल वा अचल, मूिन वा अमूिन, भौमिक वा अभौमिक सम्पत्ति 

सम्झन  पछन ।  

(ङ) “सदस्य” भन्नाले समममिको सदस्य सम्झन  पछन र सो शब्दले समममिको 

अध्यि र सदस्य–सत्तचव समेिलाई जनाउुँछ । 
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(च) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोत्तजम” भन्नाले यो ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा 

िोहकएको वा िोहकए बमोत्तजम सम्झन  पछन । 

३. ट्रष्टको स्थापना : (१) राजा वीरेन्र, रानी ऐश्वयन र मनजहरुको पररवारको नाममा रहेको 

सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहहिमा  प्रयोग गनन नेपाल 

ट्रष्ट नामको एक ट्रष्ट स्थापना ह नेछ  । 

स्पष्टीकरण :  यस ऐनको प्रयोजनका लामग “पररवार” भन्नाले राजा वीरेन्र र रानी ऐश्वयनका 

जेठा छोरा दीपेन्र शाह र कान्छा छोरा मनराजन शाहलाई सम्झन  पछन । 

(२) ट्रष्ट एक अहवत्तछछन्न उिरामधकारवाला स्वशामसि र सङ्गठठि संस्था ह नेछ ।  

(३) ट्रष्टले व्यत्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गनन भोगचलन गनन, बेचमबखन गनन 

वा अन्य क नै हकमसमले व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

(४) ट्रष्टले व्यत्ति सरह नामलस उज र गनन सक्नेछ र ट्रष्टउपर पमन सोही नामबाट 

नामलस उज र गनन सहकनेछ ।  

(५) ट्रष्टले व्यत्ति सरह करार गनन र करार बमोत्तजमको अमधकार प्रयोग गनन र 

दाहयत्व मनवानह गनन सक्नेछ ।  

(६) ट्रष्टको काम कारबाहीका लामग छ टै्ट छाप ह नेछ र त्यस्िो छाप समममिले 

मनधानरण गरे बमोत्तजम ह नेछ ।  

४. ट्रष्टको सम्पत्ति : (१) नेपाल सरकारले राहष्ट्रयकरण गरी छ टै्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक 

ट्रष्टमा देहायको सम्पत्ति रहनेछ :– 

(क)  राजा वीरेन्र, रानी ऐश्वयन र मनजहरुका पररवारको देहावसान ह ुँदाका 

बखि मनजहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्ट अन्िगनि ल्याउने भनी 

नेपाल सरकार, मत्तन्िपररषद्ले मनणनय गरेको सम्पत्ति, 
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(ख)  खण्र् (क) बमोत्तजमको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको वा त्यस्िो सम्पत्ति 

बापि यो ऐन प्रारम्भ ह न भन्दा अत्तघ प्राप्त भएको वा यो ऐन प्रारम्भ 

भएपमछ प्राप्त ह न ेसम्पत्ति, 

(ग)  राजा वीरेन्र, रानी ऐश्वयन र मनजहरुका पररवारलाई क नै हकमसमले प्राप्त 

भएको वा ह न सक्ने वा मनजहरुको हक प गेको वा प ग्न सक्ने वा 

मनजहरुको हक प गेको वा प ग्ने अरु कसैको नाममा रात्तखएको वा 

बेनामी सम्पत्ति, 

(घ)  खण्र् (क), (ख) वा (ग) मा लेत्तखए बाहेक राजा वीरेन्र, रानी ऐश्वयन 

र मनजहरुका पररवारलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ प्राप्त ह न सक्ने 

अन्य क नै सम्पत्ति, 

(ङ)  नेपाल सरकारले समय–समयमा उपलब्ध गराएको अन्य सम्पत्ति,   

(च)  हवदेशी सरकार वा क नै स्वदेशी वा हवदेशी व्यत्ति वा संस्थाबाट प्राप्त 

सम्पत्ति । 

(२) उपदफा (१) को खण्र् (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोत्तजमको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ 

ह ुँदाका बखि स्वदेश वा हवदेश जहाुँ जे जस्िो अवस्थामा ज नस कै व्यत्ति वा संस्थाको नाममा रहेको 

भए िापमन यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ त्यस्िो सम्पत्ति स्विः ट्रष्टको नाममा हस्िान्िरण भएको वा 

त्यस्िो सम्पत्तिमा स्विः ट्रष्टको हक कायम भएको  मामननेछ । 

(३) प्रचमलि कानूनमा ज नस कै क रा लेत्तखएको भए िापमन उपदफा (१) बमोत्तजमको 

सम्पत्तिउपर क नै व्यत्ति वा संस्थाको क नै प्रकारको हक वा दावी प ग्ने छैन र त्यस्िो सम्पत्तिमा 

अंश वा अप िाली सम्बन्धी कानून बमोत्तजम कसैको हक वा दावी मसजनना ह ने छैन । 
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(४) यस दफा बमोत्तजम ट्रष्टको नाममा हक कायम भएको वा ह न आउने सम्पत्ति नामसारी 

गररठदन ट्रष्टबाट लेखी आएमा सम्पत्ति नामसारी दाखेल खारेज गने अमधकारीले त्यस्िो सम्पत्ति 

ज नस कै व्यत्ति वा संस्थाको नाममा रहे भएको भए िापमन ट्रष्टको नाममा नामसारी गररठदन  पनेछ । 

(५) प्रचमलि कानूनमा ज नस कै क रा लेत्तखएको भए िापमन यस दफा बमोत्तजमको सम्पत्ति 

नामसारी दाखेल खारेज गदान क नै दस्ि र लाग्ने छैन । 

५. ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोग : (१) ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सवोिम सावनजमनक लाभ ह ने गरी 

राष्ट्रहहिमा  प्रयोग ह नेछ ।  

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यिामा प्रमिकूल नह न ेगरी ट्रष्टको सम्पत्ति देहायको 

कायनमा प्रयोग गनन सहकनछे :– 

(क) हवद्यालय, महाहवद्यालय, हवश्वहवद्यालय जस्िा शैत्तिक िथा प्रात्तिक संस्थाहरु 

खर्ा गरी सञ्चालन गनन वा त्यस्िो संस्था सञ्चालनका लामग अन दान प्रदान 

गनन, 

(क१) राहष्ट्रय हहि अन कूल िथा ट्रष्टलाई फाइदा ह न े गरी पयनटकीय र 

व्यावसाहयक कायन सञ्चालन गनन, 

(ख) अस्पिाल वा स्वास््य चौकी जस्िा सावनजमनक प्रयोजनका त्तचहकत्सालय खर्ा 

गरी िोहकए बमोत्तजम सञ्चालन गनन । 

(३) ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्वद्र्धन, संरिण र यसको आय आजननका लामग समममिले 

िोहकए बमोत्तजमको कायनक्रम सञ्चालन गनेछ । 

(३क) उपदफा (३) बमोत्तजम कायनक्रम सञ्चालन गदान समममिले ट्रष्टको सम्पत्ति 

क नै व्यत्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको मसफाररसमा नेपाल सरकारले िोकेको अवमधको लामग 

मलजमा ठदन सक्नेछ । 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

5 

(३ख) उपदफा (३क) मा ज नस कै क रा लेत्तखएको भए िापमन अवमध िोकी मलजमा 

ठदइएको सम्पत्तिको उपभोग गने पिले थप पूुँजी लगानी सहहि हवद्यमान संरचनालाई ममनि 

सम्भार गरी सञ्चालन गनन चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आमथनक लाभ ह न ेस मनत्तिि भएमा 

त्यस्िो अवमध समाप्त ह न  अगावै समेि आवश्यकिा अन सार ट्रष्टको मसफाररसमा नेपाल 

सरकारले मलजको अवमध थप गनन सक्नेछ । 

िर त्यसरी थप गररने मलज अवमध श रु मलज अवमध भन्दा बढी ह ने छैन । 

(४) समममिले यस दफा बमोत्तजम कायनक्रम सञ्चालन गदान नेपाल सरकारको योजना 

िथा नीमि प्रमिकूल नह न ेगरी सम्बत्तन्धि मन्िालय वा मनकायसुँग मनकटिम समन्वय कायम 

राख्न  पनेछ । 

६. ट्रष्टको संरिक : (१) प्रधानमन्िी ट्रष्टको संरिक ह नेछ । 

(२) संरिकले यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन समममिलाई समय–समयमा 

आवश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ । 

७. समममि : (१) ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरिण गरी ट्रष्ट सञ्चालन गनन देहाय 

बमोत्तजमको ट्रष्ट सञ्चालक समममि रहनेछ :– 

(क)   प्रधानमन्िीले िोकेको नेपाल सरकारको क नै मन्िी   – अध्यि 

(ख) प्रधानमन्िी िथा मत्तन्िपररषद्को कायानलयको सम्बत्तन्धि 

िेि हेनन  सत्तचव       – सदस्य 

(ग)  कायनकारी सत्तचव,  नेपाल ट्रष्टको कायानलय   –सदस्य 

(घ)  नेपाल सरकारले मनय ि गरेका वा िोकेका  

                                                 
     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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एक जना महहला सहहि िीन जना व्यत्ति  –सदस्य 

(ङ)  नेपाल  ट्रष्टको  कायानलयको सहसत्तचव  – सदस्य–सत्तचव 

(२) देहायको योग्यिा प गेको नेपाली नागररक  उपदफा (१) को खण्र् (घ) बमोत्तजम 

समममिको सदस्य ह न सक्नेछ :– 

(क) व्यवस्थापन वा समाजसेवाको िेिमा काम गरेको अन भव हामसल गरेको, 

(ख) नैमिक पिन देत्तखन ेफौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, 

(ग)  ट्रष्टसुँग क नै हकमसमको ठेक्कापट्टा वा व्यापाररक कारोबारमा संलग्न नभएको वा ट्रष्टको 

सम्पत्तिसुँग क नै हकमसमको स्वाथन नरहेको । 

(३)   उपदफा (१) को खण्र् (घ) बमोत्तजमको सदस्यको पदावमध मनय त्ति भएको मममिले 

चार वषनको ह नेछ । 

(४) उपदफा (३) मा ज नस कै क रा लेत्तखएको भए िापमन  उपदफा (१) को खण्र् (घ) 

बमोत्तजमको क नै सदस्यले ट्रष्टको हहि हवपरीि कायन गरेमा वा ट्रष्टको सम्पत्ति हहनाममना गरेको 

देत्तखएमा नेपाल सरकारले ज नस कै बखि मनजलाई हटाउन सक्नेछ । 

िर, त्यसरी हटाउन  अगामर् मनजलाई सफाई पेश गने मनामसब मौका ठदन  पनेछ । 

८. समममिको बैठक : (१) समममिको बैठक आवश्यकिा अन सार बस्नेछ ।  

(२) समममिको बैठक अध्यिको मनदेशनमा समममिको सदस्य–सत्तचवले बोलाउनेछ 

। 

(३) समममिका ित्काल कायम रहेका क ल सदस्यहरुमध्ये पचास प्रमिशिभन्दा बढी 

सदस्य उपत्तस्थि भएमा समममिको बैठकको लामग गणपूरक संख्या प गेको मामननेछ ।  

                                                 
     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(४) समममिको बैठकको अध्यििा समममिको अध्यिले गनेछ र मनजको 

अन पत्तस्थमिमा उपाध्यिले बैठकको अध्यििा गनेछ । 

(५) समममिको बैठकमा सामान्यिया सवनसम्ममिबाट मनणनय मलइनेछ र सवनसम्ममिबाट 

मनणनय कायम ह न नसकेमा बह मिको राय मान्य ह नेछ । मि बराबर भएमा अध्यििा गने 

व्यत्तिले मनणानयक मि ठदनेछ । 

(६) समममिको बैठकको मनणनय सदस्य–सत्तचवले प्रमात्तणि गनेछ ।  

(७) समममिले गरेको प्रत्येक मनणनयको जानकारी संरिकलाई गराउन  पनेछ । 

(८) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनहवमध समममि आपैmले मनधानरण गनेछ । 

९. समममिको काम, किनव्य र अमधकार : (१) समममिको काम, किनव्य र अमधकार देहाय 

बमोत्तजम ह नेछ :– 

(क) ट्रष्टको सम्पत्तिको सम त्तचि व्यवस्थापन गरी यसको सम्भार र संरिण गने,  

(ख) राजा वीरेन्र, रानी ऐश्वयन र मनजहरुका पररवारको दफा ४ बमोत्तजम ट्रष्टमा रहन  

पने सम्पत्तिको नेपालमभि वा नेपालबाहहर खोजिलास गने, त्यसको वास्िहवक 

त्तस्थमि पिा लगाई यथाथन हववरण सहहिको अमभलेख राख्न,े 

(ग) ट्रष्टको स्वाममत्वमा आउन  पने दफा ४ बमोत्तजमको सम्पत्ति ट्रष्टको नाममा 

नामसारी दाखेल खारेज गराई ट्रष्टको हक स रिण गने, 

(घ) ट्रष्टको सम्पत्ति दफा ५ बमोत्तजम राष्ट्रहहिमा  प्रयोग गने, 

(ङ) ट्रष्टको सम्पत्ति यस ऐनको उदे्दश्य पूरा गनन आय आजनन ह ने कायनमा लगानी गने,  

(च) िोहकए बमोत्तजमका अन्य काम गने वा गराउने । 

(२) ट्रष्टले आवमधक योजना िज नमा गरी स्वीकृमिका लामग नेपाल सरकार समि पेश 

गन न  पनेछ । 
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(३) ट्रष्टले आय आजनन ह ने व्यापाररक िेिमा लगानी गदान त्यसको रणनीमिक 

योजना ियार गरी स्वीकृमिका लामग नेपाल सरकारसमि पेश गन न पनेछ । 

(४) समममिले प्रत्येक आमथनक वषन श रु भएको मममिले िीस ठदनमभि त्यस्िो आमथनक 

वषनमा सञ्चालन गने कायनक्रमहरुको वाहषनक कायनक्रम स्वीकृि गरी सोको हववरण सावनजमनक   

गन न पनेछ । 

१०. सम्पत्तिको अद्यावमधक हववरणको सूची ियार गने : (१) समममिले ट्रष्टको सम्पत्तिको 

अद्यावमधक हववरणको सूची ियार गन न पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको अद्यावमधक हववरणको सूची समममिले समय–समयमा 

प्रकाशन गनेछ । 

११. ट्रष्टको अचल सम्पत्ति व्यत्ति हवशषेको नाममा दिान नह न े : (१) प्रचमलि कानूनमा ज नस कै 

क रा लेत्तखएको भए िापमन ट्रष्टको स्वाममत्वमा रहेको अचल सम्पत्ति दफा १३ को अवस्थामा 

बाहेक क नै व्यत्ति हवशेष वा संस्थाका नाममा दिान ह न सक्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रमिकूल ह ने गरी भएको दिान स्विः बदर ह नेछ । 

१२. हदबन्दी नलाग्न े : प्रचमलि कानूनमा ज नस कै क रा लेत्तखएको भए िापमन ट्रष्टको अचल 

सम्पत्तिमा हदबन्दी लाग्ने छैन । 

१३. मबहक्र हविरण गनन र भोगामधकार प्रदान गननमा प्रमिबन्ध : (१) ट्रष्टको सम्पत्ति मबहक्र हविरण 

गनन र भोगामधकारमा प्रदान गनन पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा ज नस कै क रा लेत्तखएको भए िापमन दफा ५ को प्रयोजनका 

लामग ट्रष्ट सञ्चालक समममिले नेपाल सरकार, मत्तन्िपररषद्को स्वीकृमि र दफा २४ सुँग 

सम्बत्तन्धि समममिको सहममिमा ट्रष्टको सम्पत्ति मबहक्र हविरण गनन सक्नेछ ।  

(३) ट्रष्टको सम्पत्ति मबहक्र हविरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासमनक खचनमा प्रयोग 

गनन पाइने छैन । 
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१४. मललामद्वारा मबक्री नह न े: (१) प्रचमलि कानूनमा ज नस कै क रा लेत्तखएको भए िापमन यो ऐन 

प्रारम्भ ह न भन्दा अत्तघ ट्रष्टको सम्पत्ति कसैले क नै हकमसमले मधिोबन्धक राखी ऋण 

मलएकोमा त्यस्िो ऋण असूली नभएको कारणले ट्रष्टको सम्पत्ति मललामद्वारा मबक्री हविरण 

वा जफि ह ने छैन । 

िर सम्वि ् २०५८ साल जेष्ठ १८ गिेभन्दा अत्तघ नै मधिोबन्धक रात्तखएको 

सम्पत्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू ह ने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको ट्रष्टको सम्पत्ति मधिोबन्धक मलई ऋण ठदन ेबैङ्क वा 

हविीय संस्थाले त्यस्िो सम्पत्तिको सट्टामा त्यसरी मधिोबन्धक ठदने व्यत्तिको अको क नै 

सम्पत्तिबाट त्यस्िो ऋण असूलउपर गनन सक्नेछ । 

१४क.  प रस्कार ठदन सक्न े : दफा ४ बमोत्तजम ट्रष्टको नाममा कायम ह ने सम्पत्तिको हवषयमा 

आवश्यक सब द प्रमाण सहहि जानकारी ठदन ेव्यत्तिलाई समममिले िोहकए बमोत्तजम प रस्कार 

ठदन सक्नेछ । 

१५. ट्रष्टको कायानलय : (१) ट्रष्टको कायानलय काठमार्ौं उपत्यकामा रहनेछ । 

(२) ट्रष्टले नेपालमभि वा बाहहर क नै पमन ठाउुँमा आफ्नो सम्पकन  कायानलय खोल्न 

सक्नेछ । 

१६. कायनकारी सत्तचव : (१) ट्रष्टको दैमनक कायन सम्पादन गरी ट्रष्टको सम्पत्तिको संरिण, रेखदेख 

गनन मनजामिी सेवाको राजपिाहङ्कि हवत्तशष्ट शे्रणीको एक कायनकारी सत्तचव रहनेछ । 

(२) कायनकारी सत्तचव ट्रष्टको पूरा समय काम गने प्रम ख प्रशासकीय पदामधकारी  

ह नेछ । 

(३) कायनकारी सत्तचवको अन्य काम, किनव्य र अमधकार िोहकए बमोत्तजम ह नेछ । 

१७. ट्रष्टको कोष : (१) ट्रष्टको एक छ टै कोष ह नेछ । 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन ्:– 

(क) ट्रष्टको सम्पत्ति वा सो सम्पत्ति बढे बढाएको सम्पत्तिबाट आजनन वा 

प्राप्त ह ने आय, 

(ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ह ने रकम, 

(ग) क नै व्यत्ति वा संस्थाबाट कोषलाई प्राप्त ह न ेरकम । 

(३) उपदफा (१) बमोत्तजमको कोषको सञ्चालन कायनकारी सत्तचव वा मनजले िोकेको 

अमधकृि र कोषको लेखासुँग सम्बत्तन्धि प्रम ख अमधकृिद्वारा ह नेछ । 

१८. ट्रष्टको कमनचारी : (१) ट्रष्टको कायन सम्पादन गनन आवश्यक पने कमनचारी नपेाल सरकारले 

उपलब्ध गराउनेछ ।  

(२) ट्रष्टको लामग आवश्यक पने हवशेषि कमनचारी समममिले िोहकए बमोत्तजम 

करारमा मनय त्ति गनन सक्नेछ । 

१९. ट्रष्टको लेखा िथा लेखापरीिण :  (१) ट्रष्टको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाुँचामा 

रात्तखनेछ । 

(२) ट्रष्टले िोहकए बमोत्तजम आन्िररक लेखापरीिण र आन्िररक मनयन्िणको 

व्यवस्था गनेछ ।  

(३) ट्रष्टको लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट ह नेछ ।  

(४) समममिले प्रत्येक वषन ट्रष्टको लेखाको लेखापरीिण गराई सोको प्रमिवेदन 

आमथनक वषन समाप्त भएको मममिले िीन महहनामभि सावनजमनक गन न पनेछ । 

२०. आचारसंहहिा : समममिका सदस्यहरुले पालना गन न पने आचारसंहहिा िोहकए बमोत्तजम   

ह नेछ । 
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२१. पाररश्रममक िथा अन्य स हवधा :  समममिका सदस्यहरुले पाउने पाररश्रममक िथा अन्य स हवधा 

िोहकए बमोत्तजम ह नेछ । त्यसरी निोहकएसम्म समममिको सदस्यले पाउने पाररश्रममक िथा 

अन्य स हवधा नेपाल सरकारले िोहकठदए बमोत्तजम ह नेछ । 

२२. ट्रष्टको प्रशासमनक खचन : (१) ट्रष्टको प्रशासमनक खचनको लामग आवश्यक रकम नपेाल 

सरकारले वाहषनक बजेट मापनmि अन दानको रुपमा एकम ष्ट उपलब्ध गराउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको रकमबाट ट्रष्टको प्रशासमनक खचन नप ग ह न ेदेत्तखएमा 

समममिले नेपाल सरकारको पूवनस्वीकृमि मलई ट्रष्टको मूल सम्पत्तिबाट बढे बढाएको रकमबाट 

त्यस्िो नप ग प्रशासमनक खचन व्यहोने व्यवस्था ममलाउन सक्नेछ । 

२३. नपेाल सरकारसुँग सम्पकन  : ट्रष्टले नेपाल सरकारसुँग सम्पकन  राख्दा प्रधानमन्िी िथा 

मत्तन्िपररषद्को कायानलय मापनmि राख्न  पनेछ । 

२४. वाहषनक प्रमिवेदन पेश गने : (१) ट्रष्टले प्रत्येक वषन आपूmले गरेको काम, कारबाही, आम्दानी 

खचन, देत्तखएका समस्या र सो समाधानका उपायहरु समेहटएको प्रमिवेदन संरिक समि पेश 

गनेछ । 

(२) संरिकले उपदफा (१) बमोत्तजमको प्रमिवेदन संघीय संसदको सम्बत्तन्धि 

समममि समि पेश गनेछ । 

२५. मनयम िथा हवमनयम बनाउन ेअमधकार : (१) यस ऐनको उदे्दश्य पूरा गनन नेपाल सरकारले 

आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२)  समममिले यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको अधीनमा रही आफ्नो 

आन्िररक कायन सञ्चालन, अचल सम्पत्ति सम्भार एवं संरिण िथा आमथनक प्रशासनका 

सम्बन्धमा आवश्यक हवमनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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२६ नपेाल ट्रष्ट अध्यादेश, २०६४ मनत्तरक्रय भएपमछ त्यसको पररणाम :  नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश, 

२०६४ मनत्तरक्रय भएपमछ अको अमभप्राय नदेत्तखएमा सो मनत्तरक्रयिाले,– 

(क) सो अध्यादेश मनत्तरक्रय ह ुँदाको बखि चल्िी नभएको वा कायम 

नरहेको क नै क रा पमन जगाउने छैन । 

(ख) सो अध्यादेश बमोत्तजम चालू भएको क रा वा सो बमोत्तजम रीि प ¥याई 

अत्तघ नै गररएको क नै काम वा भोमगसकेको क नै क रालाई असर पाने 

छैन ।  

(ग) सो अध्यादेश बमोत्तजम पाएको, हामसल गरेको वा भोगेको क नै हक, 

स हवधा, किनव्य वा दाहयत्वमा असर पाने छैन ।  

(घ) सो अध्यादेश बमोत्तजम गररएको क नै दण्र्, सजाय वा  जफिलाई 

असर पाने छैन । 

(ङ) मामथ लेत्तखएको क नै त्यस्िो हक, स हवधा, किनव्य, दाहयत्व वा दण्र् 

सजायका सम्बन्धमा गररएको क नै काम कारबाही वा उपायलाई 

असर पाने छैन  र उि अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्िो क नै 

कानूनी कारबाही वा उपायलाई पमन श रु गनन, चालू राख्न वा लागू 

गनन सहकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

रष्टब्य :–  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :– 

  “कानून, न्याय िथा संसदीय व्यवस्था मन्िालय” को सट्टा “कानून, न्याय िथा संसदीय 
माममला मन्िालय” । 


