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जलचर सं रक्षण ऐन, २०१७
लालमोहर सदर मममि

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि मममि

२०१७।८।२९

२०१७।९।२८

सं िोधन गने ऐन
१.

लालमोहर र प्रकािन मममि

केही नेपाल कानून (सं िोधन र पुनः व्यवस्थापन)
ऐन, २०२०

२०२०।११।१६

२.

न्याय प्रिासन ऐन, २०४८

२०४८।२।१६

३.

जलचर सं रक्षण (पहहलो सं िोधन) ऐन, २०५५

२०५५।१०।७
प्रमाणीकरण र प्रकािन मममि

४.

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून
सं िोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

५.

केही नेपाल ऐन सं िोधन गने ऐन २०७२

२०७२।११।१३

६

केही नेपाल कानूनलाई संिोधन, एकीकरण, समायोजन
र खारे ज गने ऐन, २०७४

७.
८.

२०७४।६।३०

नेपालको सं हवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई
सं िोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

केही नेपाल कानून सं िोधन िथा खारे ज गने ऐन, २०७२

२०७२।६।१४

२०१७ सालको ऐन नं. १८
.............
जलचरहरुको संरक्षण र ित्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गनन बनेको ऐन
िाशन्ि

र व्यवस्था एवं सवनसाधारण जनिाको सुहवधा र आमथनक हहि कायम राख्न

जलचरहरुको सं रक्षण र ित्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गनुन वान्छनीय भएकोले,





यो ऐन सं वि् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेशख लागू भएको ।
यो ऐन सं वि् २०७५ साल भाद्र १ गिेदेशख लागू भएको ।

 गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं िोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको ।


केही नेपाल कानून (सं िोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा सं िोमधि ।
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श्री ५ महाराजामधराज महे न्द्र वीर हवक्रम िाहदे वको िासनकालको छैं ठौ वर्नमा सं सदले यो
ऐन बनाएको छ ।
१.

संशक्षप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “जलचर सं रक्षण ऐन, २०१७” रहे को
छ ।
(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभार्ा : हवर्य वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा–


(क) “जल” भन्नाले िाल, दह, खहरे , खोला, नदी, नाला, पोखरी, नहर, कुलो, िलाउ,
जलािय, कृमत्रम जलािय, (ररजरभ्वायर), मसमसार, मत्स्य पालनका लामग जडान
भएको हपं जडा (क्रेज) िथा माछा पालन गरे को धान खेिको पानी र
मिनीहरुको स्रोि समेि सम्िनु पछन ।



(ख)

(ग)

“जलचर” भन्नाले जलमभत्र बस्ने जुनसुकै जीव सम्िनुपछन ।
“स्थानीय अमधकारी” भन्नाले सम्बशन्धि शजल्लाको प्रमुख शजल्ला अमधकारी
सम्िनु पछन ।



(ग१) “प्राहवमधक अमधकारी” भन्नाले मत्स्य हवकास वा मत्स्य अनुसन्धान वा मत्स्य
प्रसार कायन गननको लामग नेपाल सरकारले िोकेको कमनचारी सम्िनुपछन ।



(ग२) “फीस ल्याडर” भन्नाले जलमा जलचरको आवागमनको लामग राशखएको
वैकशल्पक बाटो सम्िनु पछन ।

(घ)

“मनजी जल” भन्नाले व्यशव हविेर्ले

स्थानीय

िहलाई मालपोि वा भूममकर

मिरीराखेको जमीनमा भएको मनजको हक र उपभोगको िाल, दह, पोखरी,
िलाउ वा जलािय सम्िनुपछन ।
(ङ)

“िोहकएको” वा “िोहकए बमोशजमको” भन्नाले यो ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा
िोहकएको वा िोहकए बमोशजमको सम्िनुपछन ।



पहहलो सं िोधनद्वारा सं िोमधि ।



पहहलो सं िोधनद्वारा शिहकएको ।



नेपलको सं हवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं िोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं िोमधि ।

2

www.lawcommission.gov.np
३.

जलचर समात्ने िथा माने िररकाहरुमा प्रमिबन्ध : कुनै व्यशवले पमन कुनै जलमा रहे को कुनै
जलचरलाई समात्ने िथा माने अमभप्रायले जानी जानी त्यस्िो जलमा वा त्यसको आसपासमा
कुनै हकमसमको
...........

हवद्युिीय

धार (करे ण्ट) हवष्फोट पदाथन वा हवर्ालु पदाथनको प्रयोग गनन

हुुँदैन ।

िर कुनै मनजी जलका धनीले अरु कुनै जलका जलचरहरुलाई क्षमि नहुने गरी
आफनो मनजी जलमा चलचर समात्न िथा माननको मनममत्त हवर्ालु पदाथन छाड्न बाहे क
जुनसुकै िरीकाको प्रयोग गननमा यो दफा र यस अन्िगनिका कुनै कुराले बाधा पुयानउने
छै न ।


३क.फीस ल्याडर िथा सं रचनाका ढोका थुन्न वा भत्काउन नहुने : अमधकार प्राप्त व्यशव बाहे क अरु
कसैले पमन जलचरको सं रक्षणको लामग जलमा रहे को फीस ल्याडर, बाुँध िथा अन्य कुनै
हकमसमको सं रचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न वा भत्काउन हुुँदैन ।

४.

केही खास प्रकारका जलचरहरुलाई समात्न, मानन िथा चोट पुयानउन मनाही गने नेपाल
सरकारको अमधकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि आदे िद्वारा सोही
आदे िमा–
(क)

िोहकएका जामिका जलचरहरुलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय अमधकारीको
इजाजिपत्र बेगर कुनै पमन व्यशवले जानी जानी समात्न, मानन िथा चोट
पुयानउन नपाउने गरी, र

(ख)

िोहकएको ऋिुमा र िोहकएका अवस्थाका कुनै पमन जलचरहरुलाई कुनै पमन
व्यशवले जानी जानी समात्न, मानन िथा चोट पुयानउन नपाउने गरी मनाही गनन
सक्नेछ ।
िर

कुनै

व्यशव

हविेर्को

मनजी

जलमा

रहे का

जलचरहरुको

सम्बन्धमा यो दफा र यस दफा अन्िगनिका कुनै कुरा लागू हुने छै न ।




पहहलो सं िोधनद्वारा शिहकएको ।

नेपलको सं हवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं िोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं िोमधि ।

3

www.lawcommission.gov.np
५.

केही खास जलमा जलचरहरुलाई समात्न, मानन िथा चोट पुयानउन मनाही गनन नेपाल सरकारको
अमधकार : नेपाल सरकारले नेपालको राजपत्रमा प्रकाशिि आदे िद्वारा सोही आदे िमा
िोहकएका ठाउुँको जलमा नेपाल सरकार वा स्थानीय अमधकारीको इजाजि बेगर कुनै पमन
व्यशवले जानी जानी जलचरहरु समात्न, मानन िथा चोट पुयानउन नपाउने गरी मनाही गनन
सक्नेछ र त्यस्िा ठाउुँका जलको सम्पूण न जलचरमा नेपाल सरकारको मात्र अमधकार हुनेछ
।
िर कुनै व्यशव हविेर्ले मनजी जलको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले त्यस्िो आदे ि
मनकाल्ने छै न ।

५क.

सुरशक्षि हवर् बाहेक अन्य हवर् प्रयोग गनन नहुने : जलचर समात्ने वा माने प्रयोजनको लामग
कुनै हवर्ालु पदाथन प्रयोग गनुन पने भएमा त्यसको प्रयोजनको लामग सुरशक्षि हवर् बाहे क अरु
कुनै प्रकारको हवर् प्रयोग गनुन हुुँदैन ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लामग “सुरशक्षि हवर्” भन्नाले प्राहवमधक अमधकारीले
मसफाररि गरे को रसायन वा जमडबुटी सम्िनुपछन ।

५ख.

जलचर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) हवद्युि, खाने पानी, मसं चाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको
लामग बाुँध मनमानण गने मनकायले जलचरको आवागमनमा वाधा पनन नददनको लामग सम्भव
भएसम्म फीस ल्याडर मनमानण गनुन पनेछ । फीस ल्याडर मनमानण गनन सम्भव नहुने भएमा
त्यस्िो ठाउुँमा वा आस पासको क्षेत्रमा जलचरको कृमत्रम प्रजनन गराउनको मनममत्त जलचर
ह्याचरी िथा जलचर नसनरीको व्यवस्था गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनमानण कायन गदान प्राहवमधक अमधकारीलाई पूव न
जानकारी ददनु पनेछ ।








पहिलो संशोधनद्वारा हिकिएिो ।
नेपलिो संहिधान अनुिूल बनाउन िे िी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोहधत ।
पहिलो संशोधनद्वारा हिकिएिो ।
नेपलिो संहिधान अनुिूल बनाउन िे िी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोहधत ।
िे िी नेपाल िानूनलाई संशोधन, एिीिरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोहधत ।
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५ग.

प्रदे ि िथा स्थानीय िहबाट जलचरको संरक्षण : प्रदे ि र स्थानीय िहले आफ्नो क्षेत्रमभत्र
जलचरको सं रक्षण गनुन पनेछ ।

६.

नागररकको अमधकार : दफा ४ िथा दफा ५ बमोशजम मनकामलएका आदे िले मनाही गरे को
ऋिु अवस्था िथा ठाउुँमा बाहे क दफा ३ को अमधनमा रही अन्य जलमा जलचर मानन वा
समात्न यस ऐनको कुनै कुराले कुनै नागररकलाई मनाही गरे को मामनने छै न ।

७.

ठे क्का सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) नेपाल सरकारले आफनो मनयन्त्रणमा रहे को जुनसुकै जलमा

कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारका जलचरहरु समात्ने िथा माने कामको ठे क्का बन्दोबस्ि
गनन सक्नेछ ।


(२) दफा ४ बमोशजम मनाही गररएका जलचर वा दफा ५ बमोशजमका खास

जलमा रहेका जलचर बाहेक अन्य जलचर समात्ने िथा माने कामको लामग नेपाल सरकारले
उपदफा (३) बमोशजम जारी गरे को मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय िहले कानून बमोशजम
ठे क्का गनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको ठे क्का ददं दा जलचर समात्न वा पक्रन प्रयोग
गररने साधनको मापदण्ड िोहकए बमोशजम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१)

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

बमोशजमको ठे क्का ददं दाको कायनहवमध िोहकए बमोशजम

हुनेछ ।
८.

दण्ड सजाय :

(१) दफा ३ वा ३क. उल्लघं न गने वा गनन दुरुत्साहन गने व्यशवलाई



स्थानीय अमधकारीको आदे िले कसूरको मात्रा हे री हानी नोक्सानी भएकोमा मबगो बराबरको
क्षमिपूमिन भराई



छ महहनासम्म कैद वा पाुँच हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना वा दुवै सजाय

हुनेछ । हानी नोक्सानीको मूल्याकंन गदान प्राहवमधक अमधकारीलाई सं लग्न गराउनु पनेछ ।
(२) दफा ४ वा दफा ५ अन्िगनि मनकामलएको आदे िका कुनै कुरा उल्लघं न गने वा
गनन दुरुत्साहन गने व्यशवलाई स्थानीय अमधकारीका आदे िले

दुई

जररवाना हुनेछ ।





नेपालिो संहिधान अनुिूल बनाउन िे िी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा हिकिएिो ।
पहिलो संशोधनद्वारा संशोहधत ।
िे िी नेपाल िानूनलाई संशोधन, एिीिरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोहधत ।
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(३) उपदफा (१) र (२) मा ले शखएको दण्ड सजायमा कुनै प्रमिकूल प्रभाव नपारी
यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयम वा मनकामलएका आदे िका कुनै कुरा उल्लघंन
गने वा गनन दुरुत्साहन गने व्यशवलाई स्थानीय अमधकारीका आदे िले एक हजार रुपैयाुँसम्म
जररवाना हुनेछ ।
(४) यो ऐन अन्िगनि कसूरदार साहवि भएको व्यशवको साथमा रहे को सो कसूरसुँग
सम्बशन्धि सबै हमियार, सामान र चीज वस्िुहरु समेि स्थानीय अमधकारीका आदे िले जफि
हुनेछ ।
(५) यो ऐन अन्िगनि भएको जररवानाको रुपैयाुँ िोहकएको म्यादमभत्र कसूरदारले
बुिाउन नल्याएमा सरकारी बाुँकी सरहको कारवाई गरी मनजबाट असूल उपर गररनेछ ।
९.

पुनरावेदन : दफा ८ अन्िगनि स्थानीय अमधकारीले ददएको दण्ड सजायका आदे ि उपर शचत्त
नबुझ्ने व्यशवले सो आदे िको सूचना पाएका मममिले ३५ ददनमभत्र

शजल्ला

अदालिमा

पुनरावेदन गनन सक्नेछ ।
िर आफूलाई लाग्ने ठहररएको जररवाना वापिको रुपैयाुँ धरौटी वा त्यमि
अंकको धन जमानी नराखे मनजको त्यस्िो कुनै पुनरावेदन लाग्ने छै न ।
१०.

जररवाना वापि असूल भएको रुपैयाुँ र जफि भएको हमियार, सामान र चीज वस्िुहरु सरकारी
कोर्मा दाशखल हुने : यो ऐन अन्िगनि जररवाना वापि असूल भएको रुपैयाुँ र जफि भएको
हमियार, सामान र चीज वस्िु मध्ये हमियार र हवस्फोटक िथा हवर्ालु पदाथन बाहे क अरु
शजन्सी जमि मललाम मबक्री गरी नगदीमा पररणि गरी स्थानीय माल अड्डा वा नेपाल राष्ट्र
बैंकमा दाशखल गनुन हमियार र हवस्फोटक हवर्ालु पदाथन जमि प्रचमलि नेपाल कानून बमोशजम
गनुन स्थानीय अमधकारीको किनव्य हुनेछ ।

११.

स्थानीय अमधकारीको अमधकार : यो ऐन अन्िगनिको मुद्दाको कारवाई गदान बयान वकपत्र
गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने मलखिहरु दाशखल गराउने समेि िुरु अदालिलाई भए सरहका
सबै अमधकार स्थानीय अमधकारीलाई हुनेछ ।

१२.

मगरफ्िार गने र कब्जा गने अमधकार :



(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम वा

मनकामलएको आदे ि बशखनलाप कसै ले कुनै काम गरे गराएको दे खेमा वा सोको प्रमाण पाएमा




िे िी नेपाल िे िी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्धारा संशोहधत .
िे िी नेपाल िानूनलाई संशोधन, एिीिरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोहधत ।
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स्थानीय अमधकारीले जारी गरे को पक्राउ पूजी बमोशजम मगरफ्िार गनन िथा कसूर गने व्यशव
ित्काल पक्राउ नगरे मा वा त्यस्िो व्यशव भाग्ने, उम्कने वा मनजले प्रमाण, दसी वा सबुि नष्ट
गने मनामसब कारण भएमा वा कसूरसुँग सम्बशन्धि फरार रहे को व्यशव फेला परे मा वा
कसूर गरररहे को अवस्थामा वा स्थानीय अमधकारीको सामुन्नेमा भए त्यस्िो व्यशवलाई स्थानीय
अमधकारीले ित्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी मगरफ्िार गरी कसूरमा प्रयोग भएका
हमियार, सामान र चीज वस्िुहरू समेि कब्जा गनन सक्नेछ । स्थानीय अमधकारीबाट
खहटएका कमनचारी वा कुनै प्रहरी कमनचारीले मगरफ्िार गरे को व्यशव र कब्जा गरे को
हमियार, सामान र चीज वस्िुलाई बाटोको म्याद बाहे क चौबीस घण्टामभत्र स्थानीय अमधकारी
समक्ष बुिाई ददनु पछन ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम दाशखल हुन आएपमछ



स्थानीय अमधकारीले २४

घण्टामभत्रै जो गनुन पने कारबाई गनुन पछन र कब्जा भइआएको चीज सड्ने गल्ने रहे छ भने
मगरफ्िार भइआएका मामनसकै रोहबरमा मललाम गरी आएको मोल धरौटीमा राख्नु पछन ।
१३.

प्रचमलि कानून बमोशजम हुने : यस ऐनले गनन मनाही भएको काम कुरा गदान र यस ऐनको
कुनै दफा लागू नभएका कुनै व्यशवले सो बमोशजम गदान कसै को केही हानी नोक्सानी
भएकोमा प्रचमलि नेपाल कानून बमोशजम हुन वा गननमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा
पुयानएको मामनने छै न ।

१४.

मनयम बनाउने अमधकार : यो ऐनको उद्देश्य कायानशन्वि गनन नेपाल सरकारले मनयमहरु
बनाउन सक्नेछ ।

१५.

ु ी ऐन (अदल) को २५ नं. खारे ज गररएकोछ ।
खारे जी : (१) मुलक
(२) यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम वा मनकामलएका आदे िसुँग बाशिने
जमि नेपाल कानून खारे ज भएको वा अवस्थानुसार सोसुँग ममल्ने गरी सं िोधन गररएको
मामननेछ ।



िे िी नेपाल िानूनलाई संशोधन, एिीिरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोहधत ।

द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून सं िोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका िब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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