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प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७६।०५।०४ 

संशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७           २०७७।०४।१६ 

 

संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. ११ 

प्रदेशस्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गनन बनेको ऐन  

प्रस्तावना: पयानवरण, जलचर, जलीय वातारण, कृषिजन्य वस्त ु तथा पश ु
पंक्षीको उचचत संरक्षण तथा सम्बर्द्नन एवं सवनसाधारण जनताको समुबधा र 
आमथनक षहत कायम गनन वान्छनीय भएकोले, 

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारचम्भक 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश जलचर 
 संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६"  रहेको छ। 

 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभािा: षविय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "जल" भन्नाले ताल-तलैया, दह, खहरे, खोला, 
नदी-नाला, पोखरी, नहर, कुलो, ररजरभ्वायर, 
मसमसार, मत्सस्य पालनका लामग जडान भएको 
षपंजडा (केज), एक्वाररयम, रेसव,े मत्सस्य 
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हृयाचरी, इन्क्लोजर तथा माछा पालन गरेको 
धान खेतको पानी र मतनीहरुको स्रोत समेत 
सम्झन ुपछन।  

(ख) "जलचर" भन्नाले जल मभर बस्ने जनुसकैु 
जीवलाई सम्झन ुपछन।  

(ग) "तोषकएको अमधकारी" भन्नाले प्रदेश सरकारले 
प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोषकएको 
अमधकारी सम्झन ुपछन। 

(घ) "तोषकएको" वा "तोषकए बमोचजम" भन्नाले यो 
ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा तोषकएको वा 
तोषकए बमोचजम सम्झन ुपछन। 

(ङ) "मनजी जल" भन्नाले व्यचि, संस्था षवशेिले 
सरकारलाई मालपोत वा भूममकर मतरी राखेको 
जममनमा भएको मनजहरुको हक र उपभोगको 
पोखरी, तलाउ वा जलाशय सम्झन ुपछन। 

(च) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछन। 

(छ) "फीस ल्याडर" भन्नाले बमगरहने जलमा जलचरको 
आवागमनको लामग बनाइएको वैकचल्पक बाटो 
सम्झन ुपछन।  

(ज) "मन्रालय" भन्नाले जलचर सम्बन्धी षविय हेने 
मन्रालय सम्झन ुपछन। 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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पररच्छेद- २ 

जलचर व्यवस्थापन तथा नागररकको अमधकार 

३.  जलचर समात्न तथा मानन प्रमतबन्ध: (1) कुनै व्यचिले कुनै जलमा 
 रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा माने अमभप्रायले जानीजानी 
 त्सयस्तो जलमा वा त्सयसको आसपासमा कुनै षकमसमको षवद्यतुीय 
 धार (करेण्ट), षवष्फोटक पदाथन, कारखानाहरुको फोहर पदाथन वा 
 षविाल ुर रसायमनक पदाथनको प्रयोग गनन पाइने छैन। 

  तर कुनै मनजी जलका धनीले अरु कुनै जलका 
जलचरहरुलाई क्षमत नहनेु गरी आफ्नो मनजी जलमा जलचर समात्न 
तथा माननको लामग षविाल ुपदाथन छाड्न, षवद्यतुीय धार (करेण्ट) र 
षवष्फोटक पदाथन बाहेक जनुसकैु तररकाको प्रयोग गननमा यो दफा 
र यस अन्तगनतका कुनै कुराले बाधा परु् याएको मामनने छैन। 

  (2) अमधकार प्राप्त व्यचि बाहेक अरु कसैले पमन 
जलचरको संरक्षणको लामग जलमा रहेको फीस ल्याडर, बााँध तथा 
अन्य कुनै षकमसमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थनु्न वा भत्सकाउन 
हुाँदैन। 

  (३) परम्परागत रूपमा माछा मारी जीषवकोपाजनन गने पेशा 
अपनाएका बोटे, माझी, दनवुार, मसुहर, पहरी लगायतका जामतलाई 
प्रदेश सरकारले तोकेको स्थान वाहेक यस ऐन र मनयमावलीको 
अमधनमा रही जलचरको संरक्षण र उपयोग गनन कुनै बाधा गररने 
छैन। 

४. प्रदेश सरकारको दाषयत्सव: (1) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेका प्रजामतका जलचरहरुलाई संरक्षण र 
सम्बर्द्नन गनेछ। 
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  (२) मन्रालयले तोकेको अमधकारीको इजाजत-पर बेगर 
कुनै पमन व्यचिले जानीजानी कुनै जलचरलाई समात्न, मानन तथा 
चोट परु् याउन पाइने छैन। 

  (३) उपदफा (२) बमोचजमको अमधकारीले तोषकएको ऋत ु
र अवस्थामा कुनै पमन जलचरहरुलाई कुनै पमन व्यचि मनकायले 
जानी जानी समात्न, मानन तथा चोट परु् याउन नपाउने गरी मनाही 
गनन सक्नेछ। 

  तर कुनै व्यचि षवशेिको मनजी जलमा रहेका जलचरहरुको 
सम्बन्धमा यो दफा र यस दफा अन्तगनतका कुनै कुरा लागू हनेु 
छैन।  

  (४) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोचजम प्रदेश 
राजपरमा प्रकाचशत सूचनामा तोकेको अमधकारीको इजाजत बेगर 
कुनै पमन व्यचिले जानीजानी जलचरहरु समात्न, मानन तथा चोट 
परु् याउन नपाउने गरी मनाही गनन सक्नेछ। 

  तर कुनै व्यचि षवशेिको मनजी जलको सम्बन्धमा प्रदेश 
सरकारले त्सयस्तो आदेश ददने छैन। 

५.  षवि प्रयोग गनन नहनेु: जलचर समात्न ेवा माने प्रयोजनको लामग 
 कुनै षविाल ुपदाथन प्रयोग गनुन पने भएमा त्सयसको प्रयोजनको लामग 
 सरुचक्षत षवि बाहेक अरु कुनै प्रकारको षवि प्रयोग गनुन हदैुन। 

 स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग "सरुचक्षत षवि"  भन्नाले 
तोषकएको प्राषवमधकले मसफाररश गरेको रसायन वा जडीबटुी सम्झन ु
पछन।  

६. जलचर संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले 
षवद्यतु, खानेपानी, मसंचाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको लामग बााँध 
मनमानणको साथै जलचरको आवागमनमा बाधा नपने गरी फीस ल्याडर 
मनमानण गरी संरक्षण गनन सक्नेछ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोचजम फीस ल्याडर मनमानण गनन 
 सम्भव नहनेु भएमा त्सयस्तो ठाउाँमा वा आस पासको क्षेरमा 
 जलचरको कृमरम प्रजनन गराउनको मनममत्त जलचर ह्याचरी तथा 
 जलचर नसनरीको व्यवस्था गनुन पनेछ।  

   (३) उपदफा (१) बमोचजमको मनमानण कायन गदान प्राषवमधक 
अमधकारीलाई संलग्न गराउन ुपनेछ। 

   (४) कुनै पमन व्यचिले खोला, नदी, ताल, तलैयामा 
 जलचरलाई असर पने गरी कुनै षकमसमको अजैषवक पदाथन, 
 रासायमनक पदाथन तथा केममकल छाड्न वा ममसाउने गरी कुनै 
 पमन गमतषवमध गनन गराउन पाइने छैन। 

७. नागररकको अमधकार: दफा 4 बमोचजम मनकामलएका आदेशले 
मनाही गरेको ऋत ुअवस्था तथा ठाउाँमा बाहेक दफा ३ को अमधनमा 
रही अन्य जलमा जल चर मानन वा समात्न यस ऐनको कुनै कुराले 
नेपाली नागररकलाई मनाही गरेको मामनने छैन। 

८. ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था: (1) प्रदेश सरकारले आफ्नो मनयन्रणमा 
रहेको जनुसकैु जलमा जलचरको बासस्थान र पयानवरणमा असर 
नपने गरी संरचक्षत जलचर बाहेकका कुनै एक वा एकभन्दा बढी 
प्रकारका जलचरहरु समात्ने तथा माने कामको ठेक्का बन्दोबस्त गनन 
सक्नेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोचजमको ठेक्का ददंदा जलचर समात्न  वा 
मानन प्रयोग गररने साधनको मापदण्ड र सो सम्बन्धी कायनषवमध 
तोषकए बमोचजम हनेुछ।  
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पररच्छेद- ३ 

दण्ड तथा सजाय 

९. दण्ड सजाय: (१) दफा ३ वा ४ बमोचजमको कायन गने वा गनन 
दरुुत्ससाहन गने व्यचिलाई तोषकएको अमधकारीको आदेशले कसूरको 
मारा हेरी हामन-नोक्सानी भएकोमा मबगो बराबरको क्षमतपूमतन भराई 
पचास हजार रूपैयााँसम्म जररबाना हनेुछ। हामन-नोक्सानीको 
मूल्याङ्कन गदान प्राषवमधक अमधकारीलाई संलग्न गराउन ुपनेछ।  

  (२) दफा ३ र ४ बमोचजम मनकामलएको सूचनाको कुनै 
कुरा उल्लङ्घन गने वा गनन प्रोत्ससाहन गने व्यचि संस्थालाई तोषकएको 
अमधकारीको आदेशले बीस हजार रूपैयााँसम्म जररबाना हनेुछ।  

  (३) उपदफा (१) वा (२) मा लेचखएको दण्ड सजायमा 
कुनै प्रमतकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका 
मनयम वा मनकामलएका आदेशका कुनै कुरा उल्लङ्घन गने वा गनन 
प्रोत्ससाहन गने व्यचिलाई तोषकएको अमधकारीका आदेशले दश हजार 
रूपैयााँसम्म जररबाना हनेुछ।  

  (४) यो ऐन अन्तगनत कसूरदार साषवत भएको व्यचिको 
साथमा रहेको सो कसूरसाँग सम्बचन्धत सबै औजार, सामान र चीज 
वस्तहुरु समेत तोषकएको अमधकारीका आदेशले जफत हनेुछ। 

  (5) दफा ६ को उपदफा (४) बमोचजमको कायन गने 
गराउनेलाई तोषकएको अमधकारीले दश हजार रूपैयााँसम्म जररबाना 
गनन सक्नेछ।  

  (६) यो ऐन अन्तगनत भएको जररबाना सरकारी बााँकी सरह 
असलु उपर गररनेछ। 

१०. अनसुन्धान गने अमधकारी: (१) यस ऐन अन्तगनतको कसूर सम्बन्धी 
मदु्दाको अनसुन्धान र तहकीकात गनन प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अमधकारीलाई हनेुछ। 
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  (२) प्राषवमधक अमधकारीले मदु्दा दायर गनुन अचघ सरकारी 
वषकलको राय मलन ुपनेछ। 

११. मदु्दाको शरुु कारबाही र षकनारा गने अमधकार: (१) यस ऐन 
बमोचजमको मदु्दाको शरुु कारबाही र षकनारा गने अमधकार प्रदेश 
 सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको 
अमधकारीलाई हनेुछ। 

  (२) यस ऐन बमोचजम दायर भएको मदु्दाको कारबाही र 
षकनारा संचक्षप्त कायनषवमध बमोचजम हनेुछ। 

१२. पनुरावेदन: दफा १1 बमोचजम तोषकएको अमधकारीले ददएको दण्ड 
सजायका आदेश उपर चचत्त नबझु्ने व्यचिले सो आदेशको सूचना 
पाएका मममतले पैंतीस ददनमभर चजल्ला अदालतमा पनुरावेदन गनन 
सक्नेछ।  

१३. तोषकएको अमधकारीको अमधकार: यो ऐन अन्तगनतको मदु्दाको 
कारबाही गदान बयान वकपर गराउने, साक्षी प्रमाण बझु्ने, मलखतहरु 
दाचखल गराउने समेत शरुु अदालतलाई भए सरहका सब ैअमधकार 
तोषकएको अमधकारीलाई हनेुछ।  

१४. अध्ययन तथा अनसुन्धान गनन बाधा नपने: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु 
कुरा लेचखएको भए तापमन जलचर संरक्षण र सम्वर्द्ननको सम्बन्धमा 
अध्ययन तथा अनसुन्धान गनन बाधा पने छैन। 

१५. प्रचमलत कानून बमोचजम हनेु: यस ऐनले मनाही गरेका काम 
कारबाही गदान र कुनै दफा लागू नभएको अवस्थामा कुनै व्यचिले 
सो बमोचजम गदान कसैको केही हामन नोक्सानी भएमा प्रचमलत कानून 
बमोचजम हनु वा गननमा यस ऐनले कुनै बाधा पयुानएको मामनने छैन।  

१६. प्रचमलत कानून बमोचजम मदु्दा चलाउन बाधा नपने: यस ऐन 
बमोचजम कसूर हनेु कुनै कायन अन्य प्रचमलत कानून बमोचजम पमन 



 

9 
 

कसूर हनेु रहेछ भने सो कानून बमोचजम मदु्दा चलाइ सजाय गनन 
यस ऐनमा लेचखएको कुनै कुराले बाधा परु ्याएको मामनने छैन। 

१७. मनयम बनाउने अमधकार: यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन प्रदेश 
 सरकारले मनयमहरु बनाउन सक्नेछ। 


