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नपेाल ट्रष्ट ननयमावली, २०६५ 

              नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

          २०६५।१२।४ 

संिोधन 

नेपाल ट्रष्ट (पहिलो संिोधन) ननयमावली, २०७६   २०७६।०६।२७ 

 

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा (१) ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी 
नेपाल सरकारले देिायका ननयमिरु बनाएको छ । 

 

१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमिरुको नाम “नेपाल ट्रष्ट ननयमावली, २०६५” रिेको   छ 
। 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

 

२. पररभाषाः  हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क) “ऐन” भन्नाले नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ सम्झन ुपछथ । 

(ख) “कायथकारी सशिव” भन्नाले ऐनको दफा १६ बमोशजम ननयकु्त कायथकारी सशिव 
सम्झन ुपछथ ।  

 

३. ट्रष्टको सम्पशि प्रयोगः (१) सनमनतले ट्रष्टको सम्पशि ऐनको दफा ५ बमोशजम व्यापक र 
सवोिम सावथजननक लाभ िनुे गरी िैशिक, प्राशिक, पयथटकीय, व्यवसाहयक तर्ा स्वास््य 
सम्बन्धी राष्ट्रहितका कायथमा प्रयोग गनुथ पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ट्रष्टको सम्पशिको प्रयोग गदाथ सनमनतले देिाय 
बमोशजमको िैशिक तर्ा प्राशिक कायथक्रम सञ्चालन गनथ सक्नेछः– 

(क) हवद्यालय, मिाहवद्यालय वा हवश्वहवद्यालय जस्ता िैशिक संस्र्ा खडा 
गरी सञ्चालन गने वा गराउने, 

(ख) िैशिक वा प्राशिक िेत्रसँग सम्बशन्धत अल्पकालीन वा दीर्थकालीन 
प्रवद्र्धनात्मक कायथक्रम सञ्चालन गने वा गराउने, 

                                                           
  पहिलो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(ग)  कुनै सामदुाहयक शििण संस्र्ा वा साहित्य, हविान तर्ा प्रहवनध 
सम्बन्धी सामदुाहयक वा सावथजननक िैशिक वा प्राशिक संस्र्ालाई पूणथ 
वा आंशिक अनदुान प्रदान गने, 

(र्) आनर्थकरुपले हवपन्न र दगुथम तर्ा हपछनडएको िेत्रका 
व्यशक्तिरुम्येबाट उ्ि अ्क  प्राप्त गरी प्रवेशिका परीिा वा सो 
सरि उिीणथ भएका हवद्यार्ीलाई प्राहवनधक शििा िानसल गनथको लानग 
छात्रवशृि प्रदान गने, 

(ङ) दगुथम तर्ा हपछनडएका िेत्रका हवद्यालयिरुमा सनमनतले तोकेको कुनै 
खास हवषय अ्यापनको लानग योग्य शििकको तलब भिाको नननमि 
पूणथ वा आंशिक अनदुान प्रदान गने, 

(ि) दगुथम तर्ा हपछनडएका िते्रका सामदुाहयक हवद्यालयको भवन ननमाथण 
तर्ा ममथत सम्भारको लानग सनमनतले उशित ठिराएको रकम अनदुान 
प्रदान गने, 

(छ) सामदुाहयक हवद्यालयका शििकको स्तरवहृिका लानग हवषयगत शििण 
हवनध हवषयमा तानलम सञ्चालन गनथ अनदुान प्रदान गने, 

(ज)  दगुथम िेत्रका हवद्यालय, मिाहवद्यालय वा हवश्व हवद्यालय सञ्चालनको 
लानग अनदुान प्रदान गने, 

(झ) आनर्थक रूपले हवपन्न हवद्यालय, मिाहवद्यालय वा हवश्वहवद्यालयमा 
िैशिकस्तर बहृि गनथ कुिल व्यवस्र्ापन सेवाको लानग अनदुान प्रदान 
गने, 

(ञ) प्रवेशिका परीिा वा सो सरि तर्ा उ्ि मा्यनमक परीिामा उ्ि 
अंक प्राप्त गने दनलत तर्ा हपछनडएका िेत्रका हवद्यार्ीलाई उ्ि 
शििा अ्ययनको लानग एकमषु्ट छात्रवशृि रकम प्रदान गने, र 

(ट) िैशिक वा प्राशिक वा अनसुन्धानात्मक कायथक्रमको लानग सनमनतले 
उपयकु्त ठिरय्ाएको व्यशक्त वा संस्र्ालाई सियोग उपलब्ध    
गराउने । 

                                                           
  पहिलो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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-२क) उपननयम (१) बमोशजम ट्रष्टको सम्पशिको प्रयोग गदाथ सनमनतले पयथटकीय र 

व्यावसाहयक िेत्रसँग सम्बशन्धत देिाय बमोशजमका कायथक्रम सञ्चालन गनथ, गराउन सक्नेछ । 

(क) पयथटन प्रवधथनसँग सम्बशन्धत िोटल, ररसोटथ, िोमस्टे, पाकथ , फनपाकथ , 
भ्यूटावर जस्ता पूवाथधार ननमाथण गरी सञ्चालन गने, 

(ख) ऐनतिानसक, परुाताशत्वक, साँस्कृनतक, धानमथक एवम ्प्राकृनतक मित्त्वका 
सम्पशिको मौनलकतामा खलल नपगु्ने गरी पयथटकीय गनतहवनध 
सञ्चालन गने, 

(ग) पयथटनसँग सम्बशन्धत हवनभन्न तालीम कायथक्रम सञ्चालनरप्रवधथन गने, 

(र्) मेला तर्ा प्रदिथनी आयोजना गने, 

(ङ) पयथटकलाई लशित गरी मनोरञ्जनात्मक कायथक्रम सञ्चालन गने। 

(३) ट्रष्टको सम्पशिको प्रयोग गदाथ सनमनतले स्वास््य िेत्रसँग सम्बशन्धत देिायका 
कायथक्रम सञ्चालन गने सक्नेछm– 

(क) सावथजननक प्रयोजनका अस्पताल वा स्वास््य िौकी खडा गरी स्र्ानीय 
ननकाय, सामदुाहयक संस्र्ा वा गैरसरकारी संस्र्ा माफथ त सञ्चालन 
गराउने, 

(ख) दगुथम िेत्रमा अस्पताल वा स्वास््य िौकी खडा गरी स्र्ानीयस्तरबाट 
सञ्चालन िनुे व्यवस्र्ा गने, 

(ग) सगुम िेत्रमा अस्पताल खडा गरी आय आजथन गने, 

(र्) सनमनतले तोकेका दगुथम िेत्रका शजल्लािरुमा औषधी बैंक खडा गरी 
सञ्चालन गने वा गराउने, 

(ङ) विृाश्रम तर्ा र्ाटमा अशन्तम अवस्र्ाका हवरामीिरुलाई आश्रय 
स्र्लको व्यवस्र्ा गरी सञ्चालन गने तर्ा स्वास््य उपिार सेवा 
परुय्ाउने, र 

(ि) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशजम अस्पताल, स्वास््य िौकी खडा 
गरेका ठाउँिरुमा औषधी बैंक खडा गरी सञ्चालन गने । 

                                                           
  पहिलो संिोधनद्वारा र्प । 
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(४) ट्रष्टले यस ननयम बमोशजमका कायथक्रम सञ्चालन गदाथ ट्रष्टलाई प्राप्त भएको 
आयबाटमात्र सञ्चालन गनुथ पनेछ र ट्रष्टको अिल सम्पशि नबक्री गरी यस्ता कायथक्रम 
सञ्चालन गनथ सहकने छैन । 

 

३क. नलजको अवनध र्प गनथ सहकनःे (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (३ख) बमोशजम नलजको 
अवनध समाप्त िनु ुअगावै अवनध र्प गनथ िािने पिले अवनध र्प गनुथ पने कारण र औशित्य 
समेत खलुाई ट्रष्ट समि ननवेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त भएमा सनमनतले त्यसरी अवनध र्प गदाथ 
ट्रष्टलाई र्प आनर्थक लाभ िनुे सनुनशित भई अवनध र्प गनथ मनानसब ठानेमा ऐनको दफा ५ 
को उपदफा (३ख) को अधीनमा रिी र्प गनुथ पने अवनध खलुाई नपेाल सरकार समि 
नसफाररस गनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोशजमको नसफाररसको आधारमा नेपाल सरकारले नलजको 
अवनध र्प गनथ सक्नेछ । 

 

३ख. संरिना िस्तान्तरण गनुथ पनेः (१) ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोशजम ट्रष्टको सम्पशि नलजमा 
नलने पिले सम्झौता बमोशजम तयार गरेका संरिना वा सम्पशि नलज अवनध समाप्त भएपनछ 
ट्रष्टको कायाथलयलाई िस्तान्तरण गनुथ पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम संरिना वा सम्पशि िस्तान्तरण नगरेमा ट्रष्टको 
कायाथलयले त्यस्तो संरिना वा सम्पशि नलज अवनध समाप्त भएपनछ स्वतः िस्तान्तरण भएको 
मानी ट्रष्टको आम्दानीमा लगत बाँ्न ुपनेछ। 

 

४. कायथहवनध बनाउन ु पनेः (१) ननयम ३ वमोशजमका कायथक्रम सञ्चालन गदाथ सनमनतले 
आवश्यकतानसुार कायथहवनध बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको कायथहवनध सनमनतले सावथजननक गनेछ । 

 

५. सम्पशिको संरिण र सम्वद्र्धनः सनमनतले ट्रष्टको सम्पशिको संरिण र सम्वद्र्धन गनथको 
लानग देिाय बमोशजमका कामिरु गनथ सक्नेछः– 

                                                           
  पहिलो संिोधनद्वारा र्प । 
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(क) ट्रष्टसँग सम्बशन्धत सम्मेलन, सेनमनार, प्रविन वा प्रदिथनी वा भ्रमणको 
आयोजना गने तर्ा यससँग सम्बशन्धत डकुमेण्ट्री बनाई नबक्री हवतरण गने, 

(ख) ट्रष्टको सम्पशिको संरिण र सम्वद्र्धन गनथको लानग सरकारी तर्ा गैर 
सरकारी ननकायको सियोग नलन,े 

(ग) ट्रष्टको सम्पशि संरिण गने सम्बन्धमा आवश्यकतानसुार राहष्ट्रय वा 
अन्तराथहष्ट्रय संर्, संस्र्ा वा व्यशक्तसँग सम्पकथ  गने, 

(र्) राहष्ट्रय वा अन्तराथहष्ट्रय संर्, संस्र्ा, ननकाय वा व्यशक्तसँग करार गरी ट्रष्टको 
सम्पशि ……. भाडामा ददने, र 

(ङ)  ट्रष्टको सम्पशिको संरिण र सम्वद्र्धन गनथ अन्य आवश्यक काम गने वा   
गराउने। 

 

५क.  खिथ गनथ सक्नःे ऐनको दफा १७ बमोशजम कोषमा जम्मा भएको रकम म्ये ट्रष्टको 
सम्पशिबाट बढे बढाएको रकमको वाहषथक दि प्रनतितसम्म सनमनतले र सो भन्दा बढी  
रकम  नेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलई सनमनतले ट्रष्टको सम्पशिको संरिण, संवधथन र 
प्रविथन गने प्रयोजनको लानग खिथ गनथ सक्नेछ । 

 

६. आय आजथन िनु ेकायथमा लगानी गनेः (१) सनमनतले ट्रष्टको सम्पशि आय आजथन िनुे कायथमा 
प्रयोग गनथ सक्नेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम सम्पशिको प्रयोग गदाथ सनमनतले देिाय बमोशजम गनथ 
सक्नेछः– 

(क) ट्रष्टको जग्गामा भवन ननमाथण गरी व्यापाररक वा अन्य प्रयोजनका 
लानग भाडामा ददने,  

(ख) ट्रष्टको जग्गा नलजमा ददन नेपाल सरकार समि नसफाररस गने र 
नेपाल सरकारको ननणथय बमोशजम नलजमा ददने, 

                                                           
  पहिलो संिोधनद्वारा शझहकएको । 
  पहिलो संिोधनद्वारा र्प । 
  पहिलो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(ग)  ट्रष्टलाई प्राप्त भएको रकम म्ये सनमनतले उशित ठिरय्ाएको रकम 
नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी 
गने, 

(र्) ट्रष्टलाई प्राप्त भएको रकम लगानी गरी कुनै बैंक, हविीय संस्र्ा वा 
अन्य कुनै पशब्लक नलनमटेड कम्पनीको िकु्ता पूजँीको पाँि 
प्रनतितसम्म ियेर खररद गरी त्यस्तो कम्पनीको संस्र्ापक िेयरधनी 
िनु,े 

(ङ) ट्रष्टलाई आफ्नो कायथक्रम सञ्चालन गनथ तत्काल आवश्यक नभएको 
रकम बै्क  तर्ा हविीय संस्र्ा सम्बन्धी प्रिनलत कानून बमोशजम 
इजाजतपत्र प्राप्त “क” वगथको वाशणज्य बै्क मा खाता खोली जम्मा गने, 

(ि) ट्रष्टलाई आय आजथन िनुे भनी सनमनतले उशित ठिरय्ाएको अन्य कुनै 
कायथक्रम वा आयोजनामा नेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलई लगानी 
गने ।  

६क. भाडा ननधाथरण गनेः ननयम ६ को उपननयम (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोशजम ट्रष्टको 
सम्पशि भाडा वा नलजमा ददँदा आनर्थक, सामाशजक, सांस्कृनतक तर्ा वातावरणीय पिको 
मूल्या्क न गरी भाडा ननधाथरण गनुथ पनेछ । 

 

७.  सनमनतको अन्य काम कतथव्य र अनधकारः ऐनको दफा ९ मा लेशखएको काम, कतथव्य र 
अनधकारको अनतररक्त सनमनतको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोशजमको िनुेछः– 

 (क)  ट्रष्टको स्वानमत्वमा रिेको सम्पशि अल्पकालीन वा दीर्थकालीन रुपमा प्रयोग 
गरे  

वापत लाग्ने िलु्क ननधाथरण गने,  

(ख) ट्रष्टको स्वानमत्वमा रिेका पयथटकीय तर्ा प्राकृनतक स्र्लमा प्रवेिको लानग 
िलु्क ननधाथरण गरी असलु गने, 

                                                           
 पहिलो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
  पहिलो संिोधनद्वारा र्प । 
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(ग) ट्रष्टको र्र तर्ा जग्गाको िेत्र नभत्रको सम्पशिको हविेष मित्व, मान्यता वा 
संवेदनिीलतालाई ्यानमा राखी त्यस्ता र्र, जग्गा वा स्र्ानमा गनथ निनुे 
कामिरु तोकी ननषधे तर्ा ननयन्त्रण गने वा गराउने, 

(र्) सनमनतले आफ्नो काम, कतथव्य र अनधकार बमोशजमको कायथ गदाथ आवश्यकता 
अनसुार नेपाल सरकारका हवनभन्न सरकारी वा गैर सरकारी ननकाय, सावथजननक 
संस्र्ाको सियोग नलने, 

(ङ) नेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलई कूटनीनतक ननयोगको सियोग नलने, 
(ि) ट्रष्टको उदे्दश्य पूरा गनथ आवश्यक अन्य काम गने वा गराउने । 

 

७क. परुस्कार ददन सहकनःे यो ननयमावली प्रारम्भ भएपनछ ट्रष्टको सम्पशि पिा लगाउने कायथमा 
आवश्यक प्रमाणसहित सूिना ददई सियोग गने व्यशक्तलाई त्यसरी पिा लागी ट्रष्टको नाममा 
कायम भएको सम्पशिको पाँि प्रनतित वा दईु लाख रुपैयाँम्ये जनु कम िनु्छ सो बराबरको 
रकम परुस्कार स्वरुप प्रदान गनथ सहकनेछ । 

 

८. कायथकारी सशिवको काम, कतथव्य र अनधकारः ऐनमा लेशखएको काम, कतथव्य र अनधकारको 
अनतररक्त कायथकारी सशिवको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोशजम िनुेछः– 

(क) ट्रष्टको दैननक प्रिासकीय कायथको रेखदेख तर्ा ननयन्त्रण गने र 
कमथिारीिरुको कामको सपुरीवेिण गने,  

(ख) ट्रष्टको सम्पशिको संरिण, सम्वद्र्धन र प्रविथनका लानग आवश्यक काम गने 
वा गराउने,  

(ग) ट्रष्टको कायथक्रम वा योजना सनमनत समि पेि गने, 

(र्) ट्रष्टको आनर्थक प्रिासन सम्बन्धी काम गने तर्ा आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली 
कायम गने, 

(ङ) सनमनतको ननणथयको अनभलेख राख्न,े 

(ि)  सनमनतको ननणथय कायाथन्वयन गने, गराउने, 
(छ) ट्रष्टको वाहषथक प्रनतवेदन तयार गरी सनमनत समि पेि गने, 

(ज) सनमनतको ननणथय कायाथन्वयनको अनगुमन गने वा गराउने, 
                                                           
  पहिलो संिोधनद्वारा र्प । 
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(झ) ट्रष्टको दैननक कायथ सम्पादन तर्ा ट्रष्टको सम्पशिको संरिण, रेखदेख 
सम्बन्धमा प्रिनलत कानून बमोशजम नेपाल सरकारको हवशिष्ट शे्रणीका 
ननजामती कमथिारीलाई भए सरिको अनधकार प्रयोग गने । 

 

९.  सदस्यको पाररश्रनमक र सहुवधाः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (र्) 
बमोशजमका सदस्यिरु म्ये ट्रष्टमा पूरा समय काम गने सदस्यले नेपाल सरकारको 
राजपत्राह्क त प्रर्म शे्रणीले पाए सरिको पाररश्रनमक र सहुवधा पाउने छ । 

 (२) उपननयम (१) मा उल्लेख भए बािेक सनमनतका अन्य सदस्य, सनमनतको 
बैठकमा आमन्त्रण गररने नेपाल सरकारका पदानधकारी वा हविेषिले सनमनतको बैठकमा 
भाग नलए बापत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले ननधाथरण गरेको मापदण्ड बमोशजमको बैठक 
भिा पाउनेछन ्। 

 

१०.  सनमनतका सदस्यको आिरणः (१) सनमनतका सदस्यले ट्रष्टको उदे्दश्य प्रानप्तका लानग 
सदासमहपथत रिन ुपनेछ । 

(२) सनमनतका सदस्यले देिाय बमोशजमका कायथिरु गनुथ िुँदैनः– 

(क) ट्रष्टको कायथसँग सम्बशन्धत व्यशक्तबाट वा त्यस्तो कायथसँग सम्बशन्धत 
हवषयमा कुनै दान, दातव्य, उपिार ग्रिण गनथ, 

(ख) ट्रष्टको कोषबाट कुनैपनन हकनसमको सापटी नलन, 

(ग) कुनैपनन ननणथय नलनपुदाथ अवाञ्छनीय दवाव तर्ा प्रभावमा पनथ, 
(र्) आफ्नो वा अरु कसैको व्यशक्तगत लाभ िनुे काम गनथ, 
(ङ) आफू र आफ्नो स्वार्थ बाँशझने हवषयमा ननणथय गदाथ भाग नलन, 

(ि) प्रिनलत कानूनको उल्लङर्न िनुे कायथ गनथ, 
(छ) ट्रष्टको स्रोत र साधनको दरुुपयोग गनथ वा दरुुपयोग गनथको लानग 

दरुुत्सािन गनथ, 
(ज) सनमनतको सदस्य विाल रिञु्जले र सदस्यबाट अलग भएपनछ कम्तीमा 

पाँि वषथसम्म आफ्नो र आफ्नो पररवारको नाममा ट्रष्टको अिल 
सम्पशि खररद गनथ वा भोगानधकार प्राप्त गनथ । 

                                                           
 पहिलो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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११. हविषेि कमथिारी ननयशुक्त सम्वन्धी व्यवस्र्ाः (१) सनमनतले ट्रष्टलाई आवश्यक पने हविेषि 
कमथिारी प्रिनलत कानून र नेपाल सरकारले समय समयमा जारी गरेको ननदेशिका बमोशजम 
करारमा ननयशुक्त गनथ सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननयकु्त कमथिारीको सेवाको ितथ तर्ा सहुवधा ननयशुक्त 
गदाथको करारमा तोहकए बमोशजम िनुेछ । 

 

१२. आन्तररक लेखा परीिण र ननयन्त्रणः (१) ट्रष्टको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले 
अपनाएको लेखा प्रणाली बमोशजम राशखनेछ । 

(२) ट्रष्टको आन्तररक लेखापरीिण सनमनतले ननयकु्त गरेको इजाजत प्राप्त लेखा 
परीिकबाट िनुेछ । 

(३) ट्रष्टको सम्पशि दरुुपयोग निनुे गरी िसु्त तर्ा दरुस्त राख्न,े समय समयमा 
अनगुमन तर्ा मूल्यांकन गने गरी आन्तररक ननयन्त्रणको व्यवस्र्ा कायम गने कतथव्य 
कायथकारी सशिवको  िनुेछ । 

 

१३. उपसनमनत गठन गनथ सक्नःे (१) सनमनतले आफ्नो काम सिुारु रुपले सञ्चालन गनथका लानग 
आवश्यकता अनसुार उपसनमनत वा कायथदल गठन गनथ सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम गदठत उपसनमनत वा कायथदलको काम, कतथव्य र 
अनधकार तर्ा कायथहवनध सनमनतले तोहकददए बमोशजम िनुेछ ।  

 

१४.  अनधकार प्रत्यायोजनः (१) सनमनतले आफ्नो अनधकारम्ये आवश्यकता अनसुार केिी 
अनधकार कायथकारी सशिवले प्रयोग गने गरी प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ । 

(२) कायथकारी सशिवले यस ननयमावली बमोशजम आफूलाई प्राप्त अनधकारम्ये 
आवश्यकता अनसुार केिी मातितका कुनै अनधकृत कमथिारीलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ । 

 

१५. िपर् ग्रिणः नेपाल सरकारका तफथ बाट प्रनतनननधत्व गने सदस्य बािेक सनमनतका अन्य 
सदस्यले आफ्नो पद सम्िाल्न ुअशर् सनमनतको अ्यि समि अनसूुिी बमोशजमको ढाँिामा 
िपर् नलन ु  पनेछ । 
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अनसूुिी 
(ननयम १५ सँग सम्बशन्धत) 

 

िपर् ग्रिण 

 

म................................................................ सत्यननष्ठा पूवथक प्रनतिा गदथछु ⁄ ईश्वरको 
नाममा िपर् नलन्छु हक ट्रष्ट सञ्चालक सनमनतको सदस्यको िैनसयतले मलाई तोहकएको शजम्मेवारी 
मेरो िान हववेकले जाने बझेुसम्म इमान ⁄ धमथ तर्ा कतथव्य सम्झी देि र सरकारप्रनत वफादार रिी 
भय, पिपात वा दे्वष नराखी लोभ लालि, मरमोलाहिजा नगरी नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ तर्ा नेपाल 
ट्रष्ट ननयमावली, २०६५ र प्रिनलत कानूनी व्यवस्र्ाको अधीनमा रिी पालना गनेछु । मलाई िात 
भएको वा कामका नसलनसलामा जानकारी भएको गोप्य कुरा कानून बमोशजम बािेक कसैलाई म 
सनमनतमा बिाल रिे वा नरिेको जनुसकैु अवस्र्ामा पनन प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा भने्न वा स्क ेत 
गने छैन । 

 

 

िपर् ग्रिण गने सदस्यको,–    िपर् ग्रिण गराउने अनधकारीको,– 

नामः .............................................  नामः......................................... 
दस्तखतः..........................................   दस्तखतः.................................... 
नमनतः ............................................  नमनतः........................................ 
 

 

 

   

 


