
 

 

तार सॊयऺण तथा विकास प्राधधकयण ऐन, २०७५ 
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तार सॊयऺण तथा विकास प्राधधकयण ऐन, २०७५ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन धभधत 

२०७५।१२।२५ 

२०७५ सारको ऐन नॊ २२ 

तार सॊयऺण तथा विकास प्राधधकयण सम्फन्धी ऐन 

प्रस्तािना् गण्डकी प्रदेशका तार तथा तारको जराधाय ऺेरको सॊयऺण तथा ददगो उऩमोग गयी जैविक 
विविधताको सॊयऺण, िाताियणीम सेिा, ऩमाि-ऩमिटन प्रिधिन तथा स्थानीम जनताको जीविकोऩाजिनभा 
मोगदान ऩमुािउनका राधग अधधकाय सम्ऩन्न तार सॊयऺण तथा विकास प्राधधकयणको स्थाऩना य व्मिस्था 
गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१.  सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “तार सॊयऺण तथा विकास प्राधधकयण ऐन, २०७५” 

यहेको छ। 

(२) मो ऐन गण्डकी प्रदेशबय राग ुहनुेछ । 

(३)  मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) “प्राधधकयण” बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभ स्थाऩना बएको तार सॊयऺण तथा 
विकास प्राधधकयण सम्झन ुऩछि । 

(ख) “सधभधत” बन्नारे दपा ७ फभोक्षजभ गठन बएको कामिकायी सधभधत 
सम्झन ुऩछि । 

(ग) “अध्मऺ” बन्नारे सधभधतको अध्मऺ सम्झन ुऩछि । 

(घ) “उऩाध्मऺ” बन्नारे दपा ७ फभोक्षजभको उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछि । 

(ङ)  “कामिकायी प्रभखु” बन्नारे दपा १४ फभोक्षजभको कामिकायी प्रभखु सम्झन ु
ऩछि । 

(च)  “सदस्म” बन्नारे सधभधतको सदस्म सम्झन ुऩछि य सो शब्दरे सधभधतको 
अध्मऺ, उऩाध्मऺ तथा सदस्म-सक्षचि सभेतराई जनाउनछे । 

(छ)  “भन्रारम” बन्नारे उद्योग, ऩमिटन, िन तथा िाताियण भन्रारम सम्झन ु
ऩछि ।  

(ज) “तार” बन्नारे चायैधतयफाट जधभनरे घेरयएको ऺेरभा जम्भा बएको ऩानी, 
सो ऩानीरे ओगटेको ऺेर िा चायवकल्रा तोवकएको हकभा सो 
चायवकल्रा धबरको सम्ऩूणि जधभनराई जनाउॉछ । सो शब्दरे ऩोखयी, 
जराशम, कुण्ड य दह सभेतराई सम्झन ुऩछि ।    

(झ) “तोवकएको” िा “तोवकए फभोक्षजभ” बन्नारे मस ऐन य मस अन्तगित 
फनेको धनमभ य विधनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोक्षजभ सम्झन ुऩछि 
।    

३.  प्राधधकयण स्थाऩना् (१) गण्डकी प्रदेशभा एक तार सॊयऺण तथा विकास प्राधधकयण स्थाऩना 
हनुेछ । 

(२) प्राधधकयणको कामािरम गण्डकी प्रदेशको याजधानी ऩोखयाभा यहनेछ ।  

४. प्राधधकयण सङ्गदठत सॊस्था हनुे्  (१) प्राधधकयण अविक्षछछन् न उत्तयाधधकायिारा एक स्िशाधसत य 
सङ्गदठत सॊस्था हनुछे। 
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(२) प्राधधकयणको काभ कायफाहीका राधग आफ्नो छुटै्ट छाऩ हनुेछ । 

(३) प्राधधकयणरे व्मक्षि सयह चर अचर सम्ऩक्षत्त प्राप्त गनि, उऩबोग गनि, िा अन्म 
वकधसभरे व्मिस्था गनि सक्नछे । 

(४) प्राधधकयणरे अचर सम्ऩक्षत्त फेचधफखन गनुिऩयेभा प्रचधरत कानून फभोक्षजभ प्रदेश 
सयकायको ऩूिि स्िीकृधत धरन ुऩनेछ ।  

(५) प्राधधकयणरे व्मक्षि सयह आफ्नो नाभफाट नाधरस, उजयु गनि य प्राधधकयण उऩय ऩधन 
सोही नाभफाट नाधरस, उजयु राग्न सक्नेछ । 

५. प्राधधकयणको उद्दशे्म् प्राधधकयणको उद्देश्म देहाम फभोक्षजभ हनुेछ:- 
(क) प्रदेशभा अिक्षस्थत तार य तारको जराधाय ऺेरको सॊयऺण, ऩनुिस्थाऩना 

य प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गयी जैविक विविधता य िाताियण सॊयऺण 
गने,  

(ख) तार ऺरेको नक्साङ्कन गने, अधतक्रभण हटाउन ेतथा योक्ने । 

(ग)  तारजन्म स्रोतहरूको ददगो तथा फवुिभत्ताऩूणि उऩमोग गयी त्मस्ता 
स्रोतभा आक्षित सभदुामको सभवृिभा टेिा ऩरु् माउन,े 

(घ)  तार ऺेरको ददगो व्मिस्थाऩन, ऩमािऩमिटन तथा जरऩमिटन ऩ|j{4g एिॊ 
सयोकायिाराहरूको ऻान य ऺभता अधबिृवि गने,  

(ङ)  तार ऺेरको सॊयऺण, निधनभािण य ददगो उऩमोग सम्फन्धी नीधत धनभािण 
य तत्सम्फन्धी मोजना तजुिभाको राधग प्रदेश सयकायराई आिश्मक 
सहमोग ऩरु् माउन।े 

६.  प्राधधकयणको काभ, कतिव्म य अधधकाय् (१) प्राधधकयणको काभ, कतिव्म य अधधकाय देहाम फभोक्षजभ 
हनुेछ:- 

(क)  स्थानीम, याविम तथा अन्तयािविम भहत्िका तार ऺरेहरुको ऩवहचान गदै 
ऩमािियणीम, साभाक्षजक-साॉस्कृधतक, आधथिक तथा ऩमिटकीम भहत्िका 
आधायभा प्राथधभकीकयण गयी त्मस्ता ऺेरहरुको सॊयऺण, ऩनुस्थािऩना तथा 
व्मिस्थाऩन गने,   

(ख) तार ऺेरको अधतक्रभण हटाई तार ऺेर ऩनुस्थािऩना गने, 
(ग)  ताररे ओगटेको ऺेर तथा तारको जराधाय ऺेरको सॊयऺण य 

व्मिस्थाऩन गनिका राधग भाऩदण्ड तमाय गयी राग ुगने य सो सम्फन्धी 
उत्ऩन्न वििादहरुको सभाधान गने, 

(घ)  आिश्मकताका आधायभा तार ऩमािियणको सॊयऺण गने य घयेर ु तथा 
औद्योधगक प्रदषुणफाट धतनको सॊयऺण गने, 

(ङ)   यैथाने जीिजन्त ु तथा िनस्ऩतीहरुका प्रजाधतराई विस्थावऩत िा विनाश 
गने िा एक ठाउॉफाट अको ठाउॉभा धछटो धफस्ताय हनुे िाह्य धभचाहा 
प्रजाधत य अन्म हाधनकायक जीिाणहुरुको प्रबािकायी धनमन्रण गने,  

(च)  बौगोधरक सूचना प्रणारी (क्षजओग्रावपकर इन्पयभेशन धसस्टभ) भा 
िाताियणीम मोजना य तार ऺेरको नक्साङ्कन गने,  

(छ)  अल्ऩकारीन, भध्मभकारीन तथा दीघिकारीन आिधधक मोजना फनाई 
कामािन्िमन गने-गयाउने, 

(ज)  तारको ददगो व्मिस्थाऩनका राधग जराधाय व्मिस्थाऩनका कामिहरु 
एकीकृत रुऩभा सञ्चारन गने, गयाउने, 
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(झ)  तारको जराधाय ऺेरभा सञ्चारन बइयहेका विकास धनभािणका 
कामिक्रभहरुको धनमधभत अनगुभन गयी तार ऩरुयन य भाधसनफाट 
जोगाउने,  

(ञ)  तार तथा तारको जराधाय ऺेरको ऩमािियणीम प्रबािको अध्ममन गने,   

(ट)  जरिाम ु ऩरयितिनका कायणरे तार ऺेरभा ऩने असय सम्फन्धी 
सभस्माको] ऩवहचान गयी असय न्मूनीकयण य अनकूुरनका राधग 
आिश्मक काभ गने, 

(ठ)  तारको ऩानीको गणुस्तय कामभ गनि धनमभन य सधुाय गने,  

(ड)  तारको ऩानीराई वऩउने ऩानी, ऩमािऩमिटन तथा जरऩमिटन विकास, 

व्मिसावमक भत्स्म ऩारन, धसॊचाई, जरविद्यतु, अध्ममन, अनसुन्धान, जर 
मातामात, जर भनोयन्जन य अन्म प्रमोजनका राधग प्रमोग गनि अनभुधत 
ददन,े 

(ढ)  तार तथा तारको] जराधाय ऺेरसॉग सम्फक्षन्धत जर तथा ब-ूउऩमोग 
मोजना धनभािण, सॊयऺण, सदऩुमोग तथा व्मिस्थाऩनभा सहमोग ऩमुािउन 
याविम तथा अन्तयािविम दात ृ धनकाम, विश्वविद्यारमसॉग सहकामि य 
सभन्िम गयी अध्ममन, अनसुन्धान गने,    

(ण)  तार ऺेरभा यहेका िा आगन्तकु जीिजन्त ु य िनस्ऩधतका प्रजाधतको 
सॊयऺण गनि सम्फि धनकामहरु फीच आिश्मक सूचना आदान-प्रदान, 
साझेदायी य सभन्िम गने,   

 तय अन्तयािविम धनकामसॉग सहकामि गदाि प्रदेश सयकायको अनभुधत धरन ु
ऩनेछ । 

(२) प्राधधकयणरे तार सॊयऺणसॉग सम्फक्षन्धत धनकामहरुसॉग आिश्मक सभन्िम गनुि ऩनेछ 
। 

७.  कामिकायी सधभधत: (१) मस ऐन फभोक्षजभ प्राधधकयणराई तोवकएको काभ, कतिव्म य अधधकायको 
प्रमोग य ऩारना गनि, गयाउन एक कामिकायी सधभधत यहनछे ।  

(२) कामिकायी सधभधतको गठन देहाम फभोक्षजभ हनुेछ:-  
(क) भन्री, उद्योग, ऩमिटन िन तथा िाताियण भन्रारम अध्मऺ 

(ख) गण्डकी प्रदेश धबर यहेका स्थानीम तहका प्रभखुहरु भध्मेफाट प्रदेश 
सयकायरे भनोनीत गयेको एक जना 

उऩाध्मऺ 

(ग) सक्षचि, भखु्मभन्री तथा भक्षन्रऩरयषद्को कामािरम सदस्म 
(घ) सक्षचि,  उद्योग, ऩमिटन, िन तथा िाताियण भन्रारम सदस्म 

(ङ) सक्षचि, आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्रारम सदस्म 

(च) सक्षचि, बौधतक ऩूिािधाय विकास भन्रारम सदस्म 
(छ) सक्षचि, आधथिक भाधभरा तथा मोजना भन्रारम सदस्म 
(ज) प्रभखु, नेऩार सयकाय, िन तथा िाताियण भन्रारमको सम्फक्षन्धत 

भहाशाखा  
सदस्म 

(झ) धनदेशक, िन धनदेशनारम, गण्डकी प्रदेश सदस्म 

(ञ) तार ऺेरभा आक्षित बइि जीविकोऩाजिन गने सभदुाम िा सयोकायिारा सङ् घ 
सॊस्थाका प्रधतधनधध कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत दईु जना प्रदेश 
सयकायफाट भनोनीत 

सदस्म 
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(ट)  िन-िाताियण, ब ू तथा जराधाय  य ऩमिटनका धफषम विऻ कम्तीभा एक 
भवहरा सवहत तीन जना प्रदेश सयकायफाट भनोनीत 

सदस्म 

(ठ) कामिकायी प्रभखु, प्राधधकयण सदस्म-सक्षचि 
 

(३)  उऩदपा (२) को खण्ड (ञ) य (ट) फभोक्षजभका सदस्मको ऩदािधध दईु िषिको 
हनुेछ । 

(४) सम्फक्षन्धत स्थानीम तहको प्रभखु य कुनै विषमविऻ िा ऩदाधधकायीको आिश्मकता 
ऩयेभा आभक्षन्रत सदस्मको रुऩभा आभन्रण गनि सवकनछे । 

८.  सधभधतको फैठक् (१) सधभधतको फैठक अध्मऺरे तोकेको धभधत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(२) सधभधतको सम्ऩूणि सदस्म सॊख्माको कम्तीभा एकाउन्न प्रधतशत सदस्म उऩक्षस्थत बएभा 
सधभधतको फैठकको राधग गण ऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भाधननेछ। 

(३) सधभधतको धनणिम सदस्म-सक्षचिद्वाया प्रभाक्षणत गरयनेछ। 

(४) सधभधतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिविधध सधभधत आपैरे धनधाियण गये फभोक्षजभ 
हनुेछ। 

९.  उऩसधभधत गठन गनि सक्न:े (१) सधभधतरे आफ्नो कामिसञ् चारनको राधग आिश्मकता अनसुाय 
उऩसधभधत गठन गनि सक्नेछ । 

(२) उऩसधभधतको काभ, कतिव्म, अधधकाय, कामिऺ ेर तथा कामिविधध सधभधतरे तोकेफभोक्षजभ 
हनुेछ। 

१०॰ स्थानीम तार सॊयऺण सधभधत: (१) आिश्मकता अनसुाय स्थानीम तहभा तार ऺेरको सॊयऺण य 
विकासको राधग स्थानीम तार सॊयऺण सधभधत गठन गनि सवकनछे।   

(२) उऩदपा १ फभोक्षजभ सधभधतको गठन काभ, कतिव्म य अधधकाय तोवकए फभोक्षजभ 
हनुेछ ।  

११. प्राधधकयणको कोष् (१) प्राधधकयणको छुटै्ट कोष हनुेछ। 

(२) प्राधधकयणको कोषभा देहामका यकभहरु यहनेछन:्- 
(क)   सङ् घ, प्रदेश य स्थानीम सयकायफाट प्राप्त अनदुान यकभ, 
(ख)  विधबन्न दात ृसॊस्थाहरुफाट प्राप्त हनुे अनदुान यकभ, 
(ग)  अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) विदेशी सयकाय िा अन्तयािविम सॊस्थाहरुफाट अनदुान िा ऋण धरॉदा नेऩार सयकायको 
ऩूिि स्िीकृधत धरनऩुनेछ। 

(४) प्राधधकयणराई प्राप् त हनुे सफै यकभ प्रदेश धबरको कुनै फैंकभा खाता खोरी जम्भा 
गरयनेछ। 

(५) प्राधधकयणद्वाया गनुिऩने सफै खचिहरु उऩदपा (१) फभोक्षजभको कोषफाट व्महोरयनेछ। 
(६) तार सॊयऺण तथा विकास प्राधधकयण कोषको सञ्चारन तोवकए फभोक्षजभ हनुेछ। 

१२. रेखा य रेखाऩयीऺण्  (१) प्राधधकयणको आम-व्ममको रेखा प्रदेश सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी 
फभोक्षजभ याक्षखनेछ। 

(२) प्राधधकयणको रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺक िा भहारेखाऩयीऺकफाट अनभुधत प्राप् त 
यक्षजष् टडि अधडटयफाट हनुेछ। 

१३.  अधधकाय प्रत्मामोजन् सधभधतरे मस ऐन फभोक्षजभ आपूराई प्राप्त अधधकाय भध्मे सफै िा कुनै अधधकाय 
आिश्मकता अनसुाय प्राधधकयणको कुनै सदस्म िा अधधकृत कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

१४. कामिकायी प्रभखु: (१) प्राधधकयणको दैधनक प्रशासन सञ्चारन य प्राधधकयणको कामि सम्ऩादन गनि 
प्राधधकयणभा एक कामिकायी प्रभखु यहनेछ । 
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(२) कामिकायी प्रभखु प्राधधकयणभा ऩूया सभम काभ गने प्रभखु प्रशासकीम ऩदाधधकायी 
हनुेछ य धनजको ऩारयिधभक य अन्म सवुिधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोक्षजभ हनुछे । 

(३) देहामको मोग्मता ऩगेुको नेऩारी नागरयक कामिकायी प्रभखु ऩदभा प्रधतस्ऩधािको 
आधायभा धनमिु हनु सक्नेछ:–  

(क)  भान्मता प्राप्त क्षशऺण सॊस्थाफाट िन िा जराधाय व्मिस्थाऩन िा 
प्राकृधतक स्रोत व्मिस्थाऩन, प्राणीशास्त्र, फनस्ऩधतशास्त्र िा िाताियण 
विषमभा स्नातकोत्तय गयी सम्फक्षन्धत ऺरेभा कम्तीभा दश िषिको अनबुि 
बएको िा सोही धफषमभा विद्यािारयधी उऩाधी हाधसर गयी सम्फक्षन्धत 
ऺेरभा कम्तीभा ऩाॉच िषिको अनबुि बएको, 

(ख)  ऩचऩन्न िषि उभेय ननाघेको । 
(४) कामिकायी प्रभखुको धनमकु्षिका राधग प्रदेश सयकायरे प्रदेश नीधत तथा मोजना 

आमोगको उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा भखु्मभन्री तथा भक्षन्रऩरयषद्को कामािरमका सक्षचि य 
उद्योग ऩमिटन िन तथा िाताियण भन्रारमका सक्षचि सदस्म यहेको एक छनौट सधभधतको गठन 
गनेछ य त्मस्तो सधभधतरे प्रधतस्ऩधािको आधायभा तोवकए फभोक्षजभको कामिविधध ऩूया गयी कामिकायी 
प्रभखुको धनमकु्षिका राधग तीन जना व्मक्षिको नाभ प्रदेश सयकायभा धसपारयस गनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ धसपारयस बएका व्मक्षिहरूभध्मे एकजनाराई प्रदेश सयकायरे 
कामिकायी प्रभखु ऩदभा धनमिु गनेछ । 

(६) कामिकायी प्रभखुको ऩदािधध चाय िषिको हनुेछ य धनज अको एक अिधधका राधग 
ऩनु् धनमिु हनु सक्नछे । 

(७) देहामको अिस्थाभा कामिकायी प्रभखुको ऩद रयि हनुेछ:- 
(क)  धनजरे आफ्नो ऩदफाट प्राधधकयण सभऺ याजीनाभा ददएभा,  
(ख)  धनजको भतृ्म ुबएभा, 
(ग)  धनजको कामिसम्ऩादनको स्तय सन्तोषजनक नबई प्रदेश सयकायरे 

हटाएभा, 
(घ)  धनजको ऩदािधध ऩूया बएभा ।  

(८) उऩदपा (७) को खण्ड (ग) फभोक्षजभ प्रदेश सयकायरे कामिकायी प्रभखुराई धनजको 
ऩदफाट हटाउन ुअक्षघ सपाइको उक्षचत भौका ददनऩुनेछ । 

१५.  कामिकायी प्रभखुको काभ, कतिव्म य अधधकाय: (१) कामिकायी प्रभखुको काभ, कतिव्म य अधधकाय 
देहाम फभोक्षजभ हनुेछ:–  

(क)  प्राधधकयणको फैठकभा ऩेश गरयने प्रस्तािहरूको सूची तमाय गने, 
(ख)  प्राधधकयणभा प्राप्त बएका प्रस्तािहरूको सूची तमाय गयी भूल्माङ्कन सवहत 

प्राधधकयण सभऺ ऩेश गने,  
(ग)  प्राधधकयणफाट बएका धनणिम तथा धनदेशन कामािन्िमन गने,  
(घ)  प्राधधकयण तथा कामािरमको िावषिक फजेट य कामिक्रभ तमाय गने य 

स्िीकृधतका राधग प्राधधकयण सभऺ ऩेश गने,  
(ङ)  प्राधधकयणफाट कामािन्िमनको राधग स्िीकृत ऩरयमोजनाहरूको 

कामािन्िमनको अनगुभन, सभीऺा, भूल्माङ्कन गने िा गयाउने, 
(२) कामिकायी प्रभखुको अन्म काभ, कतिव्म य अधधकाय तोवकए फभोक्षजभ हनुेछ । 

१६. प्राधधकयणको कभिचायी् प्राधधकयणको कामिसञ् चारनको धनधभत्त आिश्मक कभिचायी प्रदेश 
सयकायरे व्मिस्था गनेछ।      
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१७. प्रधतिेदन ऩेश गनुि ऩने् प्राधधकयणरे आपूरे गयेको काभको िावषिक प्रधतिेदन प्रत्मेक आधथिक िषि 
सभाप् त बएको दइुि भवहनाधबर प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । 

१८.  मसै ऐन फभोक्षजभ हनु:े मस ऐनभा उल्रेख बएका कुयाभा मसै ऐन फभोक्षजभ य मस ऐनरे 
नसभेटेका विषमभा प्रचधरत कानून फभोक्षजभ हनुेछ । 

१९.  धनदेशन ददन सक्ने्  प्रदेश सयकायरे प्राधधकयणराई आिश्मक धनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो 
धनदेशनको ऩारना गनुि प्राधधकयणको कतिव्म हनुछे । 

२०.  प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि ् प्राधधकयणरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि  याख्दा उद्योग¸ ऩमिटन िन तथा 
िाताियण भन्रारम भापि त याख् न ुऩनेछ । 

२१.  प्राधधकयणको विघटन् (१) कुनै भनाधसफ भावपकको कायणफाट प्राधधकयणराई खायेज गने गयी 
प्रदेश सयकायरे धनणिम गयेभा प्राधधकयण विघटन हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्राधधकयण विघटन बएभा प्राधधकयणको सफै सम्ऩक्षत्त, हक य 
दावमत्ि प्रदेश सयकायभा सनेछ। 

२२.  धनमभ, विधनमभ य कामिविधध फनाउन ेअधधकाय् (१) मस ऐनको उद्देश्म कामािन्िमन गनि आिश्मक 
धनमभहरु फनाउन सक्नेछ । 

(२)  मस ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको धनमभको अधीनभा यही प्राधधकयणरे आिश्मक 
विधनमभ य कामिविधध फनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 


