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राष्ट्रिय प्रकृति सं रक्षण कोष ऐन, २०३९

लालमोहर र प्रकाशन तमति
२०३९।७।३

सं शोधन गने ऐन
१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

२०४८।२।१६
प्रमाणणकरण र प्रकाशन तमति

२. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३
३. गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल
कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६३।६।२८
२०६६।१०।७

४. केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

५. नेपालको सं ष्ट्रिधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल
ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७२।११।१३
२०७५।११।१९

२०३९ सालको ऐन नं. १२
........................
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको व्यिस्था गनन बनेको ऐन

प्रस्िािना : प्रकृति िथा प्राकृतिक सम्पदाको सं रक्षण र व्यिस्थापन गननको लातग राष्ट्रिय
प्रकृति सं रक्षण कोष स्थापना गनन िाञ्छनीय भएकोले ,

श्री ५ महाराजातधराज िीरे न्र िीर ष्ट्रिक्रम शाहदे िबाट राष्ट्रिय पञ्चायिको सल्लाह र
सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१.

सं णक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्रकृति सं रक्षण कोष ऐन,
२०३९” रहेको छ ।

(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ष्ट्रिषय िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)
(ख)
(ग)

“कोष” भन्नाले दफा ३ बमोणजम स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रकृति
सं रक्षण कोष सम्झनु पछन ।

“सतमति” भन्नाले दफा ५ बमोणजम गठन भएको सञ्चालक सतमति
सम्झनु पछन ।

“अध्यक्ष” भन्नाले कोषको अध्यक्ष सम्झनु पछन ।



यो ऐन सं िि् २०६५ साल जेठ १५ गिे दे णख लागू भएको ।
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(घ)

“सदस्य र सदस्य–सणिि” भन्नाले कोषको सदस्य सम्झनु पछन ।

(ङ)

“िोष्ट्रकएको” िा “िोष्ट्रकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको
ष्ट्रितनयममा िोष्ट्रकएको िा िोष्ट्रकए बमोणजम सम्झनु पछन ।

३.

कोषको स्थापना : (१) राष्ट्रिय प्रकृति सं रक्षण कोष नामको एक कोष स्थापना
।

हुनेछ

(२) कोष अष्ट्रितछन्न उत्तरातधकारिाला एक स्िशातसि र सं गठठि सं स्था

हुनेछ ।

(३) कोषको सबै काम कारिाईको तनतमत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

(४) कोषले व्यणि सरह िल अिल सम्पणत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेितबखन
गनन िा अन्य ष्ट्रकतसमले बन्दोबस्ि गनन सक्नेछ ।

(५) कोषले व्यणि सरह नातलस उजुर गनन र कोष उपर पतन सोही नामबाट

नातलस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
४.

५.

सं रक्षक : प्रधानमन्री कोषको सं रक्षक हुनेछ ।

सञ्चालक सतमतिको गठन : कोषको सम्पूण न काम कारिाईको सञ्चालन िथा रे खदे ख
गनन दे हाय बमोणजमको सञ्चालक सतमति गठन हुनछ
े :–
(क)

सं रक्षकबाट मनोनीि व्यणि एकजना

(ख)

अध्यक्षबाट मनोतनि नेपाल सरकारको सणििहरु

(ग)
(घ)
(ङ)
(छ)
६.

–अध्यक्ष

मध्येबाट िीनजना

– सदस्य

गैरसरकारी सं स्थाका प्रतितनतधहरुमध्येबाट िीनजना

– सदस्य

अन्िरानष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यणिहरुमध्येबाट िारजना

– सदस्य

ठानेका व्यणिहरु िीनजना

– सदस्य

अध्यक्षबाट मनोनीि नेपाल सरकारको ष्ट्रिभाग िा सरकारी िा
अध्यक्षबाट मनोनीि अन्िरानष्ट्रिय सं स्थाकाप्रतितनतध िा
अध्यक्षबाट मनोनीि कोषको लातग उपयुि
अध्यक्षबाट मनोनीि व्यणि एकजना

– सदस्य–सणिि

पदाितध : (१) अध्यक्ष िथा सदस्यहरुको पदाितध पााँि िषनको हुनेछ ।

(२) अध्यक्ष िथा सदस्यको पदाितध समाप्त भएपतछ तनजहरु दफा ५

बमोणजम पुनः मनोनीि हुन सक्नेछन् ।

(३) पदाितध समाप्त नहुाँदै अध्यक्ष िा सदस्यको पद ररि हुन आएमा बााँकी

पदाितधका लातग दफा ५ बमोणजम अध्यक्ष िा सदस्य मनोतनि हुनेछ ।
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भएको

७.
८.

(४) अध्यक्ष िा सदस्यले राजीनामा गरे मा तनजहरु आफ्नो पदबाट मुि
मातननेछ ।

(५) आफ्नो किनव्य सुिारु रुपले पालन नगने सदस्यलाई अध्यक्षबाट

जुनसुकै बखिमा हटाउन सक्नेछ ।

पाररश्रतमक : सतमतिका अध्यक्ष, सदस्य िा अन्य पदातधकारीले पाउने पाररश्रतमक भत्ता
िथा अन्य सुष्ट्रिधाहरु िोष्ट्रकए बमोणजम हुनेछ ।

सतमतिको बैठक : (१) अध्यक्षको तनदे शनमा सदस्य–सणििले तमति, स्थान र समय
िोकी बैठक बोलाउने छ । बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षबाट हुनछ
र अध्यक्षको
े
अनुपणस्थतिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको कुनै सदस्यले अध्यक्षिा गनेछ ।

(२) बैठक बस्ने सूिना बैठक बस्नुभन्दा साधारणिया एक मष्ट्रहना अगािै

ठदनु पनेछ ।

(३) ६ जना सदस्यहरु उपणस्थि भएमा सतमतिको बैठकको लातग गणपूरक

सं ख्या पुगेको मातननेछ ।

(४) बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा बैठकको

अध्यक्षिा गने व्यणिले तनणनयात्मक मि ठदनेछ ।

(५) साधारणिया सतमतिको बैठक िषनको एक पटक बस्नेछ ।
(६) बैठकको तनणनय सदस्य–सणििद्वारा प्रमाणणि गररने छ ।

(७) यस दफामा ले णखएदे णख बाहे क बैठकमा अपनाईने अन्य कायनष्ट्रितध
९.

सतमतिले आफै व्यिणस्थि गनन सक्नेछ ।

कोषको काम र किनव्य : कोषको काम र किनव्य दे हाय बमोणजम हुनेछ :–
(क)
(ख)
(ग)

िन्यजन्िु िथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको सं रक्षण, सम्बद्र्धन र
व्यिस्थापन गने,

राष्ट्रिय तनकुञ्ज िथा आरक्षहरुको ष्ट्रिकासको तनतमत्त आिश्यक
व्यिस्था गने ,

िन्यजन्िु िथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको िैज्ञातनक अध्ययन
िथा अनुसन्धान गने ।

१०.

कोषको अतधकार : कोषको अतधकार दे हाय बमोणजम हुनेछ :–
(क)

राष्ट्रिय िा अन्िरानष्ट्रिय सं घ, सं स्था िथा अन्य क्षेरबाट नगदी,
णजन्सी िा अन्य ष्ट्रकतसमको सहायिा प्राप्त गने ।
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(ख)
(ग)
(घ)
११.

िन्यजन्िु िथा अन्य प्राकृतिक सम्पदासं ग सम्बणन्धि ष्ट्रिदे शी
सं स्था र अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्थासं ग सम्पकन राख्ने ।

ष्ट्रिदे शी सं स्था िा अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्था माफनि िन्दा सड्ढलन
गने

गराउने ।

कोषको ष्ट्रहिको लातग अन्य आिश्यक काम गने ।

उपसतमति गठन गनन सक्ने : (१) कोषले आफ्नो काम कारिाहीको तनतमत्त
आिश्यकिा अनुसार उपसतमति गठन गनन सक्नेछ ।

(२) उपसतमतिको काम, किनव्य र अतधकार िोष्ट्रकए बमोणजम हुनेछ ।

१२.

कोष : (१) कोषमा दे हायका रकमहरु रहनेछन् :–
(क)

नेपाल सरकारले प्रदान गरे को रकम,

(ख)

राष्ट्रिय िा अन्िरराष्ट्रिय सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग)

अन्य श्रोिबाट प्राप्तरकम ।

(२) कोषको सबै रकम नेपाल राि बैङ्क िा अन्य कुनै बैङ्कमा कोषको नाउाँमा
जम्मा गररनेछ ।

(३) णजन्सी आम्दानी खिनको ष्ट्रहसाब छु ट्टै राणखनेछ ।
(४) कोषको िफनबाट गनुन पने सबै खिन कोषबाट व्यहोररनेछ ।
(५) कोषको खािा सञ्चालन िोष्ट्रकए बमोणजम हुनेछ ।

१३.

लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय–व्ययको ले खा िोष्ट्रकए बमोणजम
राणखनेछ ।

(२) कोषको लेखापरीक्षण महाले खापरीक्षकको ष्ट्रिभागबाट हुनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले िाहे मा कोषको ष्ट्रहसाब ष्ट्रकिाब सम्बन्धी कागजाि र
१४.

अरु नगदी णजन्सी समेि जुनसुकै बखि जााँच्न सक्नेछ ।

मुद्दा हेने अतधकारी : कोष िादी िा प्रतििादी भएको कुनै मुद्दा िा यो ऐन अन्िगनिको
कुनै मुद्दाको शुरु कारिाई र ष्ट्रकनारा गने अतधकार

उच्ि

अदालिलाई हुनेछ ।

१५.

अतधकार प्रत्यायोजन : सतमतिले आफ्नो केही अतधकार अध्यक्ष, सदस्य, उपसतमति िा

१६.

तनयम बनाउने अतधकार : यो ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन सतमतिको परामशन तलई

कोषकोकुनै पदातधकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।

नेपाल सरकारले आिश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।
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१७.

ष्ट्रितनयम बनाउने अतधकार : यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम ष्ट्रिपररि नहुने
गरी कोषले आिश्यक ष्ट्रितनयमहरु बनाउन सक्नेछ
सरकारबाट स्िीकृि भएपतछ लागू हुनेछ ।

१८.

र त्यस्िो ष्ट्रितनयम नेपाल

नेपाल सरकारसंग सम्पकन : कोषले नेपाल सरकारसं ग सम्पकन राख्दा 

िन िथा

िािािरण मन्रालय, राष्ट्रिय तनकुञ्ज िथा िन्यजन्िु सं रक्षण ष्ट्रिभाग माफनि राख्नेछ ।

------रष्टव्य :

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर गररएका शब्दहरूः

(क) “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”
(ख)



“श्री ५ महेन्र प्रकृति सं रक्षण कोष” को सट्टा “राष्ट्रिय प्रकृति सं रक्षण कोष”

नेपालको सं ष्ट्रिधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोतधि ।
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