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वनस्पति िथा वनस्पति स्रोि सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक 

प्रस्िावना : वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिको संरक्षण ,  स म्वर्द्नन ,  दिगो उपयोग गननको लातग 
अन्वेषण,  पविचान ,  अतिलेखिकरण, ववश्लेषण, प्रमाणीकरण ,  अध्ययन अनुसन्धान ,  जैववक सुरक्षा 
िथा आनुवांखिक स्रोिको व्यवस्थापन एवं वनस्पतिजन्य जैववक चोरी (वायो पाइरेसी) 
तनयन्रण गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोले,  

संघीय संसिले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद्-१ 

प्रारखम्िक 

१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “वनस्पति स्रोि ऐन, २०७६” रिेको छ।  

  (२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्ि िनुेछ । 

२. पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "आनवुांखिक स्रोि" िन्नाले स्व-स्थानीय (इखन्सटु) वा पर-स्थानीय 
(एखससटु) अवस्थामा रिेको वास्िववक वा सम्िाववि मित्वको 
वानस्पतिक आनवंुखिक पिाथन सम्झन ुपिनछ । 

(ि) “जडीबटुी” िन्नाले औषधीजन्य गणु िएको वनस्पतिको कुनै िाग, 
जरा, काण्ड, डााँठ, िााँगा, पाि, फूल, फल, तबऊ, बोक्रा, टुक्रा वा 
त्यस्िै अन्य कुनै पिाथनलाई सम्झन ुपिनछ। 

(ग) "जैववक चोरी (वायो पाइरेसी)" िन्नाले अनातधकृि रुपले वनस्पतिजन्य 
वस्ििुरुको संकलन, ओसारपसार, व्यापार, उपयोग िथा सो मा 
आधाररि ज्ञान र सीपको अनातधकृि प्रयोग समेिलाई जनाउाँिछ। 

(घ) "जैववक प्रववतध" िन्नाले कुनै पतन जीव, वनस्पति िथा सकु्ष्म जीवका 
वंिाण ु प्रयोग गरी उिी प्रकृतिको वा नववनिम वस्ि ु ियार गने 
प्रववतधलाई बझुाउाँिछ।  

(ङ) "जैववक सरुक्षा" िन्नाले आधतुनक जैववक प्रववतध प्रयोग गरी उत्पादिि 
वस्ििुरुको अनसुन्धान, स्थानान्िरण, ओसारपसार र प्रयोग एवं 
उपयोग गिान मानव स्वास््य, जैववक ववववधिा र वािावरणमा 
नकारात्मक प्रिाव पनन नदिन र संिाववि ििराको रोकथाम गनन 
अपनाईने सावधानीलाई सम्झन ुपिनछ। 

(च) “नेपाल फ्लोरा” िन्नाले नेपालमा पाइने वनस्पति प्रजातििरूको 
वैज्ञातनक िवरले ियार गररएको ववस्ििृ अतिलेि सवििको प्रकािन 
सम्झन ुपिनछ। 
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(छ) "परम्परागि ज्ञान" िन्नाले वनस्पति स्रोि िथा आनवुांखिक स्रोिको 
संरक्षण एवं उपयोगको बारेमा वैद्य, आम्ची लगायिका स्थानीय 
व्यखि, आदिवासी जनजाति वा स्थानीय समिुायमा परापूवनकाल िेखि 
तनिीि रिेको ज्ञान, सीप, िोज, प्रववतध र अभ्यास सम्झन ुपिनछ। 

(ज) “पविचान” िन्नाले वनस्पतिको आकार, प्रकार, िाग, आदिको नापजााँच, 
रासायतनक परीक्षण, कोषीय अध्ययन, आंनवुाखिक अध्ययन वा अन्य 
वैज्ञातनक पर्द्तिद्वारा पविचान गरी नामाकरण गनुनलाई सम्झन ुपिनछ। 

(झ) “प्रयोगिाला” िन्नाले वनस्पतिको पविचान, रसायतनक परीक्षण, जैववक 
प्रववतध, सकु्ष्मजीव परीक्षण, आनवुांखिक स्रोि संरक्षण गने उदे्दश्यले 
स्थापना गररएका प्रयोगिाला सम्झन ुपिनछ। 

(ञ) “मन्रालय” िन्नाले वन िथा वािावरण मन्रालय सम्झन ुपिनछ।  

(ट) “बाह्य तमचािा प्रजाति” िन्नाले अन्य िेिमा प्राकृतिक रुपमा उत्पखि 
िई ववतिन्न माध्यमबाट नेपाल प्रवेि गरी प्राकृतिक रुपमा फैतलएका, 
वािावरण, जैववक ववववधिा वा मानव स्वास््यमा प्रतिकुल असर गने 
र पानन ससने, प्रतिकुल वासस्थानमा पतन िकुन न र तछटो तछटो फैतलन 
ससने क्षमिा िएका वनस्पति प्रजातिलाई जनाउाँिछ। 

(ठ) “रैथाने (इन्डेतमक) वनस्पति” िन्नाले प्राकृतिक रूपमा नेपालको 
िौगोतलक तसमाना तिर मार पाइने वनस्पति प्रजाति सम्झन ुपिनछ। 

(ड) “वनस्पति” िन्नाले िररि कण िएका वा निएका िर आफ्नै प्रजनन ्
क्षमिा िएका प्राकृतिक रुि तबरुवा, झाडी, बटु्यान, झारपाि, लिरा 
िथा उन्यूका ववतिन्न प्रजाति सम्झन ुपछन र सो िब्िले लेउ, काई, 
ढुसी, झ्याउ, च्याउ वा यस्िै प्रकारका अन्य फूल फुल्न ेवा नफुल्न े
वनस्पति समेिलाई जनाउाँछ।  

(ढ) “वनस्पति उद्यान” िन्नाले वनस्पतिको स्व-स्थानीय र पर-स्थानीय 
संरक्षण, अध्ययन, अनसुन्धान र वािावरणीय सेवाका साथै संरक्षण 
खिक्षा प्रिान गने उदे्दश्यले स्थावपि उद्यान सम्झन ुपिनछ ।  

(ण) “वनस्पति स्रोि” िन्नाले जीववि वा तनजीव अवस्थामा रिेका 
वनस्पतिका िााँगा ववाँगा, बोक्रा, जरा, पाि, काण्ड, फूल, फल वा कुनै 
िाग, अंि, बीऊ, जमनप्लाज्म, पाउडर, आनवुांखिक स्रोि, सारित्व, 
अनवंुि पररवतिनि वनस्पति समेिलाई सम्झन ुपिनछ।  

(ि) “वविाग” िन्नाले वनस्पति वविाग सम्झन ुपिनछ। 
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(थ) "सगुखन्धि वनस्पति" िन्नाले ववरुवाको जरा, काण्ड, वोक्रा, पाि, 
फूल, फल, ववऊ आदिमा सगुखन्धि िेल रिेका वनस्पतिलाई सम्झन ु
पिनछ । 

(ि) “संस्था” िन्नाले प्रचतलि कानून बमोखजम स्थापना िई वनस्पति िथा 
वनस्पति स्रोि सम्बन्धी कायन गने उदे्दश्य िएको सङ्गदठि संघसंस्था, 
सिकारी, प्राखज्ञक वा अनसुन्धानात्मक तनकाय, व्यवसावयक संस्था 
आदि सम्झन ुपिनछ। 

(ध) “िवेररयम” िन्नाले वैज्ञातनक व्यवस्थापनका साथ वनस्पति नमनुा 
राखिएको संग्रिालयलाई सम्झन ुपिनछ। 

(न) “िवेररयम नमनुा (वनस्पति नमनुा)” िन्नाले वैज्ञातनक पर्द्ति अनसुार 
वनस्पतिको संकलन नम्बर र तमति, वैज्ञातनक नाम, वानस्पतिक 
पररवार, स्थानीय नाम, सङ्कलन गररएको स्थान, सङ्कलन र पविचान 
गने व्यखि वा समूिको नाम सविि संरक्षण गरी राखिएको 
वनस्पतिको मिृ नमनुा सम्झन ुपिनछ। 

 

पररच्छेद्- २ 

वनस्पति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थााः 

३. वनस्पति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१)  िलुनि, लोपोन्मिु, संरखक्षि, रैथाने एवं अन्य 
वनस्पतििरूको स्व-स्थानीय र पर-स्थानीय संरक्षण गनन नेपाल सरकारले नपेाल राजपरमा 
सूचना प्रकाखिि गरी वनस्पति उद्यानिरूको स्थापना गनेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोखजम स्थापना िएका वनस्पति उद्यानिरुले वनस्पति प्रजातिको 
आनवुांखिक स्रोि संरक्षणको लातग तसड बैंक स्थापना गनन ससनेछन ्। 

(३) वनस्पति उद्यानिरुको मापिण्ड र अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ । 

४. वविषे वनस्पति प्रजाति संरक्षण क्षरेाः (१) संरक्षणको दृविकोणले  अति संवेिनिील एवं 
मित्वपूणन वनस्पति प्रजातििरूको संरक्षणको लातग नेपाल सरकारले वविेष वनस्पति प्रजाति 
संरक्षण क्षेर िोसन ससनेछ। 

(२) उपिफा १ बमोखजम िोवकएका वविेष वनस्पति प्रजाति संरक्षण क्षेर सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ। 
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५. वाह्य तमचािा प्रजाति सम्वन्धी व्यवस्था: (१) वनस्पति संरक्षणको लातग वाह्य तमचािा 
प्रजातिको पविचान, तनयन्रण, रोकथाम, उन्मूलन िथा व्यवस्थापनका लातग अध्ययन 
अनसुन्धान कायन गनन सवकनेछ । 

६. जैववक सरुक्षा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कृवषजन्य बािेकका कुनै वनस्पति वा वनस्पतिजन्य 
उत्पादिि पिाथन अनवंुि पररवतिनि िो वा िोइन िने्न परीक्षण वविागले गनन ससनेछ।  

(२) जैववक प्रववतधद्वारा उत्पादिि अनवंुि पररवतिनि वनस्पति एवं वनस्पति पिाथनको 
उत्पािन, परीक्षण, आयाि िथा तनयानि गनुन पूवन वविागको सिमति तलनपुनेछ। 

(३) जैववक सरुक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ। 

 

पररच्छेद्–३ 

पविचान, अतिलेखिकरण िथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 

७. वनस्पति अन्वेषण (एससप्लोरेसन): (१) नपेालमा रिेका रैथान,े िलुनि, लोपोन्मिु, संरखक्षि, 
आयातिि, बाह्य तमचािा र आतथनक दृविकोणले मित्वपूणन एवं अन्य वनस्पतििरूको अन्वेषण 
गरी िी वनस्पतिका नमूना सङ्कलन र संग्रि सम्बन्धी कायन वविागले गनन गराउन ससनेछ। 

८. पविचान र अतिलेखिकरण: (१) िफा ७ बमोखजम अन्वेषण र सङ्कलन गररएका वनस्पति िथा 
वनस्पति स्रोिका नमूनािरूको पविचान गने वैज्ञातनक तनकायको रुपमा वविाग रिनेछ।  

(२) उपिफा (१) बमोखजम पविचान िएका वनस्पतिलाई वविागले अतिलेिीकरण 
गरी नेपाल फ्लोराको रूपमा प्रकािन गनन गराउन ससनेछ। 

(३) वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिको अध्ययन, अनसुन्धान, पविचान र आतधकाररक 
अतिलेि सवििको िवेररयम नमूना संग्रि गनन िवेररयम रिनेछन।्  

(४) िवेररयम सम्बन्धी मापिण्ड र अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ। 

९. प्रमाणीकरण: (१) वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिको व्यापार प्रवर्द्नन सिजीकरणका लातग 
रासायतनक परीक्षण वा जैववक परीक्षण लगायि वैज्ञातनक अध्ययनका आधारमा पविचान गने 
कायन प्रयोगिालािरूले गनेछन।् 

 (२) उपिफा १ बमोखजम पविचान िएका वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिको 
प्रमाणीकरण वविागले गनेछ । 

  (३) प्रयोगिाला र प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापिण्ड र अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम 
िनुेछ। 
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पररच्छेद् ४ 

वनस्पति अध्ययन अनसुन्धान सम्बन्धी व्यवस्था 

१०. अध्ययन अनसुन्धान : (१) वविागले वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिसाँग सम्बखन्धि अध्ययन 
अनसुन्धान एवं प्रववतध ववकासका कायन गनन, गराउन ससनेछ। 

(२) वविागले मन्रालयको स्वीकृतिमा वविेिी संघ संस्था वा ववश्वववद्यालय वा 
वनस्पति उद्यान वा िवेररयम वा अन्य ववषयगि प्रयोगिालािरूसाँग समन्वय र समझिारी गरी 
वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिको अध्ययन अनसुन्धान, प्रववतध ववकास एवं िस्िान्िरण र 
क्षमिा ववकास गनन ससनेछ। 

िर स्विेिी संघ संस्था, ववश्वववद्यालय वा प्राखज्ञक संस्थाका िकमा वविागले सो कायन 
गनन ससनेछ। 

११. अनमुति पर तलन ु पने: (१) नेपाल तिर पाइन े वनस्पति िथा वनस्पति स्रोि सम्बन्धी 
अध्ययन अनसुन्धान गनन चािने व्यखि वा संघ संस्थाले अध्ययन अनसुन्धान पूवन वविागबाट 
अनसूुची १ बमोखजमको अनमुति पर तलनपुनेछ । 

िर वविेिी व्यखि वा संघ संस्थालाई अनमुति पर दिंिा मन्रालयको स्वीकृति 
तलनपुनेछ। 

(२) संरखक्षि वनस्पति बािेक अन्य वनस्पतिको अध्ययन अनसुन्धान गननको लातग 
नेपाली ववद्याथीले उपिफा (१) बमोखजमको अनमुति पर तलन ुपने छैन। 

१२. वनस्पति वा वनस्पति स्रोि प्रिान गनन सवकन:े (१) वनस्पति, वनस्पति स्रोि वा िवेररयम 
नमनुाको वैज्ञातनक अध्ययन, अनसुन्धान वा िैखक्षक प्रििनन गने स्विेिी वा वविेिी संघ, 
संस्थाले अध्ययन, अनसुन्धान वा िैखक्षक प्रििननीको लातग कुनै वनस्पति वा वनस्पति स्रोि माग 
गरी वविाग समक्ष तनवेिन दिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोखजम तनवेिन पनन आएमा वविागले सो कायनको लातग उि 
संघ, संस्थालाई मन्रालयको स्वीकृतिमा वनस्पति वा वनस्पति स्रोि प्रिान गनन ससनेछ। 

(३) उपिफा (१) बमोखजम वनस्पति, वनस्पति स्रोि वा िवेररयम आिान प्रिान गिान 
लाग्ने िस्िरु, पालना गनुनपने ििन िथा अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ।  
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पररच्छेद् - ५ 

संघ, प्रिेि र स्थानीय िि बीचको सम्बन्ध 

१३. वनस्पति उद्यान, िवेररयम, प्रयोगिाला स्थापना: (१) यस ऐनको प्रतिकूल निनुे गरी प्रिेि 
सरकार र स्थानीय ििले कानून बनाई वनस्पति उद्यान, िवेररयम र प्रयोगिाला स्थापना गरी 
सञ् चालन गनन ससनेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोखजम वनस्पति उद्यान, िवेररयम र प्रयोगिालाको स्थापना 
सम्बन्धी मापिण्ड िोवकए बमोखजम िनुेछ। 

१४. समन्वय र सिकायन: (१) प्रिेि र स्थानीय ििमा वनस्पति उद्यान, िवेररयम र प्रयोगिाला 
स्थापना गिान वविागले आवश्यक प्राववतधक सियोग उपलब्ध गराउन ससनेछ। 

(२) प्रिेि र स्थानीय ििमा पविचान िएका वनस्पति र वनस्पति स्रोिको नमनुा 
राविय अतिलेि प्रयोजनको लातग वविागमा पठाउन सवकनेछ। 

(३) प्रिेि र स्थानीय ििबाट पविचान िएका वनस्पतिको प्रमाणीकरण सम्बन्धी 
कायन वविागले गनन ससनेछ।  

१५. नमनुा आिान प्रिान: (१) वनस्पतिको संरक्षण र अध्ययन अनसुन्धानका लातग संघ, प्रिेि र 
स्थानीय ििले वनस्पतिका जीववि नमनुा वा वनस्पति स्रोि एवं िवेररयमका नमनुािरु आिान 
प्रिान गनन ससनेछन्  । 

(२) उपिफा (१) बमोखजम वनस्पतिका नमनुािरु आिान प्रिान गिान पालना गनुनपने 
ििन िथा अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ।  

 

पररच्छेद् - ६ 
जडीबटुी प्रवर्द्नन िथा ववकास सम्बन्धी व्यवस्था 

१६. जडीबटुी प्रवर्द्ननाः (१) वविागले जडीबटुी प्रजातिको प्रवर्द्नन कायनका लातग असल िेिी प्रववतध 
ववकास गने, िौगोतलक क्षेर अनसुार उपयिु प्रजाति छनौट र तसफाररस एवं जडीबटुीको 
व्यवसावयक िेिीको लातग वविेष क्षेर रेिांकन कायन गनन ससनेछ।  

(२) आतथनक िथा व्यवसावयक एवं िेिी प्रववतध ववकासका दृख टकोणले मित्वपूणन 
जडीबटुी िथा सगुखन्धि वनस्पतििरूको प्राथतमकीकरण गने कायन वविागले गनेछ। 

 (३) वविागले सफल परीक्षण गरेका जाति प्रजातिको गणुस्िरीय बीऊ, बेनान, एवं 
ववकतसि प्रववतधिरूको उपयिु ववतधद्वारा तसफाररस एवं िस्िान्िरण िोवकए बमोखजम गनन 
ससनेछ। 
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(४) जडीबटुीको पविचान िथा स्वस्थिाको प्रमाणीकरण सम्बन्धी कायन वविागले 
गनेछ। 

(५) व्यापार प्रवर्द्ननको लातग जडीबटुीको असल िेिी िथा संकलन अभ्यास सम्बन्धी 
प्रमाणीकरणको कायन वविागले गनन गराउन ससनेछ। 

(६) प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ।  

१७. पेटेन्ट ििान एवं प्रववतध िस्िान्िरण : (१) वविागले वविाग र मािििका कायानलयिरुले गरेको 
नवीनिम िोज, अनसुन्धान िथा फमूनलािरुको पेटेन्ट प्रचतलि कानून बमोखजम ििान गनन 
ससनेछ। 

(२)  उपिफा (१) बमोखजम ििान िएका पेटेन्ट िथा अन्य आववकार र फमूनलािरुको 
उपयोगका लातग सावनजतनक, सिकारी िथा तनजी क्षेरलाई िोवकए बमोखजम प्रववतध ववकास 
गरी िस्िान्िण गनन सवकनेछ। 

(३) उपिफा (१) बमोखजम ििान िएका पेटेन्ट वापि प्राप्त िनु ेलािको बााँडफााँड 
िोवकए बमोखजम िनुेछ। 

१८. बोडनको गठन: (१) जडीबटुीको उत्पािन, बजार व्यवस्थापन, व्यापार प्रबर्द्नन र  रोजगारीको 
अवसरिरूको सजृना गरी आतथनक समवृर्द्मा टेवा परु् याउन नेपाल सरकारले जडीबटुी ववकास 
बोडनको गठन गनन ससनेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोखजम गठन िएको जडीबटुी ववकास बोडनको काम, किनव्य र 
अतधकार िेिाय बमोखजम िनुेछ:- 

(क) जडीबटुीको ववकास िथा प्रवर्द्ननको लातग सम्बर्द् सरोकारवाला तनकायिरूसाँग 
समन्वय र सिकायन गने।  

(ि) जडीबटुीको िेिी ववस्िार िथा  उत्पािन, प्रिोधन िथा बजारीकरणका लातग 
प्रवर्द्ननकारी नीति िथा कायनक्रम लागू गनन संघ, प्रिेि र स्थानीय ििका 
तनकायिरू तबचमा समन्वयकारी ितूमका िेल्न,े 

(ग) जडीबटुीको आन्िररक र बाह् य माग एवं आपूतिनको अध्ययन र ववश्लषेण गने। 

(घ) जडीबटुीको बिृि िेिी ववस्िार, उत्पािन र प्रिोधनको लातग स्थानीय समिुाय, 
नीखज िथा सिकारी क्षेरको सििातगिालाई प्रोत्साविि गने,   

(ङ) जडीबटुीको बजार व्यवस्थापन एवं िोवकएका प्रजातिको समथनन मूल्य तनधानरण 
गननको लातग एवककृि जडीबटुी िररि िथा िण्डारण केन्र स्थापना गने, 
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(च) जडीबटुी बाली बीमा र सितुलयि ऋण सम्बन्धी कायनिरूका लातग  आवश्यक 
व्यवस्था तमलाउने, 

(छ) सावनजतनक, नीखज, सिकारी साझेिारी समेिमा जडीबटुीजन्य उद्योगिरूको 
ववकास गरी रोजगारीका अवसरिरू तसजनना गने,  

(ज) जडीबटुीको क्षेरमा प्रत्यक्ष वैिेखिक लगानी एवं नववनिम प्रववतध तित्र्याउनका 
लातग सिजीकरण गने,  

(झ) जडीबटुी कृषक, संकलक, उत्पािक, उद्योगी िथा व्यापारी लगायिको एवककृि 
सूचना प्रणालीको ववकास गने,  

(ञ) वविाग लगायिका अन्य अनसुन्धानमूलक संघ संस्थाबाट प्राप्त प्रववतध र 
अनसुन्धान नतिजािरूको कायानन्वयन गने, 

(३) उपिफा (१) बमोखजम गठन िनुे बोडनको बैठक, सांगठतनक संरचना, कोष र 
कोषको पररचालन, लेिा परीक्षण र अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ। 

१९. बोडन संगदठि संस्था िनु:े (१) बोडन एक स्विातसि संगदठि संस्था िनुेछ। 

(२) बोडनको सबै काम कारबािीको लातग आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप िनुेछ। 

(३) बोडनले व्यखि सरि चल, अचल सम्पखि प्राप् ि गनन, उपिोग गनन, बेचतबिन गनन 
वा अन्य कुनै वकतसमले व्यवस्था गनन ससनेछ। 

(४) बोडनले व्यखि सरि आफ्नो नामबाट नातलस उजरु गनन र बोडन उपर पतन सोिी 
नामबाट नातलस उजरु लाग्न ससनेछ। 

२०. बोडनको कायानलयाः (१) बोडनको मखु्य कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रिनेछ । 

(२) बोडनले आवश्यकिा अनसुार नेपालतिर िािा कायानलयिरु िोल्न ससनछे । 

२१. बोडनको कोषाः (१) बोडनको एउटा छुटै्ट कोष िनुेछ । 

(२) बोडनको कोषमा िेिायका रकम रिनछे– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ि) कुनै वविेिी सरकार वा अन्िरानविय संघ संस्थािरुबाट प्राप्त रकम, 

(ग) जतडबटुी सम्बन्धी परामिन सेवा बापि प्राप्त िनुे रकम, 

(घ) अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकम । 
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(३) कुनै वविेिी सरकार वा अन्िरानविय संघ संस्थािरुबाट अनिुान रकम तलंिा 
नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृति तलन ुपनेछ । 

(४) बोडनलाई प्राप्त िनुे सबै रकम नेपालतिरको कुनै वाखणज्य बैंकमा िािा िोली 
जम्मा गररनेछ । 

(५) बोडनद्वारा गनुन पने सबै िचनिरु उपिफा (१) बमोखजमको कोषबाट व्यिोररनेछ। 

२२. लेिा र लेिापरीक्षणाः (१) बोडनको आय व्ययको लेिा नेपाल सरकारले अपनाएको िररका 
बमोखजम राखिनेछ । 

(२) बोडनको लेिापरीक्षण मिालेिा परीक्षकद्वारा िनुेछ । 

२३. कायनकारी तनिेिकाः (१) बोडनको प्रिासकीय प्रमिुको रुपमा एक कायनकारी तनिेिक 
रिनेछ। 

(२) नेपाल सरकारले कायनकारी तनिेिक पिमा कृवष, वन, जतडबटुी, वनस्पति, 
प्राकृतिक स्रोि व्यवस्थापन, वाखणज्यिास्त्र, अथनिास्त्र मध्ये कुनै ववषयमा स्नािकोिर उपातध 
िातसल गरी कम्िीमा साि वषन अनिुव िएको व्यखिलाई तनयखुि गनन वा िोसन ससनेछ। 

(३) कायनकारी तनिेिकको पिावतध चार वषनको िनुेछ र तनज बढीमा चार वषनको 
लातग पनुाः तनयिु िनु वा िोवकन ससनेछ। 

(४) कायनकारी तनिेिकको पाररश्रतमक, सेवाको ििन िथा सवुवधा नेपाल सरकारले 
िोकेबमोखजम िनुेछ। 

(५) बोडनको गठन िएपश्चाि कुनै कारणले कायनकारी तनिेिकको पि ररि िई 
उपिफा (२) बमोखजम तनयिु निएसम्म िैतनक प्रिासतनक कायनका लातग मन्रालयले अतधकृि 
कमनचारीलाई कायनकारी तनिेिकको कामकाज गनन िटाउन ससनेछ ।  

२४. बोडनको कमनचारीाः (१) बोडनले आफ्नो कायन सञ्चालनको तनतमि आवश्यक कमनचारी िोवकए 

बमोखजम तनयिु गनन ससनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोखजम तनयिु कमनचारीिरुको पाररश्रतमक, सेवाको ििन िथा 
सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ । 

(३) बोडनको स्वीकृि िरबन्िीमा पिपूतिन निुाँिा सम्मका लातग बोडनबाट माग िई 
आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक कमनचारीिरु उपलब्ध गराउन ससनेछ । 

२५. नपेाल सरकार समक्ष प्रतिवेिन पेि गनुन पनेाः बोडनले आफूले गरेको काम कारवािीको वावषनक 
प्रतिवेिन प्रत्येक आतथनक वषन समाप्त िएको िीन मविनातिर नेपाल सरकार समक्ष पेि गनुन 
पनेछ । 
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२६. नपेाल सरकारसाँग सम्पकन ाः बोडनले वन िथा वािावरण मन्रालय माफन ि नेपाल सरकारसाँग 
सम्पकन  राख्न ुपनेछ । 

२७. बोडनको ववघटनाः (१) कुनै मनातसव कारणबाट बोडनलाई िारेज गने गरी नेपाल सरकारले 
तनणनय  गरेमा बोडन ववघटन िनुेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोखजम बोडन ववघटन िएमा बोडनको सम्पखि र िावयत्व नपेाल  

सरकारमा सनेछ । 

 

पररच्छेद् – ७ 

तनषतेधि कायन 

२८. तनषतेधि कायन: कुनै पतन व्यखिले वनस्पति उद्यानमा िेिायका कायनिरू गनन गराउन पाउने 
छैनाः– 

(क) वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिलाई क्षति परु् याउन, 
(ि) घरपालवुा पिपंुक्षी चरीचराउ गराउन,  
(ग) वनस्पति उद्यानतिर रिेका वा प्रयोगमा आइरिेका वा त्यस्िो क्षेर िएर जाने 

कुनै िोला, मिुान वा िाल िलैया थनुछेक गनन,  
(घ) वनस्पति उद्यानले उपिोग गरी रिेका पानीको स्रोि र मिुान बन्ि गनन,  
(ङ) वनस्पति उद्यान तिर आगलागी गराउन, 
(च) वनस्पति उद्यानको तसमाना, प्रवेिद्वार, पिानल, साइनबोडन, सूचनापाटी, खचन्िपट 

वा िौतिक संरचना ित्काउन, िटाउन, िोडमोड गनन वा िानी नोससानी 
परु् याउन,  

(छ) जथािावी फोिोर मैला फ्यााँसन, 
(ज) अनमुति ववना प्रवेि गनन। 
(झ) िोवकए बमोखजमका अन्य कायन गनन। 



11 
 

पररच्छेद् – ८ 
कसूर र सजाय 

२९. कसूर: कसैले िेिाय बमोखजमको कायन गरेमा यस ऐन अन्िगनिको कसूर गरेको मातननेछाः– 

(क) िफा ६ (२) बमोखजम पूवन सिमति नतलई जैववक प्रववतधद्वारा अनवंुि 
पररविनन गनन वा अनवंुि पररवतिनि वनस्पति एवं वनस्पति पिाथनको उत्पािन, 
आयाि िथा तनयानि गरेमा, 

(ि) िफा ११ को उपिफा (१) बमोखजमको अनमुति नतलएमा, 

(ग) िफा १२ को उपिफा (२) बमोखजम स्वीकृति नतलएमा वा िफा १२ को 
उपिफा (३) ववपररिका कायनिरू गरेमा, 

(घ) जैववक चोरी गरेमा, 

(ङ) पररच्छेद् ७ बमोखजमका तनषतेधि कायन गरेमा । 

३०. सजाय: (१) िेिाय बमोखजमको कसूर गने व्यखिलाई िेिाय बमोखजम सजाय िनुेछाः– 

(क) िफा २८ िण्ड (क), (ि), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोखजमका तनषतेधि 
कायन गरेमा प्रचतलि कानून बमोखजम कारवािी िनुेछ। 

(ि) िफा २८ को िण्ड (ज) बमोखजमको तनषतेधि कायन गरेमा कायानलय प्रमिुले 
प्रवेि िलु्कको िोब्बर जररवाना गनेछ।प्रवेि िलु्क निोवकएको वनस्पति 
उद्यानिरूमा रू. एक सय जररवाना िनुेछ।  

(ग) िफा २९ िण्ड (क) बमोखजमको कसूर ठिररएमा अनवंुि पररवतिनि वनस्पति 
एवं वनस्पति पिाथन जफि गरी वविागको प्रमिुले रु. बीस िजार िेखि रु. एक 
लाि सम्म जररवाना गनेछ। 

(घ) िफा २९ को िण्ड (ि) र (ग) बमोखजमको कसूरमा वविागको प्रमिुले रु. 
पााँच िजार जररवाना गनेछ। 

(ङ) िफा २९ िण्ड (घ) बमोखजम कसूर ठिररएमा उि जैववक पिाथन जफि गरी 
कसूरको मारा िेरी वविागको प्रमिुले रु. पचास िजार सम्म जररवाना गनेछ। 
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                 पररच्छेद्-९ 

ववववध 

३१. प्रवेि िथा सेवा िलु्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रवेि अनमुतिपर वा वनस्पति उद्यान 
प्रमिुको अनमुति नतलई कुनै पतन व्यखि वनस्पति उद्यान तिर प्रवेि गनन पाउने छैन। 

िर वनस्पति उद्यानतिर स्थानीय समिुायले परम्परािेखि प्रयोग गिै आइरिेको 
बाटोबाट स्थानीय समिुायलाई आविजावि गनन यस िफाले बाधा परु् याएको मातनने छैन। 

(२) उपिफा (१) बमोखजमको प्रवेि अनमुतिपरको ढााँचा, प्रकार, िस्िरु र अन्य 
ििनिरु िोवकए बमोखजम िनुेछ। 

(३) वविाग र अन्िगनिका कायानलयिरूबाट प्रिान गररने सेवा र ववक्री गररने वस्ि ु
वापि लाग्ने िलु्क र अन्य ििनिरु सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ। 

३२. प्राप्त गने ससनाेः नेपालका वनस्पति िनी पविचान िएका र िाल नेपालमा उपलब्ध निएका 
िर वविेिी संघ संस्थामा मिृ वा जीववि रूपमा रिेका अवस्थामा िेवटएमा नेपाल सरकारले 
िी वनस्पति िथा वनस्पतिका नमूनािरू प्राप्त गनन ससनेछ। 

३३. गणुस्िर तनधानरण: (१) वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिको गणुस्िर तनधानरण गने कायन 
मन्रालयले गनेछ । 

(२) गणुस्िर तनधानरण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोखजम िनुेछ । 

३४. अतिलेि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) वविागले िेिायको ववषयमा िोवकए बमोखजम ढााँचामा 
अतिलेि अद्यावतधक गरी राख्न ुपनेछाः–  

(क) वनस्पति ववववधिाको अतिलेि, 
(ि) परम्परागि ज्ञानको अतिलेि 
(ग) प्रववतध ववकास एवं प्रववतध िस्िान्िरणको अतिलेि 
(घ) अनवंुि पररवतिनि पिाथनको उत्पािन र आयाि तनयानिको अतिलेि, 
(ङ) आनवुांखिक पिाथनका अध्ययन, अनसुन्धान सिमतिको अतिलेि,  
(च) नेपाली वनस्पति, वनस्पतिजन्य स्रोि अध्ययन अनसुन्धानको लातग वविेिी संघ 

संस्थालाई उपलब्ध गराएको अतिलेि,  
(छ) रासायतनक परीक्षण गररएका वनस्पतििरूको अतिलेि 
(ज) वायोलोखजकल अध्ययन िएका अतिलेि 
(झ) वटस्यकुल्चर प्रोटोकल ववकास िएका वनस्पति अतिलेि 
(ञ) रैथाने वनस्पति अतिलेि 
(ट) िलुनि, लोपोन्मिु र संरखक्षि वनस्पतिको अतिलेि 
(ठ) बाह य तमचािा प्रजातिको अतिलेि 
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(ड) आयाि तनयानि िएका जडीबटुीको वववरण  
(ढ) िेिी प्रववतध ववकास िएका जडीबटुी प्रजातिको वववरण अतिलेि 
(ण) वनस्पति उद्यानमा रिेका वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिको वववरण अतिलेि 
(ि) अध्ययन, अनसुन्धान अनमुतिपरको अद्यावतधक वववरण, 

(२) उपिफा (१) बमोखजमका अतिलेििरू प्राथतमकिाका आधारमा प्रकािन गनन 
सवकनेछ।  

३५. परुस्कार दिन सवकन:े वविागले वनस्पति िथा वनस्पति स्रोिको अध्ययन, अनसुन्धान, 
पविचान, प्रववतध ववकास र ववस्िार, संरक्षण र ववकासमा उल्लेिनीय योगिान परु् याउन े
कमनचारी, व्यखि वा संस्थालाई प्रत्येक वषन िोवकए बमोखजम रावियस्िरको परुस्कार प्रिान 
गनन ससनेछ।  

३६. प्रचतलि कानून बमोखजम िनु:े यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यस ऐन बमोखजम र अन्य कुरामा 
प्रचतलि नेपाल कानून बमोखजम िनुेछ।  

३७. अतधकार प्रत्यायोजन गनन ससन:े वविागले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम बमोखजम 
आफूलाई प्राप्त अतधकारिरु मध्ये केिी अतधकार मािििका कायानलयिरूलाई प्रत्यायोजन गनन 
ससनेछ।  

३८. तनयम बनाउन ेअतधकार: नेपाल सरकारले यो ऐन कायानन्वयन गनन आवश्यक तनयम बनाउन 
ससनेछ। 

३९. तनिेखिका, कायनववतध िथा मापिण्ड बनाउन ससन:े नेपाल सरकारले यो ऐन िथा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको तनयमावलीको अधीनमा रिी आवश्यक तनिेखिका, कायनववतध िथा मापिण्ड 
बनाई लागू गनन ससनेछ।  

४०. यसै ऐन बमोखजम स्थापना िएको मातनन:े यो ऐन प्रारम्ि िनुिुन्िा अगातड स्थापना िई 
सञ् चालनमा रिेका िवेररयम, वनस्पति उद्यान, प्रयोगिाला, वनस्पति अनसुन्धान केन्र  िथा 
अन्य कायानलयिरू यसै ऐन बमोखजम स्थापना िएको मातननेछ । 
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अनसूुची १ 

अनसुन्धान अनमुति परको ढााँचा 

तमतिाः- .......................... 

ववषय: अनसुन् धान अनमुति सम् बन्धमा। 

श्री............................ 
.................................. 
 

 प्रस्ििु ववषयमा ................... तमति २०.../...../...... को तनणनयानसुार त्यस कायानलयको क्षेरमा 
तनम्नानसुार अनमुति प्रिान गररएको छ। 

अनसुन् धानकिानको 
नाम 

पविलो बीचको थर 
   

अनसुन्धानकिानको 
ठेगाना 

स् थायी : 
अस् थायी:  

ईमेल:  फोन नं. :  

सम् बर्द् संस् था संस् थाको नाम : ठेगाना: 
  

पि 
 

अनसुन् धान िि व्यखिगि/ स्नािक िि / स् नािकोिर िि /वप.एच.डी. 
अन् य :  

संस्थागि : राख िय / अन् िरानख िय 

अनसुन् धानको 
िीषनक 

 

अनसुन् धानको क्षेर 
 

अनसुन् धानको ववतध 
 नमूना संकलन  नमूनाको परीक्षण 

गने  नगने नेपालमा  वविेिमा 
अनसुन् धानको 
समयावतध 

.............................. िेखि ................................. सम्म। 

अनसुन् धानको 
ििनिरु 

1.अनसुन् धानकिानले वविाग र सम् बखन् धि कायानलयसाँग समन् वय गरी अनसुन्धान कायन 
गनुनपनेछ । 

2.अनसुन् धानकिानले आफ् नो अनसुन् धानको प्रस् िाव सम् बखन् धि कायानलयमा समेि बझुाउन ु
पनेछ । 

3. अनसुन् धानकिानले अनसुन् धान समाप् ि िएपतछ एक प्रति कागजी प्रतिवेिन र एक प्रति 
ववद्यतुिय प्रतिवेिन वविागमा बझुाउन ुपनेछ । 

4.अनसुन् धानकिानले नतिजािरु प्रकाखिि गिान अनसुन्धानमा संलग्न कमनचारीको योगिानको 
आधारमा सि-लेिकको रुपमा समावेि गराउन ुपनेछ ।  
5. संकतलि नमूना नेपाल सरकारको पूवन स् वीकृिी नतलई वविेि लैजान पाईने छैन ्। 

6.संकतलि प्रत् येक प्रजातिका मिृ नमूनािरु एक/एक थान श्री राख िय िबेररयम िथा 
वनस् पति प्रयोगिाला (KATH) गोिावरी, लतलिपरुमा बझुाउने । 

 
………………………… 
वैज्ञातनक अतधकृि 


