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भू तथा जलाधार सं रक्षण ऐन, २०३९

लालमोहर र प्रकाशन मममत
२०३९।८।६

सं शोधन गने ऐन
१.
२.

वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०४८

२०४८।१२।३०
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत

गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानू न सं शोधन गने ऐन, २०६६

३.

२०६६।१०।७

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

२०३९ सालको ऐन नं . १६
.................
भू तथा जलाधर सं रक्षण गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन

प्रस्तावना : बाढी, पैह्रो, भू–क्षय जस्ता प्राकृमतक प्रकोपको मनयन्रण गरी भू तथा जलाधार
सं रक्षण गने सम्बन्धमा कानू नी व्यवस्था गनन र सवनसाधारण जनताको सुववधा र आमथनक वहत
कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले ,
श्री ५ महाराजामधराज वीरे न्र वीर ववक्रम शाहदे वबाट राविय पञ्चायतको सल्लाह र सम्ममतले यो
ऐन बनाइबक्से को छ ।
१.

सं क्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “भू तथा जलाधार सं रक्षण ऐन, २०३९”
रहे को छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)
(ख)

“सं रक्षक्षत जलाधार क्षेर” भन्नाले दफा ३ अन्तगनत घोवषत सं रक्षक्षत
जलाधार क्षेर सम्झनु पछन ।

“भू तथा जलाधार सं रक्षण” भन्नाले बाढी, पैह्रो, भू–क्षय जस्ता
प्राकृमतक प्रकोपबाट कुनै क्षेरलाई नष्ट हुनबाट रोक्ने वा बचाउने
तथा पानीको आयतन र बहावलाई सामान्य क्षस्थमतमा राख्ने वा
पानीको बहावलाई धममलो हुन नददई स्वच्छता बनाई राख्ने कायन
सम्झनु पछन ।



यो ऐन सं वत् २०६५ साल जेठ १५ गते दे क्षख लागू भएको ।

 गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षझवकएको ।
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(ग)

“भू–उपयोमगता प्रणाली (लैण्ड यू ज मसस्टम)” भन्नाले जग्गाको
उवनरा शक्षि बनाई राख्ने भौमतक तथा रासायमनक गुणहरुलाई
कमजोर नपाने वा नष्ट हुन नददने वा कायम रहने वकमसमले खेती
वा अन्य कायन गरी त्यस्तो जग्गाको दीघनकालीन उपयोग गने

(घ)
(ङ)
(च)

प्रवक्रयालाई सम्झनु पछन ।

“ववभाग” भन्नाले भू तथा जलाधार सं रक्षण ववभाग सम्झनु पछन ।

“जलाधार सं रक्षण अमधकृत” भन्नाले दफा १९ बमोक्षजम मनयुि वा
तोवकएको अमधकृत सम्झनु पछन ।

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोक्षजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत
बनेको मनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोक्षजम सम्झनु पछन ।

३.

सं रक्षक्षत जलाधार क्षेर घोवषत गनन सक्ने : (१) भू तथा जलाधार सं रक्षणको लामग
आवश्यक दे खेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाक्षशत गरी नेपाल

.................को कुनै क्षेरलाई चार वकल्ला खुलाई सं रक्षक्षत जलाधार क्षेर घोवषत गनन
सक्नेछ ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोक्षजम

घोवषत

सं रक्षक्षत

जलाधार

क्षेरको

सीमाना

आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाक्षशत गरी हे रफेर गनन
सक्नेछ ।
४.

सं रक्षक्षत जलाधार क्षेरमा गनन सवकने कायनहरु : सं रक्षक्षत जालाधार क्षेरमा जलाधार

सं रक्षण अमधकृतले भू तथा जलाधार सं रक्षणको लामग दे हाय बमोक्षजम कायनहरु गनन
गराउन सक्नेछ :–
(क)

रोकथाम वा मनयन्रण गने बााँध (डे म), गल्छी मनयन्रण (चे कडे म),
तटबन्ध (इम्बाङ्कमेण्ट), गरा सुधार (टे रेस इम्प्रभ
ू मेण्ट), कूलो,
सहायक कूलो वा ढल (डाइभसनन च्यानल), टे वा ददने पखानल
(ररटे मनं गवाल), पोखरी र यस्तै अन्य आवश्यक बनौटको मनमानण

(ख)
(ग)

गने तथा त्यसको स्याहार सं भार गने ,

परीक्षण स्थल (ट्रायल प्लट) हरुको व्यवस्था गने तथा त्यसको
स्याहार सं भार गने,

वृक्षारोपण गने, घााँस, झारपात वा अन्य वनस्पमत लगाउने र
त्यसको स्याहार सम्भार गने तथा हुकानउने,

 गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षझवकएको ।
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(घ)

पवहरो जान सक्ने जग्गाहरु र मभराला पाखाहरुमा रहे का वन
जड्डल, झारपात, घााँस तथा अन्य प्राकृमतक वनस्पमतको सं रक्षण गने,

(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

त्यसको स्याहार सम्भार गने तथा सम्बद्र्धन गने ,
बाली र फलफूलको खेती गने ,

माटोको उवनरा शक्षि र पानी तथा वातावरणको स्वच्छता सन्तुमलत
रुपमा कायम बनाई राख्ने,

सम्बक्षन्धत ठाउाँहरुमा ववद्युतीकरण गने ,
नेपाल सरकारले तोवकददएका भू तथा जलाधार सं रक्षण सम्बन्धी
अन्य कायनहरु गने ।

५.

सं रक्षक्षत जलाधार क्षेर मभरको जग्गाको वगीकरण : (१) दफा ४ को प्रयोजनको लामग

सं रक्षक्षत जलाधारक्षेर मभरको जग्गालाई जलाधार सं रक्षण अमधकृतले तोवकए बमोक्षजम
वगीकरण गनन सक्नेछ ।

६.

भू–उपयोमगता प्रणाली अपनाई खेती गने : (१) जलाधार सं रक्षण अमधकृतले सं रक्षक्षत
जलाधार क्षेर मभरको तोवकददएको जग्गामा भू–उपयोमगता प्रणाली अपनाई कुनै बाली

वा फलफूलको खे ती गनन तथा रुख, ववरुवा वा घााँस लगाउन वा अन्य कुनै कायन
गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम तोवकददएको जग्गा कसै को मनजी स्वाममत्व भएको

जग्गा भएमा सम्बक्षन्धत जग्गाधनी वा मोहीले आफनो जग्गामा भू–उपयोमगता प्रणाली
अपनाई त्यस्तो कायनहरु गनुन पने छ ।
(३) उपदफा

(२) बमोक्षजम

भू–उपयोमगता प्रणाली अपनाई कायनहरु गनन

जग्गाधनी वा मोहीलाई ववभागले प्राववमधक ज्ञान तथा से वा उपलब्ध गराउनेछ र
आवश्यक आमथनक सहयोग समे त तोवकए बमोक्षजम ददनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम भू–उपयोमगता प्रणाली अपनाई कुनै कायन गनन

लगाएको कारणबाट कुनै जग्गाबाट मोही मनष्काक्षशत हुने भएमा त्यस्तो मोहीलाई नेपाल
सरकारले मुआब्जा ददनेछ । भू–उपयोमगता अपनाई कुनै कायन गनन लगाएको जग्गामा

सम्बक्षन्धत जग्गाधनीले मुआब्जा मलई आफ्नो स्वाममत्व नेपाल सरकारलाई छोड्न चाहे मा,
त्यस्तो जग्गाधनीले स्वाममत्व छोड्न सक्नेछ । त्यसरी स्वाममत्व छोड्ने जग्गाधनी र
मोहीलाई मुआब्जा ददं दा प्रचमलत दरभाउलाई ध्यानमा राखी मुआब्जा ददइनेछ ।
७.

प्राववमधक ज्ञान तथा सेवा र आमथनक सहयोग प्रदान गने : दफा ४ को खण्ड (क)
बमोक्षजमका कायनहरु कसै ले आफनो मनजी स्वममत्व भएको जग्गामा गनन चाहे मा मनजलाई
ववभागले त्यस्तो कायन गननको लामग आवश्यक प्राववमधक ज्ञान तथा से वा उपलव्ध
गराउनेछ र आवश्यक आमथनक सहयोगसमे त तोवकए बमोक्षजम ददनेछ ।
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८.

क्षमतपूमतन ददने : दफा ४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोक्षजमका कायनहरु जलाधार सं रक्षण
अमधकृतले कसै को मनजी स्वाममत्व भएको जग्गामा गरे मा ती कायनहरु त्यस्तो जग्गामा
गरे

वापत

जलाधार

सं रक्षण

अमधकृतले

सम्बक्षन्धत

जग्गाधनीलाई



सम्बक्षन्धत

गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको परामशन मलई प्रचमलत दरभाउलाई समे त ध्यानमा राखी



क्षमतपूमतन ददनेछ ।
९.

परीक्षण गनन सक्ने : (१)

जलाधार सं रक्षण अमधकृतले दफा ४ को खण्ड (ख)

अन्तगनत कुनै परीक्षण स्थलको व्यवस्था गदान त्यस्तो परीक्षण स्थलमा कुनै बाली

फलफूल, रुख, ववरुवा, घााँस वा यस्तै अन्य वनस्पमत लगाई हुकानई परीक्षण गनन गराउन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको परीक्षणस्थलमा लगाइएको बाली, फलफूल, रुख,
१०.

मबरुवा, घााँस वा यस्तै अन्य बनस्पमतलाई कसै ले कुनै वकमसमले नष्ट गनन हुदैन ।

प्राकृमतक प्रकोप हुने वा हुन सक्ने जग्गामा मनषेमधत कायन : प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै

कुरा लेक्षखएको भएतापमन कसै ले सं रक्षक्षत जलाधार क्षेरमभरको जग्गा मध्ये बाढी वा पैह्रो
आउने वा आउन सक्ने वा भू–क्षय वा भू–कटान हुने वा हुन सक्ने जग्गा भनी

जलाधार सं रक्षण अमधकृतले तोवकददएको जग्गामा जलाधार सं रक्षण अमधकृतको अनुममत
नमलई कसै ले दे हायको कुनै कायन गनन पाउने छै न :–
(क)

कुनै खोला, नाला, खहरे , ताल वा जलाश्रयको वा भूममगत पानी कुनै
वकमसमले थुन्ने वा जम्मा गने वा थुमनएको वा जम्मा गररएको पानी कूलो,
सहायक कूलो, ढलद्वारा वा अन्य कुनै वकमसमले अन्यर लै जाने वा
फकानउने वा त्यस्तो पानी त्यसरी थुनी, जम्मा गरी लगी, फकानई वा अन्य

(ख)
(ग)
(घ)

कुनै वकमसमले कुनै काममा प्रयोग गने ,

प्रचमलत वन सम्बन्धी कानू न बमोक्षजम आफूखुस गनन पाउने रुख, ववरुवा
वा अन्य वनपैदावार काट्ने वा अन्य कुनै वकमसमले नष्ट गने ,

भै रहे को वन जङ्गल, रुख, ववरुवा, झारपात, घााँस वा अन्य प्राकृमतक वनस्पमत
काट्ने वा अन्य कुनै वकमसमले नष्ट गने ,

ढुं ङ्गा, माटो, बालुवा, वहलो आदद थुवप्रन तथा जम्मा हुन जाने काम गने वा
थुवप्रएको तथा जम्मा भएका ढु ङ्गा, माटो, बालुवा, वहलो आदद बगाई लै जान

(ङ)



ददने काम गने ,

ढु ङ्गा बालुवा, वा अन्य प्रकारको माटो खन्ने, क्षझक्ने वा लै जाने,

jg ;DaGwL s]xL g]kfn P]g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)$* åf/f ;+zf]lwt .
s]xL g]kfn P]g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)&@ åf/f ;+zf]lwt .
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(च)

फोहर मै ला तथा यस्तै वातारवरण दू वषत पाने खालको अन्य कमसं गरहरु
फयााँक्ने वा त्यस्तो फोहर मै ला र कमसं गरहरु थुपाने वा राख्ने ठाउाँको

(छ)
(ज)

मनमानण गने ,

उद्योग, व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती स्थापना गने ,

गाई, भैं सी, भे डा, बाख्रा, कुखुरा र यस्तै अन्य घरपालुवा पशु तथा पं क्षीहरु
लै जाने, राख्ने वा चराउने ।

११.

उद्योग, व्यवसाय तथा बसोबासको बस्तीलाई सानन सक्ने : (१) सं रक्षक्षत जलाधार
क्षेरमभरको जग्गामा स्थापना भईरहे को उद्योग, व्यवसाय तथा बसोबासको बस्तीलाई भू
तथा जलाधार सं रक्षणको कायनको लामग नेपाल सरकारले अन्यर सानन वा त्यस्तो उद्योग,
व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती भएको जग्गा प्राप्त गनन आवश्यक दे खेमा नेपाल
सरकारले त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय तथा बसोबासको बस्तीलाई अन्यर सानन वा सो भएको
जग्गालाई जग्गा प्रामप्त सम्बन्धी प्रचमलत कानू न बमोक्षजम प्राप्त गननसक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै उद्योग व्यवसाय वा बसोवासको बस्तीलाई

अन्यर सादान त्यसबाट सम्बक्षन्धत व्यक्षिलाई हुन जाने नोक्सानीको उक्षचत क्षमतपूमतन
नेपाल सरकारले ददनु पने छ ।
१२.

प्रवेश गनन सक्ने : (१) जलाधार सं रक्षण अमधकृतले वा मनजले तोकेको कमनचारीले दफा

४ मा लेक्षखएको कुनै कायन गनन वा त्यस्तो कायनहरुको मनरीक्षण वा स्याहार सम्भार गनन
सं रक्षक्षत जलाधार क्षेरमभरको जग्गामा जुनसुकै बखत प्रवेश गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रवेश गदान कसै ले बाधा मबरोध गनन गराउन हुाँदैन ।

१३.

मनषेध गनन सक्ने : जलाधार सं रक्षण अमधकृतले दफा ४ अन्तगनतको कुनै कायन भएको
जग्गामा तथा त्यस्तो जग्गाको वरपर अरु कसै ले भू–क्षय वा भू–कटान हुन सक्ने
कायनहरु गनन नपाउने गरी मनषेध गनन सक्नेछ ।

१४.

जग्गा प्राप्त गनन सवकने : भू तथा जलाधार सं रक्षणको लामग नेपाल सरकारले कसै को
मनजी स्वाममत्व भएको जग्गाप्राप्त गनन चाहे मा त्यस्तो जग्गा जग्गा प्रामप्त सम्बन्धी प्रचमलत
कानू न बमोक्षजम प्राप्त गनन सक्नेछ ।

१५.

राविय स्रोत सं रक्षण आयोग : (१) नेपाल सरकारलाई भू तथा जलाधार सं रक्षण
सम्बन्धी ववषयमा राय सल्लाह ददन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाक्षशत
गरी राविय स्रोत सं रक्षण आयोग गठन गने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गठन भएको राविय स्रोत सं रक्षण आयोगको काम,

कतनव्य र अमधकार तोवकए बमोक्षजम हुनेछ ।
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१६.

क्षजल्ला भू तथा जलाधार सं रक्षण समममत : (१) कुनै क्षजल्लामा भू तथा जलाधार सं रक्षण
सम्बन्धी कायनहरुको कायानन्वयनमा समन्वय ल्याउन नेपाल सरकारले नेपालराजपरमा
सू चना प्रकाक्षशत गरी क्षजल्ला भू तथा जलाधार सं रक्षण समममत गठन गने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गठन भएको क्षजल्ला भू तथा जलाधार सं रक्षण

१७.
१८.

समममतको काम, कतनव्य र अमधकार तोवकए बमोक्षजम हुनेछन् ।

नास्न, मास्न, मबगानन वा हेरफेर गनन नहुने : कसै ले सं रक्षक्षत जलाधार क्षेरमा दफा ४
बमोक्षजम गररएको कुनै कायन नास्न, मास्न, मबगानन वा हे रफेर गनन गराउन हुाँदैन ।

क्षजल्ला भू तथा जलाधार सं रक्षण समममतको परामशन मलनु पने : जलाधार सं रक्षण

अमधकृतले दफा ५ बमोक्षजम सं रक्षक्षत जलाधार क्षेरमभरको जग्गालाई वगीकरण गदान वा
दफा ६ को उपदफा (१) बमोक्षजम त्यस्तो जग्गामा भू–उपयोमगता प्रणाली अपनाई कुनै
कायन गराउाँदा मनजले क्षजल्ला भू तथा जलाधार सं रक्षण समममतको परामशन मलनु पने छ ।

१९.

जलाधार सं रक्षण अमधकृतको मनयुक्षि : यस ऐनको प्रयोजनको लामग नेपाल सरकारले

आवश्यकतानुसार जलाधार सं रक्षण अमधकृतहरु मनयुक्षि गनन सक्नेछ । त्यसरी जलाधार
सं रक्षण अमधकृतहरु मनयुक्षि नभएको अवस्थामा सो अमधकृतको काम गनन नेपाल
सरकारले अन्य कुनै अमधकृतलाई तोक्न सक्नेछ ।

२०.

कब्जा गनन सक्ने : कसै ले यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमहरुको बक्षखल
न ाप
काम गरे मा सो कामको मसलमसलामा प्रयोग भएका औजार, चौपाया, सवारी साधान र
अन्य माल वस्तुहरु जलाधार सं रक्षण अमधकृतले कब्जामा मलन सक्नेछ ।

तर चौपायाको हकमा चौपायाधनीबाट धरौट मलई त्यस्तो चौपाया मनजलाई नै

बुझाई ददन सक्नेछ र चौपायाधनीले धरौट बुझाउन नचाहे मा जलाधार सं रक्षण अमधकृतले
सो चौपायालाई मललाम गनन सक्नेछ ।
२१.

दण्ड सजाय : (१) दफा ६ को उपदफा (२) वा दफा १२ को उपदफा (२) को
बक्षखल
न ाप काम गने व्यक्षिलाई दुई महीनासम्म कैद वा पााँचसय रुपैयााँसम्म जरीवाना वा
दुबै सजाय हुनेछ ।

(२) दफा १० को बक्षखल
न ाप काम गने व्यक्षिलाई तीन महीनासम्म कैद वा

पााँचसयरुपैयााँसम्म जरीवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

(३) दफा १७ को बक्षखल
न ाप काम गने व्यक्षिलाई एक वषनसम्म कैद वा एक

हजार रुपैयााँसम्म जरीवाना वा दुबै सजाय हुनेछ र नोक्सानीको मबगो समे त त्यस्तो
व्यक्षिबाट असुल गररनेछ ।

(४) यो ऐनको अन्य दफा वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमहरुको बक्षखल
न ाप

काम गने व्यक्षिलाई तीन महीनासम्म कैद वा पााँचसय रुपैयााँसम्म जरीवाना वा दुबै
सजाय हुनेछ ।
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(५) यस ऐन अन्तगनत सजाय हुने कसू रमसत सम्बक्षन्धत औजार, चौपाया, सवारी
२२.
२३.

साधन र माल वस्तुहरु जफत हुनेछन् ।

नेपाल सरकार वादी हुने : यो ऐन अन्तगनतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ ।

मुद्दाको तहवककात : (१) यो ऐन बमोक्षजम सजाय हुने कसू र सम्बन्धी मुद्दाको
तहवककात जलाधार सं रक्षण अमधकृतले गने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम मुद्दा तहवककात गदान जलाधार सं रक्षण अमधकृतले

सरकारी ववकलको राय मलन सक्नेछ ।
२४.

नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग तथा ववतरण गनन बाधा नहुने : नेपाल सरकारले

कुनै जलस्रोतको ववकास आफैले गनन यस ऐनमा लेक्षखएका कुनै कुराले बाधा पु¥याएको
मामनने छै न ।

२५.

मनयम बनाउने अमधकार : यो ऐनको उद्देश्य कायानक्षन्वत गननको लामग नेपाल सरकारले
आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

रष्टव्य :
शब्दहरूूः–

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ बमोक्षजम रूपान्तर भएका

“श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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