
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩङ्टय, बदौ 0४ गते, २०७६ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १४(क) 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबारे फनाएको तर रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ। 

 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. ११
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प्रदेशस्तयभा जरचय सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनव फनेको ऐन 

  
प्रस्तावना: ऩमाववयण, जरचय, जरीम वातायण, कृङ्जषजन्म वस्तङ्ट तथा ऩशङ्ट 
ऩॊऺीको उङ्ञचत सॊयऺण तथा सम्फर्द्वन एवॊ सववसाधायण जनताको सङ्टङ्झफधा य 
आङ्झथवक ङ्जहत कामभ गनव वान्छनीम बएकोरे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

1= सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश जरचय 
 सॊयऺण य व्मवस्थाऩन ऐन, २०७६"  यहेको छ। 
  (२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2= ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) "जर" बङ्ङारे तार-तरैमा, दह, खहये, खोरा, 
नदी-नारा, ऩोखयी, नहय, कङ्ट रो, ङ्चयजयभ्वामय, 
ङ्झसभसाय, भत्सस्म ऩारनका राङ्झग जडान बएको 
ङ्जऩॊजडा (केज), एक्वाङ्चयमभ, येसव,े भत्सस्म 
हृमाचयी, इन्क्रोजय तथा भाछा ऩारन गयेको 
धान खेतको ऩानी य ङ्झतनीहरुको स्रोत सभेत 
सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ख) "जरचय" बङ्ङारे जर ङ्झबत्र फस्ने जङ्टनसङ्टकै 
जीवराई सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ग) "तोङ्जकएको अङ्झधकायी" बङ्ङारे प्रदेश सयकायरे 
प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोङ्जकएको 
अङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछव। 
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(घ) "तोङ्जकएको" वा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बङ्ङारे मो 
ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ङ) "ङ्झनजी जर" बङ्ङारे व्मङ्ञक्त, सॊस्था ङ्जवशेषरे 
सयकायराई भारऩोत वा बङू्झभकय ङ्झतयी याखेको 
जङ्झभनभा बएको ङ्झनजहरुको हक य उऩबोगको 
ऩोखयी, तराउ वा जराशम सम्झनङ्ट ऩछव। 

(च) "प्रदेश" बङ्ङारे प्रदेश  नम्फय तीन सम्झनङ्ट 
ऩछव। 

(छ) "पीस ल्माडय" बङ्ङारे फङ्झगयहने जरभा 
जरचयको आवागभनको राङ्झग फनाइएको 
वैकङ्ञल्ऩक फाटो सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ज) "भन्त्रारम" बङ्ङारे जरचय सम्फन्धी ङ्जवषम हेने 
भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछव। 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

जरचय व्मवस्थाऩन तथा नागङ्चयकको अङ्झधकाय 

3= जरचय सभात्न तथा भानव प्रङ्झतफन्ध: (1) कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे कङ्ट नै जरभा 
 यहेको कङ्ट नै जरचयराई सभात्न े तथा भाने अङ्झबप्रामरे जानीजानी 
 त्समस्तो जरभा वा त्समसको आसऩासभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ङ्जवद्यङ्टतीम 
 धाय (कयेण्ट), ङ्जवष्पोटक ऩदाथव, कायखानाहरुको पोहय ऩदाथव वा 
 ङ्जवषारङ्ट य यसामङ्झनक ऩदाथवको प्रमोग गनव ऩाइने छैन। 
  तय कङ्ट नै ङ्झनजी जरका धनीरे अरु कङ्ट नै जरका 
 जरचयहरुराई ऺङ्झत नहङ्टने गयी आफ्नो ङ्झनजी जरभा जरचय सभात्न 
 तथा भानवको राङ्झग ङ्जवषारङ्ट ऩदाथव छाड्न, ङ्जवद्यङ्टतीम धाय (कयेण्ट) य 
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 ङ्जवष्पोटक ऩदाथव फाहेक जङ्टनसङ्टकै तङ्चयकाको प्रमोग गनवभा मो दपा 
 य मस अन्तगवतका कङ्ट नै कङ्ट यारे फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन। 
  (2) अङ्झधकाय प्राप्त व्मङ्ञक्त फाहेक अरु कसैरे ऩङ्झन 
 जरचयको सॊयऺणको राङ्झग जरभा यहेको पीस ल्माडय, फाॉध तथा 
 अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको सॊयचनाको ढोकाहरुराई थङ्टङ्ङ वा बत्सकाउन 
 हङ्टॉदैन। 

  (३) ऩयम्ऩयागत रुऩभा भाछा भायी जीङ्जवकोऩाजवन गने 
 ऩेशा अऩनाएका फोटे, भाझी, दनङ्टवाय, भङ्टसहय, ऩहयी रगामतका 
 जाङ्झतराई प्रदेश सयकायरे तोकेको स्थान वाहेक मस ऐन य 
 ङ्झनमभावरीको अङ्झधनभा यही जरचयको सॊयऺण य उऩमोग गनव 
 कङ्ट नै फाधा गङ्चयने छैन। 

4= प्रदेश सयकायको दाङ्जमत्सव: (1) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा 
 सूचना प्रकाशन गयी तोकेका प्रजाङ्झतका जरचयहरुराई सॊयऺण य 
 सॊवर्द्वन गनेछ। 
  (२) भन्त्रारमरे तोकेको अङ्झधकायीको इजाजत-ऩत्र फेगय 
 कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञक्तरे जानीजानी कङ्ट नै जरचयराई सभात्न, भानव तथा 
 चोट ऩङ्टर् माउन ऩाइने छैन। 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अङ्झधकायीरे तोङ्जकएको ऋतङ्ट 
 य अवस्थाभा कङ्ट नै ऩङ्झन जरचयहरुराई कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञक्त ङ्झनकामरे 
 जानी जानी सभात्न, भानव तथा चोट ऩङ्टर् माउन नऩाउने गयी भनाही 
 गनव सक्नेछ। 

  तय कङ्ट नै व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको ङ्झनजी जरभा यहेका 
 जरचयहरुको सम्फन्धभा मो दपा य मस दपा अन्तगवतका कङ्ट नै 
 कङ्ट या रागू हङ्टने छैन।  
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  (४) प्रदेश सयकायरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश 
 याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत सूचनाभा तोकेको अङ्झधकायीको इजाजत फेगय 
 कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञक्तरे जानीजानी जरचयहरु सभात्न, भानव तथा चोट 
 ऩङ्टर् माउन नऩाउने गयी भनाही गनव सक्नेछ । 

  तय कङ्ट नै व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको ङ्झनजी जरको सम्फन्धभा प्रदेश 
 सयकायरे त्समस्तो आदेश ङ्छदने छैन। 

5= ङ्जवष प्रमोग गनव नहङ्टने: जरचय सभात्न े वा भाने प्रमोजनको राङ्झग 
 कङ्ट नै ङ्जवषारङ्ट ऩदाथव प्रमोग गनङ्टव ऩने बएभा त्समसको प्रमोजनको राङ्झग 
 सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवष फाहेक अरु कङ्ट नै प्रकायको ङ्जवष प्रमोग गनङ्टव हङ्टदैन। 
  स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग "सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवष" 
 बङ्ङारे तोङ्जकएको प्राङ्जवङ्झधकरे ङ्झसपाङ्चयश गयेको यसामन वा 
 जङ्झडफङ्टटी सम्झनङ्ट ऩछव।  

6= जरचय सॊयऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था: (१) प्रदेश सयकायरे 
 ङ्जवद्यङ्टत, खानेऩानी, ङ्झसॊचाई वा अन्म कङ्ट नै प्रमोजनको राङ्झग फाॉध 
 ङ्झनभावणको साथै जरचयको आवागभनभा फाधा नऩने गयी पीस 
 ल्माडय ङ्झनभावण गयी सॊयऺण गनव सक्नेछ।  
  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ पीस ल्माडय ङ्झनभावण गनव 
 सम्बव नहङ्टने बएभा त्समस्तो ठाउॉभा वा आस ऩासको ऺेत्रभा 
 जरचयको कृङ्झत्रभ प्रजनन गयाउनको ङ्झनङ्झभत्त जरचय ह्याचयी तथा 
 जरचय नसवयीको व्मवस्था गनङ्टव ऩनेछ।  

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनभावण कामव गदाव 
 प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकायीराई सॊरग्न गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (४) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञक्तरे खोरा, नदी, तार, तरैमाभा 
 जरचयराई असय ऩने गयी कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको अजैङ्जवक ऩदाथव, 
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 यासामङ्झनक ऩदाथव तथा केङ्झभकर छाड्न वा ङ्झभसाउने गयी कङ्ट नै 
 ऩङ्झन गङ्झतङ्जवङ्झध गनव गयाउन ऩाइने छैन। 

7= नागङ्चयकको अङ्झधकाय: दपा 4 फभोङ्ञजभ ङ्झनकाङ्झरएका आदेशरे 
 भनाही गयेको ऋतङ्ट अवस्था तथा ठाउॉभा फाहेक दपा ३ को 
 अङ्झधनभा यही अन्म जरभा जरचय भानव वा सभात्न मस ऐनको 
 कङ्ट नै कङ्ट यारे नेऩारी नागङ्चयकराई भनाही गयेको भाङ्झनने छैन। 

8= ठेक्का सम्फन्धी व्मवस्था: (1) प्रदेश सयकायरे आफ्नो ङ्झनमन्त्रणभा 
 यहेको जङ्टनसङ्टकै जरभा जरचयको फासस्थान य ऩमाववयणभा असय 
 नऩने गयी सॊयङ्ञऺत जरचय फाहेकका कङ्ट नै एक वा एकबन्दा फढी 
 प्रकायका जरचयहरु सभात्न ेतथा भाने काभको ठेक्का फन्दोफस्त गनव 
 सक्नेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ठेक्का ङ्छदॊदा जरचय सभात्न  वा 
 भानव प्रमोग गङ्चयने साधनको भाऩदण्ड य सो सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध 
 तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

दण्ड तथा सजाम 

9= दण्ड सजाम: (१) दपा ३ वा ४ फभोङ्ञजभको कामव गने वा गनव 
 दङ्टरुत्ससाहन गने व्मङ्ञक्तराई तोङ्जकएको अङ्झधकायीको आदेशरे 
 कसूयको भात्रा हेयी हाङ्झन-नोक्सानी बएकोभा ङ्झफगो फयाफयको 
 ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाई ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना हङ्टनेछ।हाङ्झन-
 नोक्सानीको भूल्माङ्कन गदाव प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकायीराई सॊरग्न गयाउनङ्ट 
 ऩनेछ।  

  (२) दपा ३ य ४ फभोङ्ञजभ ङ्झनकाङ्झरएको सूचनाको कङ्ट नै 
 कङ्ट या उल्रङ्घन गने वा गनव प्रोत्ससाहन गने व्मङ्ञक्त सॊस्थाराई 
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 तोङ्जकएको अङ्झधकायीको आदेशरे फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना 
 हङ्टनेछ।  

  (३) उऩदपा (१) वा (२) भा रेङ्ञखएको दण्ड सजामभा 
 कङ्ट नै प्रङ्झतकूर प्रबाव नऩायी मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेका 
 ङ्झनमभ वा ङ्झनकाङ्झरएका आदेशका कङ्ट नै कङ्ट या उल्रङ्घन गने वा गनव 
 प्रोत्ससाहन गने व्मङ्ञक्तराई तोङ्जकएको अङ्झधकायीका आदेशरे दश 
 हजाय रुऩैमाॉसम्भ जयीवाना हङ्टनेछ।  

  (४) मो ऐन अन्तगवत कसूयदाय साङ्जवत बएको व्मङ्ञक्तको 
 साथभा यहेको सो कसूयसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै औजाय, साभान य चीज 
 वस्तङ्टहरु सभेत तोङ्जकएको अङ्झधकायीका आदेशरे जपत हङ्टनेछ। 

  (5) दपा ६ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको कामव गने 
 गयाउनेराई तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे दश हजाय रुऩैमासम्भ जयीवाना 
 गनव सक्नेछ।  

  (६) मो ऐन अन्तगवत बएको जङ्चयवाना सयकायी फाॉकी 
 सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ। 

10= अनङ्टसन्धान गने अङ्झधकायी: (१) मस ऐन अन्तगवतको कसङ्टय 
 सम्फन्धी भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान य तहकीकात गनव प्रदेश सयकायरे 
 प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेको अङ्झधकायीराई 
 हङ्टनेछ। 

  (२) प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकायीरे भङ्टद्दा दामय गनङ्टव अङ्ञघ सयकायी 
 वङ्जकरको याम ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

11= भङ्टद्दाको शङ्टरु कायवाही य ङ्जकनाया गने अङ्झधकाय: (१) मस ऐन 
 फभोङ्ञजभको भङ्टद्दाको शङ्टरु कायवाही य ङ्जकनाया गने अङ्झधकाय प्रदेश 
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 सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेको 
 अङ्झधकायीराई हङ्टनेछ । 

  (२) मस ऐन फभोङ्ञजभ दामय बएको भङ्टद्दाको कायवाही य 
 ङ्जकनाया सॊङ्ञऺप्त कामवङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

12= ऩङ्टनयावदेन: दपा १1 फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे ङ्छदएको दण्ड 
 सजामका आदेश उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे सो आदेशको सूचना 
 ऩाएका ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गनव 
 सक्नेछ।  

13= तोङ्जकएको अङ्झधकायीको अङ्झधकाय: मो ऐन अन्तगवतको भङ्टद्दाको 
 कायवाही गदाव फमान वकऩत्र गयाउने, साङ्ञऺ प्रभाण फङ्टझ्ने, 
 ङ्झरखतहरु दाङ्ञखर गयाउने सभेत शङ्टरु अदारतराई बए सयहका 
 सफै अङ्झधकाय तोङ्जकएको अङ्झधकायीराई हङ्टनेछ।  

14= अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान गनव फाधा नऩने: मस ऐनभा अन्मत्र 
 जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन जरचय सॊयऺण य सॊवर्द्वनको 
 सम्फन्धभा अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान गनव फाधा ऩने छैन। 

15= प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने: मस ऐनरे भनाही गयेका काभ 
 कायवाही गदाव य कङ्ट नै दपा रागू नबएको अवस्थाभा कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे 
 सो फभोङ्ञजभ गदाव कसैको केही हाङ्झननोक्सानी बएभा प्रचङ्झरत 
 कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन वा गनवभा मस ऐनरे कङ्ट नै फाधा ऩङ्टमावएको 
 भाङ्झनने छैन।  

16= प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन फाधा नऩने: मस ऐन 
 फभोङ्ञजभ कसूय हङ्टने कङ्ट नै कामव अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩङ्झन 
 कसूय हङ्टने यहेछ बने सो कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराइ सजाम गनव 
 मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे फाधा ऩङ्टय ्माएको भाङ्झनने छैन। 
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17= ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय: मो ऐनको उदे्दश्म कामावन्वमन गनव प्रदेश 
 सयकायरे ङ्झनमभहरु फनाउन सक्नेछ। 

 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत् २०७६।०५।०४ 

 

आऻारे, 
ङ्जवनोद प्रकाश ङ्झसॊह 

प्रदेश सयकायको सङ्ञचव 

 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भङ्टङ्छित। 
भूल्म रु.१०।- 


