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राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि, २०२९
लालमोहर र प्रकाशि नमनत
२०२९।११।२८
सं शोधि गिे ऐि
१.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण (पष्ट्रहलो सं शोधि) ऐि, २०३१

२०३१।६।२०

२.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण (दोस्रो सं शोधि) ऐि, २०३९

२०३९।९।८

३.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण (ते स्रो सं शोधि) ऐि, २०४६

२०४६।६।११

४.न्याय प्रशासि ऐि, २०४८

२०४८।२।१६

५.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण चौथो सं शोधि) ऐि, २०४९

२०५०।२।२७
प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनत

६.केही िेपाल ऐिको व्यवस्था जगाउिे ऐि, २०६३

२०६३।४।२३

७.गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल
कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६

२०६६।१०।७

८.केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२

२०७२।११।१३

९.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण
(पााँचौं सं शोधि) ऐि, २०७३

२०७३।१२।१७

१०. केही िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि
र खारे ज गिे ऐि, २०७४

२०७४।६।३०

११. िेपालको सं ष्ट्रवधाि अिुकूल बिाउि केही
िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७५

२०७५।११।१९

२०२९ सालको ऐि िं. २०
.................
राष्ट्यि निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण गिन बिेको ऐि
प्रस्ताविा : राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको वासस्थािको सं रक्षण, ष्ट्शकारमा
नियन्रण र प्राकृनतक सौन्दयनको दृष्ट्रिकोणबाट ष्ट्रवशेष महत्व राख्ने ठाउाँहरुको सं रक्षण, सम्बर्द्नि,

 यो ऐि सं वत् २०६५ साल जेठ १५ गते दे ष्ट्ख लागू भएको ।
 गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ र्द्ारा ष्ट्िष्ट्रकएको ।
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ष्ट्रवकास तथा उष्ट्चत व्यवस्था र उपयोग गरी सवनसाधारण जिताको सदाचार र सुष्ट्रवधा कायम
राख्न वाञ्छिीय भएकोले ,
श्री ५ महाराजानधराज वीरे न्र वीर ष्ट्रवक्रम शाहदे वबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह
र सम्मनतले यो ऐि बिाईबक्सेकोछ ।
१.

संष्ट्क्षप्त िाम, ष्ट्रवस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ऐि, २०२९” रहेकोछ ।
(२) यो ऐि िेपाल ........... भर लागू हुिेछ ।
(३) यो ऐि िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाष्ट्शत गरी तोष्ट्रकददएको
नमनत दे ष्ट्ख लागू हुिेछ ।

२. पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसड्डले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“राष्ट्रिय निकुञ्ज” भन्नाले प्राकृनतक वातावरणको साथै वन्यजन्तु, विस्पनत र
भू–दृश्यको सं रक्षण, व्यवस्थापि र उपयोगको लानग छु िाइएको क्षेर
सम्ििु पछन ।

(ख)

“सं नियनमत

प्राकृनतक

आरक्ष”

भन्नाले

वैज्ञानिक

अध्ययिको

निनमत्त

छु टयाइएको, पाररष्ट्स्थकी महत्वको वा अन्यथा महत्व राख्ने क्षेर सम्ििु
पछन ।
(ग)

“वन्यजन्तु आरक्ष” भन्नाले वन्यजन्तु सम्पदा र नतिीहरुको वासस्थािको
सं रक्षण तथा व्यवस्था गिन छु िाइएको क्षेरलाई सम्ििु पछन ।

(घ)

“ष्ट्शकार आरक्ष” भन्नाले ष्ट्शकारीहरुलाई ष्ट्शकार गिन ददिको निनमत्त
वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापिको लानग छु िाइएको क्षेरलाई सम्ििु
पछन ।

(ङ)

“आरक्ष” भन्नाले  .... सं नियनमत प्राकृनतक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष र
ष्ट्शकार आरक्षलाई सम्ििु पछन ।

 गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ र्द्ारा ष्ट्िष्ट्रकएको ।

 यो ऐि नमनत २०३०।६।४ दे ष्ट्ख लागू हुिे गरी तोष्ट्रकएको (िेपाल राजपर नमनत २०३०।६।४) ।
 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा ष्ट्िष्ट्रकएको ।
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(ङ१) “सं रक्षण क्षेर” भन्नाले प्राकृनतक वातावरणको सं रक्षण र प्राकृनतक
स्रोतको सन्तुनलत उपयोगको लानग एकीकृत योजिा अिुसार व्यवस्थापि
गररिे क्षेर सम्ििु पछन ।
(ङ२) “मध्यवती क्षेर” (वफर जोि) भन्नाल] स्थािीय जिताहरुलाई नियनमत
रुपले वि पैदावार उपभोग गिन पाउिे सहुनलयत प्रदाि गिनको लानग
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वररपरीको दफा ३क. बमोष्ट्जम तोष्ट्रकएको क्षेर
सम्ििु पछन ।
(ङ३) “जैष्ट्रवक मागन” भन्नाले वन्यजन्तुहरु एक बासस्थािबाट अको बासस्थािमा
आवत जावत गिे बाटो सम्ििु पछन ।
(च) “वन्यजन्तु” भन्नाले घरपालुवा बाहे क जुिसुकै जानतको स्तिधारी जन्तु
(म्यामल्स), पंछी (एभ्स), घनस्रिे जन्तु (रे प्टायल्स), माछा (पीसीज), भ्यागुता
जानत (एष्ट्म्फष्ट्रवयन्स) र कीरा फिाङग्रा (इन्सेक््स) लाई सम्ििु पछन र
सो शब्दले फूल पािे जन्तुको फुल समेतलाई जिाउाँछ ।
(च१) “िमूिा” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा मध्यवती क्षेरमा
सड्ढलिगरे को वन्यजन्तु वा वि पैदावार वा त्यसको कुिै भाग वा अंश
सम्ििु पछन र सो शव्दले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा मध्यवती
क्षेर बाष्ट्रहरका वन्यजन्तु बासस्थािमा सड्ढलिगरे को वन्यजन्तु वा त्यसको
कुिै भाग वा अं शसमेतलाई जिाउाँछ ।
(च२) “ष्ट्चनियाखािा” भन्नाले सं रक्षण ष्ट्शक्षा, मिोरञ्जि, प्रजिि्

वंशाणु श्रोतको

सं रक्षण, अध्ययि तथा अिुसन्धाि गिे उद्देश्यले जीवजन्तुहरु परस्थािमा
प्रदशनिीमा राखी व्यवस्थापि गररएको स्थाि सम्ििु पछन र सो शब्दले
अन्तरानष्ट्रिय प्रचलि अिुसार स्थापिा गररिे प्राणी उद्याि (जुलोष्ट्जकल
गािे ि) समेतलाई जिाउाँछ ।

 तेस्रो सं शोधिर्द्ारा थप ।
 चौथो सं शोधिर्द्ारा थप ।


पााँचौं सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा थप ।
 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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(छ)

“हातहनतयार” भन्नाले जुिसुकै ष्ट्रकनसमको बन्दुक, पेस्तोल वा यस्तै गोली
चलाइिे हनतयारहरु, धिुषवाण, भाला, दजनि, पासो, धराप, गुलेली वा चोट
पु¥याउि सष्ट्रकिे जुिसुकै हनतयारलाई पनि सम्ििु पछन ।

(ज)

“ष्ट्शकार” भन्नाले कुिै वन्यजन्तु जुिसुकै तररकाले लखे्िे, पक्रिे, दुुःख
ददिे, मािे वा सो गिन प्रयत्न गिे वा त्यसको शरीरको कुिै अड्ड ष्ट्िक्िे वा
ाँ ष्ट्िक्िे, िि गिे वा खलबल गरी ददिे
िि गिे वा त्यसको फूल, गुि
कामलाई जिाउ“छ ।

(ि)

“आखेटोपहार” भन्नाले वन्यजन्तुहरुको जीष्ट्रवत वा मृत शरीर वा ष्ट्चष्ट्न्हि
सष्ट्रकिे अवस्थामा रहे को नतिीहरुको शरीरको कुिै अड्डलाई सम्ििु पछन
रसो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुिै पदाथन वा त्यस्तो पदाथनको
सष्ट्म्मश्रणबाट तयार भएको कुिै वस्तु समेतलाई जिाउाँछ ।

(ञ)

“अनधकार प्राप्त अनधकारी” भन्नाले िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा
सूचिा प्रकाष्ट्शत गरी तोष्ट्रकददएको अनधकारीलाई सम्ििु पछन ।

(ञ१) “सं रक्षक” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा मध्यवती
क्षेरको सं रक्षण तथा व्यवस्थापिको लानग िेपाल सरकारबाट नियुक्त
व्यष्ट्क्त सम्ििु पछन ।
(ञ२) “स्थािीय जिता”भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा मध्यवती
क्षेरमा स्थायी बसोबास भएका  जितालाई सम्ििु पछन ।
(ट)

“तोष्ट्रकएको”

वा

“तोष्ट्रकए

बमोष्ट्जम”

भन्नाले

यस

ऐि

अन्तगनतका

नियमहरुमा तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम सम्ििु पछन ।
३.िेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा सं रक्षण क्षेर घोषणा गिन सक्िे : (१) िेपाल
सरकारले आवश्यक ठािेमा कुिै क्षेरलाई त्यसको चार ष्ट्रकल्ला समेत खोनलएको सूचिा

 पााँचांैै सं शोधिर्द्ारा थप ।.
 चौथो सं शोधिर्द्ारा थप ।
 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
 तेस्रो सशोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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िेपाल राजपरमा प्रकाष्ट्शत गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा सं रक्षण क्षेर घोषणा गिन
सक्िेछ ।
(१क) उपदफा (१) बमोष्ट्जम घोषणा गररएको राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा सं रक्षण



क्षेरको सं रक्षण तथा व्यवस्थापि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षणष्ट्रवभागबाट स्वीकृत
व्यवस्थापि योजिा अिुसार गिुन पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम एकपटक घोष्ट्रषत भै सकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा
सं रक्षण क्षेर पररत्याग वा स्वानमत्वको हस्तान्तरण वा नसमािा हे रफेर िेपाल सरकारले
िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाष्ट्शत गरी गिन सक्िेछ ।
३क. मध्यवती क्षेर तोक्ि सक्िे : (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाष्ट्शत
गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वररपरीको कुिै पनि क्षेरलाई चार ष्ट्रकल्ला खोली मध्यवती
क्षेर तोक्ि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम तोष्ट्रकएको मध्यवती क्षेरको पररत्याग, स्वानमत्व
हस्तान्तरण वा नसमािा हेरफेर िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाष्ट्शत गरी गिन
सक्िेछ ।
३ख. मध्यवती क्षेरको व्यवस्थापि तथा सं रक्षण : (१) मध्यवती क्षेरको व्यवस्थापि तथा
सं रक्षण सम्बन्धी कायन सम्बष्ट्न्धत उपभोक्ता सनमनतको परामशनमा सं रक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज
तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभागले स्वीकृत गरे को व्यवस्थापि योजिा अिुसार गिुन पिेछ ।
तर यसरी व्यवस्थापि तथा सं रक्षण गदान उक्त क्षेरमा रहे को स्थािीय जिताको
भू-स्वानमत्वलाई कुिै असर पाररिे छै ि ।
(२) वातावरणलाई प्रनतकूल असर िपुग्िे र वन्यजन्तुलाई हािी िोक्सािी िपुग्िे
गरी मध्यवती क्षेरमा तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम उद्योगधन्दा, होटल, लज, सावनजनिक यातायात वा
यस्तै ष्ट्रकनसमका अन्य सेवा वा सुष्ट्रवधा सञ्चालि गिन सष्ट्रकिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोष्ट्जम सेवा वा सुष्ट्रवधा सञ्चालि गिे सम्बन्धमा सम्बष्ट्न्धत
उपभोक्ता सनमनत साँग परामशन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभागले मापदण्ि
बिाई लागू गिेछ ।
 पााँचांैै सं शोधिर्द्ारा थप ।.
 चौथो सं शोधिर्द्ारा थप ।
 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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(४) सं रक्षकले उपदफा (२) बमोष्ट्जम सञ्चालि भएका सेवा वा सुष्ट्रवधाको
सम्बन्धमा नियनमत रुपमा अिुगमि गिुन वा गराउिु पिेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोष्ट्जम सं रक्षकले अिुगमि गदान वा गराउाँदा उपलब्ध
भएसम्म सम्बष्ट्न्धत उपभोक्ता सनमनतलाई समेत सं लग्ि गराउिु पिेछ ।
(६) मध्यवती क्षेरमा ष्ट्रवपद्मा परी कुिै पररवारलाई वि पैदावार आवश्यक परे मा
उपभोक्ता सनमनतको परामशनमा सं रक्षकले मध्यवती क्षेरको कुिै स्थािबाट त्यस्तो वि
पैदावार सड्ढलि गिन तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम अिुमनत ददिेछ ।
३ख१. सुरक्षा व्यवस्था : राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा मध्यवती क्षेरको सुरक्षाको
लानग िेपाल सरकारले

आवश्यक व्यवस्था नमलाउिेछ ।

३ग. क्षनतपूनतन ददिे : मध्यवती क्षेरनभरका कुिै वानसन्दाको घर जग्गा बाढी पष्ट्रहरोको
कारणबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्राकृनतक नसमािानभर पिन गई त्यस्तो वानसन्दाको
घरवास उठे मा दफा १६ग. बमोष्ट्जम गदठत उपभोक्ता सनमनतको नसफाररसमा सम्बष्ट्न्धत
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले दफा २५क. बमोष्ट्जम स्थािीय जिताको सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको
लानग छु िाइिे रकम मध्येबाट निजलाई मुिानसव माष्ट्रफकको क्षनतपूनतन ददिेछ ।


३घ.राहतददइिे :राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष भन्दा बाष्ट्रहरवन्यजन्तुको आक्रमणमा परी धिजिको
क्षनत भएमा त्यस्तो क्षनत बापत तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम राहतददइिेछ ।

४.राष्ट्रिय निकुञ्जनभर प्रवेशमा बन्दे ज : (१) तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमको प्रवेशपर वा अनधकार प्राप्त
अनधकारीबाट नलष्ट्खत अिुमनत िपाई कुिै पनि व्यष्ट्क्त राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर प्रवेश
गिन पाउिे छै ि ।
तर काजमा खष्ट्रटएको सरकारी कमनचारी वा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर
प्रचनलत बाटोको अनधकार पाएको व्यष्ट्क्तको हकमा यो उपदफा लागू हुिे छै ि ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जमको प्रवेशपरको ढा“चा, प्रकार, दस्तुर र अन्य शतनहरु
तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमको हुिेछ ।

 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा थप ।
 चौथो सं शोधिर्द्ारा थप ।
 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।

6

www.lawcommission.gov.np

५.राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर निष्ट्रषद्ध कायनहरु : (१) अनधकार प्राप्त अनधकारीबाट नलष्ट्खत
अिुमनत िनलई कुिै पनि व्यष्ट्क्तले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर दे हायको काम गिन पाउिे
छै ि :(क)

वन्यजन्तुको ष्ट्शकार गिन वा आखेटोपहार ओसारपसार गिन,

(ख)

जुिसुकै पदाथनको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु आकार बिाउि वा भोग गिन,

(ग)

कुिै भू–भाग कब्जा गिन, सफा गिन, आवादी गिन, खेती गिन वा कुिै बाली
उब्जाउि वा का्ि,

(घ)

घर पालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चराउि वा पािी खुवाउि,

(ङ)

रुख, नबरुवा, िािी वा अन्य कुिै वि पैदावार का्ि, ढाल्ि, हटाउि, छे क्ि
वा वि पैदावार सुक्िे कुिै काम गिन वा आगो लगाउि वा अरु कुिै
प्रकारले हानि िोक्सािी पु¥याउि वा वि पैदावार ओसारपसार गिन,

(च)

खािी खन्न, ढड्डा खन्न वा कुिै खनिज पदाथन, ढड्डा, कड्ढि, माटो वा अन्य
यस्तै पदाथन हटाउि,

(छ)

वि पैदावार वा वन्यजन्तु, पं क्षी वा जग्गालाई क्षनत पु¥याउि,

(ज)

हातहनतयार खरखजािा वा ष्ट्रवष साथमा लै जाि वा प्रयोग गिन,

(ि)

काजमा खष्ट्रटएका सरकारी कमनचारी वा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभरको
प्रचनलत बाटोको यारुहरु बाहे क अरुले घरपालुवा वा अन्य ष्ट्रकनसमको
जीवजन्तु वा आखेटोपहार लै जाि, र

(ञ)

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर बग्िे िदी, खोला वा पािीको कुिै स्रोत थुन्न,
फकानउि वा त्यसमा कुिै हानिकारक वा ष्ट्रवस्फोटक पदाथनहरु प्रयोग
गिन ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले ष्ट्खएको भए तापनि वातावरण, वि वा
वन्यजन्तुलाई प्रनतकूल असर िपिे गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्रकृनत अिुसार तोष्ट्रकए
बमोष्ट्जमका निकुञ्ज वा आरक्षमा परम्परागत रुपमा उपभोग गदै आएका सुष्ट्रवधा प्राप्त बाटो,
रै थािे चररचरि, खािेपािी, नसाँचाइ तथा तटबन्धको प्रयोग गिन, परम्परागत रुपमा सड्ढलि

 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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गदै आएको जड्डली सागसब्जी तथा कन्दमूल सड्ढलि र माछा मािनको लानग स्थािीय
जितालाई तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम अिुमनत ददइिेछ ।
(३) मध्यवती क्षेरमा ष्ट्रवपद्मा परी कुिै पररवारलाई वि पैदावार आवश्यक परे मा
र मध्यवती क्षेरको कुिै स्थािबाट दफा ३ख. को उपदफा (६) बमोष्ट्जम सड्ढलि
गररएको वि पैदावार पयानप्त िहुिे भएमा उपभोक्ता सनमनतको परामशनमा सं रक्षकले राष्ट्रिय
निकुञ्ज वा आरक्षको कुिै स्थािबाट त्यस्तो वि पैदावार सड्ढलि गिन तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम
अिुमनत ददिेछ ।
६.राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर सेवा सञ्चालि : (१) राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा सं रक्षण
क्षेरको सवोपरी ष्ट्रहतको निनमत्त िेपाल सरकारले स्वयं वा तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमको कायनष्ट्रवनध
अपिाई कसैनसत करार गरी होटल, लज, सावनजनिक यातायात वा यस्तै ष्ट्रकनसमका अन्य सेवा
वा सुष्ट्रवधाको व्यवस्था गिन सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम करार िगरी कुिै पनि व्यष्ट्क्तले राष्ट्रिय निकुञ्ज,
आरक्ष वा सं रक्षण क्षेरनभर जुिसुकै ष्ट्रकनसमको सेवा वा सुष्ट्रवधा सञ्चालि गिन पाउिे छै ि ।
६क. ममनत सम्भार गिन सक्िे स्कुिै व्यष्ट्क्त, निकाय, उपभोक्ता सनमनत वा स्थािीय तहले वि
तथा भू–सं रक्षण मन्रालयको सहमनत नलई राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा
मध्यवती क्षेरनभर रहे का धानमनक, ऐनतहानसक, सांस्कृनतक वा पुराताष्ट्त्वक स्थलहरुको
आधारभूत सं रचिामा पररवनति िहुिे गरी ममनत सम्भारको कायन गिन सक्िेछ ।
७. ‘ ‘ ‘
८. ‘ ‘ ‘
९.राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर प्रवेश आÇिो दाष्ट्रयत्वमा : (१) राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर प्रवेश
आफ्िै दाष्ट्रयत्वमा हुिेछ ।
(२) राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर कसै को मृत्यु भएमा वा हानि िोक्सािी भएमा
वा कसै लाई चोट पटक लागेमा त्यस्तो मृत्यु, हानि िोक्सािी वा चोट पटकको लानग िेपाल
सरकार क्षनतपूनतनको लानग ष्ट्जम्मेवार हुिे छै ि ।
 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
 चौथो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
 पााँचांैै सं शोधिर्द्ारा थप ।
 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा खारे ज ।
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१०.संरष्ट्क्षत वन्यजन्तु : यस ऐिको अिुसूची–१ मा उष्ट्ल्लष्ट्खत वन्यजन्तु सं रष्ट्क्षत वन्यजन्तु
मानििेछि् र नतिीहरुको ष्ट्शकार गिन निषेध गररएको छ ।
तर–
(क)

बौलाएको जड्डली हात्ती, मानिस खाि पष्ट्ल्कएको बाघ र िबा“च्िे ष्ट्रकनसमले
रोगग्रस्त भएका वा अड्डभड्ड भएका वन्यजन्तुलाई तोष्ट्रकएको अनधकारीको
आदे शले मािन वा पक्रि सष्ट्रकिेछ ।

(ख)

विक्षेर बाष्ट्रहर आई मानिस वा घर पालुवा पशु पं क्षीलाई धेरै िोक्साि
गिे वन्यजन्तुलाई मािुन पिे ठहराएमा तोष्ट्रकएको अनधकारीको आदे शले
मािन, पक्रि वा लखे्ि सष्ट्रकिेछ ।

११.अिुज्ञापर िनलई ष्ट्शकार गिन िपाइिे : (१) अिुज्ञापर प्राप्त िगरी कुिै पनि व्यष्ट्क्तले
वन्यजन्तु ष्ट्शकार गिन पाउिे छै ि ।
तर तोष्ट्रकएको वन्यजन्तु ष्ट्शकार गिन अिुज्ञापर नलिु पिे छै ि ।
(२)

उपद˚ैा

(१)

बमोष्ट्जम

अिुज्ञापर

प्राप्त

गिन चाहिे

व्यष्ट्क्तले

तोष्ट्रकएको अनधकारी छे उ तोष्ट्रकएको ढा“चामा दरखास्त ददिु पिेछ र त्यस्तो दरखास्त पिन
आएमा तोष्ट्रकएको अनधकारीले तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम दस्तुर नलई  वन्यजन्तुको ष्ट्शकार गिन
तोष्ट्रकएको ढााँचा र प्रकारको अिुज्ञापर ददिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोष्ट्जम अिुज्ञापर प्राप्त गिे व्यष्ट्क्तले

तोष्ट्रकए

बमोष्ट्जमको शतन र तररकाहरुको अधीिमा रही ष्ट्शकार गिुन पिेछ ।
(४) तोष्ट्रकएको अनधकारीले कुिै कारण दे खाई वा िदे खाई उपदफा (२)
बमोष्ट्जमको अिुज्ञापर ददि ईन्कार गिन सक्िेछ ।
१२.ष्ट्शकारको वाष्ट्रषक
न भाग (कोटा) निष्ट्ित गिे : समय समयको वन्यजन्तुको गणिाको आधारमा
तोष्ट्रकएको अनधकारीले ष्ट्शकार आरक्षमा वषनभरी ष्ट्शकार गररिे वन्यजन्तुको वाष्ट्रषक
न
भाग
(कोटा) निष्ट्ित गिेछि् ।
१३.िेपाल सरकारले अिुज्ञापर रद्द गिन सक्िे : िेपाल सरकारले आवश्यक दे खेमा कारण दे खाई
वा िदे खाई जुिसुकै बखत पनि दफा ११ बमोष्ट्जम प्रदाि गररएको अिुज्ञापर रद्द गिन
सक्िेछ ।
 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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१४.ष्ट्शकार बन्द समय : िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाष्ट्शत गरी तोकेको क्षेरमा
सोही सूचिामा तोष्ट्रकएको अवनधसम्मको लानग ष्ट्शकार बन्द समय तोक्ि सक्िेछ ।
१५.िमूिा सड्ढलि गिन इजाजतपर नलिु पिे : (१) इजाजतपर प्राप्त िगरी कुिै पनि व्यष्ट्क्तले
राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा अन्य वन्यजन्तु वासस्थािबाटै वैज्ञानिक अिुसन्धािको लानग
िमूिा सड्ढलि गिन पाउिे छै ि ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जमको इजाजतपर नलि चाहिे व्यष्ट्क्तले तोष्ट्रकएको
अनधकारी समक्ष तोष्ट्रकएको ढा“चाको दरखास्त ददिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोष्ट्जमको दरखास्त पिन आएमा तोष्ट्रकएको अनधकारीले
तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमको दस्तुर अिुसूची–१ मा उल्ले ष्ट्खत वन्यजन्तु बाहे क जुिसुकै वन्यजन्तुको
ष्ट्शकार गिन वा कुिै कीट, ष्ट्रकटाणु, माछा वा कुिै प्राकृनतक उपज जम्मा गिन तोष्ट्रकएको
शतनहरु पालि गिे गरी इजाजतपर ददि सक्िेछ ।
१५क. वन्यजन्तुको अध्ययि अिुसन्धाि, प्रजिि तथा पालि गिन सक्िे : (१) वन्यजन्तुको
सं रक्षण, प्रवद्र्धि र ददगो उपयोगमा सघाउ पु¥याउिे उद्देश्यले वन्यजन्तुको अध्ययि,
अिुसन्धाि वा व्यवसाष्ट्रयक रुपमा प्रजिि् तथा पालि गिन चाहिे व्यष्ट्क्त वा सं स्थाले तोष्ट्रकए
बमोष्ट्जम अिुमनत नलिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम वन्यजन्तुको प्रजिि् तथा पालिको लानग आवश्यक
पिे नबउ प्राणी (नसि एनिमल) तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम उपलव्ध गराउि सष्ट्रकिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोष्ट्जम अिुमनत प्राप्त गरी व्यावसाष्ट्रयक रुपमा उत्पादि
गररएका वन्यजन्तु वा तीिका अड्ड वा अड्डबाट तयार गररएको वस्तु तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम
उपयोग, नबक्री, ष्ट्रवतरण वा निकासी गिन सष्ट्रकिेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुिसुकै कुरा ले ष्ट्खएको भएतापनि तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमका
वन्यजन्तुलाई

तोष्ट्रकए

बमोष्ट्जमको अवस्थामा िेपालनभर एक

ठाउाँबाट अको ठाउाँमा

ु मा निकासी गिन वा कुिै मुलक
ु बाट पैठारी गिन पाइिे छै ि ।
ओसारपसार गिन वा कुिै मुलक
१५ख. अिुसन्धाि वा शैष्ट्क्षक प्रदशनिीको लानग वन्यजन्तु प्रदाि गिन सष्ट्रकिे :(१) वन्यजन्तुको
वैज्ञानिक अध्ययि, अिुसन्धाि वा शैष्ट्क्षक प्रदशनि गिे ख्यानतप्राप्त स्वदे शी वा ष्ट्रवदे शी सं घ,
सं स्थाले अध्ययि, अिुसन्धाि वा शैष्ट्क्षक प्रदशनिीको प्रयोजिको लानग कुिै वन्यजन्तु माग
 पााँचांैै सं शोधिर्द्ारा थप ।
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गरी िेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा मध्यवती क्षेर तथा वन्यजन्तुको
सं रक्षण, सम्बर्द्नि र ष्ट्रवकासको लानग सहयोग पु¥याउिे नलष्ट्खत प्रनतबद्धतासष्ट्रहत निवेदि पेश
गरे मा िेपाल सरकारले त्यस्तो कायनको लानग उक्त सं स्थालाई वन्यजन्तु प्रदाि गिन
सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम अध्ययि वा अिुसन्धािको लानग कुिै वन्यजन्तु
प्रदाि गदान त्यस्तो अध्ययि वा अिुसन्धािबाट प्राप्त हुिे िनतजा िेपालको लानग समेत
उपयोगी हुिे ठािेमा िेपाल सरकारले त्यस्तो िनतजा िेपाललाई समेत उपलब्ध गराउिे
शतनसष्ट्रहत त्यस्तो वन्यजन्तु प्रदाि गिन सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोष्ट्जम वन्यजन्तु प्रदाि गदान लाग्िे दस्तुर, पालिा गिुप
न िे
शतन तथा अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम हुिेछ ।
१५ग. ष्ट्चनियाखािा, वन्यजन्तु उद्धार केन्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापिा गिन सष्ट्रकिे : (१)
कुिै सं स्था, निकाय वा स्थािीय तहले सं रक्षण ष्ट्शक्षा, मिोरञ्जि, प्रजिि्, वंशाणु श्रोत सं रक्षण
तथा अध्ययि, अिुसन्धाि गिे प्रयोजिका लानग तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम इजाजतपर प्राप्त गरी
ष्ट्चनियाखािा सञ्चालि गिन सक्िेछ ।
(२)कुिै पनि व्यष्ट्क्त, सं स्था वा स्थािीय तहले टु हरु ा, असहाय, समस्याग्रस्त र
उद्धार गररएका वन्यजन्तुहरुको सं रक्षण र व्यवस्थापिको लानग वन्यजन्तु उद्धार केन्र र
वन्यजन्तु अस्पताल स्थापिा गिन सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोष्ट्जम ष्ट्चनियाखािा, वन्यजन्तु उद्धार केन्र तथा
वन्यजन्तु अस्पताल स्थापिा र सञ्चालि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम हुिेछ ।

 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा थप ।
 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा थप ।
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१५घ. जैष्ट्रवक मागनको सं रक्षण र सम्बद्र्धि : (१)िेपाल सरकारले आवश्यक दे खेमा राष्ट्रिय
निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा मध्यवती क्षेर भन्दा बाष्ट्रहरको कुिै क्षेरलाई जैष्ट्रवक मागन
घोषणा गरीसम्बष्ट्न्धत उपभोक्ता सनमनतसाँग परामशन गरीसोको सं रक्षण र सम्बर्द्निको व्यवस्था
गिन सक्िेछ ।
(२) जैष्ट्रवक मागनको सं रक्षण र सम्बर्द्नि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम
हुिेछ ।
१५ङ. ष्ट्रवदे शी मुलक
ु लाई वन्यजन्तु उपलव्ध गराउि सष्ट्रकिे : (१) कुिै पनि ष्ट्रवदे शी मुलक
ु को
सरकारले तोष्ट्रकएको शतनको अधीिमा रही िेपालमा रहे को वन्यजन्तु माग गरे मारिेपाल
सरकारले सं रक्षण र व्यवस्थापिका दृष्ट्रिकोणले उपयुक्त ठािेमा तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमको प्रष्ट्रक्रया
पुरा गरी त्यस्ता वन्यजन्तु उपलब्ध गराउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम वन्यजन्तु उपलब्ध गराएको वाष्ट्रषक
न ष्ट्रववरण वि तथा
भू–सं रक्षण मन्रालयले प्रत्येक आनथनक वषन समाप्त भएको तीि मष्ट्रहिानभर सङ्घीय सं सदको
सम्बष्ट्न्धत सनमनत समक्ष पेश गिुन पिेछ ।
१६.राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको व्यवस्थापि : राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको उपयुक्त व्यवस्थाको
लानग आवश्यक भएमा तोष्ट्रकएको अनधकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर ष्ट्शकार गिन, कुिै
प्राकृनतक उपज हटाउि वा अन्य यस्तै आवश्यक कामहरु गिन सक्िेछ ।
१६क. विपैदावार तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउि सष्ट्रकिे : राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनभर
तोष्ट्रकएको अनधकारीले तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमको दस्तुर नलई तोष्ट्रकएको वि पैदावार वा अन्य सेवा
उपलब्ध गराउि सक्िेछ ।
१६ख. संरक्षण क्षेरको व्यवस्थापि : दफा ३ को उपदफा (१) बमोष्ट्जम घोषणा गररएको कुिै
सं रक्षण क्षेरको व्यवस्थापि गिन िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाष्ट्शत गरी सो
सूचिामा तोष्ट्रकएको अवनधसम्मको लानग प्रकृनत तथा प्राकृनतक सम्पदाको सं रक्षण गिे उद्देश्य
नलई स्थापिा भएको सं स्थालाई सुम्पि सक्िेछ ।
 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा थप ।
 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण (पााँचौं सं शोधि) अध्यादे श, २०६२ र्द्ारा सं शोधि भई केही िेपाल ऐिको
व्यवस्था जगाउिे ऐि, २०६३ र्द्ारा स्वतुः जागेको ।
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१६ग. उपभोक्ता सनमनत : (१) राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा मध्यवती क्षेरनभर
ढलेको रुख, सुकेको काठ, दाउरा र घााँसको व्यवस्थापि गिन सम्बष्ट्न्धत सं रक्षकले स्थािीय
निकायस“ग समन्वय गरी उपभोक्ता सनमनत गठि गिन सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) मा ले ष्ट्खएदे ष्ट्ख बाहे क उपभोक्ता सनमनतको अन्य काम, कतनव्य
र अनधकार तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम हुिेछ ।
१७.आखेटोपहार अिुज्ञापर ददिे अनधकारी समक्ष पेश गिुन पिे : (१)

आफूले पाएको अिुज्ञापर

बमोष्ट्जम आखेटोपहार प्राप्त गिे व्यष्ट्क्तले त्यस्तो आखेटोपहार प्राप्त गरे को समयले बाटाको
म्याद बाहे क चौबीस घण्टानभर अिुज्ञापर ददिे अनधकारी वा निजले तोकेको अनधकारी समक्ष
पेश गिुन पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम आफ्िो समक्ष पेश गररएको आखेटोपहार अिुज्ञापर
बमोष्ट्जम िै प्राप्त गररएको हो भन्ने लागेमा अिुज्ञापर ददिे अनधकारीले त्यसको लगत राखी
तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमको निस्सा सष्ट्रहत त्यस्ता वन्यजन्तुको सम्पूण न शरीर वा अड्ड पेश गिे
व्यष्ट्क्तलाई िै ष्ट्रफतान बुिाई ददिु पछन ।
तर ष्ट्शकार गररएको वन्यजन्तुको सम्पूण न शरीर वा अड्ड िेपाल सरकार लाग्िे
शतनमा अिुज्ञापर ददइएको रहे छ भिे सोही शतन बमोष्ट्जम हुिेछ ।
ु न्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त
१८.निस्सा िभई आखेटोपहार राख्न िपाइिे : (१) यो ऐि लागू हुिभ
गरे को व्यष्ट्क्तले  तोष्ट्रकएको म्यादनभर त्यस्तो आखेटोपहार तोष्ट्रकएको अनधकारी समक्ष पेश
गरी तोष्ट्रकए बमोष्ट्जमको निस्सा नलई राख्नु पछन ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम वा दफा १७ को उपदफा (२) बमोष्ट्जम निस्सा प्राप्त
िगरी राष्ट्खएको आखेटोपहार िेपाल सरकारले ज˚त गिन सक्िेछ ।
१९.इजाजतपर िनलई आखेटोपहारको नबक्री ष्ट्रवतरण वा व्यवसाय गिन िपाईिे : (१)
तोष्ट्रकएको अनधकारीबाट इजाजतपर िनलई कुिै पनि व्यष्ट्क्तले आखेटोपहारको नबक्री ष्ट्रवतरण
गिन वा कुिै ष्ट्रकनसमले हक छािी ददि वा आखेटोपहार सम्बन्धी कुिै व्यवसाय गिन पाउिे
छै ि ।

 चौथो सं शोधिर्द्ारा थप ।
 पष्ट्रहलो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम इजाजतपर प्राप्त व्यष्ट्क्तबाट खररद गरे को वा हक
हस्तान्तरण भई आफ्िो हक हुि आएको आखेटोपहार सम्बष्ट्न्धत व्यष्ट्क्तले तोष्ट्रकएको
म्यादनभर तोष्ट्रकएको अनधकारी कहााँ दतान गराई स्वानमत्वको निस्सा नलई राख्नु पछन ।
२०.आखेटोपहार निकासी वा पैठारी गिन नस˚ैाररस नलिु पिे : प्रचनलत िेपाल कािूि बमोष्ट्जम
कुिै आखेटोपहार िेपाल ......... बाट ष्ट्रवदे शमा निकासी गिन वा ष्ट्रवदे शबाट िेपाल
.......... नभर पैठारी गिन चाहिे व्यष्ट्क्तले िेपाल सरकार,  वि तथा वातावरण
मन्रालयको नलष्ट्खत नस˚ैाररस नलिु पिेछ ।
२०क. आखेटोपहार प्रयोग गिन ददि वा िि गिन सष्ट्रकिे : (१) प्राकृनतक वा अन्य कारणबाट
मृत्यु भएका वन्यजन्तुबाट सड्ढलि गररएको वा प्रचनलत कािूि बमोष्ट्जम जफत गररएको
आखेटोपहार िेपाल सरकारले शैष्ट्क्षक वा अिुसन्धाि सं स्थालाई शैष्ट्क्षक वा अिुसन्धाि
प्रयोजिको लानग प्रयोग गिन ददि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम सड्ढलि वा जफत गररएको आखेटोपहार प्राकृनतक
ष्ट्रवज्ञाि सङ्ग्ग्रहालयमा प्रदशनिीको लानग राख्न सष्ट्रकिेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुिसुकै कुरा लेष्ट्खएको भए तापनि सं रक्षण गिन
उपयोगी र आवश्यक िदे ष्ट्खएको आखेटोपहार िेपाल सरकारले िि गिन सक्िेछ ।
(४) यस दफा बमोष्ट्जम आखेटोपहार प्रयोग गिन ददिे वा िि गिे सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोष्ट्जम हुिछ
े ।
२१.आत्म सुरक्षाको लानग आवश्यक काम गिन सष्ट्रकिे : (१) आफ्िो वा अरु कुिै व्यष्ट्क्त वा
घरपालुवा जिावरको बचावटको लानग कुिै वन्यजन्तुको वास्तष्ट्रवक र तत्काल आक्रमणका
ष्ट्रवरुद्ध अन्य कुिै ष्ट्रवकल्प िभएमा हातहनतयार प्रयोग गिन वा अन्य कुिै उपाय गिन सष्ट्रकिेछ
र त्यस्तो गदान कुिै वन्यजन्तु मिन गएमा वा घाइते भएमा यस ऐि बमोष्ट्जम कसूर गररएको
मानििे छै ि ।

 गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६र्द्ारा ष्ट्िष्ट्रकएको ।
 गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६र्द्ारा ष्ट्िष्ट्रकएको ।
 िेपालको सं ष्ट्रवधाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७५ द्धारा सं शोनधत ।
 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा थप ।
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(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम कुिै वन्यजन्तु मिन गएमा वा घाइते भएमा बाटोका
म्याद बाहे क सो भए गरे को चौबीस घण्टानभर तोष्ट्रकएको अनधकारी समक्ष सो कुराको सूचिा
ददिु पछन ।
(३) यो ऐि वा यस ऐि अन्तगनत बिेका नियमहरु ष्ट्रवपरीत काम गरररहे को
व्यष्ट्क्तको हकमा उपदफा (१) बमोष्ट्जमको सुष्ट्रवधा प्राप्त हुिे छै ि ।
२२.नसमािा ष्ट्चन्हहरु नबगािन िपाइिे : कुिै पनि व्यष्ट्क्तले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सं रक्षण क्षेर वा
मध्यवती क्षेरको नसमािा, बार, पखानल, ष्ट्चन्हपट वा सूचिाहरु िि गिन, नबगािन, कुरुप पािन,
हटाउि वा अन्यथा बाधा अड्चि गिन हु“दै ि ।
२३.निरीक्षण तथा खाितलासीको अनधकार : यो ऐि नबरुद्ध कसै ले कुिै काम गरे को भन्ने ष्ट्रवश्वास
हुिे मिानसब कारण भएमा निजले गरे को त्यस्तो कामको सबुत बुझ्िको निनमत्त वा निजको
नगरफ्तारीको निनमत्त आवश्यक भएमा तोष्ट्रकएको अनधकारीले तोष्ट्रकएको अनधकारीबाट वारे ण्ट
प्राप्त गरी जुिसुकै समय त्यस्ता व्यष्ट्क्तको घर, जग्गा, जनमि र सबै प्रकारको सवारीमा प्रवेश
गिन र खाितलासी गिन सक्िेछ ।
तर कुिै घर जग्गा, जनमि वा सवारीमा प्रवेश गरी खाितलासी गिन पाउिे वा कुिै
कसूरदारलाई नगरफ्तार गिन पाउिे वारे ण्ट प्राप्त गिन केही समय लाग्िे भई सो समयनभर
कसूरदार भागी जािे वा कसूरको सबुत गायव गररिे सम्भाविा दे ष्ट्खएमा त्यस कुराको
नलष्ट्खत अनभलेख खिा गरी तोष्ट्रकएको अनधकारीले पनि त्यस्तो घर, जग्गा, जनमि वा सवारीमा
प्रवेश गिन र खाितलासी गिन सक्छ ।
स्पिीकरण : यस दफा अन्तगनत नबिा वारे ण्ट प्रवेश र खाितलासी गदान दफा ३० मा
तोष्ट्रकएको दजान भन्दा मुनिको दजानको अनधकारीले गिन पाउिे छै ि । साथै त्यसरी नबिा
वारे ण्ट प्रवेश वा खाितलासी गदान कसूरदारको नगरफ्तारी वा सबुत बरामद िभएको
अवस्थामा प्रवेश वा खाितलासी गिे अनधकारीले प्रवेश वा खाितलासीनसत सम्बष्ट्न्धत
व्यष्ट्क्तलाई प्रवेश वा खाितलासी गरे को कुराको प्रमाणपर ददिु पछन र त्यसरी प्रवेश वा
खाितलासी गिुन पिे कारण समेत खोली सो भए गरे को नमनतले पन्र ददिनभर तोष्ट्रकएको
अनधकारीलाई नलष्ट्खत सूचिा समेत ददिु पछन ।
२४. नगरफ्तार गिे अनधकार : (१) यस ऐि बमोष्ट्जमको कुिै कसूरको अिुसन्धािको
नसलनसलामा कुिै व्यष्ट्क्तलाई पक्राउ गिुन पिे भएमा अिुसन्धाि गिे अनधकारीले सोको
 चौथो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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कारण र त्यस्तो व्यष्ट्क्तको पष्ट्रहचाि खुल्िे ष्ट्रववरण सष्ट्रहत मुद्दा हे िे अनधकारी समक्ष पक्राउ
गिे अिुमनतको लानग निवेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जमको निवेदिबाट पक्राउ गिुन पिे कारण मिानसब
दे ष्ट्खएमा मुद्दा हे िे अनधकारीले पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमनत ददि सक्िेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोष्ट्जम पक्राउ पूजी जारी गररएको व्यष्ट्क्तलाई प्रहरीले
नगरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहे क चौबीस घण्टानभर मुद्दा हे िे अनधकारी समक्ष उपष्ट्स्थत
गराउिु पिेछ ।
(४) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेष्ट्खएको भए तापनि कसूर गिे व्यष्ट्क्त
तत्काल पक्राउ िगररएमा त्यस्तो व्यष्ट्क्त भाग्िे उम्किे वा निजले प्रमाण दसी वा सबुत िि
गिे मिानसब कारण भएमा वा कसूरसाँग सम्बष्ट्न्धत फरार रहेको व्यष्ट्क्त फेला परे मा वा
कसूर गरररहे को अवस्थामा फेला पारे मा अिुसन्धाि अनधकारीले त्यस्तो व्यष्ट्क्तलाई तत्कालै
जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी नगरफ्तार गरी मुद्दा हे िे अनधकारी समक्ष स्वीकृनतको लानग
पक्राउ परे को व्यष्ट्क्त सष्ट्रहत उपष्ट्स्थत गराउिु पिेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोष्ट्जम नगरफ्तार गिन लाग्दा वा नगरफ्तार
गररसकेपनछ पनि छु टाई लै जाि वा पक्रि िददि कसूरदार वा निजको मद्दतगार कसै ले
हुलहुज्जत गरी भागी जािे वा भगाई लै जािे अवस्था परे मा वा पक्रिेकै ज्याि जोष्ट्खम हुिे
ाँ ादे ष्ट्ख मुनि लाग्िे
सम्भाविा दे ष्ट्खई हनतयार िचलाई िहुिे अवस्था पिन आएमा भरसक घुि
गरी सो पक्रि जािे कमनचारीले गोली चलाउि सक्छ । सो बमोष्ट्जम गोली चलाउ“दा
कसूरदार वा उसको मद्दतगार मिन गएमा बात लाग्िे छै ि ।”
२४क. म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था :(१) यस ऐि बमोष्ट्जम नगरफ्तार गररएको व्यष्ट्क्तलाई
बाटोको म्याद बाहे क चौबीस घण्टानभर कािूिी कारबाहीको निनमत्त मुद्दा हे िे अनधकारीसमक्ष
उपष्ट्स्थत गराउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम नगर तार गररएको व्यष्ट्क्तको सम्बन्धमा चौबीस
घण्टानभर तहष्ट्रककात पूरा िहुिे भई निजलाई थुिामा राखी तहष्ट्रककात जारी राख्नु पिे
दे ष्ट्खएमा तहष्ट्रककात गिे कमनचारीले निजलाई मुद्दा हे िे अनधकारी समक्ष उपष्ट्स्थत गराई मुद्दा
हेिे अनधकारीको अिुमनत नलएर मार थुिामा राख्नु पिेछ । सो बमोष्ट्जम अिुमनत माग्दा
 केही िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज गिे ऐि, २०७४ र्द्ारा सं शोनधत ।
 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा थप ।
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थुिामा परे को व्यष्ट्क्त उपरको अनभयोग, त्यसको आधार, निजलाई थुिामै राखी तहष्ट्रककात गिुन
पिे कारण र निजको बयाि कागज भै सकेको भए बयाि कागजको व्यहोरा स्पि रुपमा
उल्ले ख गिुन पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोष्ट्जम थुिामा राख्ने अिुमनत मागेमा मुद्दा हे िे अनधकारीले
सम्बष्ट्न्धत कागजातहरु हेरी तहष्ट्रककात सन्तोषजिक रुपमा भए वा िभएको ष्ट्रवचार गरी
सन्तोषजिक रुपमा तहष्ट्रककात भै रहे को दे ष्ट्खएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा
पैँ तालीस ददिसम्म थुिामा राख्ने अिुमनत ददि सक्िेछ ।
२५.पुरस्कार ददिे : (१) गैंिा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वा“से ष्ट्चतुवा, ष्ट्रहउाँ ष्ट्चतुवा वा
गौरीगाई मािे वा घाइते पािे व्यष्ट्क्तको सुराक लगाई पक्राउ गराई ददिे व्यष्ट्क्तलाई पचास
हजार रुपैयााँसम्म र उपरोक्त वन्यजन्तु बाहे क अन्य सं रष्ट्क्षत वन्यजन्तु मािे वा घाइते पािे
व्यष्ट्क्तको सुराक लगाई पक्राउ गराई ददिे व्यष्ट्क्तलाई पच्चीस हजार रुपैया“सम्म िगद
पुरस्कार ददि सष्ट्रकिेछ ।
(२) गैरकािूिी तररकाले कुिै आखेटोपहार राख्ने व्यष्ट्क्तको सुराक लगाई पक्राउ
गराई ददिे वा त्यस्तो व्यष्ट्क्तलाई पक्रिे व्यष्ट्क्तलाई सो आखेटोपहार बरामद भई नललाम
नबक्री गररएकोमा नललाम नबक्रीबाट आएको मूल्यको पचास प्रनतशत वा वन्यजन्तु सं रक्षणको
दृष्ट्रिकोणले आखेटोपहार नललाम नबक्री गिन िहुिे भएमा त्यस्तो आखेटोपहारको अवस्था,
महत्व र पररमाण ष्ट्रवचार गरी दश हजार रुपैया“सम्म पुरस्कार ददि सष्ट्रकिेछ ।
(३) उपद˚ैा (१) र (२) मा ले ष्ट्खएदे ष्ट्ख बाहेक यस ऐि अन्तगनत कसूर गरे को
सुराक लगाई अनभयुक्त पक्राउ गराई ददिे व्यष्ट्क्तलाई एक हजार रुपैयााँसम्म पुरस्कार ददि
सष्ट्रकिेछ ।
२५क.स्थािीय ष्ट्रवकासको लानग खचन गिन सष्ट्रकिे : राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा सं रक्षण क्षेरले
गरे को आम्दािीको रकम मध्ये तीस दे ष्ट्ख पचास प्रनतशतसम्म रकम स्थािीय निकायस“ग
समन्वय गरी स्थािीय जिताको सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लानग खचन गिन सष्ट्रकिेछ ।
२६.दण्ि सजाय : (१) गैरकािूिी तररकाले गैंिा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वााँसे ष्ट्चतुवा, ष्ट्रहउाँ
ष्ट्चतुवा वा गौरी गाई मािे, घाइते बिाउिे, खररद गिे, नबक्री गिे वा हस्तान्तरण गरी नलिे
 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
 चौथो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
 चौथो सं शोधिर्द्ारा थप ।
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ददिे तथा गैंिाको खाग वा कस्तुरीको वीिा, ष्ट्रहउाँ ष्ट्चतुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य सं रष्ट्क्षत
वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने,  खररद गिे , नबष्ट्रक्र गिे वा ओसारपसार गर्र्िे व्यष्ट्क्तलाई
पााँच लाख रुपैयााँदेष्ट्ख दश लाख रुपैयााँसम्मजररबािा वा पााँच वषन दे ष्ट्ख पन्र वषनसम्म कैद
वा दुवै सजाय हुिेछ।
(१क) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, ष्ट्शकार आरक्ष वा सं रक्षण क्षेरलाई कुिै
ष्ट्रकनसमले अनतक्रमण वा कब्जा गिे वा नबक्री गिे वा सोको प्राकृनतक बिावट वा सौन्दयनमा
कुिै ष्ट्रकनसमले हानि, िोक्सािी वा क्षनत पु¥याउिे व्यष्ट्क्तलाई दश वषनसम्म कैद वा दशलाख
रुपैयााँसम्म जररबािा वा दुवै सजाय हुिेछ ।
(२) उपदफा (१) मा ले ष्ट्खएका वन्यजन्तु बाहे क अन्य सं रष्ट्क्षत वन्यजन्तु मािे
वा घाइते बिाउिेलाई  एक लाख रुपैयााँदेष्ट्ख पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररबािा वा एक वषन
दे ष्ट्ख दश वषनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुिेछ ।
(३) राष्ट्रिय निकुञ्ज, सं नियनमत प्राकृनतक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, सं रक्षण क्षेर
वा मध्यवती क्षेरनभर अिुज्ञापर िनलई पं क्षी र माछा बाहे क अन्य वन्यजन्तु ष्ट्शकार गरी
मारे मा वा घाइते बिाएमा बीस हजार रुपैँ यादे ष्ट्ख पचास हजार रुपैँ यासम्म जररवािा वा छ
मष्ट्रहिा दे ष्ट्ख एक वषनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुिेछ ।
(४) सं रष्ट्क्षत पंक्षी ष्ट्शकार गरी मारे मा वा घाइते बिाएमा पन्र हजार
रुपैयााँदेष्ट्ख तीस हजार रुपैयााँसम्म जररवािा वा तीि मष्ट्रहिा दे ष्ट्ख िौ मष्ट्रहिासम्म कैद वा दुवै
सजाय हुिेछ ।
(५) राष्ट्रिय निकुञ्ज, सं नियनमत प्राकृनतक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, सं रक्षण क्षेर
वा मध्यवती क्षेरनभर अिुज्ञापर िनलई सं रष्ट्क्षत पंक्षी बाहे क अन्य पं क्षी ष्ट्शकार गरी मारे मा

 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।


केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्धारा सं शोनधत ।
 पााँचांैै सं शोधिर्द्ारा थप ।


केही िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज गिे ऐि, २०७४ र्द्ारा थप ।



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्धारा सं शोनधत ।
 पााँचांैै सं शोधिर्द्ारा थप ।
 पााँचौं सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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वा घाइते बिाएमा बीस हजार रुपैयााँ दे ष्ट्ख पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवािा वा छ
मष्ट्रहिादे ष्ट्ख एक वषनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुिेछ ।
(५क) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ि (ख) अन्तगनतको कसूर गिेलाई
बीस हजार रुपैयााँदेष्ट्ख पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबािा वा एक वषनसम्म कैद वा दुवै
सजाय हुिेछ । त्यस्तो कसूर गदान वि पैदावार हटाएको वा िोक्सािी गरे को भए सो बापत
हुिे सजाय समेत हुिेछ ।
(५ख) दफा ५ को खण्ि (ङ), (च) वा (छ) अन्तगनतको कसूर गिेलाई दे हाय
बमोष्ट्जम सजाय हुिेछ :–
(क)

एक हजार रुपैयााँसम्मको ष्ट्रवगो भए ष्ट्रवगो बमोष्ट्जमजररबािा,

(ख)

एक हजार रुपैयााँदेष्ट्ख दश हजार रुपैयााँसम्मको ष्ट्रवगो भए ष्ट्रवगो बमोष्ट्जम
जररबािा वा छ मष्ट्रहिासम्म कैद वा दुवै,

(ग)

दश हजार रुपैयााँ भन्दा बढीको ष्ट्रवगो भए ष्ट्रवगोको दोव्बर जररबािा वा
एक वषनसम्म कैद वा दुवै ।

(५ग) कसैले यस ऐि अन्तगनत इजाजत प्राप्त िगरी वन्यजन्तु पालि वा प्रजिि्
गरे गराएमा वा ष्ट्चनियाखािा सञ्चालि गरे मा छ मष्ट्रहिासम्म कैद वा
पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबािा वा दुवै सजाय हुिेछ ।
(५घ) कसै ले यस ऐि अिुसार कसूर हुिे कुिै अपराधको उद्योग गरे मा त्यस्तो
उद्योग गिेलाई

सं रष्ट्क्षत

वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको उद्योग भए

कसूरदारलाई भए सरह र अन्य वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको उद्योग भए
कसूरदारलाई हुिे सजायको आधा सजाय हुिेछ ।
(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५), (५क), (५ख) र (५ग) मा
लेष्ट्खएदे ष्ट्ख बाहेक यो ऐि वा यस ऐि अन्तगनत बिेका नियम ष्ट्रवपररत कसूर गिे



पााँचौं सं शोधिर्द्ारा थप ।

 केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्धारा सं शोनधत ।

पााँचांैैैे सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।


दोैेस्रो सं शोधिर्द्ारा थप ।
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व्यष्ट्क्तलाई नबगो कायम भएकोमा नबगोको दोब्बर जररवािा र एक वषनसम्म कैद र नबगो
कायम िभएको कसूरमा कसूरको मारा हे री बीस हजार रुपैयााँसम्म जररवािा वा छ
मष्ट्रहिासम्म कैद वा दुवै सजाय हुिेछ ।
२७.मनतयारलाई सजाय हुिे : यो ऐि अन्तगनत कसूर ठहररिे कुिै अपराध गिे व्यष्ट्क्तलाई जािी
जािी मद्दत ददएमा त्यस्ता मद्दत गिे मनतयारलाई कसूरदारलाई हुिे सजायको आधी सजाय
हुिेछ ।
तर गैंिा, बाघ, कस्तुरी मृग र हात्तीनसत सम्बष्ट्न्धत कसूर गिे व्यष्ट्क्तलाई
कसूरदारलाई हुिे सजाय सरह िै सजाय हुिेछ ।
२८.ज˚त गिे अनधकार : यो ऐि वा यस ऐि अन्तगनत बिेका नियमहरुको उल्लङ्घि गिे
कसूरदार

दोषी

ठहररएमा

मुद्दा

हे िे

अनधकारीले

अपराधनसत

सम्बष्ट्न्धत

आखेटोपहार,

हातहनतयार, सवारीको साधि र अन्य वस्तुहरु जफत गिन सक्िेछ ।
तर बरामद भएको ष्ट्शकारी कुकुरलाई मुद्दा ष्ट्रकिारा िहुाँदै मुद्दा हेिे अनधकारीको
आदे शले मािन सष्ट्रकिेछ ।
२९.िेपाल सरकार वादी हुिे : यस ऐि अन्तगनतका मुद्दाहरुमा िेपाल सरकार वादी हुिेछ ।
३०.मुद्दाको तहष्ट्रककात र दायरी : (१) यस ऐि अन्तगनतको कसूरको तहष्ट्रककात रे ञ्जर वा वि र
वन्यजन्तु व्यवस्थानसत सम्बष्ट्न्धत सुवेदार दजानसम्मका कमनचारी वा कम्तीमा राजपरअिष्ट्रड्ढत
प्रथम श्रे णीका कमनचारीले वा प्रहरीमा कम्तीमा िायव निरीक्षक दजानसम्मको कमनचारीले
गिेछ र त्यस्तो तहष्ट्रककातको काम पूरा भएपनछ राष्ट्रिय निकुञ्ज कायानलय वा आरक्ष
कायानलय वा वन्यजन्तु संरक्षण कायानलय वा वि कायानलय वा वि सम्बन्धी कायन गिे अन्य
कायानलयको िामबाट मुद्दा हे िे अनधकारी समक्ष मुद्दा दायर गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम मुद्दा हे िे अनधकारी समक्ष मुद्दा दायर गदान सम्बष्ट्न्धत
अनधकृतले सरकारी वकीलनसत राय सल्लाह नलि सक्िेछ ।
३१. मुद्दा हेिे अनधकारी : (१) यस ऐिको दफा २६ को  उपदफा (१), (१क) र (२)
अन्तगनत कसूर हुिे मुद्दाको शुरु कारबाही र ष्ट्रकिारा गिे अनधकार ष्ट्जल्ला अदालतलाई
हुिेछ ।

 केही िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज गिे ऐि, २०७४ र्द्ारा सं शोनधत ।
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(२) उपदफा (१) मा लेष्ट्खएदे ष्ट्ख बाहे क यस ऐि अन्तगनतको अन्य मुद्दाको शुरु
कारबाही र ष्ट्रकिारा गिे अनधकार तोष्ट्रकएको अनधकारीलाई हुिेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोष्ट्जम ष्ट्जल्ला अदालत र तोष्ट्रकएको अनधकारीले यस
ऐि अन्तगनतका मुद्दाको कारबाही र ष्ट्रकिारा गदान ष्ट्रवशेष अदालत ऐि, २०५९ बमोष्ट्जमको
कायनष्ट्रवनध अपिाउिु पिेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोष्ट्जम भएको निणनय उपर पैँतीस ददिनभर
पुिरावेदि ददि सष्ट्रकिेछ र तोष्ट्रकएको अनधकारीले गरे को निणनय उपर ष्ट्जल्ला अदालतमा
पुिरावेदि लाग्िेछ ।
३२.अिुसूचीमा सं शोधि गिे िेपाल सरकारको अनधकार : िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा
सूचिा प्रकाष्ट्शत गरी यस ऐिको अिुसूचीमा सं शोधि गिन सक्िेछ ।
३३.नियम बिाउिे अनधकार : यस ऐिको उद्देश्य पूनतनको लानग िेपाल सरकारले नियमहरु
बिाउि सक्िेछ ।
३३क. कायनष्ट्रवनध तथा निदे ष्ट्शका बिाउि सक्िे : यो ऐि तथायस ऐि अन्तगनत बिेको
नियमावलीको कायानन्वयि गिन िेपाल सरकारले आवश्यक कायनष्ट्रवनध तथा निदे ष्ट्शका बिाई
लागू गिन सक्िेछ ।
३४.खारे जी र बचाउ : (१) जड्डली जीवजन्तु सं रक्षण ऐि, २०१५ लाई खारे ज गररएको छ ।
(२) यो ऐि वा यस ऐि अन्तगनत बिेका नियमहरुमा ले ष्ट्खएको जनत कुरामा सोही
बमोष्ट्जम र अरुमा प्रचनलत िेपाल कािूि बमोष्ट्जम हुिेछ ।।



पााँचौं सं शोधिर्द्ारा थप ।
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 अिुसूची – १
(दफा १०नसत सम्बष्ट्न्धत)
सं रष्ट्क्षत वन्यजन्तुहरु
स्तिधारी जन्तु (म्यामल्स)
आसामी रातो वांदर

–

(मकाका आसाभेन्सीस)

सालक –

(म्यानिस क्रनसक िाटा र म्यानिस पेन्टािक्टाइला)

ष्ट्रहसष्ट्रपि खरायो –

(क्याप्रोलागस ष्ट्रहसष्ट्रपिस)

सोंस

(प्लाटानिस्टा ग्यन्जेष्ट्रटका)

–

ब्वा“सो –

(क्यानिसलुपस)

ष्ट्रहमाली रातो भालु

–

(अससन अक्र्टस)

हाब्रे (रे ि पाण्िा)

–

(आइलुरस फल्जेन्स)

नलड्डसाङ

–

(प्राओिोिि पानिनक्लर)

हुाँिार

–

(हाइिा हाइिा)

चरी बाघ (ले पिन क्याट)
नलक्स –
ध्वााँसे ष्ट्चतुवा
बाघ

–

(फेनलल बेंगाले ष्ट्न्सस)
(फेनलस नलं क्स)
ु ोसा)
(निओफेनलस िेबल

–

–

(पान्थेरा टाइनग्रस)

ष्ट्रहउाँ ष्ट्चतुवा

–

(पान्थेरा अष्ट्न्सय)

जड्डली हात्ती

–

(इले फस माष्ट्क्समस)

गैंिा

–

(राइिोनसरस युनिकनिनस)

ाँ े ल
सािो जातको बद
कस्तुरी मृग

–

–

बाह्रनसं गा–

(सस सल्मािस)
(मस्चस मष्ट्स्चफेरस)
(सरभस िुमासेनल)

 दोस्रो सं शोधिर्द्ारा सं शोनधत ।
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गोरवड्सि

–

(वस गोंरस)

योक िाक

–

(वस ग्रष्ट्न्नयन्स)

अिान

–

(वुवालस वुवानलस)

िायि –

(ओनमस आम्मि)

ष्ट्चरु

(पान्थोलप्स हिसोिी)

–

कृयणसार–

(एष्ट्न्टलोप सनिनकापान)

चौका –

(टे ट्राकनिनक क्वानिकनिनस)

पंक्षी (एभ्स)
कालो स्टकन

–

(सीकोनिया िाइग्रा)

सेतोस्टकन–

(नसकोनिया नसकोनिया)

सारस –

(ग्रस ग्रस)

चीर

–

(क्याष्ट्रट्रएस वानलचाई)

िााँफे

–

(लोफोफोरस इष्ट्न्पजािस)

मोिाल –
खर मुजूर

(ट्रागोिपाि साटाइरा)
–

(थपोिोष्ट्रटस बेंड्डाले ष्ट्न्सस)

सािो खर मुजूर –

(साइष्ट्रफओटाइिस इष्ट्न्िका)

ठू लो धिेश

(बुसेरस वाइकंष्ट्रफिनस)

–

घस्रिे जातका जन्तु (रे पटायल्स)
अष्ट्जड्डर

–

(पाईथि ष्ट्स्पनसज)

घनियाल गोही –

(ग्यानभयानलस ग्यान्जेष्ट्रटक्स)

सुि गोहोरी

(भारािस फ्लामेसेन्स)

–
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 अिुसूची – २
................................



दोस्रो सं शोधिर्द्ारा खारे ज ।
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