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वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोत सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ववधेमक
प्रस्तावना: वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोतको सॊ य ऺण, अन्वे ष ण, ऩवहचान, अतबरे खीकयण,

अध्ममन अनुस न्धान, प्रभाणीकयण य ददगो उऩमोग गने सम्फन्धभा कानुनी व्मवस्था गनन
वाञ्छनीम बएकोरे ,
सॊ घीम सॊ स दरे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायम्म्बक
१. सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “वनस्ऩतत ऐन, २०७९” यहे को छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।
२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,(क)

“जडीफुटी”

बन्नारे

औषधीजन्म

गुण

बएको

वनस्ऩतत

वा

वनस्ऩततको कुनै बाग, जया, काण्ड, डाॉठ, हाॉगा, ऩात, पूर, पर,
फीउ, फोक्रा, टु क्रा वा मस्तै अन्म कुनै ऩदाथन सम्झनु ऩछन।

(ख)

“तोवकएको” वा “तोवकए फभोम्जभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको
तनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोम्जभ सम्झनु ऩछन ।

(ग)

“नेऩार

फ्रोया”

बन्नारे

नेऩारभा

ऩाइने

वनस्ऩतत

प्रजाततको

वैऻातनक ऩवहचान सवहतको प्रकाम्ित ववस्तृत अतबरे ख सम्झनु
ऩछन।
(घ)

"ऩयम्ऩयागत

ऻान"

बन्नारे

वनस्ऩतत

स्रोत

तथा

आनुवाॊम्िक

स्रोतको सॊ यऺण एवॊ उऩमोगको फाये भा वैद्य, आम्ची रगामतका
आददवासी

जनजातत,

स्थानीम

व्मम्ि

वा

सभुदामभा

ऩयाऩूवक
न ारदे म्ख तनवहत ऻान, सीऩ, खोज, प्रववतध य अभ्मास
सम्झनु ऩछन।
(ङ)

“प्रभाणीकयण" बन्नारे प्रमोगिाराफाट वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत
स्रोतको वैऻातनक ऩयीऺण तथा ववश्लेषण गयी सोको प्राववतधक
प्रततवेदन ददने प्रवक्रमा सम्झनु ऩछन।

(च)

“प्रभुख” बन्नारे ववबाग भातहतका वनस्ऩतत उद्यान वा वनस्ऩतत
अनुसन्धान केन्र वा वनस्ऩतत सॊ यऺण ऺेत्रको सॊ यऺण तथा

व्मवस्थाऩनको रातग नेऩार सयकायफाट तनमुि व्मम्ि सम्झनु
ऩछन।
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(छ)

“प्रमोगिारा” बन्नारे वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोतको अध्ममन
अनुसन्धान, ऩवहचान, सॊ यऺण, ऩयीऺण, प्रभाणीकयण वा प्रववतध
ववकास, गने उद्देश्मरे स्थाऩना गरयएका प्रमोगिारा सम्झनु ऩछन।

(ज)

“भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार सयकायको वन तथा वातावयण भन्त्रारम
सम्झनु ऩछन।

(झ)

“यै थाने (इन्डे तभक) वनस्ऩतत” बन्नारे प्राकृततक रूऩभा नेऩारको
बौगोतरक तसभानातबत्र भात्र ऩाइने वनस्ऩतत प्रजातत सम्झनु ऩछन।

(ञ)

“वनस्ऩतत” बन्नारे हरयतकण बएका वा नबएका रुख, झाडी,
फुट्यान, झायऩात, रहया तथा उन्मू का ववतबन्न प्रजातत सम्झनु ऩछन

य सो िब्दरे रे उ, काई, ढु सी, झ्माउ, च्माउ वा मस्तै प्रकायका
अन्म पूर पुल्ने वा नपुल्ने वनस्ऩतत सभेतराई जनाउनेछ।
(ट)

“वनस्ऩतत उद्यान” बन्नारे वनस्ऩततको स्व-स्थानीम य ऩय-स्थानीम
सॊ यऺण, अध्ममन, अनुसन्धान य वातावयणीम सेवाका साथै सॊ यऺण
म्िऺा प्रदान गने उद्देश्मरे नेऩार सयकायरे स्थाऩना गये को उद्यान
सम्झनु ऩछन ।

(ठ)

“वनस्ऩतत

तनयीऺक”

बन्नारे

दपा

१३

फभोम्जभ

तोवकएको

अतधकायी सम्झनु ऩछन।
(ड)

“वनस्ऩतत ऩवहचान” बन्नारे वनस्ऩततको आकाय, प्रकाय, बाग,
आददको

नाऩजाॉच,

यासामतनक

ऩयीऺण,

कोषीम

अध्ममन,

आनुवाॊम्िक अध्ममन वा अन्म वैऻातनक ऩद्धततद्वाया वनस्ऩततको
ऩवहचान वा नाभाकयण गने कामन सम्झनु ऩछन।
(ढ)

“वनस्ऩतत स्रोत” बन्नारे जीववत वा भृत अवस्थाभा यहे का वनस्ऩतत
ॉ ा, फोक्रा, जया, ऩात, काण्ड, पूर, पर
वा वनस्ऩततका हाॉगा ववग
वा कुनै बाग, अॊि, फीउ, धुरो, सायतत्व, अनुवॊि वा अनुवॊि
ऩरयवततनत वनस्ऩततसभेत सम्झनु ऩछन।

(ण)

“वाह्य तभचाहा प्रजातत” बन्नारे अन्म दे िभा उत्ऩम्ि बई ववतबन्न
भाध्मभफाट नेऩार प्रवेि गयी प्राकृततक रुऩभा पैतरएय वातावयण,
जैववक ववववधता वा भानव स्वास््मभा प्रततकुर असय गने

वा

ऩानन सक्ने वनस्ऩतत प्रजातत सम्झनु ऩछन।
(त)

“ववबाग” बन्नारे वनस्ऩतत ववबाग सम्झनु ऩछन।

(थ)

“हवेरयमभ” बन्नारे वैऻातनक व्मवस्थाऩनका साथ हवेरयमभ नभुना
याम्खएको सॊ ग्रहारम सम्झनु ऩछन।
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(द)

“हवेरयमभ नभुना” बन्नारे वैऻातनक ऩद्धतत अनुसाय वनस्ऩततको
सङ्करन य ऩवहचान गयी हवेरयमभभा सॊ यऺण गयी याम्खएको भृत
नभुना सम्झनु ऩछन।
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ऩरयच्छे द-२
वनस्ऩतत सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्था

३.

वनस्ऩतत उद्यान सम्फन्धी व्मवस्था् (१) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना
प्रकािन गयी वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोतको

सॊ यऺण गनन वनस्ऩतत उद्यानको स्थाऩना

गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको वनस्ऩतत उद्यानको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन
ववबागरे स्वीकृत गये को व्मवस्थाऩन मोजना फभोम्जभ हुनेछ।
(३) वनस्ऩतत उद्यान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भाऩदण्ड य अन्म
व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

४.

वनस्ऩतत उद्यानभा तनषेतधत कामनहरू् (१) कुनै ऩतन व्मम्ि वा सॊ स्थारे वनस्ऩतत उद्यानभा
दे हामका कामनहरू गनन वा गयाउन हुदैन:(क)

प्रवेि ऩत्र नतरई वा अनुभतत ववना प्रवेि गनन,

(ख)वनस्ऩतत तथा वनस्ऩततका कुनै बागराई सङ्करन गनन, काट्न, बाॉच्न, उखेल्न,
चोयी गनन वा कुनै ऩतन प्रकायरे हानी नोक्सानी ऩुर्माउन
(ग)

वनस्ऩतत उद्यानभा यहेका बौततक सॊ यचनाभा हातन नोक्सानी ऩुर्माउन,

(घ)

सूचनाऩाटी, भागन सङ्केत य ववरुवाभा गरयएको रे वरराई उखेल्न, फगानन वा
कुनै ऩतन प्रकायरे हानी नोक्सानी ऩुर्माउन,

(ङ)

घयऩारुवा ऩिुऩॊऺी रै जान वा चयीचयाउ गयाउन,

(च)

जथाबावी पोहोय भैरा फ्माॉक्न,

(छ)

धुम्रऩान, भद्यऩान तथा अभमानददत वक्रमाकराऩ

(ज)

गनन,

वनस्ऩतत उद्यानरे उऩबोग गयी यहे का ऩानीको स्रोत वा भुहान थुनछे क गनन
वा प्रदुवषत गनन,

(झ)

आगो रगाउन वा आगरागी हुन जाने कुनै कामन गनन,

(ञ)

वनस्ऩतत उद्यानको तसभानाम्चन्र उखेल्ने, साने, पेने, भेट्ने वा तफगानन,

(ट)

वन्मजन्तुराई हानी नोक्सानी गनन वा म्िकाय गनन

(ठ)

तोवकए फभोम्जभका अन्म तनषेतधत कामन गनन।
(२) उऩदपा (१) खण्ड (क) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩतन वनस्ऩतत

तथा वनस्ऩतत स्रोतको हानी नोक्सानी नहुने गयी वनस्ऩतत उद्यानतबत्र स्थानीम सभुदामरे
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ऩयम्ऩयादे म्ख प्रमोग गदै आइयहे को फाटो तथा साॊस्कृततक सम्ऩदाभा स्थानीम सभुदामराई
आवतजावत गनन मस दपारे कुनै फाधा ऩुर्माएको भातनने छै न।

५.

वनस्ऩतत सॊयऺण ऺेत्र घोषणा गनन सवकने् (१) नेऩार सयकायरे सम्फम्न्धत प्रदे ि
सयकायसॉग ऩयाभिन गयी सॊ यऺणको दृविकोणरे सॊ वद
े निीर एवॊ अतत भहत्त्वऩूण न वनस्ऩतत
प्रजाततको सॊ यऺणको रातग नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी तोकेको ऺेत्रराई
वनस्ऩतत सॊ यऺण ऺेत्रको रुऩभा घोषणा गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ घोषणा बएको वनस्ऩतत सॊ यऺण ऺेत्रको सञ्चारन
तथा व्मवस्थाऩन ववबागरे स्वीकृत गये को व्मवस्थाऩन मोजना फभोम्जभ गनुन ऩनेछ।
(३) वनस्ऩतत सॊ यऺण ऺेत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

६.

वाह्य तभचाहा प्रजातत सम्वन्धी व्मवस्था: (१) कसैरे ऩतन वनस्ऩतत वा जैववक ववववधता
वा वातावयण वा भानव स्वास््मभा प्रततकुर असय ऩुर्माउन कुनै ऩतन वाह्य तभचाहा
प्रजातत नेऩारतबत्र आमात गनन वा गयाउन हुॉदैन।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩतन तोवकए फभोम्जभ
अध्ममन अनुसन्धान प्रमोजनको रातग ववबागरे सो प्रजातत आमात गनन सक्नेछ ।
(३)

ववबागरे नेऩारतबत्र यहे का वा प्राकृततक वा अन्म कायणफाट नेऩार तबतत्रने

वाह्य तभचाहा प्रजाततको ऩवहचान य अध्ममन अनुसन्धान गयी वववयण सावनजतनक
गनुऩ
न नेछ।
(४) ववबागरे वाह्य तभचाहा प्रजाततफाट ऩनन जाने प्रततकूर असय य जोम्खभ
न्मू नीकयणका रातग अवरम्फन गनुन ऩने उऩाम सम्फन्धी आवश्मक जानकायी सावनजतनक
गनुन ऩनेछ।
(५) वाह्य तभचाहा प्रजाततको अध्ममन, अनुसन्धान तथा ऩवहचान सम्फन्धी अन्म
व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
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ऩरयच्छे द–३
वनस्ऩतत अन्वेषण, ऩवहचान तथा अतबरेखीकयण सम्फन्धी व्मवस्था

७.

वनस्ऩतत अन्वेषण (एक्सप्रोये सन): (१) नेऩारभा यहे का वनस्ऩततको अन्वेषण गयी
वनस्ऩततका नभुना सङ्करन य सॊ ग्रह सम्फन्धी कामन ववबागरे गनेछ।
(२) वनस्ऩतत अन्वेषण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

८.

वनस्ऩतत ऩवहचान य अतबरेखीकयण: (१) वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोतका नभुनाको
ऩवहचान गने वैऻातनक तनकाम ववबाग हुनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ऩवहचान बएका वनस्ऩततराई ववबागरे अतबरे खीकयण
गयी नेऩार फ्रोयाको रूऩभा प्रकािन गनेछ।
(३) नेऩारको बू-बागतबत्र सङ्करन गयी ऩवहचान बएका नमाॉ वनस्ऩतत प्रजाततको
सॊ कतरत हवेरयमभ नभुना (टाइऩ स्ऩेम्िभेन) याविम हवेरयमभभा अनुसन्धानकतानरे सॊ ग्रहका
रातग ददनु ऩनेछ।
(४) हवेरयमभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भाऩदण्ड य अन्म व्मवस्था
तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
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ऩरयच्छे द-४
वनस्ऩतत अध्ममन अनुसन्धान सम्फन्धी व्मवस्था

९.

अध्ममन अनुसन्धान : (१) ववबागरे वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोत य सो सॉग सम्फम्न्धत
ऩयम्ऩयागत ऻानको अध्ममन अनुसन्धान एवॊ प्रववतध ववकासका कामन गनन वा गयाउन
सक्नेछ।
(२) ववबागरे भन्त्रारमको स्वीकृततभा वनस्ऩतत सम्फन्धी कामन गने ववदे िी सॊ घ,

सॊ स्थासॉग सभझदायी गयी वनस्ऩतत स्रोतका अध्ममन अनुसन्धान, प्रववतध ववकास एवॊ
हस्तान्तयण य ऺभता ववकास गनन सक्नेछ।

ॉ सभझदायी गयी सो
तय स्वदे िी सॊ घ सॊ स्था, ववश्वववद्यारम वा प्राम्ऻक सॊ स्थासग
कामन ववबाग स्वमॊभरे गनन सक्नेछ।

१०.

अनुभतत तरनु ऩने: (१) नेऩारको बू-बागभा ऩाइने वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोत सम्फन्धी
अध्ममन अनुसन्धान गनन चाहने व्मम्ि वा सॊ घ सॊ स्थारे अध्ममन अनुसन्धान गनुन ऩूव न
ववबागको अनुभतत तरनुऩनेछ ।
तय नेऩार सयकायद्वाया प्रततफम्न्धत, साइवटसभा सूचीकृत तथा यै थाने (इन्डे तभक)
वनस्ऩतत फाहेक अन्म वनस्ऩततको हकभा स्वदे िभा अध्ममनयत नेऩारी ववद्याथॉरे
नेऩारतबत्र अध्ममन अनुसन्धान गननका रातग

उऩदपा (१) फभोम्जभको अनुभतत तरन

फाध्मकायी हुने छै न।
(२) ववदे िी व्मम्ि वा ववदे िी सॊ घ सॊ स्थाको हकभा भन्त्रारमको सहभततभा
ववबागरे अध्ममन अनुसन्धान गननका रातग अनुभतत ददन सक्नेछ।
(३) स्वदे िभा वा ववदे िभा अध्ममयत नेऩारी ववद्याथॉ वा स्वदे िी सॊ घ सॊ स्थारे
अध्ममन अनुसन्धानका रातग वनस्ऩतत स्रोतको नभुना ववदे ि रै जान वा नेऩार तबत्र
ल्माउन ऩने अवस्थाभा ववबागरे अनुभतत ददन सक्नेछ।
(४) ववदे िी व्मम्ि वा ववदे िी सॊ घ सॊ स्थाको हकभा अध्ममन अनुसन्धानका रातग
वनस्ऩतत स्रोतको नभुना ववदे ि रै जान ऩने अवस्थाभा भन्त्रारमको सहभततभा ववबागरे
सम्झौता गयी अनुभतत ददन सक्नेछ।
(५) अनुभतत प्रदान गदान ववबागरे आवश्मकता अनुसाय ितन तोक्न सक्नेछ।
(६) अनुभतत प्रदान गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

7

११.

वनस्ऩतत वा वनस्ऩतत स्रोत आदान प्रदान गनन सवकने: (१) ववबागरे भन्त्रारमको
सहभततभा वनस्ऩततको सॊ यऺण, अध्ममन अनुसन्धान वा िैम्ऺक प्रदिननीका रातग ववदे िी
सॊ घ सॊ स्थासॉग वनस्ऩतत वा वनस्ऩतत स्रोतको नभुना आदान प्रदान गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको उद्देश्म फाहे क आदान प्रदान गरयएका वनस्ऩतत वा
वनस्ऩतत स्रोतको नभुना उऩमोग अन्म प्रमोजनका रातग गनन ऩाइने छै न।
(३) वनस्ऩतत वा वनस्ऩतत स्रोतको नभुना आदान प्रदान गदान ऩारना गनुऩ
न ने ितन
तथा अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
(४) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩतन सॊ कटाऩन्न वनस्ऩततको
हकभा सॊ कटाऩन्न वन्मजन्तु तथा वनस्ऩततको अन्तयानविम व्माऩाय तनमन्त्रण ऐन, २०७३
फभोम्जभ हुनेछ।
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ऩरयच्छे द-५
गुणस्तय तनधानयण एवॊ प्रभाणीकयण सम्फन्धी व्मवस्था

१२.

गुणस्तय तनधानयण्

(१) वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोतको गुणस्तय तनधानयण गनन ववबागभा

तोवकए फभोम्जभको एक गुणस्तय तनधानयण सतभतत यहनेछ ।
(२) वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोतको गुणस्तय तनधानयणको कामन गुणस्तय तनधानयण
सतभततको तसपारयसभा भन्त्रारमरे गनेछ।
(३) गुणस्तय तनधानयण सतभततको गठन, काभ, कतनव्म, अतधकाय तथा गुणस्तय
तनधानयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

१३.

वनस्ऩतत तनयीऺक तोक्न सवकने: (१) मस ऐनभा बएका व्मवस्थाको कामानन्वमनका रातग
ववबागरे आवश्मकतानुसाय तोवकए फभोम्जभ मोग्मता ऩुगेका ववबाग वा ववबाग भातहत
कामनयत कुनै याजऩत्राॊवकत (प्राववतधक) तनजाभती कभनचायीराई वनस्ऩतत तनयीऺक तोक्न
सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ तनयीऺकको मोग्मता, काभ, कतनव्म य अतधकाय
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

१४.

प्रभाणीकयण: (१) वनस्ऩतत वा वनस्ऩतत स्रोतको यासामतनक वा जैववक ऩयीऺण रगामत
वैऻातनक अध्ममन अनुसन्धानका आधायभा ऩवहचान एवॊ प्रभाणीकयण गने कामन

ववबाग

अन्तगनत यहे का प्रमोगिाराफाट गरयनेछ।
(२) वनस्ऩतत वा वनस्ऩतत स्रोतको नभुनाको ऩवहचान, ऩयीऺण य ववश्लेषण कामन
गनन ववबाग य अन्तगनतका प्रमोगिाराफाट सम्बव नबएभा याविम वा अन्तयाविम भान्मता
प्राप्त अन्म प्रमोगिाराफाट सो सेवा प्राप्त गनन सवकनेछ।
(३) वनस्ऩतत वा वनस्ऩतत स्रोतको नभुना यासामतनक वा जैववक ऩयीऺण य
प्रभाणीकयण सम्फन्धी भाऩदण्ड य अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
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ऩरयच्छे द-६
जडीफुटी ववकास सम्फन्धी व्मवस्था

१५. जडीफुटी वविेष ऺेत्र तोक्न सक्ने्- (१) जडीफुटीको व्मवसावमक खेती ववस्तायका रातग
भन्त्रारमरे जडीफुटी वविेष ऺेत्र तोक्न सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ तोवकएको जडीफुटी वविेष ऺेत्रभा सॊ घीम सयकाय,
प्रदे ि सयकाय य स्थानीम तहरे प्रवद्धननात्भक कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ।
(३) जडीफुटी वविेष ऺेत्रको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

१६.

जडीफुटीको असर खेती तथा सङ्करन् (१) ववबागरे जडीफुटीको उऩमुि प्रजाततको
छनौट तथा प्राथतभकीकयण गयी असर खेती तथा सङ्करन ववतधको तसपारयस गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ

तसपारयि गये को जडीफुटीको असर खेती तथा

सॊ करन ववतधको प्रवद्धननात्भक कामन गनेछ।

१७.

प्रभाणऩत्र ददने् (१) जडीफुटीको असर खेती तथा सङ्करन ववतध य स्वस्थताको प्रभाणऩत्र
ववबागरे ददनेछ।
(२) जडीफुटीको स्वस्थताको प्रभाणऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ
हुनेछ।

१८.

प्रववतध हस्तान्तयण : (१) ववबागरे गये को

वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोतको नवीनतभ

खोज, अनुसन्धान तथा पभूर
न ाको प्रववतध ववकास गयी सावनजतनक, सहकायी तथा तनजी
ऺेत्रराई तोवकए फभोम्जभ प्रववतध हस्तान्तयण गनन सक्नेछ।
(२) प्रतफतध हस्तान्तयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

१९.

जडीफुटी ववकास याविम सभन्वम सतभतत् (१) जडीफुटीको ददगो उऩमोग, प्रवद्धनन तथा
ववकास भापनत आतथनक सभृवद्धभा टे वा ऩुर्माउन अऩनाउनु ऩने नीततगत, कानूनी य
सॊ स्थागत

उऩामका

सम्फन्धभा

नेऩार

सयकायराई

तसपारयस

गनन य

मस

ऐनको

कामानन्वमनभा आवश्मक सहमोग य सभन्वम गनन दे हाम फभोम्जभको एक जडीफुटी ववकास
याविम सभन्वम सतभतत यहनेछ।
क)

भन्त्री, वन तथा वातावयण भन्त्रारम

– सॊ मोजक

ख)

सम्चव, वन तथा वातावयण भन्त्रारम

- सदस्म
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ग)

सम्चव, कृवष तथा ऩिुऩन्छी ववकास भन्त्रारम

घ) सम्चव, उद्योग, वाम्णज्म तथा आऩूततन भन्त्रारम

– सदस्म
– सदस्म

ङ) सम्चव, याविम मोजना आमोग

– सदस्म

च)

भहातनदे िक, वन तथा बू-सॊ यऺण ववबाग

– सदस्म

छ)

भहातनदे िक, आमुव
न ेद ववबाग,

– सदस्म

ज) जडीफुटीको ऺेत्रभा कामनयत सॊ घ सॊ स्थाहरुको प्रतततनतधत्व हुने गयी

भन्त्रारमफाट भनोतनत कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत तीन जना – सदस्म

झ) भहातनदे िक, वनस्ऩतत ववबाग

- सदस्म-सम्चव

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको सतभततको फैठकभा आवश्मकता अनुसाय सम्फम्न्धत
प्रदे ि भन्त्रारमको सम्चवराई आभन्त्रण गनन सवकनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको सतभततको फैठकभा आवश्मकता अनुसाय सम्फम्न्धत

ऺेत्रको तफषम ववऻराई आभन्त्रण गनन सवकनेछ।

(४) उऩदपा (१) फभोम्जभको सतभततको फैठक तथा अन्म व्मवस्था तोवकए
फभोम्जभ हुनेछ ।
(५) उऩदपा (१) फभोम्जभ गठन हुने जडीफुटी ववकास याविम सभन्वम सतभतत

सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ ।

11

ऩरयच्छे द–७
कसूय य सजाम

२०.

कसूय: कसै रे दे हाम फभोम्जभको कामन गये भा मस ऐन अन्तगनतको कसूय गये को भातननेछ्–
(क)

दपा ४ (१) खण्ड (क) फभोम्जभ का तनषेतधत कामन गये वा गयाएभा,

(ख)

दपा ४ (१) खण्ड (ख) फभोम्जभ का तनषेतधत कामन गये वा गयाएभा,

(ग)

दपा ४ (१) खण्ड (ग) फभोम्जभ का तनषेतधत कामन गये वा गयाएभा,

(घ)

दपा ४ (१) खण्ड (घ) फभोम्जभ का तनषेतधत कामन गये वा गयाएभा,

(ङ)

दपा ४ (१) खण्ड (ङ), (च) य (छ) फभोम्जभ का तनषेतधत कामन गये वा
गयाएभा,

(च)

दपा ४ (१) खण्ड (ज) फभोम्जभ का तनषेतधत कामन गये वा गयाएभा,

(छ)

दपा ४ (१) खण्ड (झ) य (ञ) फभोम्जभ का तनषेतधत कामन गये वा
गयाएभा,

(ज)

दपा ४ (१) खण्ड (ट) फभोम्जभका तनषेतधत कामन गये वा गयाएभा,

(झ)

दपा ४ (१) खण्ड (ठ) फभोम्जभका तनषेतधत कामन गये वा गयाएभा,

(ञ)

दपा ८ को उऩदपा (३) फभोम्जभको नभुना याविम हवेरयमभभा सॊ ग्रहको
रातग नफुझाएभा,

(ट)

दपा १० को उऩदपा (१), (२), (३) य (४) फभोम्जभ अनुभतत नतरएभा
वा उऩदपा (५) फभोम्जभ ितन ऩारना नगये भा,

(ठ)

दपा ११ को उऩदपा (२) फभोम्जभ ववबागको अनुभतत नतरएभा वा
उऩदपा (३) फभोम्जभको ितन ऩारना नगये भा,

(ड)

मस ऐन वा मस ऐन फभोम्जभ फनेको तनमभ ववऩयीतका अन्म कुनै कामन
गये भा।

२१.

सजाम: (१) दे हाम फभोम्जभको कसूय गने व्मम्िराई दे हाम फभोम्जभ सजाम हुनेछ्–
(क) दपा २० को खण्ड (क) फभोम्जभको कसूय गने राई प्रभुखरे तोवकएको

दस्तुयभा ित प्रततित थऩ दस्तुय तरई प्रवेिको अनुभतत ददनेछ।
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(ख) दपा २० को खण्ड (ख) फभोम्जभको कसूय गनेराई प्रभुखरे कसूयको

गाम्म्बमता हे यी एक हजाय दे म्ख ऩाॉच हजायसम्भ जरयफाना हुनेछ।
(ग)

दपा २० को खण्ड (ग) फभोम्जभको कसूय गने राई प्रभुखरे कसूयको
भात्रा हे यी एक हजाय दे म्ख ऩाॉच हजायसम्भ जरयफाना हुनेछ।

(घ)

दपा २० को खण्ड (घ) फभोम्जभको कसूय गनेराई प्रभुखरे कसूयको
भात्रा हे यी ऩाॉच सम दे म्ख ऩाॉच हजायसम्भ जरयफाना हुनेछ।

(ङ)

दपा २० को खण्ड (ङ) फभोम्जभको कसूय गनेराई प्रभुखरे ऩाॉच सम दे म्ख
एक हजायसम्भ जरयफाना हुनेछ।

(च)

दपा २० को खण्ड (च) फभोम्जभको कसूय गनेराई प्रभुखरे फीस हजाय
जरयफाना हुनेछ।

(छ) दपा २० को खण्ड (छ) फभोम्जभको कसूय गनेराई वन सम्फन्धी प्रचतरत

कानून फभोम्जभको सजाम हुनेछ।
(ज)

दपा २० को खण्ड (ज) फभोम्जभको कसूय गने राई प्रचतरत वन्मजन्तु
सम्फन्धी कानून फभोम्जभको सजाम हुनेछ।

(झ) दपा २० को खण्ड (झ) फभोम्जभको कसूय गने राई प्रभुखरे ऩाॉच हजाय

सम्भ जरयफाना हुनेछ।
(ञ)

दपा २० को खण्ड (ञ) फभोम्जभको कसूय गनेराई ववबागरे सचेत
गयाउन वा तनम्ित अवधी तोकी त्मस्तो नभूना फुझाउने आदे ि ददन वा
तनम्ित अवधी तोकी त्मस्तो अनुसन्धानको काभ गनन नऩाउने गयी योक
रगाउन सक्नेछ।

(ट)

दपा २० को खण्ड (ट) फभोम्जभको कसूय गनेराई ववबागरे सचेत गयाउन
वा तनम्ित अवधी तोकी त्मस्तो अनुसन्धानको काभ गनन नऩाउने गयी योक
रगाउन वा अनुभततऩत्र यद्द गनन सक्नेछ।

(ठ)

दपा २० को खण्ड (ठ) फभोम्जभको कसूय गनेराई ववबागरे सचेत
गयाउन वा त्मस्तो काभ गनन नऩाउने गयी योक रगाउन वा नभूना जपत
गने आदे ि ददन सक्नेछ।

(ड)

दपा २० को खण्ड (ड) फभोम्जभको कसूय गनेराई कसुयको भात्रा हे यी
ववबागरे

(ढ)

दुई हजाय दे म्ख दस हजाय सम्भ जरयफाना हुनेछ।

खण्ड (ठ) फभोम्जभ जपत बएका वनस्ऩतत वा वनस्ऩतत स्रोतको ववबागरे
तोवकए फभोम्जभ नि गनन वा अन्म कुनै प्रकायरे व्मवस्थाऩन गनेछ।
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(ण)

खण्ड (ञ), (ट), (ठ) य (ड) फभोम्जभ सजाम गनुन अतध ववबागरे
सम्फम्न्धत व्मम्ि वा सॊ घ सॊ स्थाराई स्ऩिीकयण ऩेि गने भनातसव भौका
ददनु ऩनेछ ।

(त)

मो ऐन अन्तगनत कसूय हुने कामन गने कुनै व्मम्ि वा सॊ घ सॊ स्थाराई जानी

जानी सो कामन गनन भद्दत ददएभा त्मस्ता भद्दत गने भततमायराई त्मस्तो
सजामको आधी सजाम हुनेछ।
(थ)

मस ऐन अन्तगनत बएको सजामको तनणनमभा म्चि नफुझ्ने व्मम्ि वा सॊ घ
सॊ स्थारे ऩैततस ददनतबत्र सम्फम्न्धत म्जल्रा अदारतभा ऩुनयावेदन गनन
सक्नेछ।
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ऩरयच्छे द-८
ववववध

२२.

प्रवेि िुल्क सम्फन्धी व्मवस्था: (१) वनस्ऩतत उद्यानभा प्रवेि गदान राग्ने प्रवेि िुल्क
तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
(२) ववबाग य अन्तगनतका कामानरमफाट प्रदान गरयने सेवा तथा वस्तुको ववक्री
ववतयण गदान राग्ने िुल्क य सो सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

२३.

अतबरेख सम्फन्धी व्मवस्था : (१) ववबागरे दे हामको ववषमभा तोवकए फभोम्जभको ढाॉचाभा
अतबरेख अद्यावतधक गयी याख्नु ऩनेछ्–
(क)

वनस्ऩतत ववववधताको अतबरे ख,

(ख)

यै थाने (इन्डेतभक) वनस्ऩतत अतबरे ख,

(ग)

ऩयम्ऩयागत ऻानको अतबरेख,

(घ)

वाहम तभचाहा प्रजाततको अतबरे ख

(ङ)

प्रववतध ववकास एवॊ प्रववतध हस्तान्तयणको अतबरे ख

(च)

नेऩारी वनस्ऩतत, वनस्ऩततजन्म स्रोत अध्ममन अनुसन्धानको रातग ववदे िी
सॊ घ सॊ स्थाराई उऩरब्ध गयाएको अतबरे ख,

(छ)

अनुसन्धान अनुभततऩत्रको अद्यावतधक वववयण,

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभका अतबरे ख प्राथतभकताका आधायभा प्रकािन गनन
सवकनेछ।

२४.

ववबागरे ऩुयस्काय प्रदान गनन सक्ने: ववबागरे वनस्ऩतत तथा वनस्ऩतत स्रोतको अध्ममन,
अनुसन्धान, ऩवहचान, सॊ यऺण, प्रववतध ववकास, खेती ववस्ताय य प्रवद्धननभा उल्रे खनीम
मोगदान ऩुर्माउने कभनचायी, व्मम्ि वा सॊ स्थाराई प्रत्मेक वषन तोवकए फभोम्जभ ऩुयस्काय
प्रदान गनन सक्नेछ।

२५.

प्रदे ि य स्थानीम तहरे वनस्ऩतत उद्यान य हवेरयमभ स्थाऩना गयी सञ्चारन गनन सक्ने: (१)
मस ऐन फभोम्जभ सम्फम्न्धत प्रदे ि सयकाय य स्थानीम तहरे प्रादे म्िक तथा स्थानीम
वनस्ऩतत उद्यान य हवेरयमभ स्थाऩना गनन सक्नेछन्।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ स्थाऩना बएका वनस्ऩतत उद्यान य हवेरयमभको
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन स्वीकृत भाऩदण्डको अधीनभा यही गनुऩ
न नेछ।
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(३) वनस्ऩतत उद्यान य हवेरयमभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भाऩदण्ड य
अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

२६.

प्रचतरत कानून फभोम्जभ हुन:े मस ऐनभा रे म्खए जतत कुयाभा मस ऐन फभोम्जभ य अन्म
कुयाभा प्रचतरत नेऩार कानून फभोम्जभ हुनेछ।

२७.

अतधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्ने: ववबागरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभ
फभोम्जभ

आपूराई

प्राप्त

अतधकाय

भध्मे

केही अतधकाय

भातहतका कामानरमराई

प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ।

२८.

तनमभ फनाउने अतधकाय: मो ऐन कामानन्वमन गनन नेऩार सयकायरे आवश्मक तनमभहरु
फनाउन सक्नेछ।

२९.

तनदे म्िका, कामनववतध वा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने: मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत फनेको
तनमभावरीको अधीनभा यही नेऩार सयकायरे आवश्मक तनदे म्िका, कामनववतध वा भाऩदण्ड
फनाई रागू गनन सक्नेछ।

ु न्दा अगातड स्थाऩना बई
३०. मसै ऐन फभोम्जभ स्थाऩना बएको भातनने: मो ऐन प्रायम्ब हुनब
सञ्चारनभा यहेका वनस्ऩतत उद्यान, हवेरयमभ, प्रमोगिारा य वनस्ऩतत अनुसन्धान केन्र
मसै ऐन फभोम्जभ स्थाऩना बएको भातननेछ।
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