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जलचर (ठे क) नियम, २०१९
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०१९।८।१८
जलचर सं रक्षण ऐि, २०१७ को दफा ७ र १४ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी
िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरू बिाएको छः–
१.

सं शक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको िाम जलचर (ठे क) नियम, २०१९
रहे कोछ ।
(२) यी नियमहरू िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सू चिा
प्रकाशित

गरी

तोककददएको

नमनतदे शि

तोककएको

क्षेत्रमा

प्रारम्भ

हुिछ
े ।
२.

पररभाषाः किषय िा प्रसं गले अको अर्थ िलागेमा यी नियमहरूमाः–
(क)

“ऐि” भन्नाले जलचर सं रक्षण ऐि, २०१७ सम्झिु पछथ ।

(ि)

“ठे क्का” भन्नाले यी नियमहरू अिुसार जलचर समात्ने तर्ा मािे
कामको

लानग

कुिै

िास

अिनि

तोकी

िेपाल

सरकारको

सम्बशधित किभागले ददएको ठे क्कालाई सम्झिु पछथ ।
(ग)

“तोकेको” भन्नाले

िेपाल

सरकारले

िेपाल

राजपत्रमा सूचिा

प्रकाशित गरी तोकेको सम्झिु पछथ ।
(घ)

यी नियमहरूमा प्रयोग गररएका अरु िब्दहरूको अर्थ ऐिमा ददए
बमोशजम हुिेछ ।

३.

ठे क्का ददिे अनिकारः कुिै िास ककनसमको जल िा जलचरलाई ठे क्कामा ददिे िा
िददिे अशधतम अनिकार िेपाल सरकारमा सुरशक्षत रहे को छ र िेपाल सरकारले



नमनत २०१९।१०।२९ को िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सू चिा अिुसार नमनत २०१९।९।२६
दे शि िेपालभर नियम प्रारम्भ हुिे गरी तोककएको ।
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कुिै जल िा जलचरलाई ठे क्कामा िददई अरु िै प्रकारको व्यिस्र्ा गिथ पनि
सक्िेछ ।
४.

ठे क्कामा ददइिेः यी नियमहरू लागू गररएको क्षेत्रनभत्र तोककएको कुिै जलमा
तोककएको जानतका जलचरलाई तोककएको अिनिभरी समात्न िा मािथ तर्ा सो
कामको लानग त्यस्तो जल प्रयोग गिथ पाउिे गरी िेपाल सरकारका सम्बशधित
किभागले ठे क्कामा ददि सक्िेछ ।

५.

बढाबढी गिुथ पिेः नियम ४ अिुसार ददइिे ठे क्का नलि चाहिे व्यशिले तोककएको
ददि आफै िा आफ्िो प्रनतनिनि पठाई बढाबढी गिुथ पिेछ । बढाबढी हुुँदा
उपशस्र्त िभै बढाबढी िगरी पनछ जनतसुकै बढी कबूल गरी दरिास्त गरे पनि
त्यस्ताको दािा लाग्िे छै ि ।

६.

ठे क्काको अिनिः (१) नियम ५ बमोशजमको ठे क्का स्र्ाि अिुसार १ पटकमा ३
िषथ दे शि ५ िषथ सम्मको कुिै अिनिको लानग बढाबढी गरी ददि सक्िेछ ।
(२) त्यस्तो ठे क्काको अिनि अको बढाबढी नबिा बढाउि सककिे छै ि ।
(३) ठे क्का ददं दा सम्बशधित किभागले आफ्िो माछा से क्सि माफथत
गिेछ ।

७.

आम्दािी दाशिल गिेः त्यस्तो ठे क्काबाट प्राप्त भएको अम्दािी सालसालै माछा
सेक्सिको िाउुँमा राष्ट्र बैंक अर्िा शजल्ला मालमा जम्मा गरी भौचर पठाउिु
पछथ ।

८.

ितथ बधदे जः ठे क्का ददं इदा सो ठे क्कामा निम्ि नलशित ितथ बधदे ज समेत लगाउि
सककिेछः–
(क)

ऐिद्वारा मिाही गररएका पदार्थ िा तररका प्रयोग गरी िा दुिाली
र्ुिी समात्न िा मािथ पाइिे छै ि ।
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(ि)

तोककएको

जानतका

जलचरमध्ये

पनि

िहर

माछा, रहुमाछा,

िैिीमृगल र कल्ला माछालाई १२ इधची िभै मािथ पाइिे छै ि ।
त्यस्ता माछा जालमा परे तापनि छाडी ददिु पिेछ ।
(ग)

माछा मािुथ िा समात्नु पदाथ बल्सी िा जालको मात्र प्रयोग गिुथ
पाउुँछ ।

(घ)

ठे क्का पाएको जलमा ठे क्दारले माछा मादाथ स्र्ािीय माछा मािे
मलाहाहरूलाई प्रार्नमकता ददई माछा मािे व्यिस्र्ा गिुथ पिेछ ।

(ङ)

ठे क्का ददएका जलमा मािथ मिाही भएका जलचरहरूबाट मत्स्य
पालिको लानग बािा जिक भएमा सम्बशधित किभागको स्िीकृनत
नलई त्यस्ता जलचर मािथ पाइिेछ ।

(च)

ठे क्का

बधदोिस्त

भएको

सबै

ठाउुँमा

स्र्ािीय

अनिकारी

िा

सम्बशधित किभाग िा माछा सेक्सि िा अधय अनिकार पाएका
व्यशिबाट जुिसुकै समयमा पनि रे िदे ि तर्ा जाुँचबुझ गिथ
सककिेछ ।
९.

प्रनतबधि लगाउि सककिेः ठे क्का ददएको जलमा माछा प्रजिि कायथको लानग कुिै
िास अिनिभर माछा िमािुथ भिी िेपाल सरकारले प्रनतबधि लगाउि सक्िेछ ।

१०.

ठे क्दारहरूले ितथको पालि िगरे माः ठे क्दारहरूले ठे क्कामा उल्लेि गररएका
ितथहरूको पालि िगरी सो िगरे बाट िेपाल सरकारको जे जनत हािी िोक्सािी
हुि गएकोछ सो िोक्सािीको हजाथिा र प्रचनलत कािुि बमोशजम हुि सक्िे दण्ड
समेत ठे क्दारबाट असूल गररिेछ । ठे क्दारले त्यस ककनसमको ितथको पालिा
िगरे मा जुिसुकै अिस्र्ामा भए पनि सो ठे क्का तोडी सम्बशधित किभागले अको
ठे क्का बधदोिस्त गिथ सक्िेछ ।
तर ठे क्दारहरूले ितथको पालिा गरे िगरे को किचार गिे तर्ा निणथय गिे
र हािी िोक्सािीको अंक कायम गिे काम स्र्ािीय अनिकारीले गिे छि् ।
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११.

िेपाल सरकारले ठे क्का तोड्िु परे माः (१) जिकहतको निनमत्त कुिै ठे क्का तोड्िु
आिश्यक दे िेमा सािारण पररशस्र्नतमा ठे कदारलाई एक महीिा अगािै सूचिा
ददई र कििेष पररशस्र्नतमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी ठे क्का तोड्ि
सककिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ठे क्का तोनडएमा ठे क्दारले कफताथ पाउिे भिी
िेपाल सरकारले ठहर्याएको रकम कफताथ ददइिेछ र मिानसब सम्झेमा कुिै
ठे क्दारले सरकारले तोककएको हजाथिा समेत पाउि सक्िेछ ।

------------------------------कटप्पणीः– केही िेपाल कािुि (सं िोिि) ऐि, २०२४ द्वारा “गजेट” को सट्टा “राजपत्र” रािी रूपाधतर
गररएको छ ।
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