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सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण
तनयमावली, २०७६

नेपाल र्ाजपरमा प्रकाशन तमतत
२०७६।०८।०९
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ को दफा
३७ ले ददएको अतिकार् प्रयोग गर्ी नेपाल सर्कार्ले दे हायका तनयमहरु बनाएको छ ।

परर्च्छे द -१
प्रार्म्भिक
१.

संम्िप्त नाम र् प्रार्भि : (१) यी तनयमहरुको नाम “सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको
अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली २०७६” र्हे को छ ।
(२) यो तनयमावली तुरुन्त प्रार्भि हुनेछ ।

२.

परर्िाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस तनयमावलीमा,(क)

“ऐन” िन्नाले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार्
तनयन्रण ऐन, २०७३ सभझनु पछा ।

(ख)

“कोष” िन्नाले ऐनको दफा ३४ बमोम्जम खडा गरर्एको कोष सभझनु
पछा ।

(ग)

“व्यवस्थापन योजना” िन्नाले तनयम २२ बमोम्जमको व्यवस्थापन
योजना सभझनु पछा ।

(घ)

“समन्वय सतमतत” िन्नाले ऐनको दफा ३१ बमोम्जमको सङ्कटापन्न
वन्यजन्तु तथा वनस्पतत र्ाष्ट्रिय समन्वय सतमतत सभझनु पछा ।

1

www.lawcommission.gov.np

परर्च्छे द -२
अनुमततपर सभबन्िी व्यवस्था
३.

अनुमततपरका लातग तनवेदन ददनु पने : (१) ऐनको दफा ३, ८ वा १० को प्रयोजनको
लातग अनुमततपर तलन चाहने व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले दे हाय बमोम्जमको ढााँचामा
व्यवस्थापन तनकाय समि तनवेदन ददनु पनेछः(क)

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना तनकासी, पैठार्ी
वा पुन: तनकासीको लातग अनुसूची-१ बमोम्जमको ढााँचामा,

(ख)

सङ्कटापन्न वन्यजन्त'' पालनपोषण गना वा सोको नमुना र्ाख्न, प्रयोग
गना, उत्पादन गना वा ओसार्पसार् गना अनुसूची-२ बमोम्जमको
ढााँचामा,

(ग)

सङ्कटापन्न वनस्पतत र्ोप्न, हुकााउन वा सोको नमुना र्ाख्न, प्रयोग गना,
उत्पादन गना वा ओसार्पसार् गना अनुसूची-३ बमोम्जमको ढााँचामा,

(घ)

दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना खरर्द
तबक्री गना, अध्ययन, अनुसन्िान, पर्ीिण, तालीम, प्रदशानी, सं र्िण
म्शिा, जैष्ट्रवक स्रोत सं र्िण वा अन्य शैम्िक प्रयोजनमा उपयोग
गनाको लातग अनुसूची-४ बमोम्जमको ढााँचामा,

(ङ)

दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पततको तनयम्न्रत प्रजनन गना
वन्यजन्तुको हकमा अनुसूची-२ बमोम्जम र् वनस्पततको हकमा
अनुसूची-३ बमोम्जमको ढााँचामा,

(च)

सं र्म्ित

वनस्पततलार्ा

तबउको

रुपमा

व्यापार्

गना

अनुसूची-३

बमोम्जमको ढााँचामा ।
(२) उपतनयम (१) को खण्ड (ख) वा (ङ) बमोम्जम दुलि
ा वा लोपोन्मुख
वन्यजन्तुको तनयम्न्रत प्रजनन गना पेश गरर्ने तनवेदन साथ अनुसूची-५ बमोम्जमको
व्यवसाष्ट्रयक योजना समेत पेश गनुा पनेछ ।
(३) यस तनयम बमोम्जम पेश गरर्एको तनवेदन र् सं लग्न कागजात जााँचबुझ
गदाा कुनै ष्ट्रवषयवस्तु वा कागजात अस्पष्ट वा अपयााप्त दे म्खएमा व्यवस्थापन तनकायले
तनवेदकलाई सो ष्ट्रवषयमा स्पष्ट पाना वा थप कागजात पेश गना लगाउन सक्नेछ ।
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४.

शता पूर्ा गर्े को हुन ु पने : तनयम ३ बमोम्जम अनुमतत पर तलन चाहने व्यम्ि, सं स्था वा
तनकायले ऐन र् यस तनयमावलीमा उम्ललम्खत अन्य शताको अततरर्ि दे हाय बमोम्जमका
शताहरु पूर्ा गर्े को हुन ु पनेछः(क)

दुलि
ा वा लोपोन्मुख वनस्पतत र्ोप्न, हुकााउन वा सोको नमुना र्ाख्न,
प्रयोग गना, उत्पादन गना, खरर्द तबक्री गना, तनयम्न्रत प्रजनन गना,
ओसार्पसार् गना, तनकासी, पैठार्ी वा पुन: तनकासी गना वा अध्ययन,
अनुसन्िान, पर्ीिण, तालीम, प्रदशानी, सं र्िण म्शिा, जैष्ट्रवक स्रोत
सं र्िण वा अन्य शैम्िक प्रयोजनमा उपयोग गनाका लातग:(१) तनकासीको हकमा व्यवस्थापन योजनामा तनिाारर्त अतिकतम
परर्माण (कोटा) तिर र्ही वनस्पतत वा सोको नमुना सङ्कलन
गरर्एको हुन ु पने,
(२) तनजी वन वा तनजी जग्गामा र्ोपी वा प्राकृततक रुपमा उतिई
हुकााएको वनस्पतत वा सोको नमुनाको हकमा सोको स्वातमत्व
पुष्टी हुन ु पने,
(३) प्रचतलत कानून बमोम्जम सङ्कलन, ओसार्पसार्, तबक्री ष्ट्रवतर्ण
वा तनकासी गना प्रततबम्न्ित निएको हुन ु पने,
(४) पैठार्ी गरर्एका बाहे कका दुलि
ा वा लोपोन्मुख

वनस्पततको

हकमा सभबम्न्ित र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज कायाालय, वन्यजन्तु आर्ि
कायाालय,

सं र्िण

िेर

कायाालय

वा

तडतिजन

वन

कायाालयबाट स्थलगत अध्ययन िर्ा र्ाय प्रततवेदन प्राप्त गर्े को
हुन ु पने ।
(ख)

सं र्म्ित वनस्पतत र्ोप्न, हुकााउन वा सोको नमुना र्ाख्न, प्रयोग गना,
उत्पादन गना,

तबउको रुपमा व्यापार् गना, ओसार्पसार् गना वा

तनकासी, पैठार्ी वा पुन: तनकासी गनाका लातग :(१) तनकासी,

पैठार्ी

वा

पुन:

तनकासीका

लातग

सभबम्न्ित

तनकायबाट त्यस्तो वनस्पतत वा सोको नमुनाको स्वस्थताको
प्रमाणपर प्राप्त िएको हुन ु पने,
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(२) पैठार्ीको लातग वनस्पततको प्रजातत महासम्न्िको अनुसूची-३
ु ले प्रदान गर्े को उत्पम्िको प्रमाणपर र्
मा समावेश गने मुलक
तनकासी अनुमततपर प्राप्त गर्े को हुन ु पने,
(३) तनजी वन वा तनजी जग्गामा र्ोपी वा प्राकृततक रुपमा उतिई
हुकााएको वनस्पतत वा सोको नमुनाको हकमा स्वातमत्व पुष्टी
हुन ु पने ।
(ग)

दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु पालनपोषण गना वा सोको नमुना
खरर्द तबक्री गना, र्ाख्न, प्रयोग गना, उत्पादन गना, तनयम्न्रत प्रजनन
गना, ओसार्पसार् गना, तनकासी, पैठार्ी वा पुन: तनकासी गना वा
अध्ययन, अनुसन्िान, पर्ीिण, तालीम, प्रदशानी, सं र्िण म्शिा,
जैष्ट्रवक स्रोत सं र्िण वा अन्य शैम्िक प्रयोजनमा उपयोग गनाका
लातग :(१) तनकासीको लातग व्यवस्थापन योजनामा तनिाार्ण गरर्एको
परर्माणको तसमा र् तनकासी अनुमतत ददन सष्ट्रकने अतिकतम
परर्माण (कोटा) तिर र्ही वन्यजन्तु वा सोको नमुना सङ्कलन
गरर्एको हुन ु पने,
(२) वन्यजन्तु सभबन्िी प्रचतलत कानूनको पालना गरर्एको हुन ु
पने ।

(घ)

सं र्म्ित वन्यजन्तुको पालनपोषण गना वा सोको नमुना र्ाख्न, प्रयोग
गना,

उत्पादन गना, ओसार्पसार् गना वा तनकासी, पैठार्ी वा पुन:

तनकासी गनाका लातग:(१) तनकासी,

पैठार्ी

वा

पुन:

तनकासीको

लातग

सभबम्न्ित

तनकायबाट त्यस्तो वन्यजन्तु वा सोको नमुनाको स्वस्थताको
प्रमाणपर प्राप्त िएको हुन ु पने,
(२) पैठार्ीको लातग वन्यजन्तुको प्रजातत महासम्न्िको अनुसूची-३
ु ले प्रदान गर्े को उत्पम्िको प्रमाणपर र्
मा समावेश गने मुलक
तनकासी अनुमततपर प्राप्त गर्े को हुन ु पने,
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(३) तनकासीको लातग व्यवस्थापन योजनामा तनिाार्ण गरर्एको
परर्माणको सीमातिर र्ही वन्यजन्तु वा सोको नमुना सङ्कलन
गरर्एको हुन ु पने,
(४) वन्यजन्तु सभबन्िी प्रचतलत कानूनको पालना गरर्एको हुन ु
पने ।

५.

कानून बमोम्जम प्राप्त गर्े को मातनने : (१) यो तनयमावली प्रार्भि हुन ु अम्घ कुनै व्यम्ि,
सं स्था वा तनकायले प्रचतलत कानून बमोम्जम लोपोन्मुख वा सं र्म्ित वनस्पतत वा सोको
नमुना प्राप्त गर्ी आन्तरर्क ओसार्पसार् वा तनकासी अनुमततपर तलन नपाई मौज्दात
र्हेको िएमा त्यस्तो मौज्दात र्हे को लोपोन्मुख वा सं र्म्ित वनस्पतत वा सोको नमुना
ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र् दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड
(ख) को प्रयोजनको लातग त्यस्तो व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले कानून बमोम्जम प्राप्त गर्े को
मातननेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जमको प्रयोजनको लातग सभबम्न्ित व्यम्ि, सं स्था वा
तनकायले यो तनयमावली प्रार्भि िएको पैँ तीस ददनतिर दे हायका कागजात समेत सं लग्न
गर्ी व्यवस्थापन तनकाय समि तनवेदन ददनु पनेछ :(क)

प्रचतलत कानून बमोम्जम तत्कालीन समयमा प्राप्त गर्े को सङ्कलन
ु ानी वा िर्ौटी जभमा गर्े को कागजात,
अनुमततपर र् र्ाजस्व िि

(ख)

सभबम्न्ित तडतिजनल वन अतिकृत वा तनजबाट अम्ख्तयार् प्राप्त
अतिकृतबाट त्यस्तो लोपोन्मुख वा सं र्म्ित वनस्पतत वा सोको
नमुनाको मौज्दात सभबन्िी लगत प्रमाम्णत गरर्एको कागजात,

(ग)

खण्ड (ख) बमोम्जमको लगत प्रमाम्णतका आिार्मा त्यस्तो लोपोन्मुख
वा सं र्म्ित वनस्पतत वा सोको नमुना ओसार्पसार् गनाका लातग
सभबम्न्ित र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज कायाालय, वन्यजन्तु आर्ि कायाालय, सं र्िण
िेर कायाालय वा तडतिजन वन कायाालयबाट प्रचतलत कानून बमोम्जम
प्राप्त गर्े को छोडपूजी ।
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६.

पर्ामशा माग गने : (१) तनयम ३ बमोम्जम दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतत
वा सोको नमुना र्ाख्ने, प्रयोग

गने,

र्ोप्ने, हुकााउने, पालनपोषण गने, उत्पादन गने,

तनयम्न्रत प्रजनन गने, खरर्द तबक्री गने, ओसार्पसार् गने, तनकासी, पैठार्ी वा पुन:
तनकासी गने वा अध्ययन, अनुसन्िान, पर्ीिण, तालीम, प्रदशानी, सं र्िण म्शिा, जैष्ट्रवक
स्रोत सं र्िण वा अन्य शैम्िक प्रयोजनमा उपयोग गने अनुमततको लातग पेश िएको
तनवेदन

उपर्

व्यवस्थापन

तनकायले

आवश्यक

जााँचबुझ

गर्ी

तसफारर्स

सष्ट्रहतको

पर्ामशाका लातग वैज्ञातनक तनकाय समि पठाउनु पनेछ ।
(२) तनयम ३ बमोम्जम सं र्म्ित वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना र्ाख्ने,
प्रयोग गने, र्ोप्ने, हुकााउने, पालनपोषण गने, उत्पादन गने, तबउको रुपमा व्यापार् गने,
ओसार्पसार् गने वा तनकासी, पैठार्ी वा पुन: तनकासी गने अनुमततको लातग पेश िएको
तनवेदन उपर् व्यवस्थापन तनकायले आवश्यक जााँचबुझ गर्ी सो उपर् वैज्ञातनक तनकायको
पर्ामशा माग गना सक्नेछ।
(३) उपतनयम (१) वा (२) बमोम्जम व्यवस्थापन तनकायले वैज्ञातनक तनकायको
पर्ामशा माग गदाा कार्ोबार् गने प्रजाततको नाम, नमुना, प्रयोजन, व्यवस्थापन योजनामा
उललेख िएको परर्माण र् तनकासी वा पैठार्ी गना चाहे को परर्माण र् सङ्कलन गरर्एको
स्थानको ष्ट्रववर्ण समेत सं लग्न गर्ी पठाउनु पनेछ ।

७.

वैज्ञातनक तनकायले पर्ामशा उपलब्ि गर्ाउने: (१) तनयम ६ बमोम्जम व्यवस्थापन
तनकायले पर्ामशा माग गर्े को ष्ट्रवषयमा वैज्ञातनक तनकायले एक्कार्स ददनतिर अनुसूची-६
बमोम्जमको ढााँचामा तसफारर्स सष्ट्रहतको पर्ामशा उपलब्ि गर्ाउनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जमको समयतिर कुनै कार्णले पर्ामशा तयार् गना
नसकेमा वैज्ञातनक तनकायले उम्चत र् पयााप्त कार्ण सष्ट्रहत व्यवस्थापन तनकायलाई
जानकार्ी गर्ाई त्यस्तो समय समाप्त िएको तमततले सात ददनतिर त्यस्तो पर्ामशा
उपलब्ि गर्ाउनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) वा (२) बमोम्जम वैज्ञातनक तनकायले पर्ामशा उपलब्ि
गर्ाउाँदा वन्यजन्तु वा वनस्पततको ष्ट्रवतिन्न तहमा गरर्एको स्रोत सवेिण, प्रजाततको
उपलब्िता, सं र्िणको वतामान अवस्था र् प्रिावकारर्ता, सभिाष्ट्रवत जोम्खम, पारर्म्स्थततकीय
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प्रणाली (र्कोतसस्टम) र् अन्य वन्यजन्तु वा वनस्पततमा पने प्रिाव समेतको ष्ट्रवषयमा
ष्ट्रवश्लेषण गर्ी उपलब्ि गर्ाउनु पनेछ ।
(४) उपतनयम (३) बमोम्जम पर्ामशा उपलब्ि गर्ाउनु अम्घ वैज्ञातनक तनकायले
व्यवस्थापन योजना, वातावर्णीय पर्ीिण गरर्एको िए सोको प्रततवेदन र् सभबम्न्ित
ष्ट्रवषयमा उपलब्ि तथ्य, तथ्याङ्क, प्रततवेदन र् प्रकाशनको अध्ययन गना तथा आवश्यकता
अनुसार् व्यवस्थापन तनकाय वा अन्य सभबम्न्ित तनकायबाट जानकार्ी तलन सक्नेछ ।

८.

अनुमततपर ददने : (१) तनयम ३ बमोम्जम अनुमततपरको लातग पर्े को तनवेदनका
सभबन्िमा ऐनको दफा ६, ८ वा १० तथा यस तनयमावली बमोम्जमको अवस्था ष्ट्रवद्यमान
िएको कुर्ामा ष्ट्रवश्वस्त िएमा व्यवस्थापन तनकायले त्यस्तो तनवेदकलार्ा दे हायको ढााँचामा
अनुमततपर ददन सक्नेछः(क)

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना तनकासी, पैठार्ी
वा पुन: तनकासी गने प्रयोजनको लातग अनुसूची-७ बमोम्जमको
ढााँचामा,

(ख)

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु पालनपोषण गने वा सोको नमुना र्ाख्ने, प्रयोग
गने, उत्पादन गने वा ओसार्पसार् गने प्रयोजनको लातग अनुसूची-८
बमोम्जमको ढााँचामा,

(ग)

सङ्कटापन्न वनस्पतत र्ोप्ने, हुकााउने वा सोको नमुना र्ाख्ने, प्रयोग गने,
उत्पादन गने प्रयोजनका लातग अनुसूची-९ र् सोको ओसार्पसार् गने
प्रयोजनको लातग अनुसूची-१० बमोम्जमको ढााँचामा,

(घ)

दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना खरर्द
तबक्री गने, अध्ययन, अनुसन्िान, पर्ीिण, तालीम, प्रदशानी, सं र्िण
म्शिा, जैष्ट्रवक स्रोत सं र्िण वा अन्य शैम्िक प्रयोजनमा उपयोग गने
प्रयोजनको लातग अनुसूची-११ बमोम्जमको ढााँचामा,

(ङ)

दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पततको तनयम्न्रत प्रजनन गने
प्रयोजनको लातग वन्यजन्तुको हकमा अनुसूची-८ र् वनस्पततको
हकमा अनुसूची-९ बमोम्जमको ढााँचामा,
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(च)

सं र्म्ित वनस्पततलार्ा तबउको रुपमा व्यापार् गने प्रयोजनको लातग
अनुसूची-९ बमोम्जमको ढााँचामा ।

(२) व्यवस्थापन तनकायले यस तनयम बमोम्जम वनस्पतत वा सोको नमुना
ओसार्पसार्का लातग अनुमततपर ददएको जानकार्ी सभबम्न्ित र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज कायाालय,
वन्यजन्तु आर्ि कायाालय, सं र्िण िेर कायाालय वा तडतिजन वन कायाालयलाई ददनु
पनेछ ।

९.

अनुमततपरको दस्तुर्, अवति र् नवीकर्ण : (१) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु, वनस्पतत वा सोको
नमुना तनकासी, पैठार्ी वा पुन: तनकासी अनुमततपर जार्ी वा पुन: अनुमततपर जार्ी गदाा
अनुसूची-१२ बमोम्जमको दस्तुर् लाग्नेछ ।
(२)

ऐन

र्

यस

तनयमावली

बमोम्जम

जार्ी

गरर्ने

दे हाय

बमोम्जमको

अनुमततपरको अवति दे हाय बमोम्जम हुनेछ:(क)

तनकासी अनुमततपरको अवति बढीमा छ मष्ट्रहना,

(ख)

पैठार्ी वा पुनः तनकासी अनुमततपरको अवति बढीमा बाह्र मष्ट्रहना,

(ग)

अध्ययन अनुसन्िान तथा प्रदशानीका लातग ददर्ने अनुमततपरको अवति
बढीमा तीन वषा,

(घ)

लोपोन्मुख

वा

सं र्म्ित

वनस्पतत

वा

सोको

नमुना

ु तिर
मुलक

ओसार्पसार्का लातग ददर्ने अनुमततपरको अवति बढीमा एक्कार्स
ददन ।
(३) उपतनयम (१) को खण्ड (घ) बमोम्जमको अवतितिर सो अनुमततपर
बमोम्जमको काम हुन नसकेमा सभबम्न्ित व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले भयाद थपको लातग
व्यवस्थापन तनकाय समि तनवेदन ददन सक्नेछ र् मनातसब कार्ण िएमा व्यवस्थापन
तनकायले बढीमा सात ददनको अवति थप गना सक्नेछ ।

१०.

अनुमततपर खार्े ज हुने : (१) अनुमततपर प्राप्त व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले ऐनको दफा ६
को उपदफा (३), (४) र् (५), दफा ८ को उपदफा (४) र् यस तनयमावली प्रततकूल
हुनेगर्ी अनुमततपर प्राप्त गर्े को जानकार्ी प्राप्त िएमा वा उजुर्ी पर्े मा व्यवस्थापन

8

www.lawcommission.gov.np

तनकायले सो सभबन्िमा छानतबनको लातग अतिकृतस्तर्को प्राष्ट्रवतिक कमाचार्ी सष्ट्रहतको
छानतबन सतमतत गठन गनुा पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जमको छानतबन सतमततले बढीमा पन्र ददनतिर छानतबन
प्रततवेदन तयार् गर्ी व्यवस्थापन तनकाय समि पेश गनुा पनेछ ।
(३)

उपतनयम

(२)

बमोम्जम

पेश

गरर्एको

प्रततवेदन

समेतको

आिार्मा

अनुमततपर खार्े ज हुने अवस्था दे म्खएमा व्यवस्थापन तनकायले अनुमततपर प्राप्त व्यम्ि,
सं स्था वा तनकायलाई

बाटोको भयाद बाहे क सात ददनको भयाद ददई स्पष्टीकर्ण माग

गनुा पनेछ ।
(४) उपतनयम (३) बमोम्जम अनुमततपर प्राप्त व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले
स्पष्टीकर्ण पेश नगर्े मा वा पेश गर्े को स्पष्टीकर्ण सन्तोषजनक नदे म्खएमा व्यवस्थापन
तनकायले त्यस्तो अनुमततपर खार्े ज गने तनणाय गना सक्नेछ ।
(५) उपतनयम (४) बमोम्जम िएको अनुमततपर खार्े ज गने तनणाय उपर् म्चि
नबुझ्ने व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले वन तथा वातावर्ण मन्रालय समि उजुर्ी गना
सक्नेछ र् सो ष्ट्रवषयमा मन्रालयले गर्े को तनणाय अम्न्तम हुनेछ ।
(६) उपतनयम (४) बमोम्जम अनुमततपर खार्े ज िएका व्यम्ि, सं स्था वा
तनकायलाई अनुमततपर खार्े ज िएको तमततले चौबीस मष्ट्रहनासभम अको अनुमततपर प्रदान
गरर्ने छै न ।
(७) उपतनयम (४) बमोम्जम कुनै व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले तलएको कुनै एउटा
अनुमततपर खार्े ज िएको कार्णले मार त्यस्तो व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले तलएका अन्य
अनुमततपर बमोम्जमको काम गना बािा पने छै न ।

११.

अनुमततपर पुनः जार्ी गने : (१) अनुमततपर प्राप्त व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले प्राप्त गर्े को
अनुमततपर हर्ाएमा, च्याततएमा वा नष्ट िएमा र् अनुमततपरमा उम्ललम्खत शताहरु
परर्वतान गनुा पने िएमा त्यस्तो अनुमततपर र्द्द गर्ी पुनः अनुमततपर जार्ी गना
सष्ट्रकनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जम पुनः अनुमततपर प्रातप्तका लातग अनुमततपर प्राप्त
व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले कार्ण खुलाई व्यवस्थापन तनकाय समि तनवेदन ददन
सक्नेछ ।
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(३) उपतनयम (२) बमोम्जम तनवेदन पर्े मा व्यवस्थापन तनकायले त्यस्तो
अनुमततपर र्द्द गर्ी पष्ट्रहले जुन प्रयोजनका लातग अनुमततपर जार्ी गरर्एको तथयो सोही
प्रयोजन र् बााँकी अवतिका लातग अको अनुमततपर जार्ी गना सक्नेछ।
(४) उपतनयम (१) बमोम्जम पुन: अनुमततपर जार्ी गदाा लाग्ने दस्तुर् अनुसूची१२ बमोम्जम हुनेछ ।

परर्च्छे द -३
प्रजातत दताा, नामसार्ी तथा स्वातमत्व हस्तान्तर्ण सभबन्िी व्यवस्था
१२.

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दतााका लातग तनवेदन पेश गने : (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा
(१) बमोम्जम कुनै व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले कुनै जीष्ट्रवत सङ्कटापन्न वन्यजन्तु अध्ययन,
अनुसन्िान, पर्ीिण, प्रम्शिण, प्रदशान, सं र्िण म्शिा, जैष्ट्रवक स्रोत सं र्िण, शैम्िक
प्रयोजन वा अन्य कुनै प्रयोजनका लातग र्ाखेको, प्रयोग गर्े को वा कुनै सङ्कटापन्न
वन्यजन्तु पालनपोषण गर्े को वा घर्पालुवा बनाई त्यसबाट लाि प्राप्त गर्े को िए यो
तनयमावली प्रार्भि िएको तमततले एक वषातिर त्यस्तो वन्यजन्तु दतााको लातग प्रयोजन
खुलाई अनुसूची-१३ बमोम्जमको ढााँचामा व्यवस्थापन तनकाय समि तनवेदन पेश गनुा
पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जमको तनवेदन सभबम्न्ित र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज कायाालय,
वन्यजन्तु आर्ि कायाालय, सं र्िण िेर कायाालय वा तडतिजन वन कायाालय माफात
ददन सष्ट्रकनेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोम्जम र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज कायाालय, वन्यजन्तु आर्ि कायाालय,
सं र्िण िेर कायाालय वा तडतिजन वन कायाालयमा प्राप्त िएको तनवेदन सभबम्न्ित
कायाालयले व्यवस्थापन तनकायमा पठाउनु पनेछ ।
(४) उपतनयम (१) बमोम्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा गना चाहने व्यम्ि, सं स्था
वा तनकायले दताा गना चाहे को वन्यजन्तुको स्रोतको ष्ट्रववर्ण सष्ट्रहत सं र्िण वा पालनपोषण
सभबन्िी योजना समेत पेश गनुा पनेछ ।
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१३.

वन्यजन्तु दताा गने : (१) तनयम १२ बमोम्जम वन्यजन्तु दतााको लातग पर्े को तनवेदन
उपर् जााँचबुझ गर्ी व्यवस्थापन तनकायले सभबम्न्ित व्यम्ि, सं स्था वा तनकायका नाममा
त्यस्तो सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा गना सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जम सभबम्न्ित व्यम्ि, सं स्था वा तनकायका नाममा
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा गनुा अम्घ व्यवस्थापन तनकायले वैज्ञातनक तनकायसाँग पर्ामशा
माग गना सक्नेछ ।
(३) यस तनयम बमोम्जम व्यवस्थापन तनकायले वन्यजन्तु दताा गदाा अनुसूची-१२
बमोम्जमको दस्तुर् तलर्ा सभबम्न्ित व्यम्ि, सं स्था वा तनकायलाई अनुसूची-१४ बमोम्जमको
दताा प्रमाणपर ददनु पनेछ ।
(४) कुनै एक व्यम्ि, सं स्था वा तनकायका नाममा एउटै तमततमा एक िन्दा बढी
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा गरर्एको िएमा सोको लातग एउटै प्रमाणपर ददन सष्ट्रकनेछ ।

१४.

वन्यजन्तुको संर्िण र् सुर्िा : (१) तनयम १३ बमोम्जम दताा गरर्एको सङ्कटापन्न
वन्यजन्तुको सं र्िणको दाष्ट्रयत्व सभबम्न्ित व्यम्ि, सं स्था वा तनकायमा तनष्ट्रहत र्हनेछ ।
(२) तनयम १३ बमोम्जम दताा गरर्एको वन्यजन्तु जुन प्रयोजनको लातग दताा
गरर्एको हो सोही प्रयोजनको लातग मार उपयोग गना सष्ट्रकनेछ ।
(३) तनयम १३ बमोम्जम दताा गरर्एको वन्यजन्तुको सं र्िण र् सुर्िाका लातग
सो तनयम को उपतनयम (१) बमोम्जमको व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले तनयम १२ को
उपतनयम (४) बमोम्जमको योजनाको पालना गनुा पनेछ ।
(४) तनयम १३ बमोम्जम दताा गरर्एको वन्यजन्तु कुनै कार्णले तबर्ामी पर्े मा वा
घार्ते िएमा तत्काल उपचार्को व्यवस्था गनुा पनेछ ।
(५) तनयम १३ बमोम्जम दताा गरर्एको वन्यजन्तुको सं र्िणका लातग गरर्एका
कायाहरुको बार्े मा सं म्िप्त प्रगतत प्रततवेदन तयार् गर्ी प्रत्येक वषा व्यवस्थापन तनकाय
समि पेश गनुा पनेछ ।
(६) तनयम १३ बमोम्जम दताा गरर्एको वन्यजन्तुको मृत्यु िएमा तत्काल
सभबम्न्ित र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज कायाालय, वन्यजन्तु आर्ि कायाालय, सं र्िण िेर कायाालय
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वा तडतिजन वन कायाालय समि जानकार्ी गर्ाई वन्यजन्तुको मृत शर्ीर् र् उपलब्ि
िएसभम सोको नमुना समेत सभबम्न्ित कायाालयलाई हस्तान्तर्ण गनुा पनेछ ।
तर् मनातसब कार्णले वन्यजन्तुको मृत शर्ीर् उपलब्ि निएको अवस्थामा
उपलब्ि िए सभमको नमुना हस्तान्तर्ण गनुा पनेछ ।
(७) उपतनयम (६) बमोम्जम हस्तान्तर्ण िएको वन्यजन्तुको मृत शर्ीर् वा सोको
नमुना सभबम्न्ित कायाालयले त्यस्तो वन्यजन्तु दताा गने व्यम्ि, सं स्था वा तनकाय र्
स्थानीय जन प्रतततनतिको र्ोहबर्मा मुच ुलका तयार् गर्ी पतछ प्रयोगमा लयाउन नतमलने
गर्ी जलाएर्, गाडेर् वा अन्य कुनै तरर्काले नष्ट गनुा पनेछ ।
(८) उपतनयम (७) बमोम्जम नष्ट गरर्एको वन्यजन्तु वा सोको नमुनाको ष्ट्रववर्ण
सभबम्न्ित कायाालयले व्यवस्थापन तनकाय समि पन्र ददनतिर पेश गनुा पनेछ ।
(९) उपतनयम (८) बमोम्जम प्राप्त िएको ष्ट्रववर्णको आिार्मा व्यवस्थापन
तनकायले तनयम १३ बमोम्जमको प्रमाणपर र्द्द गनेछ ।
(१०) तनयम १३ बमोम्जम दताा गरर्एको कार्णले मार ऐन तथा यस तनयमावली
बमोम्जम अनुमततपर नतलई त्यस्तो वन्यजन्तु तनकासी वा पैठार्ी गना वा व्यावसाष्ट्रयक
रुपमा उपयोग गना पार्ने छै न ।

१५.

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु जफत गने : (१) दे हायको अवस्थामा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु जफत
हुनेछ :(क)

तनयम १२ बमोम्जम तनिाारर्त समयतिर सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा
नगर्ी कुनै व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले आफूसाँग र्ाखेमा,

(ख)

जुन प्रयोजनका लातग सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा गर्े को हो सो प्रयोजन
ष्ट्रवपर्ीत उपयोग वा प्रयोग गर्े मा,

(ग)

व्यवस्थापन तनकायबाट अनुमततपर नतलई सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको दताा
प्रमाणपरको स्वातमत्व हस्तान्तर्ण गर्े मा,

(घ)

तनयम १३ बमोम्जम दताा गरर्एका वन्यजन्तुको पालनपोषण वा
सं र्िणको लातग तनयम १२ को उपतनयम (४) बमोम्जमको योजनाको
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व्यवस्था पालना नगर्ी वा त्यस्तो योजनामा उम्ललम्खत व्यवस्था
ष्ट्रवपर्ीत काया गर्ी वन्यजन्तुलार्ा हातन नोक्सानी पुर्याएमा ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जमको अवस्था ष्ट्रवद्यमान र्हे को कुर्ा जानकार्ी िएमा
व्यवस्थापन तनकायले तत्काल त्यस्तो कायामा र्ोक लगाई तनयम १२ को उपतनयम (४)
बमोम्जमको योजना बमोम्जम वन्यजन्तु सं र्िणको व्यवस्था तमलाउन तनदे शन ददन
सक्नेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोम्जम व्यवस्थापन तनकायले ददएको तनदे शन पालना
निएमा सो तनकायले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु जफत गना सक्नेछ ।
(४) यस तनयम बमोम्जम जफत गरर्एको वन्यजन्तुको सं र्िणको व्यवस्था
व्यवस्थापन तनकायले तमलाउनु पनेछ ।
(५) यस तनयम बमोम्जमको काम गदाा आवश्यक पने सुर्िा व्यवस्थाको लातग
व्यवस्थापन तनकायले सभबम्न्ित तनकायको सहयोग माग गना सक्नेछ र् व्यवस्थापन
तनकायलाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ि गर्ाउनु सभबम्न्ित तनकायको कताव्य हुनछ
े ।

१६. पैठार्ी गरर्एका वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना दताा : ऐन बमोम्जम पैठार्ी गरर्एका
वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना दताा गना चाहने व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले पैठार्ी
गर्े को पैंतीस ददनतिर ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा उम्ललम्खत कागजातको
अततरर्ि पैठार्ी गरर्एका वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुनाको व्यवस्थापनका लातग
सं म्िप्त योजना सष्ट्रहत व्यवस्थापन तनकायमा तनवेदन ददनु पनेछ ।

१७.

पैठार्ी दताा प्रमाणपर : (१) तनयम १६ बमोम्जम वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना
दतााको लातग तनवेदन पेश िएकोमा व्यवस्थापन तनकायले सो सभबन्िमा आवश्यक
जााँचबुझ गर्ी त्यस्तो वन्यजन्तु वा वनस्पतत दताा गना उपयुि दे खेमा पैठार्ी गरर्एका
वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना सभबम्न्ित व्यम्ि, सं स्था वा तनकायका नाममा
दताा गर्ी अनुसूची-१५ बमोम्जमको ढााँचामा प्रमाणपर ददनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जम पैठार्ी गरर्एका वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको
नमुना दताा गदाा अनुसूची-१२ बमोम्जमको दस्तुर् लाग्नेछ ।
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१८.

नसार्ी दताा गनुा पने : (१) दुलि
ा वनस्पततको तनयम्न्रत प्रजननका लातग नसार्ी स्थापना
गना चाहने व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले व्यवस्थापन तनकाय समि दे हायका कागजात
सं लग्न गर्ी नसार्ी दतााका लातग तनवेदन ददनु पनेछ:(क)

नसार्ीमा तनयम्न्रत प्रजनन गर्ी व्यवस्थापन गना प्रस्ताव गरर्एका दुलि
ा
वनस्पततको व्यवस्थापन योजना,

(ख)

नसार्ीलाई

सभबम्न्ित

सर्कार्ी

तनकायमा

समूह,

उद्यम,

उद्योग,

सहकार्ी सं स्था वा कभपनीको रुपमा दताा गर्े को प्रमाणपर ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जम पेश गरर्एको तनवेदन र् कागजात जााँचबुझ गदाा
व्यहोर्ा मनातसब लागेमा व्यवस्थापन तनकायले दुलि
ा वनस्पततको तनयम्न्रत प्रजनन र्
व्यवस्थापन गने नसार्ी दताा गर्ी अनुसूची-१६ बमोम्जमको ढााँचामा नसार्ी दताा प्रमाणपर
ददनु पनेछ ।

१९.

हक हस्तान्तर्ण वा नामसार्ी गना सक्ने : (१) तनयम १३ वा १७ बमोम्जम दताा
गरर्एका सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुनाको हक हस्तान्तर्ण वा
नामसार्ी गना चाहने व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले हक हस्तान्तर्ण वा नामसार्ी गनुा पने
कार्ण सष्ट्रहत व्यवस्थापन तनकाय समि तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जम हक हस्तान्तर्ण वा नामसार्ीको लातग तनवेदन पेश
गदाा दे हायका कागजात सं लग्न गनुा पनेछ:(क)

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना दतााको तनयम १३
वा १७ बमोम्जमको प्रमाणपर,

(ख)

व्यम्िको हकमा नागरर्कताको प्रतततलपी र् समूह, सं स्था, उद्योग वा
कभपनीको हकमा दताा प्रमाणपरको प्रतततलष्ट्रप ।

(३) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुनाको हक हस्तान्तर्ण वा
नामसार्ीको लातग उपतनयम (१) बमोम्जमको कुनै तनवेदन प्राप्त िएकोमा व्यवस्थापन
तनकायले

सो सभबन्िमा आवश्यक छानतबन गदाा व्यहोर्ा मनातसब लागेमा हक

हस्तान्तर्ण वा नामसार्ी गने तनणाय गना सक्नेछ ।
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(४) उपतनयम (३) बमोम्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुनाको
हक हस्तान्तर्ण गने तनणाय िएकोमा व्यवस्थापन तनकायले त्यस्तो व्यम्ि, सं स्था वा
तनकायलार्ा

अनुसूची-१७ बमोम्जमको ढााँचामा हक हस्तान्तर्ण वा नामसार्ीको प्रमाणपर

ददनु पनेछ ।

परर्च्छे द -४
व्यवस्थापन तनकाय र् वैज्ञातनक तनकायका अन्य काया
२०.

व्यवस्थापन तनकायका अन्य काया : ऐनको दफा १७ मा उम्ललम्खत कायाका अततरर्ि
व्यवस्थापन तनकायले दे हाय बमोम्जमका काया गना सक्नेछ :(क)

ऐन र् यस तनयमावली बमोम्जम वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुनाको
कार्ोबार्का ष्ट्रवषयमा अनलार्न दताा र् तनगर्ानी प्रष्ट्रक्रयाको ष्ट्रवकास गने,

(ख)

ु को व्यवस्थापन तनकायसाँग समन्वय,
महासम्न्िका पि र्हे का अन्य मुलक
सभपका र् आवश्यकता अनुसार् सहयोग आदान प्रदान गने ।

२१.

वैज्ञातनक तनकायका अन्य काया : ऐनको दफा १९ मा उम्ललम्खत कायाका अततरर्ि
वैज्ञातनक तनकायले दे हाय बमोम्जमका काया गना सक्नेछ :(क)

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पततको नमुना पष्ट्रहचान, ष्ट्रवश्लेषण र् अध्ययन
सभबन्िमा आवश्यक काया गने,

(ख)

आवश्यकता अनुसार् प्रयोगशालाहरुको स्थापना, व्यवस्थापन र् सञ्चालन
गने,

(ग)

ु को वैज्ञातनक तनकायसाँग समन्वय,
महासम्न्िका पि र्हे का अन्य मुलक
सभपका र् आवश्यकता अनुसार् सहयोग आदान प्रदान गने ।
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परर्च्छे द-५
ष्ट्रवष्ट्रवि
२२.

व्यवस्थापन योजना : व्यवस्थापन तनकायले सभबम्न्ित वैज्ञातनक तनकायसाँग पर्ामशा गर्ी
नेपालबाट तनकासी हुने वन्यजन्तु वा वनस्पततको परर्माण (कोटा) समेत तनिाार्ण गर्ी
व्यवस्थापन योजना तजुम
ा ा गनेछ ।

२३.

सङ्ख्या वा परर्माण तनिाार्ण गने :

(१) ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को

प्रयोजनको लातग व्यवस्थापन तनकायले उपहार् प्रदान गना सष्ट्रकने वनस्पतत वा सोको
ु को व्यवस्थापन
नमुनाको सङ्ख्या वा परर्माण तनिाार्ण गदाा उपहार् प्रदान गरर्ने मुलक
तनकायसाँग समन्वय गर्ी आवश्यकता र् औम्चत्यताका आिार्मा उपहार् स्वरुप प्रदान गना
सष्ट्रकने वनस्पतत वा सोको नमुनाको सङ्ख्या वा परर्माण तनिाार्ण गनुा पनेछ ।
(२) वन तथा वातावर्ण मन्रालयले उपहार् स्वरुप प्रदान गरर्एको सङ्कटापन्न
वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना सभबन्िी सं म्िप्त ष्ट्रववर्ण नेपाल र्ाजपरमा प्रकाशन
गनुा पनेछ ।

२४. दृश्यावलोकन वा प्रदशानी प्रयोजनका लातग लाग्ने शुलक : ऐनको दफा २९ को प्रयोजनको
लातग सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुनाको दृश्यावलोकन वा प्रदशानीमा
कुनै व्यम्ि, सं स्था वा तनकायले प्रवेश शुलक वा अवलोकन शुलकको रुपमा बढीमा एक
सय रुपैयााँसभम तलन सक्नेछ ।

२५.

वैज्ञातनक पर्ीिणका प्रयोगशाला : (१) ऐनको दफा ३० को उपदफा (७) को
प्रयोजनको लातग दे हाय बमोम्जमका प्रयोगशालाबाट वैज्ञातनक पर्ीिण गना गर्ाउन
सष्ट्रकनेछ :(क)

वनस्पतत ष्ट्रविाग अन्तगातको प्रयोगशाला,

(ख)

र्ाष्ट्रिय ष्ट्रवति ष्ट्रवज्ञान प्रयोगशाला,

(ग)

तरि ुवन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय अन्तगातको प्राकृततक ष्ट्रवज्ञान सङ्ग्रहालयको
प्रयोगशाला,

16

www.lawcommission.gov.np

(घ)

वन अनुसन्िान तथा प्रम्शिण केन्र मातहतको प्रयोगशाला,

(ङ)

नेपाल ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवति प्रज्ञा प्रततष्ठानको प्रयोगशाला,

(च)

र्ाष्ट्रिय प्रकृतत सं र्िण कोषको प्रयोगशाला ।

(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुर्ा ले म्खएको िए तापतन सो उपतनयम
बमोम्जमको प्रयोगशालाबाट पर्ीिण हुन नसक्ने िएमा वा अनुसन्िानको प्रिावकारर्ताको
लातग थप पर्ीिण गनुा पने िएमा व्यवस्थापन तनकायले स्वदे श वा ष्ट्रवदे श म्स्थत अन्य
प्रयोगशालाबाट समेत नमुना पर्ीिणको व्यवस्था तमलाउन सक्नेछ ।

२६.

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पततको यष्ट्रकन गने : कुनै वन्यजन्तु वा वनस्पतत सङ्कटापन्न
वन्यजन्तु वा

वनस्पतत

िए

निएको

सभबन्िमा

वैज्ञातनक

तनकायले

महासम्न्िको

आतिकारर्क वेबसार्टमा प्रकाम्शत अनुसूची-१, २ र् ३ मा र्हे को सूचीलाई आिार् मानी
यष्ट्रकन गना सक्नेछ ।

२७.

समन्वय सतमततको बैठक सभबन्िी कायाष्ट्रवति : (१) समन्वय सतमततको बैठक आवश्यकता
अनुसार् बस्नेछ ।
तर् त्यस्तो बैठक वषामा कभतीमा एक पटक बस्नु पनेछ ।
(२)

समन्वय

सतमततको

सं योजकको

पर्ामशामा

सदस्य-सम्चवले

बैठक

बोलाउनेछ।
(३) समन्वय सतमततको बैठकको अध्यिता सो सतमततको सं योजकले गनेछ र्
तनज उपम्स्थत निएमा बैठकमा उपम्स्थत सदस्यहरुले छानेको सदस्यले अध्यिता
गनेछ ।
(४) समन्वय सतमततको तनणाय बहुमतको आिार्मा हुनेछ र् मत बर्ाबर् िएमा
अध्यिता गने व्यम्िले तनणाायक मत ददनेछ ।
(५) समन्वय सतमततको बैठकका तनणाय अध्यि र् सदस्य-सम्चवले प्रमाम्णत गनुा
पनेछ ।
(६) समन्वय सतमततको बैठक सभबन्िी अन्य कायाष्ट्रवति सो सतमतत आफैंले
तनिाार्ण गर्े बमोम्जम हुनेछ ।
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२८.

वाष्ट्रषक
ा ष्ट्रववर्ण सावाजतनक गने : (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोम्जम
अतिलेख र्ाम्खएको ष्ट्रववर्ण प्रत्येक आतथाक वषा समाप्त िएको एक मष्ट्रहनातिर व्यवस्थापन
तनकाय र् वैज्ञातनक तनकायको वेबसार्टमा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोम्जमको ष्ट्रववर्णका आिार्मा मन्रालय वा मन्रालयले
तोकेको तनकायले महासम्न्िको सम्चवालयले तोकेको ढााँचामा वाष्ट्रषक
ा प्रततवेदन तयार् गनुा
पनेछ ।

२९.

कोष व्यवस्थापन : (१) कोषमा दे हाय बमोम्जमको र्कम र्हनेछ:(क)

नेपाल सर्कार्बाट प्राप्त अनुदान र्कम,

(ख)

स्वदे शी व्यम्ि वा सं स्थाबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त र्कम,

(ग)

ष्ट्रवदे शी व्यम्ि, सं स्था वा अन्तर्ााष्ट्रिय सं घ सं स्थाबाट अनुदान स्वरुप
प्राप्त र्कम,

(२) उपतनयम (१) को खण्ड (ग) बमोम्जमको र्कम प्राप्त गनुा अम्घ नेपाल
सर्कार्, अथा मन्रालयको सहमतत तलनु पनेछ ।
(३) कोषको नाममा प्राप्त हुने र्कम कुनै "क" वगाको वाम्णज्य बैङ्कमा खाता
खोली जभमा गरर्नेछ ।
(४) कोषको व्यवस्थापनको लातग दे हाय बमोम्जमको कोष व्यवस्थापन सतमतत
र्हनेछ :(क)

र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविागका
महातनदे शक

(ख)

-सं योजक

तरि ुवन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्राकृततक ष्ट्रवज्ञान सङ्ग्ग्रहालयको
प्रतततनति

-सदस्य

(ग)

वनस्पतत ष्ट्रविागको प्रतततनति

(घ)

वन्यजन्तु सं र्िण तथा तनकासी वा पैठार्ीमा सं लग्न, व्यम्ि,

-सदस्य

सं स्था वा तनकायबाट एक जना मष्ट्रहला सष्ट्रहत बढीमा दुर्ा
जना प्रतततनति

-सदस्य
18
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(ङ)

वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविागको प्रतततनति

-सदस्य-सम्चव

(५) कोष व्यवस्थापन सतमततको बैठक सभबन्िी कायाष्ट्रवति सो सतमतत आफैले
तनिाार्ण गर्े बमोम्जम हुनेछ ।
(६) कोषमा जभमा िएको र्कम ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) मा उलले ख
िए बमोम्जम सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पततको सं र्िण, सं वर्द्ान, अध्ययन तथा
अनुसन्िान प्रयोजनको लातग उपयोग गरर्नेछ ।
(७) कोषको प्रशासतनक तथा आतथाक व्यवस्थापनका लातग र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा
वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविागले आवश्यक कमाचार्ीको व्यवस्था गनेछ ।

३०.

अनुसूचीमा हेर्फेर् गना सक्ने : नेपाल सर्कार्ले नेपाल र्ाजपरमा सूचना प्रकाशन गर्ी
यस तनयमावलीको अनुसूचीमा आवश्यक हेर्फेर् गना सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
(तनयम ३ को उपतनयम (१) को खण्ड (क) साँग सभबम्न्ित)
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना तनकासी, पैठार्ी वा पुन: तनकासी अनुमततपरको
लातग ददर्ने तनवेदनको ढााँचा
श्री महातनदे शकज्यू,
वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग/र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग ।
ष्ट्रवषय : .................. अनुमततपर पाउाँ ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र्
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ बमोम्जम
दे हाय

बमोम्जमको

वन्यजन्तु/वनस्पतत/सोको

नमुना

तनकासी/पैठार्ी/पुन:

तनकासीको

अनुमततपरका लातग यो तनवेदन पेश गर्े को छु ÷छौँ ।
१. प्रयोजन : नमुना तनकासी/पैठार्ी/पुन: तनकासी
२. तनकासीकताा/पैठार्ीकतााको ष्ट्रववर्ण :
नाम :

ठे गाना :

दे श :

टे तलफोन नभबर् :

फ्याक्स नभबर्ः

र्मेल ठे गाना :

३. तनकासी/पैठार्ी/पुन: तनकासी गने वन्यजन्तु/वनस्पतत/सोको नमुनाको ष्ट्रववर्ण :
४. तनकासी वा पैठार्ी गने परर्माण :
५. तनकासी वा पैठार्ी गने तमतत अवति (अनुमातनत) :
६. तनकासी वा पैठार्ीको माध्यम : हवाई मागा÷स्थल मागा÷हुलाक वा एजेन्ट माफात÷साथमा
७. नमुना तनकासी हुने सािन :
८. नमुना तनकासी हुने िन्सार् नाका :
९. वन्यजन्तु, वनस्पतत वा नमुना प्रातप्तको स्रोत :
१०. तनकासी/पैठार्ीको उद्देश्य :
११. हकवाला वा प्रतततनति घोषणा गरर्एमा तनजको नाम, ठे गाना :
मैले प्राप्त गर्े का प्रजातत तथा नमुनाहरु प्रचतलत कानून बमोम्जम प्राप्त गर्े को हुाँ र् कान"न
बमोम्जम तनकासी/पैठार्ी गना तमलछ । अनुमतत प्राप्त गने सन्दिामा मातथ ले म्खएका सभपूण ा
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ष्ट्रववर्णहरु सााँचो छन् । झुट्टा ठहरर्एमा कानून बमोम्जम सहुाँला बुझाउाँला िनी सही छाप
गरर्ददएको छु ÷छौं।
तनवेदकको ष्ट्रववर्ण :
नाम,थर् :

ठे गाना :

तमतत :
दस्तखत :

सं स्थाको छाप (सं स्थाको हकमा मार):

सं लग्न कागजातहरु :
(क) वन्यजन्तु/वनस्पतत/सोको नमुना प्रचतलत कानून बमोम्जम प्राप्त गर्े को स्रोत खुलने
कागजातहरु ।
(ख) व्यम्िको हकमा नागरर्कताको प्रमाणपर वा पासपोटाको प्रतततलष्ट्रप, सं स्थाको हकमा सं स्था
दताा, नवीकर्ण र् कर् च ुिा समेतको ष्ट्रववर्ण खुलने कागजातहरु ।
(ग) व्यावसाष्ट्रयक योजना एवं अन्य आवश्यक ष्ट्रववर्णहरु ।
(घ) नसार्ी दताा प्रमाण पर (दुलि
ा वनस्पततको व्यावसाष्ट्रयक उद्देश्यका लातग मार) ।
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अनुसूची -२
(तनयम ३ को उपतनयम (१) को खण्ड (ख) र् (ङ) साँग सभबम्न्ित)
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा सोको नमुना र्ाख्न, प्रयोग गना, पालनपोषण गना, उत्पादन गना वा
ओसार्पसार् गना तथा दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा सोको नमुना तनयम्न्रत प्रजनन गना
अनुमततपरको लातग ददर्ने तनवेदनको ढााँचा
श्री महातनदे शकज्यू,
र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग ।

ष्ट्रवषय : .................. अनुमततपर पाउाँ ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र्
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ अनुसार्
दे हाय

बमोम्जमको

वन्यजन्तुको

नमुना

र्ाख्न/प्रयोग

गना/पालनपोषण

गना/उत्पादन

गना/

ओसार्पसार् गना/तनयम्न्रत प्रजनन गना अनुमततपरका लातग यो तनवेदन पेश गर्े को छु ÷छौं ।
१. प्रयोजन :
२. वन्यजन्तुको ष्ट्रववर्ण:
नाम :

वैज्ञातनक नाम :

सङ्ग्ख्या :

िाले :

पोथी :

अनुमातनत उमेर्:

३. वन्यजन्तु उपलब्िताको स्रोत:
स्थान :

सं स्था :

दे श :

४. वन्यजन्तु र्ाख्ने/पालन गने स्थानको ष्ट्रववर्ण :
५. वन्यजन्तु पालनको हकमा :
वन्यजन्तुको सङ्ग्ख्या (अनुमातनत) :

वन्यजन्तु र् मानवको सुर्िाको बन्दोबस्त ष्ट्रववर्ण :

६. वन्यजन्तुको प्रयोग गने िए सो सभबन्िी ष्ट्रववर्ण :
७. वन्यजन्तु उत्पादन/तनयम्न्रत प्रजननको हकमा सो सभबन्िी ष्ट्रववर्ण :
८. वन्यजन्तु ओसार्पसार् गने हकमा :
हाल वन्यजन्तु र्हेको ठाउाँ :

वन्यजन्तु लै जाने ठाउाँ :

ओसार्पसार् गना लाग्ने अनुमातनत अवति :

ओसार्पसार् गने सािन :
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मैले प्राप्त गर्े का वन्यजन्तु तथा नमुनाहरु प्रचतलत कानून बमोम्जम प्राप्त गर्े को हुाँ।मातथ
लेम्खएका सभपूणा ष्ट्रववर्णहरु सााँचो छन् । झुट्टा ठहरर्एमा कानून बमोम्जम सहुाँला बुझाउाँला िनी
सही छाप गरर्ददएको छु ।

तनवेदकको ष्ट्रववर्ण :
नाम,थर् :

ठे गाना :

तमतत :
दस्तखत :

सं स्थाको छाप (सं स्थाको हकमा मार):

सं लग्न कागजातहरु :
(क) वन्यजन्तु, वा सोको नमुना प्रचतलत कानून बमोम्जम प्राप्त गर्े को स्रोत खुलने कागजातहरु ।
(ख) व्यम्िको हकमा नागरर्कताको प्रमाणपर वा पासपोटाको प्रतततलष्ट्रप, सं स्थाको हकमा सं स्था
दताा, नवीकर्ण र् कर् च ुिा समेतको ष्ट्रववर्ण खुलने कागजातहरु ।
(ग) वन्यजन्तु सुर्िाको ष्ट्रववर्ण ।
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अनुसूची -३
(तनयम ३ को उपतनयम (१) को खण्ड (ग), (ङ) र् (च) साँग सभबम्न्ित)
सङ्कटापन्न वनस्पतत वा सोको नमुना र्ोप्न, हुकााउन, र्ाख्न, प्रयोग गना, उत्पादन गना, तबउको रुपमा
व्यापार् गना, ओसार्पसार् गना वा तनयम्न्रत प्रजनन गना अनुमततपरको लातग ददर्ने तनवेदनको ढााँचा
श्री महातनदे शकज्यू,
वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग ।
ष्ट्रवषय : .................. अनुमततपर पाउाँ ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र्
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ अनुसार्
दे हायको

वनस्पतत

र्ोप्न÷हुकााउन÷र्ाख्न÷प्रयोग

गना÷उत्पादन

गना÷तबउको

रुपमा

व्यापार्

गना÷ओसार्पसार् गना/तनयम्न्रत प्रजनन गना अनुमततपरका लातग यो तनवेदन पेश गर्े को छु ÷छौँ ।
१. वनस्पततको नाम :
२. वैज्ञातनक नाम :
३. महासम्न्िको अनुसूची : १÷२÷३
४. परर्माण :
५. र्ोप्ने/र्ाख्ने िेर/स्थान (तनजीमा िए जग्गािनी प्रमाण पुजाा समेत समावेश गनुा पने):
६. प्राकृततक वा वृिार्ोपण गर्ी हुकाार्एको िए सोको ष्ट्रववर्ण :
७. प्रातप्तको स्रोत : तनजी÷र्ाष्ट्रिय वन÷पैठार्ी गरर्एको
८. वनस्पतत प्रयोग गने िए सो सभबन्िी ष्ट्रववर्ण :
९. वनस्पतत उत्पादन/तबउको रुपमा व्यापार् गने हकमा सो सभबन्िी ष्ट्रववर्ण :

१०. वनस्पतत ओसार्पसार् गने हकमा :
हाल वनस्पतत र्ाम्खएको ठाउाँ :

वनस्पतत लै जाने ठाउाँ :

ओसार्पसार् गना लाग्ने अनुमातनत अवति :

ओसार्पसार् गने सािन :
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११. वनस्पतत वा सोको नमुना तनयम्न्रत प्रजनन गने हकमा सो सभबन्िी ष्ट्रववर्ण :
सं लग्न कागजातहरु :
१.

......

२.

......
तनवेदक
नाम, थर् :
दस्तखत :
ठे गाना :
तमतत :
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अनुसूची -४
(तनयम ३ को उपतनयम (१) को खण्ड (घ) साँग सभबम्न्ित)
दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना खरर्द तबक्री वा अध्ययन, अनुसन्िान, पर्ीिण,
तालीम, प्रदशानी, सं र्िण म्शिा, जैष्ट्रवक स्रोत संर्िण वा शैम्िक प्रयोजनमा उपयोग गना अनुमततपरको लातग
ददर्ने तनवेदनको ढााँचा

श्री महातनदे शकज्यू,
र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग/वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग।
ष्ट्रवषय : .................. अनुमततपर पाउाँ ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र् सङ्कटापन्न

वन्यजन्तु तथा

वनस्पततको

वन्यजन्तु/वनस्पतत/सोको

अन्तर्ााष्ट्रिय

नमुना

खरर्द

व्यापार्

तनयन्रण

तनयमावली, २०७६

अनुसार्

दे हायका

तबक्री/अध्ययन/अनुसन्िान/पर्ीिण/तालीम/प्रदशानी/सं र्िण

म्शिा/जैष्ट्रवक स्रोत सं र्िण/शैम्िक प्रयोजनमा उपयोग गना अनुमततपरको लातग यो तनवेदन पेश गर्े को
छु /छौं।

१. वन्यजन्तु/वनस्पततको ष्ट्रववर्ण:
नाम :

वैज्ञातनक नाम :

२. परर्माण :
३. प्रातप्तको स्रोत :
४. प्रयोजन :
५. वनस्पतत अध्ययन/अनुसन्िान/पर्ीिण/तालीम/प्रदशानी/सं र्िण म्शिा/जैष्ट्रवक स्रोत सं र्िण/शैम्िक
प्रयोजनमा उपयोग गने हकमा सो वनस्पतत र्ाख्ने स्थानको ष्ट्रववर्ण :
६. वन्यजन्तु अध्ययन/अनुसन्िान/पर्ीिण/तालीम/प्रदशानी/सं र्िण म्शिा/जैष्ट्रवक स्रोत सं र्िण/शैम्िक
प्रयोजनमा उपयोग गने हकमा :
वन्यजन्तुको सङ्ग्ख्या (अनुमातनत) : वन्यजन्तु र् मानवको सुर्िाको बन्दोबस्त ष्ट्रववर्ण :
७. वन्यजन्तु/वनस्पतत खरर्द तबक्रीको हकमा :
तबक्रेताको व्यम्िगत ष्ट्रववर्ण :
क्रेताको व्यम्िगत ष्ट्रववर्ण :
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परर्माण (अनुमातनत) :
सं लग्न कागजातहरु :
१.

......

२.

.....

तनवेदक
नाम, थर् :
दस्तखत :
ठे गाना :
तमतत :
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अनुसूची -५

(तनयम ३ को उपतनयम (२) साँग सभबम्न्ित)
व्यवसाष्ट्रयक योजनाको ढााँचा
कायाकार्ी सार्ांश :
१. परर्चय
(क) व्यम्ि, सं स्था वा तनकायको ष्ट्रववर्ण:
(ख) पालन/प्रजनन गरर्ने प्रजाततको सं म्िप्त ष्ट्रववर्ण:
(ग) तबउ प्राणीको स्रोत :
(घ) िेर :
(ङ) पारर्म्स्थततकीय ष्ट्रववर्ण :
(च) उद्देश्यहरू :
(छ) पालन/प्रजननका कानूनी आिार् :
२. प्रजाततको अवस्था
(क) ष्ट्रवष्ट्रविता र् ष्ट्रवतर्ण :
(ख) पुनरुत्पादन तथा वृष्ट्रर्द् :
(ग) जनघनत्व र् जनसङ्ग्ख्याको स्वरूप :
(घ) वाष्ट्रषक
ा जनसङ्ग्ख्या वृष्ट्रर्द् :
३. प्रजातत तथा स्रोतको व्यवस्थापन
(क) व्यवस्थापन ष्ट्रवति :
(ख) पूवाािार्को अवस्था :
(ग) व्यवस्थापन िमता :
(घ) समय तातलका :
४. आतथाक योजना :
५. अनुसन्िान तथा बजार् व्यवस्थापन :
६. जोम्खम न्यूनीकर्ण
(क) जोम्खम पष्ट्रहचान :
(ख) जोम्खम न्यूनीकर्ण :
७. अनुगमन तथा अतिलेख व्यवस्थापन
(क) अनुगमन गने तनकाय :
(ख) अतिले ख र्ाख्ने व्यवस्था :
(ग) प्रततवेदन पेश गने व्यवस्था :
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अनुसूची- ६
(तनयम ७ को उपतनयम (१) साँग सभबम्न्ित)
वैज्ञातनक तनकायले व्यवस्थापन तनकायलाई उपलब्ि गर्ाउने पर्ामशाको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
ु न ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय
वन तथा वातावर्ण मन्रालय / तरिव
वनस्पतत ष्ट्रविाग / प्राकृततक ष्ट्रवज्ञान सङ्ग्ग्रहालय
तमततः.....................
श्री वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग/र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग ।
ष्ट्रवषय: पर्ामशा ददर्एको ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र्
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ाष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को
अिीनमा र्ही

दे हायको प्रजातत वा सोको नमुनाको कार्ोबार् गना तसफारर्स सष्ट्रहतको पर्ामशा

ददर्एको छ ।
१. कार्ोबार् गने प्रजाततः
२. प्रजाततको जनसाम्ङ्ग्ख्यक ष्ट्रववर्ण :
३. प्रजाततको फैलावट (तडष्ट्रिव्य'सन) :
४. प्रजातत उपलव्िताको जनसाम्ङ्ग्ख्यक प्रवृम्ि (पोपुलेशन ट्रेण्ड) :
५. दीगो सङ्कलन तथा उपयोग :
६. अन्य जैष्ट्रवक तथा पारर्म्स्थततकीय प्रिाव पाने तत्वहरु :
७. व्यापार् सभबन्िी जानकार्ी (ट्रेड र्न्फोमे सन) :
८. अन्य केही िए :
९. वैज्ञातनक तनकायको यष्ट्रकन र्ाय :
वैज्ञातनक तनकायको प्रमुख :
नाम, थर् :
पद :
दस्तखत :
तमतत :
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अनुसूची -७
(तनयम ८ को उपतनयम (१) को खण्ड (क) साँग सभबम्न्ित)
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुनाको तनकासी, पैठार्ी वा पुन: तनकासी
अनुमततपरको ढााँचा

CONVENTION ON
INTERNATIONAL
TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD
FAUNA AND FLORA
3. Importer (name, address):

5. Special Conditions
If for the live animal, this permit or
certificate is valid only if the transport
conditions comply with the IATA Live
animals Regulations, if for the live plants,
with the IATA perishable cargo
Regulations, or, in the case of Non air
transport, with the CITES Guidelines for
the Non- Air Transport of Live Wild
Animals and Plants
5a. Purpose of
transaction:
7/8. Scientific
Name (genus and
species) and
common name of
animal or plant
7/8.
12. Country
A. of origin *
Permit no
Date

PERMIT/CERTIFICATE
Original
NO.
2. Valid Until
 EXPORT
20...../....../......
 RE-EXPORT
(yyyy/mm/dd)
 IMPORT
 OTHER
4. Exporter/Re-exporter ((name, address, country) :

Signature of the applicant
6. Name, Address, National Seal/Stamp and
Country of Management Authority

5b. Security stamp no.
9.Description of
specimens, including
identifying marks or
Numbers (Age/ sex if
live)

10. Appendix no. and
source

11.Quantity 11a.
(Including Total
unit)
Exported/
Quota

9

10

11

12 a. Country of last Certificate no.
Date
re-export
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7/8.
12. Country
of origin*
B.
Permit no.
Date
7/8.

9
10
12a.Country of last Certificate no.
Date
re-export

9

11
11a.
12b. No. of the operation**
or date of acquisition***

10

11

11a.

12. Country
of origin*
C.
Permit no.
Date

12a.Country of last Certificate no.
Date
re-export

12b. No. of the operation**
or date of acquisition***

7/8.
12. Country
of origin*
D.
Permit no.
Date

9
10
12a.Country of last Certificate no.
Date
re-export

11
11a.
12b. No. of the operation**
or date of acquisition***

* Country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity of artificially
propagated (Only in case of re-export)
** Only for specimens of Appendix-I species bred in captivity or artificially propagated for
commercial purposes
*** For pre-convention specimens
13.This Permit/Certificate is issued by :
.................................
............................
………...........................................................
Place
Date
Security stamp, Signature and official Seal
14. Export endorsement:
15. Bill of Lading/Air waybill number
Block Quantity
.....................
...............
........................................
Port of Export
Date
title

.................
Signature

Official stamp and

CITES PERMIT/ CERTIFICATE No.
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अनुसूची-८
(तनयम ८ को उपतनयम (१) को खण्ड (ख) र् (ङ) साँग सभबम्न्ित )
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु पालनपोषण गना वा सोको नमुना र्ाख्न, प्रयोग गना, उत्पादन गना, ओसार्पसार्
गना वा तनयम्न्रत प्रजनन गना ददर्ने अनुमततपरको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
वन तथा वातावर्ण मन्रालय
र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग
श्री ..............................
............................
ष्ट्रवषय: अनुमततपर ददर्एको ।
तपाईले

यस

कायाालयमा

......................................................

अनुमततपरको

लातग ददएको तनवेदन उपर् कार्बाही हुाँदा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय

व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र् सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार्
तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को अिीनमा र्ही दे हायको शताहरुको पालना हुने गर्ी दे हायको
वन्यजन्तु ...................................... गना यो अनुमततपर ददर्एको छ ।
१. वन्यजन्तुको ष्ट्रववर्ण :
नाम :

वैज्ञातनक नाम :

सङ्ग्ख्या :

िाले :

पोथी :

अनुमातनत उमेर्:

२. वन्यजन्तु ओसार्पसार्को हकमा :
हाल वन्यजन्तु र्हेको ठाउाँ :

वन्यजन्तु लै जाने ठाउाँ :

ओसार्पसार् गनुा पने अवति :

ओसार्पसार् गने सािन :

३. अनुमततपर बहाल र्हने अवति :
शताहरु :
१. .............
२. .............

अनुमततपर ददने अतिकृतको :

३. .............
नाम, थर् :
दजाा :
दस्तखत :
तमतत :
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अनुसूची-९
(तनयम ८ को उपतनयम (१) को खण्ड (ग), (ङ) र् (च) साँग सभबम्न्ित)
सङ्कटापन्न वनस्पतत र्ोप्न, हुकााउन वा सोको नमुना र्ाख्न, प्रयोग गना, उत्पादन गना, तबउको रुपमा
व्यापार् गना वा तनयम्न्रत प्रजनन गना ददर्ने अनुमततपरको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
वन तथा वातावर्ण मन्रालय
वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग
श्री ..............................
............................
ष्ट्रवषय: अनुमततपर ददर्एको ।
तपाईले

यस

कायाालयमा

......................................................

अनुमततपरको

लातग ददएको तनवेदन उपर् कार्बाही हुाँदा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय
व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र् सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार्
तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को अिीनमा र्ही दे हायको शताहरुको पालना हुने गर्ी दे हायको
वनस्पतत ...................................... गना यो अनुमततपर ददर्एको छ ।
वनस्पततको ष्ट्रववर्ण :
अनुमततपर बहाल र्हने अवति :
शताहरु :
१. .............
२. .............
३. .............
अनुमततपर ददने अतिकृतको :
नाम, थर् :
दजाा :
दस्तखत :
तमतत :
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अनुसूची-१०
(तनयम ८ को उपतनयम (१) को खण्ड (ग) साँग सभबम्न्ित)
सङ्कटापन्न वनस्पतत वा सोको नमुना ओसार्पसार् गना ददर्ने अनुमततपरको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
वन तथा वातावर्ण मन्रालय
वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग
श्री .............................
...............
ष्ट्रवषय: अनुमततपर ददर्एको ।

तपाईले यस कायाालयमा तमतत ...................मा ददएको तनवेदन उपर् कार्बाही हुाँदा दे हाय

बमोम्जमको वनस्पतत तथा सोको नमुना ..... ददनतिर ................ स्थानबाट ............. स्थानसभम

उठाई लै जाने गर्ी यो अनुमततपर ददर्एको छ ।बाटोमा पने वन चेकपोष्टहरुबाट अतनवाया रुपमा दर्पीठ
गर्ाई लै जानु होला ।

वनस्पततको ष्ट्रववर्ण
क्र.स.

वनस्पतत तथा

वैज्ञातनक

नमुनाको नाम

नाम

परर्माण

एकार्

दर्

कुल

तनजी ÷

र्कम

र्ाष्ट्रिय

वृिार्ोपण गर्ी

वन

हुकाार्एको

प्रयोजन

प्राकृततक

वा

कैष्ट्रफयत

अनुमततपर ददने अतिकृतको
नाम, थर् :
दजाा :
दस्तखत :
तमतत :
बोिाथा÷कायााथा :
१. श्री तडतिजन वन कायाालय, ............................।
२. श्री वनस्पतत ष्ट्रविाग, थापाथली, काठमाडौं ।
३. श्री ................. प्रदे श वन तनदे शनालय, ............................।
४. श्री................. , सब-तडतिजन वन कायाालय÷पोष्ट................... ।
५. श्री........................कायाालय, आतथाक प्रशासन शाखा ।
नोट : अनुमततपरको जानकार्ी सोही ददन ष्ट्रवद्युतीय वा अन्य तछटो सािनबाट सभबम्न्ित व्यवस्थापन
तनकाय तथा वैज्ञातनक तनकायमा पठाउनु पनेछ ।
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अनुसूची-११

(तनयम ८ को उपतनयम (१) को खण्ड (घ) साँग सभबम्न्ित )
दुलि
ा वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना खरर्द तबक्री गना वा अध्ययन,
अनुसन्िान, पर्ीिण, तालीम, प्रदशानी, सं र्िण म्शिा, जैष्ट्रवक स्रोत सं र्िण वा शैम्िक प्रयोजनमा
उपयोग गना ददर्ने अनुमततपरको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
वन तथा वातावर्ण मन्रालय
र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग/वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग
श्री ..............................
............................
ष्ट्रवषय: अनुमततपर ददर्एको ।
तपाईले

यस

कायाालयमा

......................................................

अनुमततपरको

लातग ददएको तनवेदन उपर् कार्बाही हुाँदा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय

व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र् सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार्
तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को अिीनमा र्ही दे हायको शताहरुको पालना हुने गर्ी दे हायको
वन्यजन्तु/वनस्पतत/सोको नमुना

...................................... गना यो अनुमततपर ददर्एको

छ।
१. वन्यजन्तु/वनस्पततको ष्ट्रववर्ण :
नाम :

वैज्ञातनक नाम :

वन्यजन्तु/वनस्पततको सङ्ख्या :
२. वन्यजन्तु/वनस्पतत खरर्द तबक्रीको हकमा :
हाल वन्यजन्तु/वनस्पतत र्हेको ठाउाँ :

वन्यजन्तु/वनस्पतत लै जाने ठाउाँ :

ओसार्पसार् गने सािन :
३. अनुमततपर बहाल र्हने अवति :
शताहरु :
१. .............
२. .............
३. .............

अनुमततपर ददने अतिकृतको :
नाम, थर् :
दजाा :
दस्तखत :
तमतत :
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अनुसूची-१२
(तनयम ९ को उपतनयम (१), तनयम ११ को उपतनयम (४), तनयम १३ को उपतनयम (३) र्
तनयम १७ को उपतनयम (२) साँग सभबम्न्ित)
अनुमततपर तथा प्रमाणपरका लातग तलर्ने दस्तुर्
अनुमततपर/प्रमाणपर दताा शुलक

वन्यजन्तु वा सोको

वनस्पतत वा सोको

नमुनाको लातग

नमुनाको लातग

(रुपैयााँमा)

(रुपैयााँमा)

तनकासी/पुन: तनकासी अनुमततपर

२,०००।-

१,०००।-

पैठार्ी अनुमततपर

५,०००।-

२,०००।-

तनकासी/पुन: तनकासी/पैठार्ी अनुमततपर पुन:

१,०००।-

१,०००।-

तलनु पर्े मा (हर्ाएमा, च्याततएमा वा नष्ट िएमा)
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा प्रमाणपर

२,०००।-

पैठार्ी गरर्एका वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा

५००।-

सोको नमुना दताा प्रमाणपर
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अनुसूची -१३
(तनयम १२ को उपतनयम (१) साँग सभबम्न्ित)
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दतााका लातग ददर्ने तनवेदनको ढााँचा
श्री महातनदे शकज्यू,
र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग,
माफात
तडतिजन वन कायाालय/सं र्िण िेर कायाालय
..................................................
ष्ट्रवषय : सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा गर्ी पाउाँ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र्
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को
अिीनमा र्ही आफूसाँग र्हेको दे हायको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दतााको लातग यो तनवेदन पेश गर्े को
छु ।
१. प्रजाततको ष्ट्रववर्ण :
नाम :

वैज्ञातनक नाम :

िाले/पोथी :

अनुमातनत उमेर्:

सङ्ग्ख्या :

२. सङ्ख्या/परर्माण :
३. वन्यजन्तु र्ाम्खएको स्थान :
४. स्रोतको ष्ट्रववर्ण :
५. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा गना चाहेको प्रयोजन :
६. अन्य थप ष्ट्रववर्ण :
तनवेदक
नाम, थर् :
दस्तखत :
ठे गाना :
तमतत :
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अनुसूची-१४
(तनयम १३ को उपतनयम (३) साँग सभबम्न्ित)
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा प्रमाणपरको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
वन तथा वातावर्ण मन्रालय
र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग
श्री .............................
.............................
प्रमाणपर
तपाईले यस तनकायमा पेश गनुा िएको तनवेदन उपर् कार्बाही हुाँदा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु
तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र् सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा
वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को अिीनमा र्ही दे हायको
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दताा प्रमाणपर ददर्एको छ।
वन्यजन्तु सभबन्िी ष्ट्रववर्ण :
१. प्रजाततको ष्ट्रववर्ण :
नाम :

वैज्ञातनक नाम :

सङ्ग्ख्या :

िाले/पोथी :

अनुमातनत उमेर्:

२. सङ्ख्या/परर्माण :
३. वन्यजन्तु र्ाम्खएको स्थान:
४. स्रोतको ष्ट्रववर्ण :
५. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दतााको प्रयोजन :
प्रमाणपर ददने अतिकृतको :
नाम, थर् :
दजाा :
दस्तखत :
तमतत :
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अनुसूची-१५
(तनयम १७ को उपतनयम (१) साँग सभबम्न्ित)
पैठार्ी गरर्एका वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुना दताा प्रमाणपरको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
वन तथा वातावर्ण मन्रालय
वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग/र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग
श्री .............................
.............................
प्रमाणपर
तपाईले यस तनकायमा पेश गनुा िएको तनवेदन उपर् कार्बाही हुाँदा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु
तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र् सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा
वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को अिीनमा दे हायका शताहरु
कायाान्वयन हुने गर्ी पैठार्ी गरर्एका वन्यजन्तु/वनस्पतत/सोको नमुनाको दताा प्रमाणपर ददर्एको
छ ।
वन्यजन्तु/वनस्पतत/सोको नमुना सभबन्िी ष्ट्रववर्ण :
१. पैठार्ी गरर्एको वन्यजन्तु/वनस्पतत/सोको नमुना :
२. सङ्ग्ख्या/परर्माण :
३. प्रजातीको नाम :

वैज्ञातनक नाम :

ु :
४. उत्पततको मुलक
ु को तनकासी प्रमाण परको नभबर् :
५. सभबम्न्ित मुलक
६. प्रयोजन :
प्रमाणपर ददने अतिकृतको :
नाम, थर् :
दजाा :
दस्तखत :
तमतत :
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अनुसूची -१६
(तनयम १८ को उपतनयम (२) साँग सभबम्न्ित)
नसार्ी दताा प्रमाणपरको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
वन तथा वातावर्ण मन्रालय
वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग
श्री .............................
.............................
नसार्ी दताा प्रमाणपर
तपाईले यस तनकायमा पेश गनुा िएको दुलि
ा वनस्पततको नसार्ी दताा तनवेदन उपर्
कार्बाही हुाँदा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र्
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को
अिीनमा दे हायका शताहरु कायाान्वयन हुने गर्ी यो नसार्ी दताा प्रमाणपर ददर्एको छ ।
१. नसार्ी सञ्चालकको नाम, ठे गाना :
२. नसार्ी स्थापना िएको तमतत :
३. पुनउात्पादन ष्ट्रवति :
४. नसार्ीमा उत्पादन हुने वनस्पततको प्रजातत :
५. माउ वनस्पतत उत्पतत सभबन्िी स्रोत खुलने कानूनी कागजात :
६. िष्ट्रवष्यमा तनकासी गरर्ने वनस्पतत तथा सोको नमुनाको अनुमातनत परर्माण :

प्रमाणपर ददने अतिकृतको :
नाम, थर् :
दजाा :
दस्तखत :
तमतत :
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अनुसूची-१७
(तनयम १९ को उपतनयम (४) साँग सभबम्न्ित)
हक हस्तान्तर्ण वा नामसार्ीको प्रमाणपरको ढााँचा
नेपाल सर्कार्
वन तथा वातावर्ण मन्रालय
वन तथा िू-सं र्िण ष्ट्रविाग/र्ाष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं र्िण ष्ट्रविाग
श्री .............................
.............................
हक हस्तान्तर्ण वा नामसार्ीको प्रमाणपर
तपाईले यस तनकायमा पेश गनुा िएको ................................. सभबन्िी तनवेदन उपर्
कार्बाही हुाँदा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण ऐन, २०७३ र्
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पततको अन्तर्ााष्ट्रिय व्यापार् तनयन्रण तनयमावली, २०७६ को
अिीनमा दे हायका शताहरु कायाान्वयन हुने गर्ी यो ........................प्रमाणपर ददर्एको छ ।
१. साष्ट्रवकको हक कायम र्हेको व्यम्ि सं स्था वा तनकायको नाम, ठे गाना :
२. नामसार्ी वा हक हस्तान्तर्ण िएको व्यम्ि सं स्था वा तनकायको नाम, ठे गाना :
३. नामसार्ी वा हक हस्तान्तर्णको कार्ण :
४. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतत वा सोको नमुनाको ष्ट्रववर्ण :
प्रजाततको नेपाली नाम :

अङ्ग्ग्रेजी नाम :

स्थानीय नाम :

वैज्ञातनक नाम :

नमुना िए नमुनाको ष्ट्रकतसम :

प्रातप्तको स्रोतः

सङ्ख्या÷परर्माण :

ु :
उत्पम्िको म'लक

पैठार्ी गर्े को िए तनकासी अनुमततपरको ष्ट्रववर्ण :
अन्य थप ष्ट्रववर्ण :
प्रमाणपर ददने अतिकृतको :
नाम, थर् :
दजाा :
दस्तखत :
तमतत :
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