ताल सं रक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्िी वििेयक

प्रदे श सभा सचििालय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा

ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्िी वििेयक
प्रस्तािनााः गण्डकी प्रदे शका ताल तथा तालको जलािार क्षेत्रको सं रक्षण तथा दीगो उपयोग गरी जैविक
विवििताको सं रक्षण, िातािरणीय सेिा, पयाा-पयाटन प|j{4g तथा स्थानीय जनताको जीविकोपाजानमा योगदान
पुयााउनका लाधग अधिकार सम्पन्न ताल सं रक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना र व्यिस्था गना िाञ्छनीय
भएकोले,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सं चक्षप्त नाम र प्रारम्भाः- (१) यस ऐनको नाम “ताल सं रक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५” रहेको
छ।
(२) यो ऐन गण्डकी प्रदे श भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः- विषय िा प्रसङ्गगले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,
(क)

“प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोचजम स्थापना भएको ताल सं रक्षण तथा विकास प्राधिकरण
सम्झनु पछा ।

(ख)

“सधमधत” भन्नाले दफा ७ बमोचजम गठन भएको कायाकारी सधमधत सम्झनु पछा ।

(ग)

“अध्यक्ष” भन्नाले सधमधतको अध्यक्ष सम्झनु पछा ।

(घ)

“उपाध्यक्ष” भन्नाले दफा ७ िमोचजमको उपाध्यक्ष सम्झनु पछा ।

(ङ) “कायाकारी प्रमुख” भन्नाले दफा १४ बमोचजमको कायाकारी प्रमुख सम्झनु पछा ।
(ि)

“सदस्य” भन्नाले सधमधतको सदस्य सम्झनु पछा र सो शब्दले सधमधतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा
सदस्य-सचिि समेतलाई जनाउनेछ ।

(छ)

“मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग, पयाटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय सम्झनु पछा ।

(ज) “ताल” भन्नाले िारै धतरबाट जधमनले घेररएको क्षेत्रमा जम्मा भएको पानी, सो पानीले ओगटे को
क्षेत्र िा िारवकल्ला तोवकएको हकमा सो िारवकल्लाधभत्रको सम्पूणा जधमनलाई जनाउँदछ । सो
शब्दले पोखरी, जलाशय, कुण्ड र दह समेतलाई सम्झनु पछा ।
(झ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन र यस अन्तगात बनेको धनयम र विधनयममा
तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झनु पछा ।
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३. प्राधिकरण स्थापनााः- (१)गण्डकी प्रदे शमा एक ताल सं रक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापना हुनेछ ।
(२) प्राधिकरणको कायाालय गण्डकी प्रदे शको राजिानी पोखरामा रहनेछ ।
४. प्राधिकरण संगठठत संस्था हुनाःे - (१) प्राधिकरण अविचछछन्न उत्तराधिकारिाला एक स्िशाधसत र सं गठठत
सं स्था हुनेछ।
(२) प्राधिकरणको काम कारिाहीका लाधग आफ्नो छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) प्राधिकरणले व्यचि सरह िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गना, उपभोग गना, िा अन्य वकधसमले
व्यिस्था गना सक्नेछ ।
(४) प्राधिकरणले अिल सम्पचत्त बेिधबखन गनुप
ा रे मा प्रिधलत कानुन बमोचजम प्रदे श सरकारको
पूि ा स्िीकृधत धलनुपनेछ ।
५) प्राधिकरणले व्यचि सरह आफ्नो नामबाट नाधलस, उजुर गना र प्राधिकरण उपर पधन सोही
नामबाट नाधलस, उजुर लाग्न सक्नेछ ।
५. प्राधिकरणको उद्देश्याः- प्राधिकरणको उद्देश्य दे हाय िमोचजम हुनेछ:
(क)

प्रदे शमा अिचस्थत ताल र तालको जलािार क्षेत्रको सं रक्षण, पुनस्ा थापना र प्रभािकारी
व्यिस्थापन गरी जैविक विवििता र िातािरण सं रक्षण गने,

(ख)

ताल क्षेत्रको नक्साङ्कन गने, अधतक्रमण हटाउने तथा रोक्ने ।

(ग)

तालजन्य स्रोतहरूको ठदगो तथा बुविमत्तापूणा उपयोग गरी त्यस्ता स्रोतमा आचित समुदायको
समृविमा टे िा पुर्याउने,

(घ)

ताल क्षेत्रको ठदगो व्यिस्थापन, पयाापयाटन तथा जलपयाटन प|j{4g एिं सरोकारिालाहरूको
ज्ञान र क्षमता अधभिृवि गने,

(ङ)

ताल क्षेत्रको सं रक्षण, निधनमााण र दीगो उपयोग सम्बन्िी नीधत धनमााण र तत्सम्बन्िी योजना
तजुम
ा ाको लाधग प्रदे श सरकारलाई आिश्यक सहयोग पुर्याउने।

६. प्राधिकरणको काम, कताव्य र अधिकाराः- (१) प्राधिकरणको काम, कताव्य र अधिकार दे हाय िमोचजम
हुनेछ:-
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(क)

स्थानीय,

राविय तथा अन्तरााविय महत्िका ताल क्षेत्रहरुको पवहिान गदै पयाािरणीय, सामाचजक-

साँस्कृधतक, आधथाक तथा पयाटकीय महत्िका आिारमा प्राथधमकीकरण गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुको
सं रक्षण, पुनस्थाापना तथा व्यिस्थापन गने,
(ख)
(ग)

ताल क्षेत्रको अधतक्रमण हटाई ताल क्षेत्र पुनस्थाापना गने,
तालले ओगटे को क्षेत्र तथा तालको जलािार क्षेत्रको सं रक्षण र व्यिस्थापन गनाका लाधग मापदण्ड
तयार गरी लागू गने र सो सम्बन्िी उत्पन्न वििादहरुको समािान गने,

(घ)

आिश्यकताका आिारमा ताल पयाािरणको सं रक्षण गने र घरे ल ु तथा औद्योधगक प्रदुषणबाट धतनको
सं रक्षण गने,

(ङ)

रै थाने जीिजन्तु तथा िनस्पतीहरुका प्रजाधतलाई विस्थावपत िा विनाश गने िा एक ठाउँबाट अको
ठाउँमा धछटो धबस्तार हुने िाह्य धमिाहा प्रजाधत र अन्य हाधनकारक जीिाणुहरुको प्रभािकारी
धनयन्त्रण गने,

(ि) भौगोधलक सूिना प्रणाली (चजओग्रावफकल इन्फरमेशन धसस्टम) मा िातािरणीय योजना र ताल
क्षेत्रको नक्साङ्कन गने,
(छ)

अल्पकाधलन, मध्यमकाधलन तथा दीघाकाधलन आिधिक योजना बनाई कायाान्ियन गने-गराउने,

(ज)

तालको दीगो व्यिस्थापनका लाधग जलािार व्यिस्थापनका कायाहरु एकीकृत रुपमा सन्िालन गनेगराउने,

(झ)

तालको जलािार क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका विकास धनमााणका कायाक्रमहरुको धनयधमत अनुगमन
गरी ताल पुररन र माधसनबाट जोगाउने,

(ञ) ताल तथा तालको जलािार क्षेत्रको पयाािरणीय प्रभािको अध्ययन गने,
(ट)

जलिायु पररितानका कारणले ताल क्षेत्रमा पने असर सम्बन्िी समस्याको] पवहिान गरी असर
न्यूनीकरण र अनुकुलनका लाधग आिश्यक काम गने,

(ठ) तालको पानीको गुणस्तर कायम गना धनयमन र सुिार गने,
(ड)

तालको पानीलाई वपउने पानी, पयाापयाटन तथा जलपयाटन विकास, व्यिसावयक मत्स्य पालन, धसं िाई,
जलविद्युत, अध्ययन, अनुसन्िान, जल यातायात, जल मनोरन्जन र अन्य प्रयोजनका लाधग प्रयोग गना
अनुमधत ठदने,
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ताल तथा तालको] जलािार क्षेत्रसँग सम्बचन्ित जल तथा भू-उपयोग योजना धनमााण, सं रक्षण,

(ढ)

सदुपयोग

तथा

व्यिस्थापनमा

सहयोग

पुयााउन

राविय

तथा

अन्तरााविय

दातृ

धनकाय,

विश्वविद्यालयसँग सहकाया र समन्िय गरी अध्ययन, अनुसन्िान गने,
(ण)

ताल क्षेत्रमा रहेका िा आगन्तुक जीिजन्तु र िनस्पधतका प्रजाधतको सं रक्षण गना सम्बि धनकायहरु
बीि आिश्यक सूिना आदान-प्रदान, साझेदारी र समन्िय गने,
तर अन्तरााविय धनकायसँग सहकाया गदाा प्रदे श सरकारको अनुमधत धलनुपनेछ ।

(२) प्राधिकरणले ताल सं रक्षणसँग सम्बचन्ित धनकायहरुसँग आिश्यक समन्िय गनुप
ा नेछ ।
७. कायाकारी सधमधत:- (१) यस ऐन िमोचजम प्राधिकरणलाई तोवकएको काम, कताव्य र अधिकारको प्रयोग र
पालना गना, गराउन एक कायाकारी सधमधत रहनेछ ।
(२) कायाकारी सधमधतको गठन दे हाय िमोचजम हुनेछ:(क)
(ख)

मन्त्री, उद्योग, पयाटन िन तथा िातािरण मन्त्रालय
गण्डकी प्रदे श धभत्र रहेका स्थानीय तहका प्रमुखहरुमध्येबाट प्रदे श सरकारले

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

मनोधनत गरे को एक जना
(ग)

सचिि, मुख्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाालय

सदस्य

(घ)

सचिि, उद्योग, पयाटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय

सदस्य

(ङ)

सचिि, आन्तररक माधमला तथा कानुन मन्त्रालय

सदस्य

(ि)

सचिि, भौधतक पूिाािार विकास मन्त्रालय

सदस्य

(छ)

सचिि, आधथाक माधमला तथा योजना मन्त्रालय

सदस्य

(ज)

प्रमुख, नेपाल सरकार, िन तथा िातािरण मन्त्रालयको सम्िचन्ित महाशाखा

सदस्य

(झ)

धनदे शक, िन धनदे शनालय, गण्डकी प्रदे श

सदस्य

(ञ)

ताल क्षेत्रमा आचित भइा जीविकोपाजान गने समुदाय िा सरोकारिाला सं घ

सदस्य

सं स्थाका प्रधतधनधि कचम्तमा एक जना मवहला सवहत दुई जना प्रदे श सरकारबाट
मनोधनत
(ट)

िन-िातािरण, भू तथा जलािार

र पयाटनका धबषय विज्ञ कचम्तमा एक मवहला
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सदस्य

सवहत तीन जना प्रदे श सरकारबाट मनोधनत
(ठ)

कायाकारी प्रमुख, प्राधिकरण

सदस्य-सचिि

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) र (ट) िमोचजमका सदस्यको पदािधि दुई बषाको हुनेछ ।
(४) सम्बचन्ित स्थानीय तहको प्रमुख र कुनै विषयविज्ञ िा पदाधिकारीको आिश्यकता परे मा
आमचन्त्रत सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गना सवकनेछ ।
८. सधमधतको बैठकाः- (१) सधमधतको बैठक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) सधमधतको सम्पूणा सदस्य सं ख्याको कचम्तमा एकाउन्न प्रधतशत सदस्य उपचस्थत भएमा सधमधतको
बैठकको लाधग गणपूरक सं ख्या पुगक
े ो माधननेछ।
(३) सधमधतको धनणाय सदस्य-सचििद्वारा प्रमाचणत गररनेछ।
(४) सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायाविधि सधमधत आफैले धनिाारण गरे बमोचजम हुनेछ।
९. उपसधमधत गठन गना सक्ने:- (१) सधमधतले आफ्नो कायासञ्िालनको लाधग आिश्यकता अनुसार उपसधमधत
गठन गना सक्नेछ ।
(२) उपसधमधतको काम, कताव्य, अधिकार, कायाक्षत्र
े तथा कायाविधि सधमधतले तोकेबमोचजम हुनेछ।
१०॰ स्थानीय ताल संरक्षण सधमधत:- (१) आिश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा ताल क्षेत्रको सं रक्षण र
विकासको लाधग स्थानीय ताल सं रक्षण सधमधत गठन गना सवकनेछ।
(२)

उपदफा १ बमोचजम सधमधतको गठन काम, कताव्य र अधिकार तोवकए बमोचजम

हुनेछ ।
११. प्राधिकरणको कोषाः- (१) प्राधिकरणको छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२) प्राधिकरणको कोषमा दे हायका रकमहरु रहनेछन्:
(क) सं घ, प्रदे श र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख) विधभन्न दातृ सं स्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम,
(ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम
(३) विदे शी सरकार िा अन्तरााविय सं स्थाहरुबाट अनुदान िा ऋण धलं दा नेपाल सरकारको
पूि ा स्िीकृधत धलनुपनेछ।
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(४) प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रदे श धभत्रको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ।
(५) प्राधिकरणद्वारा गनुप
ा ने सबै खिाहरु उपदफा (१) बमोचजमको कोषबाट ब्यहोररनेछ।
(६) ताल सं रक्षण तथा विकास प्राधिकरण कोषको सं िालन तोवकए िमोचजम हुनेछ।
१२. लेखा र लेखापरीक्षणाः- (१) प्राधिकरणको आय-व्ययको लेखा प्रदे श सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली
बमोचजम राचखनेछ।
(२) प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महाले खापरीक्षक िा महाले खापरीक्षकबाट अनुमधत प्राप्त रचज्टडा
अधडटरबाट हुनछ
े ।
१३. अधिकार प्रत्यायोजनाः- सधमधतले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै िा कुनै अधिकार
आिश्यकता अनुसार प्राधिकरणको कुनै सदस्य िा अधिकृत कमािारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।
१४. कायाकारी प्रमुख:- १) प्राधिकरणको दै धनक प्रशासन सञ्चालन र प्राधिकरणको काया सम्पादन गना
प्राधिकरणमा एक कायाकारी प्रमुख रहनेछ ।
(२) कायाकारी प्रमुख प्राधिकरणमा पूरा समय काम गने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र
धनजको पाररिधमक र अन्य सुवििा प्रदे श सरकारले तोके बमोचजम हुनेछ ।
(३) दे हायको योग्यता पुगक
े ो नेपाली नागररक कायाकारी प्रमुख पदमा प्रधतस्पिााको आिारमा
धनयुि हुन सक्नेछ:–
(क) मान्यता प्राप्त चशक्षण सं स्थाबाट िन िा जलािार व्यिस्थापन िा प्राकृधतक स्रोत
व्यिस्थापन, प्राणीशास्त्र, बनस्पधतशास्त्र िा िातािरण विषयमा स्नातकोत्तर गरी
सम्िचन्ित क्षेत्रमा कम्तीमा दश िषाको अनुभि भएको िा सोही धबषयमा विद्यािाररिी
उपािी हाधसल गरी सम्िचन्ित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँि िषाको अनुभि भएको,
(ख) पिपन्न बषा उमेर ननाघेको ।
(४) कायाकारी प्रमुखको धनयुचिका लाधग प्रदे श सरकारले प्रदे श नीधत तथा योजना आयोगको
उपाध्यक्षको सं योजकत्िमा मुख्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषदको कायाालयका सचिि र उद्योग पयाटन िन तथा
िातािरण मन्त्रालयका सचिि सदस्य रहेको एक छनौट सधमधतको गठन गनेछ र त्यस्तो सधमधतले
प्रधतस्पिााको आिारमा तोवकएबमोचजमको कायाविधि पूरा गरी कायाकारी प्रमुखको धनयुचिका लाधग
तीनजना व्यचिको नाम प्रदे श सरकारमा धसफाररस गनेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोचजम धसफाररस भएका व्यचिहरूमध्ये एकजनालाई प्रदे श सरकारले
कायाकारी प्रमुख पदमा धनयुि गनेछ ।
(६) कायाकारी प्रमुखको पदािधि िार िषाको हुनछ
े र धनज अको एक अिधिका लाधग पुनाः
धनयुि हुन सक्नेछ ।
(७) दे हायको अिस्थामा कायाकारी प्रमुखको पद ररि हुनेछ:(क) धनजले आफ्नो पदबाट प्राधिकरण समक्ष राजीनामा ठदएमा,
(ख) धनजको मृत्यु भएमा,
(ग) धनजको कायासम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई प्रदे श सरकारले हटाएमा,
(घ) धनजको पदािधि पूरा भएमा,
(८) उपदफा (७) को खण्ड (ग) बमोचजम प्रदे श सरकारले कायाकारी प्रमुखलाई धनजको पदबाट
हटाउनु अचघ सफाइको उचित मौका ठदनुपनेछ ।
१५. कायाकारी प्रमुखको काम, कताव्य र अधिकार:- (१) कायाकारी प्रमुखको काम, कताव्य र अधिकार दे हाय
बमोचजम हुनेछ :–
(क) प्राधिकरणको बैठकमा पेश गररने प्रस्तािहरूको सूिी तयार गने,
(ख) प्राधिकरणमा प्राप्त भएका प्रस्तािहरूको सूिी तयार गरी मूल्याङ्कन सवहत प्राधिकरण
समक्ष पेश गने,
(ग) प्राधिकरणबाट भएका धनणाय तथा धनदे शन कायाान्ियन गने,
(घ) प्राधिकरण तथा कायाालयको िावषाक बजेट र कायाक्रम तयार गने र स्िीकृधतका
लाधग प्राधिकरण समक्ष पेश गने,
(ङ) प्राधिकरणबाट कायाान्ियनको लाधग स्िीकृत पररयोजनाहरूको कायाान्ियनको
अनुगमन, समीक्षा, मूल्याङ्कन गने िा गराउने,
(२) कायाकारी प्रमुखको अन्य काम, कताव्य र अधिकार तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
१६. प्राधिकरणको कमािारीाः- प्राधिकरणको कायासञ्िालनको धनधमत्त आिश्यक कमािारी प्रदे श सरकारले
व्यिस्था गनेछ।
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१७. प्रधतिेदन पेश गनुा पनेाः- प्राधिकरणले आफूले गरे को कामको िावषाक प्रधतिेदन प्रत्येक आधथाक िषा
समाप्त भएको दुइा मवहनाधभत्र प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनुा पनेछ ।
१८. यसै ऐन िमोचजम हुन:े - यस ऐनमा उल्लेख भएका कुरामा यसै ऐन िमोचजम र यस ऐनले नसमेटेका
विषयमा प्रिधलत कानुन िमोचजम हुनेछ ।
१९. धनदे शन ठदन सक्नेाः- प्रदे श सरकारले प्राधिकरणलाई आिश्यक धनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो धनदे शनको
पालना गनुा प्राधिकरणको कताव्य हुनेछ ।
ँ सम्पकााः- प्राधिकरणले प्रदे श सरकारसँग सम्पका राख्दा उद्योग¸ पयाटन िन तथा
२०. प्रदे श सरकारसग
िातािरण मन्त्रालय माफात राख्नु पनेछ ।
२१. प्राधिकरणको विघटनाः- (१) कुनै मनाधसि मावफकको कारणबाट प्राधिकरणलाई खारे ज गने गरी प्रदे श
सरकारले धनणाय गरे मा प्राधिकरण विघटन हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राधिकरण विघटन भएमा प्राधिकरणको सबै सम्पचत्त, हक र
दावयत्ि प्रदे श सरकारमा सनेछ।
२२. धनयम, विधनयम र कायाविधि बनाउने अधिकाराः- (१) यस ऐनको उद्देश्य कायाान्ियन गना आिश्यक
धनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२)

यस ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको धनयमको अधिनमा रही प्राधिकरणले आिश्यक विधनयम र

कायाविधि बनाउन सक्नेछ ।
प्रदे श सभाको सम्ित् २०७५ साल फागुन २७ गते बसेको बैठकले नेपालको सं वििानको िारा १९९ बमोचजम यो
वििेयक पाररत गरे को ब्यहोरा सं वििानको िारा २०१ बमोचजम प्रमाचणत गदाछु ।

नेत्रनाथ अधिकारी
सभामुख
गण्डकी प्रदे श
प्रदे श

धमधत :२०७५।१२।११

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाचणत

यो

वििेयक

नेपालको सं वििानको िारा २०१ को उपिारा (२)
बमोचजम प्रमाणीकरण गदाछु ।

धमधताः
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बाबु राम कँ ु िर
प्रदे श प्रमुख

