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सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ 

 

प्रमाणीकर्ण तमतत  

२०७४÷१÷१० 

संशोधन गने ऐन 

सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय     २०७५÷११÷१० 

व्यापार् तनयन्रण (पष्ट्रिलो संशोधन) ऐन, २०७५ 

 

संवत ्२०७४ को ऐन नं. २ 

सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार्ला  तनयमन तथा 

तनयन्रण गना बनकेो ऐन 

प्रस्तावनााः नेपाल पक्ष भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पततका प्रजाततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् 
सम्बन्धी मिासन्न्ध, १९७३ को कायाान्वयन गना सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुर् वनस्पततका ष्ट्रवतभन्न प्रजाततको 
संर्क्षण र् त्यसको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार्ला  तनयमन तथा तनयन्रण गनाको लातग आवश्यक कानूनी 
व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा २९६ को उपधार्ा (१) बमोन्जमको व्यवस्थाष्ट्रपका–संसदलेयो 
ऐन बनाएको छ ।  
 

परर्च्छेद–१ 

प्रार्न्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाम, ष्ट्रवस्तार् र् प्रार्म्भाः (१) यस ऐनको नाम “सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पततको 
अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३” र्िेको छ ।  

(२) यो ऐन नेपालभर् लागू िनुेछ र् नेपाल बाष्ट्रिर् जिााँसकैु र्िी बसी यस ऐन 
अन्तगात कसूर् मातनने काम गने व्यन्िको िकमा समेत लाग ुिनुेछ ।  

(३) यो ऐन तरुुन्त प्रार्म्भ िनुेछ ।  
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२. परर्भाषााः ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “अनमुततपर” भन्नाले दफा ६ को उपदफा (१) तथा दफा ८ को उपदफा 
(३) बमोन्जम ददइएको अनमुततपर सम्झन ुपछा ।  

(ख)  “अनसुन्धान अतधकृत” भन्नाले दफा २३ बमोन्जमको अनसुन्धान अतधकृत 
सम्झन ुपछा ।  

(ग)  “तोष्ट्रकएको” वा “तोष्ट्रकए बमोन्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको तनयममा 
तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए बमोन्जम सम्झन ुपछा । 

(घ)  “दलुाभ वन्यजन्त ुवा वनस्पतत” भन्नाले मिासन्न्धको अनसूुची-१मा उन्ललन्खत 
वन्यजन्त ुवा वनस्पततको कुनै प्रजातत वा उपप्रजातत सम्झन ुपछा ।  

(ङ)  “नमनुा” भन्नाले देिायका कुर्ा सम्झन ुपछााः– 

(१) सङ्कटापन्न वन्यजन्तकुो जीष्ट्रवत वा मतृ शर्ीर् वा त्यस्तो वन्यजन्तकुो 
शर्ीर्को कुनै अङ्ग, अंश, र्गत, दााँत, ¥याल, िाड, छाला, र्ौं, तसङ वा 
कुनै पदाथा वा त्यस्तो पदाथाको सन्म्मश्रणबणबाट बनेको वा तयार् 
भएको वा प्रयोग भएको कुनै वस्त,ु र् 

(२) सङ्कटापन्न वनस्पतत वा त्यस्तो वनस्पततको कुनै भाग, टुक्रा, डााँठ, 

िााँगा, पात, फल,पूmल, तबउ, बोक्रा, जर्ा वा कुनै पदाथा वा त्यस्तो 
पदाथाको सन्म्मश्रणबणबाट बनेको वा तयार् भएको वा प्रयोग भएको 
कुनै वस्त ुवा सोको सार् तत्व । 

(च) “तनकासी” भन्नाले नेपाल बाष्ट्रिर् तनकासी गने काम सम्झनपुछा र् सो शब्दले 
पनुाः तनकासी समेतला  जनाउाँछ । 

(छ) “तनयन्न्रत प्रजनन ्(क्यान्टटभ तितडङ्ग)” भन्नाले दलुाभ वन्यजन्तकुो पर्स्थानीय 
(एक्सतसटु) संर्क्षण गर्ी वंश संर्क्षण गने उदे्दश्यको लातग प्रजनन ्गर्ा  
त्यसबाटप्रथम पसु्ताको वन्यजन्त ुपैदागने वा दलुाभ वनस्पततको पर्स्थानीय     
(एक्सतसटु) संर्क्षण गर्ी वंश संर्क्षण गने उदे्दश्यको लातग र्ोटने, िकुााउने, 
बढाउने र् त्यसबाट तबउ वा तबरुवा पैदा गने काम सम्झन ुपछा ।  
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(ज) “मिासन्न्ध” भन्नाले संयिु र्ाज्य अमेरर्काको वातसङ्गटन तड.सी.मा सन ्
१९७३ को माचा ३ तारे्खका ददन सम्पन्न भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा 
वनस्पततका प्रजाततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् सम्बन्धी मिासन्न्ध (कन्भेन्सन 
अन इन्टर्नेशनल टे्रड इन इण्डेन्जडा स्पेतसस अफ वाइलड फाउना एण्ड 
फ्लोर्ा) सम्झन ुपछा ।  

(झ) “लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पतत” भन्नाले मिासन्न्धको अनसूुची–२ मा 
उन्ललन्खत वन्यजन्त ुवा वनस्पततको प्रजातत वा उपप्रजातत सम्झन ुपछा ।  

(ञ)  “वैज्ञातनक तनकाय” भन्नाले दफा १८ बमोन्जमको वैज्ञातनक तनकाय सम्झन ु
पछा ।  

(ट)  “व्यवस्थापन तनकाय” भन्नाले दफा १६ बमोन्जमको व्यवस्थापन तनकाय 
सम्झन ु  पछा । 

(ठ) “सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत” भन्नाले दलुाभ वन्यजन्त ुवा वनस्पतत, 

लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पतत र् संर्न्क्षत वन्यजन्त ुवा वनस्पतत सम्झन ु
पछा । 

(ड) “संर्क्षक” भन्नाले र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज, आर्क्ष, संर्क्षण क्षेर वा मध्यवती क्षेरको 
संर्क्षण तथा व्यवस्थापनको लातग नेपाल सर्कार्ले खटाएको व्यन्ि सम्झन ु
पछा ।  

(ढ) “संर्न्क्षत वन्यजन्त ु वा वनस्पतत” भन्नाले मिासन्न्धको अनसूुची–३ मा 
उन्ललन्खत वन्यजन्त ुवा वनस्पततको प्रजातत वा उपप्रजातत सम्झन ुपछा ।  

(ण) “संस्था” भन्नाले वन्यजन्त ुवा वनस्पतत सम्बन्धी काया गने उदे्दश्यले प्रचतलत 
कानून बमोन्जम स्थापना भएको सङ्गदठत संस्था सम्झन ुपछा । 

 

परर्च्छेद–२ 

सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको कार्ोबार् सम्बन्धी व्यवस्था 

३. दलुाभ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको कार्ोबार् वा व्यापार् गना वा 
गर्ाउन निनुाेः (१) कसैले पतन दलुाभ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को 
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नमनुा खरर्द तबक्री गना, आपूmसाँग र्ाख्न, प्रयोग गना, र्ोटन, िकुााउन, तनयन्न्रत प्रजनन ्गना, 
ओसार्पसार् गना वा तनकासी वा पैठार्ी गना वा गर्ाउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन दफा ६ बमोन्जम 
अनमुततपर तल  तोष्ट्रकए बमोन्जमको शताको अधीनमा र्िी देिाय बमोन्जमको उदे्दश्यको 
लातग दलुाभ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुा र्ाख्न, प्रयोग गना, 
तनयन्न्रत प्रजनन ्गना, ओसार्पसार्, तनकासी वा पैठार्ी गना सष्ट्रकनेछाः– 

(क)  वन्यजन्तकुो पालनपोषण गना, 

(ख)  वनस्पतत र्ोटन, िकुााउन, 

(ग)  वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा उत्पादन गना, स्वदेश वा 
ष्ट्रवदेशमा खरर्द ष्ट्रवक्री गना, 

(घ)  अध्ययन, अनसुन्धान, पर्ीक्षण, तालीम, प्रदशानी, संर्क्षण न्शक्षा, जैष्ट्रवक 
स्रोत संर्क्षण वा शैन्क्षक प्रयोजनमा उपयोग गना । 

(३) उपदफा (१) र् (२) मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन कुनै व्यन्िले 
तनजी जग्गामा लोपोन्मखु वनस्पतत र्ोटन, त्यसर्ी र्ोष्ट्रपएको र् तनजी जग्गामा प्राकृततक रुपमा 
उतिएको लोपोन्मखु वनस्पतत िकुााउन, सोको नमूना उत्पादन गना, र्ाख्न र् प्रयोग गना   
सक्नेछ । 

 

४. अनमुततपर माग गनुा पनेाः दफा ३ को उपदफा (२) बमोन्जमको कुनै काया गना चािने 
व्यन्ि, संस्था वा तनकायले तोष्ट्रकए बमोन्जमको ढााँचा व्यवस्थापन तनकाय समक्ष अनमुततपर 
माग गनुा पनेछ ।  

 

५. पर्ामशा माग गनुा पनेाः (१) दफा ४ बमोन्जम अनमुततपर माग भएमा व्यवस्थापन तनकायले 
सो सम्बन्धमा वैज्ञातनक तनकायबाट तसफारर्स सष्ट्रितको पर्ामशा माग गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तसफारर्स सष्ट्रितको पर्ामशा माग भएमा वैज्ञातनक 
तनकायले सो ष्ट्रवषयमा अध्ययन गर्ी त्यस्तो अनमुततपर ददाँदा नपेालमा र्िेका दलुाभ वा 

                                                           


  पष्ट्रिलो संशोधनद्वार्ा थप । 

  पष्ट्रिलो संशोधनद्वार्ा संशोतधत । 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पततको प्रजाततको अन्स्तत्वला  प्रततकूल असर् नपने कुर्ामा 
ष्ट्रवश्वस्त भएमा त्यस्तो अनमुततपर ददन व्यवस्थापन तनकायला  तसफारर्स गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम वैज्ञातनक तनकायले तसफारर्स गदाा अपनाउने कायाष्ट्रवतध 
तोष्ट्रकए बमोन्जम िनुेछ । 

 

६. अनमुततपर ददन सक्नाेः (१) वैज्ञातनक तनकायबाट दफा ५ बमोन्जम तसफारर्स प्राप्त भएमा 
र् व्यवस्थापन तनकाय देिाय बमोन्जमको अवस्था ष्ट्रवद्यमान भएको कुर्ामा ष्ट्रवश्वस्त भएमासो 
तनकायले अनमुततपर माग गने व्यन्ि, संस्था वा तनकायला  तोष्ट्रकए बमोन्जमको अनमुततपर 
ददन सक्नेछाः– 

(क) पैठार्ी बािेकको अन्य कायाको लातग अनमुततपर माग भएकोमा 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा अनमुततपर माग 
गने व्यन्ि, संस्था वा तनकायको स्वातमत्व वा तनयन्रणमा र्िेको 
देन्खएमा, 

(ख) पैठार्ी बािेकको अन्य कायाको लातग अनमुततपर माग भएकोमा 
त्यस्तो वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुा अनमुततपर माग 
गने व्यन्ि, संस्था वा तनकायले प्रचतलत कानून बमोन्जम प्राप्त गरे्को 
देन्खएमा, 

(ग) सम्बन्न्धत तनकायबाट त्यस्तो वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को 
नमनुाको स्वस्थताको प्रमाणपर प्राप्त भएको देन्खएमा,  

(घ) जीष्ट्रवत वन्यजन्त ुभए त्यसला  ढुवानी गना सष्ट्रकने पयााप्त र् उपयिु 
बन्दोबस्त भएको र् ढुवानी गदाा त्यसला  घाउ, चोट नलाग्न,े त्यसको 
स्वास््यमा िातन नोक्सानी वा त्यस उपर् तनमाम व्यविार् निनुे 
कुर्ामा ष्ट्रवश्वास गना सष्ट्रकने आधार् भएमा,  

(ङ) जनु मलुकुमा त्यस्तो वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
तनकासी गना लातगएको िो सो मलुकुको अतधकार्प्राप्त तनकायल 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा पैठार्ी गना ददएको 
अनमुततपर वा अनमुततपर ददने मनसायपर वा जनु मलुकुबाट 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा नेपालमा पैठार्ी गना 
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लातगएको िो सो मलुकुको अतधकार् प्राप्त तनकायले त्यस्तो वन्यजन्त ु
वा वनस्पतत वा सो को नमनुा तनकासी गना ददएको अनमुततपर वा 
अनमुततपर ददने मनसायपर प्राप्त भएको देन्खएमा, 

(च) जनु प्रयोजनका लातग नेपालमा त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो 
को नमनुा पैठार्ी गना लातगएको िो सो प्रयोजनका लातग मार प्रयोग 
िनुे र् व्यापारर्क प्रयोजनका लातग प्रयोग निनुे देन्खएमा, 

(छ) जनु मलुकुमा त्यस्तो वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
तनकासी गना लातगएको िो सो मलुकुमा त्यसको प्रयोग व्यापारर्क 
प्रयोजनका लातग निनु े गर्ी त्यस्तो मलुकुको अतधकार्प्राप्त 
तनकायबाट आश्वासनपर प्राप्त भएको देन्खएमा । 

(१क) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र् (छ) मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए 
तापतन लोपोन्मखु वनस्पतत र् वन्यजन्त ु वा सोको नमूनाको तनकासी गदाा तनकासी िनु े
मलुकुले ददएको त्यस्तो अनमुततपर तथा आश्वासनपर आवश्यक पने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अवस्था र्िेको कुर्ामा ष्ट्रवश्वस्त िनुका लातग 
आवश्यकता अनसुार् व्यवस्थापन तनकायले कुनै सक्कल कागजात वा प्रतततलष्ट्रप माग गना 
सक्नेछ र् यसर्ी माग भए बमोन्जमका कागजात सम्बन्न्धत व्यन्ि, संस्था वा तनकायले 
व्यवस्थापन तनकाय समक्ष पेश गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम अनमुततपर ददाँदा व्यवस्थापन तनकायले अनमुततपरमा 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको प्रयोग, व्यवस्थापन, पालनपोषण, संर्क्षण, 

बासस्थान, ढुवानी साधन वा मागा आददका आवश्यक शतािरु तोक्न सक्नछे र् त्यस्ता 
शतािरु पालना गनुा सम्बन्न्धत अनमुततपर प्राप्त व्यन्ि, संस्था वा तनकायको कताव्य      
िनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्जम व्यवस्थापन तनकायबाट जनु प्रयोजनको लातग 
अनमुततपर ददएको िो अनमुततपर प्राप्त व्यन्ि, संस्था वा तनकायले सोिी प्रयोजनका लातग 
मार त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको प्रयोग गनुा वा गर्ाउन ुपनेछ ।  
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(५) यस दफा बमोन्जम प्रदान गरर्एको अनमुततपर जनु व्यन्ि, संस्था वा तनकायले 
प्राप्त गरे्को िो सोिी व्यन्ि, संस्था वा तनकायको प्रयोजनका लातग मार मान्य िनुेछ र् 
अन्य व्यन्ि, संस्था वा तनकायले प्रयोग गने गर्ी िस्तान्तर्ण िनु सक्ने छैन ।  

(६) उपदफा (३), (४) वा (५) को प्रततकूल िनु ेगर्ी अनमुततपर प्राप्त व्यन्ि, 

संस्था वा तनकायले कुनै काम गरे्मा व्यवस्थापन तनकायले तोष्ट्रकए बमोन्जमको कायाष्ट्रवतध 
पूर्ा गर्ी जनुसकैु बखत अनमुततपर र्द्द गना सक्नेछ । 

(७) अनमुततपरको अवतध, नवीकर्ण, दस्तरु् र् खारे्जी सम्बन्धी व्यवस्था तोष्ट्रकए 
बमोन्जम िनुेछ ।  

 

७. लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा मातननाेः यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुर्ा 
लेन्खएको भए तापतन दफा ६ को उपदफा (१) बमोन्जम प्रदान गरर्एको अनमुततपर 
बमोन्जम कुनै व्यन्ि, संस्था वा तनकायले तोष्ट्रकए बमोन्जम पर्स्थानीय संर्क्षण गर्ी उत्पादन 
गरे्को देिाय बमोन्जमको वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाला  लोपोन्मखु वन्यजन्त ु
वा वनस्पतत वा सो को नमनुा मातननेछाः– 

(क) तनयन्न्रत प्रजनन ्गर्ा  प्रथम पसु्ता (एफ–१ जेनेरे्शन) पैदा गना 
अनमुततपर बमोन्जम तबउको रुपमा प्रयोग भएको दलुाभ वन्यजन्त ु
वा सो को नमनुाबाट उत्पादन गरर्एको प्रथम पसु्ता र् सोबाट 
उत्पादन गरर्एका वन्यजन्त ुतथा सो को नमनुा, 

(ख) कृतरम रुपमा िकुााउन वा उत्पादन गना अनमुततपर बमोन्जम तबउको 
रुपमा प्रयोग भएको दलुाभ वनस्पतत वा सो को नमनुाबाट िकुााइएको 
वा उत्पादन गरर्एको वनस्पतत तथा सो को नमनुा । 

तर् त्यस्ता वन्यजन्त ुवा वनस्पततको उत्पादन गना तबउको 
रुपमा प्रयोग भएको अनमुततपर बमोन्जमको वन्यजन्त ुवा वनस्पतत 
वा सो को नमनुाला  दलुाभ वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
नै मातननेछ । 

 

८. संर्न्क्षत वन्यजन्त ुवा वनस्पततको नमनुाको कार्ोबार् गना सष्ट्रकनाेः (१) संर्न्क्षत वन्यजन्तकुो 
पालनपोषण गना वा संर्न्क्षत वनस्पतत र्ोटन, िकुााउन वा त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पततको 
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नमनुा आपूmसाँग र्ाख्न, प्रयोग गना, उत्पादन गना, तबउको रुपमा व्यापार् गना, ओसार्पसार् गना 
वा तनकासी वा पैठार्ी गना चािने व्यन्ि, संस्था वा तनकायले अनमुततपर तलन ुपनेछ ।  

तर् कुनै व्यन्िले तनजी जग्गामा संर्न्क्षत वनस्पतत र्ोटन, त्यसर्ी र्ोष्ट्रपएको र् तनजी 
जग्गामा प्राकृततक रुपमा उतिएको संर्न्क्षत वनस्पतत िकुााउन, सोको नमूना उत्पादन गना, 
र्ाख्न र् प्रयोग गना त्यस्तो अनमुततपर तलन ुपने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम अनमुततपर तलन चािने व्यन्ि, संस्था वा तनकायले 
व्यवस्थापन तनकाय समक्ष तोष्ट्रकए बमोन्जम तनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम तनवेदन परे्मा सो को जााँचबझु गदाा देिायका कुर्ामा 
ष्ट्रवश्वस्त भएमा वैज्ञातनक तनकायसाँग पर्ामशा गर्ी व्यवस्थापन तनकायले उपदफा (१) 
बमोन्जमको कुनै वा सबै प्रयोजनका लातग तोष्ट्रकए बमोन्जम अनमुततपर ददन सक्नेछाः– 

(क) पैठार्ी बािेकको अन्य कायाको लातग अनमुततपर माग भएकोमा 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा अनमुततपर माग 
गने व्यन्ि, संस्था वा तनकायको स्वातमत्व वा तनयन्रणमा र्िेको 
देन्खएमा, 

(ख) पैठार्ी बािेकको अन्य कायाको लातग अनमुततपर माग भएकोमा 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा अनमुततपर माग 
गने व्यन्ि, संस्था वा तनकायले प्रचतलत कानून बमोन्जम प्राप्त गरे्को 
देन्खएमा, 

(ग) जीष्ट्रवत वन्यजन्त ु ढुवानी गनाको लातग पयााप्त बन्दोबस्त भएको र् 
त्यसला  ढुवानी गदाा घाउ, चोट नलाग्न,े िातन नोक्सानी निनुे वा 
त्यस उपर् तनमाम व्यविार् निनुे कुर्ामा ष्ट्रवश्वास गने आधार्     
भएमा । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम अनमुततपर ददाँदा व्यवस्थापन तनकायले आवश्यकता 
अनसुार् त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा र्ाख्न,े प्रयोग गने, पालन पोषण गने, 

र्ोटने, िकुााउने तथा उत्पादन गने तरर्का सम्बन्धमा तथा त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा 
सो को नमनुा तबउको रुपमा व्यापार् गना, ओसार्पसार् गना वा तनकासी वा पैठार्ी गनाको 
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लातग मागा, ढुवानी गने तरर्का, बासस्थान र् अन्य आवश्यक ष्ट्रवषयमा शता तोक्न सक्नेछ र् 
त्यस्ता शतािरु पालना गनुा सम्बन्न्धत अनमुततपर प्राप्त व्यन्ि, संस्था वा तनकायको कताव्य 
िनुेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्जमका शतािरु पालना नभएमा व्यवस्थापन तनकायले तोष्ट्रकए 
बमोन्जमको कायाष्ट्रवतध पूर्ा गर्ी जनुसकैु बखत त्यस्तो अनमुततपर र्द्द गना सक्नेछ । 

(६) यस दफा बमोन्जम ददइएको अनमुततपरको अवतध, नवीकर्ण, खारे्जी, दस्तरु् 
तथा सो को कायाष्ट्रवतध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोन्जम िनुेछ । 

 

९. उत्पन्िको प्रमाणपर र् तनकासी अनमुततपर आवश्यक िनुाेः दफा ८ मा जनुसकैु कुर्ा 
लेन्खएको भए तापतन कुनै पतन संर्न्क्षत वन्यजन्त ुवा वनस्पततको नमनुा पैठार्ी गदाा त्यस्तो 
वन्यजन्त ुवा वनस्पततको प्रजातत मिासन्न्धको अनसूुची–३ मा समावेश गने मलुकुले प्रदान 
गरे्को उत्पन्िको प्रमाणपर र् तनकासी अनमुततपर आवश्यक पनेछ । 

 

१०. पनुाः तनकासी सम्बन्धी ष्ट्रवशषे व्यवस्थााः (१) एकपटक नेपालतभर पैठार्ी गरर्एको सङ्कटापन्न 
वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा यस दफा बमोन्जम पनुाः तनकासीको अनमुततपर 
प्रदान नभ  तनकासी िनु सक्ने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
पनुाः तनकासी गना चािने व्यन्ि, संस्था वा तनकायले व्यवस्थापन तनकाय समक्ष तनवेदन ददन ु   
पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम तनवेदन परे्मा र् पनुाः तनकासी गना लातगएको सङ्कटापन्न 
वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा यस ऐन वा प्रचतलत कानून बमोन्जम नेपालमा 
पैठार्ी गरर्एको भएमा व्यवस्थापन तनकायले त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
दफा ६ वा ८ बमोन्जमको प्रकृया परु्ा गर्ी पनुाः तनकासी गना अनमुततपर प्रदान गना  
सक्नेछ । 

 

११. वन्यजन्त ुवा वनस्पततको अन्स्तत्वउपर् जोन्खम िनु निनुाेः (१) दफा ६, ८ र् १० मा 
जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन सो बमोन्जम अनमुततपर प्रदान गदाा त्यस्तो वन्यजन्त ु
वा वनस्पततको अन्स्तत्व लोप निनुे वा त्यसको थप खतर्ा वा जोन्खम निनुे र् जनु 
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प्रयोजनका लातग अनमुततपर प्रदान भएको िो सो प्रयोजनका लातग मार प्रयोग िनुे कुर्ामा 
सतुनन्ित िनुे गर्ी प्रदान गनुा पनेछ । 

(२) यस ऐन बमोन्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको 
कार्ोबार् गना अनमुततपर प्रदान गरे्पतछ त्यस्तो अनमुततपर प्राप्त व्यन्ि, संस्था वा तनकायले 
त्यस्तो वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुा के कसर्ी प्रयोग गरे्को छ सो को 
व्यवस्थापन तनकाय वा सो तनकायले अन्ततयार्ी ददएको तनकायले तनयतमत अनगुमन वा 
तनगर्ानी गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम अनगुमन वा तनगर्ानी गदाा अनमुततपर प्राप्त व्यन्ि वा 
संस्था वा तनकायले अनमुततपरको शता प्रततकूल िनु ेगर्ी सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत 
वा सो को नमनुाको प्रयोग गरे्को पाइएमा अनगुमन वा तनगर्ानी गने तनकायले जनुसकैु 
वखत त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा जफत गना वा तनयन्रणमा तलन 
सक्नेछ ।  

(४) अनमुततपर प्राप्त व्यन्िले सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको 
तनकासी गरे्को भएमा व्यवस्थापन तनकाय वा सो तनकायले अन्ततयार्ी ददएको तनकायले 
तनकासी गरर्एको मलुकुको अतधकार्प्राप्त अतधकार्ीसाँग यस दफाको प्रयोजनका लातग 
तनयतमत रुपमा तोष्ट्रकए बमोन्जम सम्पका  गनुा पनेछ । 

 

१२. मिासन्न्धको पक्ष र्ाि िनु ुपनेाः यस परर्च्छेदमा अन्यर जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन 
सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा मिासन्न्धको पक्ष भएको र्ािमा मार 
तनकासी गना अनमुततपर ददइनेछ । 

 

परर्च्छेद–३ 

सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको दताा सम्बन्धी व्यवस्था 

१३. सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततको प्रजातत दताा गनुापनेाः (१) यो ऐन प्रार्म्भ िुाँदाका बखत 
कसैले अनमुततपर तल  वा नतल  कुनै जीष्ट्रवत सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु........... अध्ययन, 

अनसुन्धान, पर्ीक्षण, प्रन्शक्षण, प्रदशान, संर्क्षण न्शक्षा, जैष्ट्रवक स्रोत संर्क्षण, शैन्क्षक प्रयोजन 
वा अन्य कुनै प्रयोजनका लातग र्ाखेको, प्रयोग गरे्को ............... वा कुनै सङ्कटापन्न 

                                                           
  पष्ट्रिलो संशोधनद्वार्ा न्झष्ट्रकएको । 
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वन्यजन्तलुा  पालनपोषण गरे्को वा घर् पालवुा बना  त्यसबाट लाभ प्राप्त गरे्को भए 
तोष्ट्रकएको अवतधतभर त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत दताा गना सम्बन्न्धत व्यन्ि, संस्था वा 
तनकायले व्यवस्थापन तनकाय समक्ष तोष्ट्रकए बमोन्जम तनवेदन गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तनवेदन परे्मा त्यस्तो वन्यजन्त ु.............. प्रचतलत 
कानून प्रततकूल निनुे गर्ी र्ाखेको वा प्रयोग गरे्को कुर्ामा व्यवस्थापन तनकाय ष्ट्रवश्वस्त 
भएमा सो तनकायले त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत तोष्ट्रकए बमोन्जम दताा गर्ी सम्बन्न्धत 
व्यन्ि, संस्था वा तनकायला  दताा प्रमाणपर प्रदान गनुा पनेछ ।  

(३) यस दफा बमोन्जमको कायाष्ट्रवतध पूर्ा नगर्ी र्ाखेको वन्यजन्त ु .......... 
तोष्ट्रकए बमोन्जम जफत िनुेछ ।  

(४) यस दफा बमोन्जम ददइने दताा प्रमाणपरको अवतध, नवीकर्ण, दताा शलुक तथा 
अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोन्जम िनुेछ ।  

 

१४. पैठार्ी गरर्एको सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा दताा गनुा पनेाः (१) यो 
ऐन वा यस ऐन अन्तगात बनेको तनयम बमोन्जम नेपालमा पैठार्ी गरर्एका सङ्कटापन्न 
वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा तोष्ट्रकए बमोन्जम दताा गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमका वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा दताा गनाको 
लातग सम्बन्न्धत व्यन्ि, संस्था वा तनकायले त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
पैठार्ी गरे्को पैंतीस ददनतभर देिायका कागजात संलग्न गर्ी व्यवस्थापन तनकाय समक्ष 
तनवेदन ददन ुपनेछाः– 

(क) त्यस्तो वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुा तनकासी गना 
सम्बन्न्धत मलुकुको अतधकार् प्राप्त तनकायले ददएको अनमुततपर,  

(ख) त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पततको नमनुाको उत्पन्िको प्रमाणपर, 

(ग) व्यवस्थापन तनकायले पैठार्ी गना ददएको अनमुततपर, 

(घ) भन्सार् मिसलु चिुा गरे्को तनस्सा, 

(ङ) त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पततको नमनुाको स्वस्थताको प्रमाणपर । 

                                                           
  पष्ट्रिलो संशोधनद्वार्ा संशोतधत । 

  पष्ट्रिलो संशोधनद्वार्ा न्झष्ट्रकएको । 
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(३) उपदफा (२) बमोन्जम परे्को तनवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जााँचबझु गर्ी 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगात बनेको तनयम 
बमोन्जम पैठार्ी गरर्एको देन्खएमा व्यवस्थापन तनकायले त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा 
सो को नमनुा दताा गर्ी सम्बन्न्धत व्यन्ि, संस्था वा तनकायला  तोष्ट्रकए बमोन्जम दताा 
प्रमाणपर ददनेछ । 

 

१५. िस्तान्तर्ण गना निनुाेः (१) दफा १३ वा १४ बमोन्जम दताा भएका कुनै पतन सङ्कटापन्न 
वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुा व्यवस्थापन तनकाय वा तोष्ट्रकए बमोन्जमको 
अतधकार्ीको अनमुतत तबना िक िस्तान्तर्ण वा नामसार्ी िनुे छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको 
िक िस्तान्तर्ण वा नामसार्ी गना अनमुतत प्रदान गने सम्बन्धी व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोन्जम 
िनुेछ ।  

 

परर्च्छेद–४ 

व्यवस्थापन तनकाय तथा वैज्ञातनक तनकाय सम्बन्धी व्यवस्था 

१६. व्यवस्थापन तनकायाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लातग देिायका तनकायला  व्यवस्थापन 
तनकाय मातननेछाः– 

(क) वन्यजन्त ु वा सो को नमनुाको सम्बन्धमा र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ुसंर्क्षण ष्ट्रवभाग, 

(ख) वनस्पतत वा सो को नमनुाको सम्बन्धमा वन तथा भ–ूसंर्क्षण 
ष्ट्रवभाग । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन नेपाल सर्कार्ले नेपाल 
र्ाजपरमा सूचना प्रकाशन गर्ी कुनै खास वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको 
सम्बन्धमा कुनै खास तनकायला  व्यवस्थापन तनकायको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।  

 

१७. व्यवस्थापन तनकायको काम, कताव्य र् अतधकार्ाः यस ऐनमा अन्यर उन्ललन्खत काम, कताव्य 
र् अतधकार्को अततरर्ि व्यवस्थापन तनकायको काम, कताव्य र् अतधकार् देिाय बमोन्जम 
िनुेछाः– 
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(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगात बनेको तनयम बमोन्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा 
वनस्पतत वा सो को नमनुा तनकासी वा पैठार्ी भए वा नभएकोेे सम्बन्धमा 
तनयतमत रुपमा अनगुमन गने, 

(ख) अनमुततपर प्राप्त व्यन्ि वा संस्था वा तनकायले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगात 
बनेको तनयम वा अनमुततपरमा उन्ललन्खत शता उललङ्घन गरे्मा अनमुततपर 
र्द्द गने,  

(ग) सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान तथा 
प्रचार् प्रसार् गने वा गर्ाउने, 

(घ) मिासन्न्धको कायाान्वयनको न्स्थततका सम्बन्धमा गनुा पने नीततगत, संस्थागत 
र् कानूनी उपायका सम्बन्धमा नेपाल सर्कार्को तफा बाट आवतधक प्रततवेदन 
तयार् गने, 

(ङ) मिासन्न्ध कायाान्वयन सम्बन्धमा अन्य आवश्यक व्यवस्था गने, र् 

(च) तोष्ट्रकए बमोन्जमका अन्य काया गने । 

 

१८. वैज्ञातनक तनकायाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लातग देिायका तनकायला  वैज्ञातनक तनकाय 
मातननेछाः– 

(क) वन्यजन्त ु वा सो को नमनुाको सम्बन्धमा प्राकृततक ष्ट्रवज्ञान 
सङ्ग्रिालय, तरभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, 

(ख) वनस्पतत वा सो को नमनुाको सम्बन्धमा वनस्पतत ष्ट्रवभाग । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन नेपाल सर्कार्ले नेपाल 
र्ाजपरमा सूचना प्रकाशन गर्ी कुनै खास वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको 
सम्बन्धमा कुनै खास तनकायला  वैज्ञातनक तनकायको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।  

 

१९. वैज्ञातनक तनकायको काम, कताव्य र् अतधकार्ाः यस ऐनमा अन्यर उन्ललन्खत काम, कताव्य 
र् अतधकार्को अततरर्ि वैज्ञातनक तनकायको काम, कताव्य र् अतधकार् देिाय बमोन्जम  
िनुेछाः–  
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(क)  नेपाल सर्िदतभर पाइने सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु वा वनस्पततको अन्स्तत्वको 
अवस्था बारे्मा तनयतमत रुपमा अध्ययन अनसुन्धान गर्ी व्यवस्थापन 
तनकायला  आवश्यक पर्ामशा प्रदान गर्र्नेेे र् त्यस्तो अध्ययन अनसुन्धानको 
सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुार् प्रततवेदन प्रकाशन गने, 

(ख) सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको स्वस्थताको प्रमाणपर 
जार्ी गने, 

(ग) सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततका प्रजाततिरुबारे् व्यवस्थापन तनकायला  
आवश्यकता अनसुार् सललाि वा पर्ामशा उपलव्ध गर्ाउने, 

(घ)   ष्ट्रवतभन्न प्रजाततका सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततको परर्चय, पष्ट्रिचान र् 
वतगाकर्णबारे् तनणाय गने, 

(ङ) मिासन्न्धमा सूचीकृत सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु वा वनस्पततका प्रजाततिरुको 
वैज्ञातनक तथा प्राष्ट्रवतधक ष्ट्रवषयमा प्रचार् प्रसार् गने वा गर्ाउने,  

(च) सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततको संर्क्षणका लातग मिासन्न्धसाँग सम्बन्न्धत 
ष्ट्रवतभन्न तनकाय बीच समन्वय गने, र् 

(छ) तोष्ट्रकए बमोन्जमका अन्य काया गने ।  
 

परर्च्छेद–५ 

कसूर् र् सजाय 

२०. कसूर् गरे्को मातननाेः कसैले देिायको कुनै काम गरे्मा यस ऐन बमोन्जमको कसूर् गरे्को 
मातननेछाः– 

(क) दफा ३ ष्ट्रवपरर्त दलुाभ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो 
को नमनुा खर्ीद तबक्री गने, आफूसाँग र्ाख्न,े प्रयोग गने, पालनपोषण 
गने, र्ोटने, िकुााउन,े तनयन्न्रत प्रजनन ्गने, ओसार्पसार् गने, तनकासी 
वा पैठार्ी गने काया गरे् वा गर्ाएमा, 

(ख) दफा ८ ष्ट्रवपरर्त संर्न्क्षत वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको 
खरर्द तबष्ट्रक्र गने, आपूmसाँग र्ाख्न,े प्रयोग गने, पालनपोषण गने, र्ोटने, 
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िकुााउने, ओसार्पसार् गने, तनकासी वा पैठार्ी गने काया गरे् वा 
गर्ाएमा, 

(ग) दफा १३ वा १४ बमोन्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो 
को नमनुा दताा नगरे्मा,  

(घ) दफा १५ बमोन्जम अनमुतत नतल  सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत 
वा सो को नमनुा िक िस्तान्तर्ण वा नामसार्ी गर्ाएमा, वा  

(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र् (घ) मा लेन्खए देन्ख बािेक यस ऐन वा 
यस ऐन अन्तगात बनेको तनयम ष्ट्रवपरर्त कुनै काया गरे्मा । 

 

२१. सजायाः (१) देिायको कसूर् गने व्यन्िला  देिाय बमोन्जम सजाय िनुेछाः–  

(क) दफा २० को खण्ड (क) बमोन्जम दलुाभ वन्यजन्त ुवा सो को 
नमनुा सम्बन्धी कसूर् गनेला  कसूर्को मारा अनसुार् पााँच वषादेन्ख 
पन्र वषासम्म कैद वा पााँचलाख रुपैयााँदेन्ख दशलाख रुपैयााँसम्म 
जरर्बाना वा दबैु र् दलुाभ वनस्पतत वा सो को नमनुा सम्बन्धी कसूर् 
गनेला  कसूर्को मारा अनसुार् एक वषादेन्ख पााँचवषासम्म कैद वा 
एकलाख रुपैयााँदेन्ख पााँचलाख रुपैयााँसम्म जरर्बानावा दबैु । 

(ख) दफा २० को खण्ड (क) बमोन्जम लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा सो को 
नमनुा सम्बन्धी कसूर् गनेला  कसूर्को मारा अनसुार् द ु वषादेन्ख 
दशवषासम्म कैद वा एकलाख रुपैयााँदेन्ख पााँचलाख रुपैयााँसम्म 
जरर्बानावा दबैु र् लोपोन्मखु वनस्पतत वा सो को नमनुा सम्बन्धी 
कसूर् गनेला  छ मष्ट्रिना देन्ख एक वषासम्म कैद वा पचासिजार् 
रुपैयााँदेन्ख एकलाख रुपैयााँसम्म जरर्बानावा दबैु ।  

(ग)  दफा २० को खण्ड (ख) बमोन्जम संर्न्क्षत वन्यजन्त ुवा सो को 
नमनुा सम्बन्धी कसूर् गनेला  एक वषा देन्ख पााँचवषासम्म कैद वा 
बीसिजार् रुपैयााँदेन्ख एकलाख रुपैयााँसम्म जरर्बाना वा दबैु र् 
संर्न्क्षत वनस्पतत वा सो का नमनुा सम्बन्धी कसूर् गनेला  कसूर्को 
मारा अनसुार् एक मष्ट्रिनादेन्ख छ मष्ट्रिनासम्म कैद वा एकिजार् 
रुपैयााँदेन्ख पचासिजार् रुपैयााँसम्म जरर्बाना वा दबैु । 
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(घ) दफा २० को खण्ड (ग) र् (घ) ष्ट्रवपरर्त काया गनेला  कसूर्को 
मारा अनसुार् पचासिजार् रुपैयााँदेन्ख एकलाख रुपैयााँसम्म   
जरर्बाना । 

(ङ) दफा २० को खण्ड (ङ) बमोन्जमको कुनै काया गनेला  कसूर्को 
मारा अनसुार् एकिजार् रुपैयााँदेन्ख पच्चीसिजार् रुपैयााँसम्म 
जरर्बाना । 

(च) यस ऐन बमोन्जमको कुनै कसूर् गना मद्दत गने, दरुुत्सािन गने, 

उक्साउने वा त्यस्तो काया गना उद्योग गने व्यन्िला  मतुय 
कसूर्दार्ला  िनुे सजायको आधा सजाय िनुेछ । 

(२) यस ऐन बमोन्जम कसूर् ठिरर्ने कुनै काया गने व्यन्िला  मद्दत गने वा कुनै 
ष्ट्रकतसमले सियोग प¥ुयाउने मततयार्ला  मतुय कसूर्दार्ला  िनुे सजायको आधा सजाय   
िनुेछ । 

(३) यस ऐन अन्तगातको कसूर्को अनसुन्धान सम्बन्धी कायामा बाधा ष्ट्रवर्ोध गनेला  
तीन मष्ट्रिनासम्म कैद वा पााँचिजार् रुपैयााँसम्म जरर्बाना वा दबैु सजाय िनुेछ ।  

 

२२. जफत िनुाेः यस ऐन अन्तगातको कसूर्साँग सम्बन्न्धत सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा 
सो को नमनुा तथा त्यस्तो कसूर्मा प्रयोग भएका अन्य वस्त,ु सामरी, िातिततयार् तथा 
सवार्ी साधन समेत जफत िनुेछ । 

 

परर्च्छेद–६ 

मदु्दाको अनसुन्धान तथा दायर्ी 

२३. अनसुन्धान अतधकृताः (१) यस ऐन अन्तगातको कसूर्को अनसुन्धान गने अतधकार् र्ाष्ट्रिय 
तनकुञ्ज, आर्क्ष, संर्क्षण क्षरे र् मध्यवती क्षेरको िकमा सम्बन्न्धत संर्क्षक वा तनजले 
तोकेको अतधकृतस्तर्को कमाचार्ी र् अन्य क्षेरको िकमा न्जलला वन कायाालय र्िेको 
न्जललामा न्जलला वन अतधकृत वा तनजले तोकेको अतधकृतस्तर्को कमाचार्ी तथा न्जलला 
वन कायाालय नर्िेको न्जललामा नेपाल सर्कार्ले तोकेको अतधकृतस्तर्को कमाचार्ीला  
िनुेछ ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन नेपाल सर्कार्ले नेपाल 
र्ाजपरमा सूचना प्रकाशन गर्ी यस ऐन अन्तगातको कसूर्को अनसुन्धानको लातग संयिु 
अनसुन्धान टोली गठन गना वा नेपाल सर्कार्को कुनै अतधकृतला  तोक्न सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जमको अनसुन्धान अतधकृत वा टोलीले कसूर्को 
अनसुन्धान गदाा देिाय बमोन्जमको अतधकार् प्रयोग गना सक्नेछाः– 

(क)  कसूर्दार्ला  तत्काल तगर्फ्तार् गर्ी आवश्यक कार्बािी गने, 

(ख)  यस ऐन अन्तगातको कसूर्मा अनसुन्धान गदाा वा सबदु प्रमाण 
सङ्कलन गदाा प्रचतलत कानून बमोन्जम जनुसकैु कायाालय, घर्, भवन, 

गोदाम, सवार्ी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी तलने वा 
तलन लगाउन,े 

(ग) कसूर्साँग सम्बन्न्धत सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को 
नमनुा तथा त्यस्तो कसूर्मा प्रयोग भएका अन्य वस्त,ु सामरी, 
िातिततयार्, सवार्ी साधन तथा दशी प्रमाण प्राप्त भएमा बर्ामद गने, 

(घ) कसूर्को अनसुन्धान गदाा प्रचतलत कानून बमोन्जम अनसुन्धान 
अतधकृतको िैतसयतमा आवश्यक अतधकार् प्रयोग गने ।  

(४) अनसुन्धान अतधकृतला  यस ऐन अन्तगातको कसूर्मा अनसुन्धान गदाा 
अतभयिुला  बयान गर्ाउने, सर्जमीन मचुलुका तयार् गने समेतका अनसुन्धान कायाको 
सम्बन्धमा प्रचतलत कानून बमोन्जम प्रिर्ी अतधकृतला  भए सर्िको अतधकार् िनुेछ ।  

(५) यस ऐन अन्तगातको कसूर्को अनसुन्धान तथा तिष्ट्रककातको कायामा आवश्यक 
सियोग गनुा सरु्क्षा तनकायको कताव्य िनुेछ । 

 

२४. अतभयिुला  थनुामा र्ाख्न सष्ट्रकनाेः (१) यस ऐन अन्तगात कार्बािी चलाइएको कुनै व्यन्िले 
कुनै प्रमाण लोप वा नाश गना सक्ने वा अनसुन्धानमा बाधा, व्यवधान वा प्रततकूल प्रभाव 
पाना सक्ने पयााप्त कार्ण भएमा अनसुन्धान अतधकृतले कार्ण खलुा  तनजला  प्रचतलत 
कानून बमोन्जम थनुवुा पूजी दद  थनुामा र्ाख्न सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन कुनै आर्ोष्ट्रपत व्यन्िला  
थनुामा र्ाख्न ुपरे्मा बाटाको म्याद बािेक पक्राउ गरे्को चौबीस घण्टातभर मदु्दा िेने अतधकार्ी 
समक्ष उपन्स्थत गर्ा  तनजको अनमुतत तलएर् मार थनुामा र्ाख्न ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोन्जम थनुामा र्ाख्न े अनमुतत माग गरे्कोमा मदु्दा िेने 
अतधकार्ीले अनसुन्धान सन्तोषजनक भए वा नभएको ष्ट्रवचार् गर्ी एकपटकमा तीस ददनमा 
नबढ्ने गर्ी बढीमा नब्बे ददनसम्म थनुामा र्ाख्न ेअनमुतत ददन सक्नेछ । 

 

२५. मदु्दाको दायर्ीाः (१) यस ऐन अन्तगातको कसूर् सम्बन्धी मदु्दा नेपाल सर्कार् वादी      िनुेछ 
। 

(२) यस ऐन अन्तगातको कसूर्को अनसुन्धान सम्पन्न भएपतछ अनसुन्धान अतधकृतले 
मदु्दा चलने वा नचलने तनणायको लातग सम्बन्न्धत सर्कार्ी वकील समक्ष पठाउन ुपनेछ र् 
सर्कार्ी वकीलबाट मदु्दा चलने तनणाय भएमा अनसुन्धान अतधकृतले मदु्दा दायर् गनुा      
पनेछ ।  

 

२६. मदु्दा िेने अदालताः यस ऐन अन्तगातको कसूर् सम्बन्धी मदु्दा िेने अतधकार् सम्बन्न्धत न्जलला 
अदालतला  िनुेछ । 

 

परर्च्छेद–७ 

ष्ट्रवष्ट्रवध 

२७. नपेाल सर्कार्को ष्ट्रवशषे अतधकार्ाः (१) दफा ३ र् ८ मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए 
तापतन सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततको संर्क्षणमा नेपाल सर्कार्को प्रयासला  सियोग 
प¥ुयाउने वा सो प्रयोजनको लातग अध्ययन वा अनसुन्धानला  उपलन्ब्धमूलक बनाउन 
प्राष्ट्रवतधक सियोग प¥ुयाउने कुनै मलुकुको अनरु्ोधमा अध्ययन, संर्क्षण न्शक्षा वा 
अनसुन्धानको प्रयोजनका लातग नेपाल सर्कार्ले एक आतथाक वषामा एक जोडीसम्म कुनै 
प्रजाततको सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवासो को कुनै नमनुा वा तोष्ट्रकए बमोन्जमको सङ्ग्तया वा 
परर्माणमा कुनै सङ्कटापन्न वनस्पतत वा सो को नमनुा नेपाली जनता र् नेपाल सर्कार्को 
सद्भावनाको प्रतीकको रुपमा उपिार् स्वरुप त्यस्तो मलुकुला  उपलव्ध गर्ाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम उपलव्ध गर्ाएको वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को 
नमनुा व्यापारर्क प्रयोजनका लातग प्रयोग नगरर्ने आश्वासन सम्बन्न्धत मलुकुबाट त्यसर्ी 
उपलव्ध गर्ाउन ुअन्घ नै नेपाल सर्कार्ले कुटनैततक माध्यमबाट प्राप्त गनुापनेछ ।  
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  (३) उपदफा (१) बमोन्जम वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमूना उपलब्ध 
गर्ाएको वाष्ट्रषाक ष्ट्रववर्ण वनतथा भ–ूसंर्क्षण मन्रालयले प्रत्येक आतथाक वषा समाप्त भएको 
तीन मष्ट्रिनातभर सङ्घीय संसदको सम्बन्न्धत सतमतत समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

(४) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन नेपाल सर्कार्ले कुनै 
पतन सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा अध्ययन, अनसुन्धान, अवलोकन, 

पयावेक्षण, पर्ीक्षण, जैष्ट्रवक स्रोत संर्क्षण वा संर्क्षण न्शक्षाको प्रयोजनका लातग र्ाख्न, प्रयोग 
गना वा दलुाभ वन्यजन्त ुभए तनयन्न्रत प्रजनन ्गर्ा  पष्ट्रिलो पसु्ता पैदा गना र् दलुाभ वनस्पतत 
भए कृतरम रुपमा तबउ र् बेनाा उत्पादन गना, र्ोटन वा िकुााउन सक्नेछ ।  

 

२८. पार्विनमा र्िेको अवस्थामा लागू निनुाेः (१) दफा ३, ८ र् १० मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको 
भए तापतन सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको न्शलबन्द बाकस 
(कन्साइन्टमेन्ट) अको मलुकुबाट नेपालको इलाकामा पार्विन भ  तेस्रो मलुकुमा ढुवानी 
गदाा यस ऐनको व्यवस्था लागू िनुे छै्रन । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको न्शलबन्द बाकस नेपालमा र्िाँदाको अवतधमा 
वैज्ञातनक तनकाय वा सम्बन्न्धत क्वारे्न्टाइन अतधकार्ीको तनगर्ानीमा र्िनेछ ।  

 

२९. व्यापारर्क प्रयोजनको लातग कार्ोबार् भएको नमातननाेः प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुर्ा 
लेन्खएको भए तापतन पयाटकीय, सााँस्कृततक, पर्म्पर्ागत ज्ञानको प्रवद्र्धन, शैन्क्षक, 

मनोर्ञ्जनात्मक, खेलकुद, अनसुन्धानात्मक, सौन्दयापर्क प्रयोजनका लातग तोष्ट्रकए बमोन्जमको 
दर्मा नबढा  सामान्य शलुक तल  कुनै सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को 
नमनुाको दृश्यावलोकन वा प्रदशानी गर्ाउने कामला  व्यापारर्क प्रयोजनका लातग भएको 
कार्ोबार् मातनने छैन ।  

 

३०. जफत भएका वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको व्यवस्थापनाः  (१) यस ऐनको 
प्रततकूल िनुे गर्ी कुनै काम कार्बािी भएको कार्णले यस ऐन बमोन्जम जफत भएका 
सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा व्यवस्थापन तनकायले देिाय बमोन्जम 
व्यवस्थापन गनुा पनेछाः– 

(क) जीष्ट्रवत नर्िेको सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततको नमनुा नष्ट गने, 
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(ख) सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत जीष्ट्रवत नै र्िेको भएमा र् संर्क्षण 
गना आवश्यक देन्खएमा नपेालतभरको प्राकृततक बासस्थानमा छोड्न 
वा र्ोटन वा साना वा संर्क्षणको लातग अन्य आवश्यक उपाय 
अपनाउन सम्बन्न्धत तनकायमा पठाउने,  

तर् जीष्ट्रवत नै र्िेको भए तापतन संर्क्षण गना िातनकार्क 
िनुे वा नेपालका रै्थाने सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततला  प्रततकूल 
प्रभाव प¥ुयाउने वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा नष्ट गनुा 
पनेछ ।  

(ग) संर्क्षण गना आवश्यक नदेन्खएको वा संर्क्षण गना सम्भव नभएको 
लोपोन्मखु वा संर्न्क्षत वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
प्रचतलत कानून बमोन्जम तललाम गने,  

(घ) आवश्यक शता तोकी शैन्क्षक, वैज्ञातनक, अध्ययन, अनसुन्धानको 
प्रयोजनका लातग वा धातमाक कायाका लातग सावाजतनक संस्था वा 
तनकायला  उपलव्ध गर्ाउने, वा  

(ङ)  तोष्ट्रकए बमोन्जम अन्य तरर्काले व्यवस्थापन गने वा गर्ाउने । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुर्ा लेन्खएको भए तापतन यस ऐन बमोन्जमको 
कायाष्ट्रवतध पूर्ा नभ  पैठार्ी भएको कार्णले जफत भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तवुा वनस्पतत 
वा सो कोनमनुा जनु मलुकुबाट पैठार्ी भएको िो सोिी मलुकुमा ष्ट्रफताा पठाउन सम्बन्न्धत 
अतधकार्ीला  नेपाल सर्कार्ले लेखी पठाउनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम लेखी पठाउाँदा सम्बन्न्धत मलुकुले त्यस्तो वन्यजन्त ु
वा वनस्पतत वा सो को नमनुा ष्ट्रफताा लैजान चािेमा वा त्यस्तो मलुकुको अतधकार्प्राप्त 
तनकायले अनरु्ोध गरे्मा नेपाल सर्कार्को तनणायबाट त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो 
को नमनुा सम्बन्न्धत मलुकुला  ष्ट्रफताा ददन सष्ट्रकनछे ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो कोनमनुा ष्ट्रफताा 
गदाा लाग्ने खचा त्यसर्ी ष्ट्रफताा लैजाने मलुकुले व्यिोनुा पनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोन्जम तनणाय भएको तमततले नब्बे ददनतभर सम्बन्न्धत मलुकुले 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा ष्ट्रफताा लैजान ुपनेछ ।    
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(६) उपदफा (२) बमोन्जम लेखी पठाउाँदा सम्बन्न्धत मलुकुले ष्ट्रफताा लैजान इच्छा 
व्यि नगरे्मा वा इच्छा व्यि गरे् तापतन उपदफा (५) बमोन्जमको अवतधतभर ष्ट्रफताा 
लैजान नसकेमा त्यस्ता वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा व्यवस्थापन तनकायले 
उपदफा (१) बमोन्जम व्यवस्थापन गनुा पनेछ । 

(७) उपदफा (१) बमोन्जम कुनै सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
नष्ट गनुा अन्घ त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाला  वैज्ञातनक पर्ीक्षणका 
लातग तोष्ट्रकए बमोन्जमको प्रयोगशालामा पठाउन ुपनेछ र् सो प्रयोगशालाको प्रततवेदनबाट 
त्यस्तो वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा नष्ट गनुा पने देन्खएमा सम्बन्न्धत न्जलला 
अदालत, न्जलला प्रशासन कायाालय र् स्थानीय तिका प्रतततनतधको र्ोिवर्मा तोष्ट्रकए बमोन्जम 
नष्ट गनुापनेछ । 

 

३१. सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पतत र्ाष्ट्रिय समन्वय सतमतताः (१) यो ऐन तथा मिासन्न्धको 
प्रभावकार्ी कायाान्वयन गनाको लातग सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततको प्रजाततको संर्क्षण 
र् संवधान गना अपनाउन ु पने नीततगत, कानूनी र् संस्थागत उपायका सम्बन्धमा नेपाल 
सर्कार्ला  तसफारर्स गना र् यस ऐनको कायाान्वयनमा आवश्यक सियोग र् समन्वय गना 
देिाय बमोन्जमको एक सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पतत र्ाष्ट्रिय समन्वय सतमतत र्िनेछाः– 

(क)  सन्चव, वन तथा वातावर्ण मन्रालय  – संयोजक 

(ख) सिसन्चव, कानून, न्याय, तथा संसदीय  

मातमला मन्रालय    – सदस्य 

(ग) मिातनदेशक, भन्सार् ष्ट्रवभाग   – सदस्य 

(घ) मिातनदेशक, र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा  

वन्यजन्त ुसंर्क्षण ष्ट्रवभाग   – सदस्य 

(ङ)  मिातनदेशक, वन तथा भ–ूसंर्क्षण ष्ट्रवभाग – सदस्य 

(च) मिातनदेशक, वनस्पतत ष्ट्रवभाग   – सदस्य 

(छ) मिातनदेशक, िलुाक सेवा ष्ट्रवभाग  – सदस्य 

(ज) प्रिर्ी नायव मिातनर्ीक्षक, केन्रीय  

अनसुन्धान ब्यूर्ो, नेपाल प्रिर्ी   – सदस्य 
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(झ) अनसुन्धान तनदेशक, र्ाष्ट्रिय अनसुन्धान ष्ट्रवभाग – सदस्य 

(ञ) कायाकार्ी तनदेशक, र्ाष्ट्रिय ष्ट्रवतध  

ष्ट्रवज्ञान प्रयोगशाला    – सदस्य 

(ट) प्रमखु, प्राकृततक ष्ट्रवज्ञान सङ्ग्रिालय,  

तरभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय    – सदस्य 

(ठ) सतमततले तोकेको पदातधकार्ी   – सदस्य–सन्चव 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सतमततको वैठकमा आवश्यकता अनसुार् सम्बन्न्धत 
क्षेरको ष्ट्रवज्ञला  आमन्रण गना सष्ट्रकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सतमततको बैठक सम्बन्धी कायाष्ट्रवतध तोष्ट्रकए बमोन्जम 
िनुेछ । 

 

३२.  वन्यजन्त ुर् वनस्पततको नाम प्रकाशन गनेाः (१) नपेाल सर्कार्ले मिासन्न्धको अनसूुची–
१, अनसूुची–२ र् अनसूुची–३ मा उन्ललन्खत वन्यजन्त ुतथा वनस्पततको ष्ट्रवतभन्न प्रजातत 
वा उपप्रजाततको वैज्ञातनक नाम, अङ्ग्रजेी नाम तथा सम्भव भएसम्म नेपाली नाम 
सवासाधार्णको जानकार्ीको लातग नेपाल र्ाजपरमा प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम नाम प्रकाशन गदाा त्यस्ता वन्यजन्त ु वा वनस्पतत 
नेपालमा पाइने िो िोइन सो समेत खलुाउन ुपनेछ ।  

 

३३. ष्ट्रववर्णको अतभलेख र्ाख्नाेः (१) व्यवस्थापन तनकायले प्रत्येक आतथाक वषाका लातग देिायको 
ष्ट्रववर्णको अतभलेख र्ाख्न ुपनेछाः– 

(क) दफा ६ को उपदफा (१), दफा ८ को उपदफा (३), दफा १० 
को उपदफा (३), दफा १३ को उपदफा (२), दफा १४ को 
उपदफा (३) र् दफा १५ को उपदफा (१) बमोन्जम प्रदान गरर्एको 
अनमुततपर र् दताा प्रमाणपरको सङ्ग्तया, अनमुततपर वा प्रमाणपर 
प्रदान गरर्एको तमतत र् त्यसको ष्ट्रकतसम, 

(ख) सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा तनकासी, पैठार्ी, 
खर्ीद, तबक्री तथा ओसार्पसार् गने व्यन्ि, संस्था वा तनकायको नाम 
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तथा सो को परर्माण र् सम्भव भएसम्म त्यस्ता वन्यजन्तकुो 
आकार्को ष्ट्रववर्ण र् भाले वा पोथी के र्िेको िो सो खलुने ष्ट्रववर्ण, 

(ग) दफा २२ बमोन्जम जफत भएको वा दफा २३ को उपदफा (३) 
को खण्ड (ग) बमोन्जम बर्ामद भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु वा 
वनस्पतत वा सो को नमनुाको ष्ट्रववर्ण,  

(घ) दफा २७ को उपदफा (१) बमोन्जम नेपाल सर्कार्ले ष्ट्रवदेशी 
मलुकुला  उपलव्ध गर्ाएको सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा 
सो को नमनुाको ष्ट्रववर्ण,  

(ङ) यस ऐन बमोन्जम जफत वा बर्ामद भएका सङ्कटापन्न वन्यजन्त,ु 

वनस्पतत वा सो को नमनुाका सम्बन्धमा दफा ३० को उपदफा  
(१) बमोन्जम गरर्एको व्यवस्थापन सम्बन्धी ष्ट्रववर्ण, 

(च) दफा ३० को उपदफा (३) बमोन्जम सम्बन्न्धत मलुकुले ष्ट्रफताा 
लगेको सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको  
ष्ट्रववर्ण । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको ष्ट्रववर्ण व्यवस्थापन तनकायले प्रत्येक वषा तोष्ट्रकए 
बमोन्जम सावाजतनक गनुा पनेछ । 

 

३४. कोष खडा गना सष्ट्रकनाेः (१) सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पततको संर्क्षण, संवधान, अध्ययन 
तथा अनसुन्धान समेतको लातग एउटा कोष खडा गना सष्ट्रकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषमा जम्मा गरर्ने र्कम, कोषको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन र् त्यसको आन्तरर्क तनयन्रण तोष्ट्रकए बमोन्जम िनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषको लेखाको लेखापर्ीक्षण मिालेखा पर्ीक्षकबाट 
िनुेछ ।  

 

३५. परु्स्कार् ददन सष्ट्रकनाेः (१) यस ऐन बमोन्जम कसूर् मातनने काया भएको वा िनु लागेको 
सूचना ददने र् अनसुन्धान तथा सबदु प्रमाण सङ्कलनको कायामा सियोग प¥ुयाउने व्यन्िला  
व्यवस्थापन तनकायले एकलाख रुपैयााँसम्म परु्स्कार् ददन सक्नेछ । 
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(२) यस ऐन बमोन्जम कसूर् मातनने कायाको अनसुन्धान तथा सबदु प्रमाण सङ्कलनमा 
उललेखनीय योगदान प¥ुया  सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको व्यापार् 
तनयन्रणमा सियोग प¥ुयाउने व्यन्ि वा कमाचार्ीला  व्यवस्थापन तनकायले एकलाख 
रुपैयााँसम्म र्कम प्रोत्सािन परु्स्कार् स्वरुप उपलब्ध गर्ाउन सक्नेछ । 

 

३६. प्रचतलत कानून बमोन्जम िनुाेः यस ऐनमा लेन्खएका कुर्ामा यसै ऐन बमोन्जम र् अन्य कुर्ामा 
प्रचतलत नेपाल कानून बमोन्जम िनुेछ ।  

 

३७. तनयम बनाउन सक्नाेः नपेाल सर्कार्ले यो ऐन कायाान्वयन गनाको लातग आवश्यक तनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

 

३८. तनदेन्शका बनाउन सक्नाेः (१) नपेाल सर्कार्ले यो ऐन र् यस ऐन अन्तगात बनकेो तनयमको 
अतधनमा र्िी तनदेन्शका बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अतधकार्को सवासामान्यतामा प्रततकूल असर् नपने 
गर्ी नेपाल सर्कार्ले सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको अन्तर्ााष्ट्रिय 
व्यापार् तनयमन र् तनयन्रणको लातग खासगर्ी देिायका ष्ट्रवषयमा तनदेन्शका बनाउन 
सक्नेछाः–  

(क)  सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको कार्ोबार्को 
लातग अनमुततपर प्रदान गने ष्ट्रवषय, 

(ख) पैठार्ी गरर्एका सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
दताा गने सम्बन्धी ष्ट्रवषय, 

(ग) सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुाको अतभलेख र्ाख्न े
सम्बन्धी ष्ट्रवषय, 

(घ) जफत भएका सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुवा वनस्पतत वा सो को नमनुा 
व्यवस्थापन गने सम्बन्धी ष्ट्रवषय, 

(ङ) अन्य आवश्यक ष्ट्रवषय ।   

रष्टव्याः सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण (पष्ट्रिलो संशोधन) ऐन, २०७५ द्वार्ा रुपान्तर् 
गरर्एका शब्दिरुाः– 

(क) “वन ष्ट्रवभाग” भन्न ेशब्दिरुको सट्टा “वन तथा भ–ूसंर्क्षण ष्ट्रवभाग”, 
(ख) “वन तथा भ–ूसंर्क्षण मन्रालय” भन्न ेशब्दिरुको सट्टा “वन तथा वातावर्ण मन्रालय” । 


