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प्रदेश  सार्वजननक सडक ऐन, २०७८ 

 
प्रभाणीकयण य प्रकाशन नभनत 

२०७८।०४।१२ 

 
सॊर्त ्२०७८ सारको ऐन नॊ. ३ 

प्रदेश सार्वजननक सडक तथा ऩरयर्हन ऩूर्ावधायको सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव 
फनकेो ऐन 

प्रस्तार्ना् प्रदेशनबर फसोफास गने सर्वसाधायण जनताको सवुर्धा तथा 
आनथवक वहत कामभ याख्नको रानग सफै वकनसभका प्रदेश सार्वजननक 
सडकहरूको र्गीकयण एर्ॊ भाऩदण्ड तमाय गयी सोको ननभावण, सम्बाय, 

वर्स्ताय, सधुाय, सञ्चारन य व्मर्स्थाऩन गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे,  

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायम्म्बक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश 
 सार्वजननक सडक ऐन, २०७८”  यहेको छ। 

(2) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 
२. ऩरयबाषा: वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) "अन्म ऩरयर्हन भागव" बन्नारे प्रदेशफाट ननभावण तथा 
सञ्चारन हनुे भेट्रो येर, भोनो येर तथा अन्म प्रवर्नधका 
येर भागव, यज्जभुागव य जरभागव सम्झन ुऩछव। 

(ख) "जग्गा" बन्नारे जनुसकैु जग्गा सम्झन ु ऩछव य सो 
शब्दरे त्मस्तो जग्गाभा यहेको टहया, घय, रुख, वर्रूर्ा 
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इत्मादद य सोसॉग स्थामी रूऩरे जोनडएको सॊयचना तथा 
र्स्तरुाई सभेत जनाउॉछ। 

(ग) "तोवकएको" र्ा “तोवकए फभोम्जभ” बन्नारे मस ऐन 
अन्तगवत फनकेो ननमभभा तोवकएको र्ा तोवकए फभोम्जभ 
सम्झन ुऩछव। 

(घ) "ननदेशनारम" बन्नारे प्रदेश सयकाय, फागभती प्रदेशको 
मातामात ऩूर्ावधाय ननदेशनारम सम्झन ुऩछव। 

(ङ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछव। 

(च) "प्रदेश द्रतुभागव" बन्नारे प्रदेशनबरको कुनै एक 
स्थानराई अको स्थानसॉग जोड्न,े ननम्ित स्थानभा भार 
प्ररे्श तथा ननकास खलु्न,े मातामातका साधनहरु चल्न े
रेनहरु छुट्टमाइएको, एकै सतह र्ा ऩयस्ऩयका 
सडकहरुरे नकावटने (ग्रडे सेऩयेटेड) बएको य द्रतुगनतभा 
मातामातका साधनहरू चराउनका रानग वर्कास 
गरयएको सडकराई सम्झन ुऩछव। 

(छ) "प्रदेश भागव" बन्नारे याविम रोकभागवफाट स्थानीम 
तहको केन्द्र जोड्ने सडक र्ा प्रदेश रोकभागवफाट 
स्थानीम तहको केन्द्र जोड्ने सडक र्ा प्रदेश 
सदयभकुाभफाट स्थानीम तहको केन्द्र जोड्ने सडक र्ा 
म्जल्रा सदयभकुाभफाट स्थानीम तहको केन्द्र जोड्न े
सडक र्ा दईु र्ा दईुबन्दा फढी स्थानीम तहको केन्द्र 
जोड्ने सडक र्ा याविम रोकभागव र्ा प्रदेश 
रोकभागवफाट भहत्त्र्ऩूणव आनथवक तथा फजाय केन्द्र, 

धानभवक, ऐनतहानसक, ऩमवटकीम, औद्योनगक तथा अन्म 
भहत्त्र्का स्थरहरु जोड्ने सडक र्ा उऩभागव (र्ाईऩास) 
राई सभेत सम्झन ुऩछव।  
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(ज) "प्रदेश रोकभागव" बन्नारे याविम रोकभागवफाट प्रदेश 
सदयभकुाभ जोड्न े सडक र्ा याविम रोकभागवफाट 
म्जल्रा सदयभकुाभ जोड्ने सडक र्ा प्रदेश 
सदयभकुाभफाट म्जल्रा सदयभकुाभ जोड्ने सडक र्ा 
प्रदेशनबर एक म्जल्रा सदयभकुाभफाट अको म्जल्रा 
सदयभकुाभ जोड्ने सडक र्ा दईु याविम रोकभागव 
जोड्ने सडक र्ा उऩभागव (र्ाईऩास) राई सभेत सम्झन ु
ऩछव। 

(झ) "प्रदेश शहयी भागव" बन्नारे शहयी चक्रऩथ, शहयनबरका 
भहत्त्र्ऩूणव स्थान जोड्ने सडक, फ़्राईओबय, एनरबेटेड 
सडक, सर्-रे्, आकाश े (ओबयहेड) ऩरु र्ा उऩभागव 
(र्ाईऩास) राई सभेत सम्झन ुऩछव।  

(ञ) "प्रदेश सार्वजननक सडक" बन्नारे प्रदेश सयकायको 
अधीनभा यहेका प्रदेशनबरका सार्वजननक प्रमोगभा यहेका 
सडक तथा अन्म ऩरयर्हन भागव सम्झन ु ऩछव य सो 
शब्दरे त्मस्तो सडकभा ऩने सफै वकनसभका सरुुङ भागव, 
ऩरु, कज्रे्, कल्बटव, साईकर भागव, पुटऩाथ, चाम्जवङ्ग 
स्टेशन य अन्म सडक सॊयचनाराई सभेत जनाउॉछ। 

(ट) "प्रायम्म्बक कायफाही चराउने अनधकायी" बन्नारे प्रदेश 
सयकायफाट प्रचनरत कानून फभोम्जभ ननमकु्त बएको 
प्रायम्म्बक कायफाही गने अनधकायी सम्झन ुऩछव। 

(ठ) "भन्रारम" बन्नारे बौनतक ऩूर्ावधाय वर्कास भन्रारम 
सम्झन ुऩछव। 

(ड) "सडक" बन्नारे तोवकएको भाऩदण्ड ऩूया गयी ननभावण 
गरयएको सार्वजननक रुऩभा मातामातका साधनहरु 
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सञ्चारन गनव सवकने फाटो र्ा ऩथ र्ा भागवराई सम्झन ु
ऩछव। 

(ढ) "सडक सीभा" बन्नारे प्रदेश सार्वजननक सडक य त्मस्तो 
सडकको केन्द्र येखाको दामाॉ फामाॉ दपा ३ फभोम्जभ 
तोवकएको जग्गाको ऺेर सम्झन ुऩछव। 

(ण) "स्थानीम अनधकायी" बन्नारे प्रभखु म्जल्रा अनधकायी 
सम्झन ुऩछव।   

ऩरयच्छेद–२ 

प्रदेश सार्वजननक सडकको र्गीकयण, सडक सीभा, भाऩदण्ड य जग्गा प्रानप्त 

३. प्रदेश सार्वजननक सडकको र्गीकयण तथा सडक सीभा: (१) प्रदेश 
 सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाम्शत गयी प्रदेश सार्वजननक 
 सडकराई देहाम फभोम्जभ र्गीकयण गरयनेछ्- 

(क) प्रदेश द्रतुभागव, 
(ख) प्रदेश रोकभागव, 
(ग) प्रदेश भागव, 
(घ) प्रदेश शहयी भागव, 
(ङ) अन्म ऩरयर्हन भागव। 

(२) उऩदपा (१) अनसुायको सडकभा सडकको केन्द्र 
येखादेम्ख दामाॉ फामाॉ दरैु् नतय प्रदेश द्रतुभागव एक्काइस/एक्काइस 
नभटय,  प्रदेश रोकभागव ऩन्र/ऩन्र नभटय, प्रदेश भागव फाह्र/फाह्र 
नभटय सडक सीभा तोक्नेछ।प्रदेश शहयी भागव य अन्म ऩरयर्हन 
भागवको हकभा न्मूनतभ ऩाॉच/ऩाॉच नभटय हनु े गयी आर्श्मकता 
अनसुाय हनुेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ तोवकएको पासरानबर सडक 
सीभा तोवकएकोभा सडक सीभाको य सडक सीभा नतोवकएकोभा 
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प्रदेश सार्वजननक सडक वकनायाफाट छ/छ नभटयभा नफढ्ने गयी 
प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाम्शत गयी तोकेको 
ऺेरनबर कुनै वकनसभको सॊयचना ननभावण गनव नऩाउने गयी ननषेध 
गनव सक्नेछ। 

(4) उऩदपा (२) फभोम्जभ ननषेध गरयएको ऺेरनबर 
कसैरे कुनै वकनसभको सॊयचना ननभावण गयेभा त्मस्तो सॊयचना 
ननदेशनारमरे बत्काउनेछ। ननदेशनारमरे त्मस्तो सॊयचना र्ा 
बर्न बत्काउॉदा रागेको खचव सभेत सम्फम्न्धत व्मम्क्तफाट बयाउन 
सक्नेछ। 

(५) ननभावण बई सकेको सडक ऺेर तोवकए फभोम्जभ 
सडकको नाभभा रगत कट्टा गरयनेछ। 

(६) प्रदेश सयकायरे सडक सीभा सॊयऺणको रानग 
आर्श्मक कामववर्नध फनाई रागू गनव सक्नेछ।  

४. प्रदेश सार्वजननक सडक य सडक सीभाको नननभत्त जग्गा प्राप्त गनव 
 सवकन:े  (१) प्रदेश सार्वजननक सडकको ननभावण, वर्स्ताय र्ा सधुाय 
 गनव र्ा सडक सीभाको नननभत्त प्रदेश सयकायरे जग्गा प्रानप्त 
 सम्फन्धी प्रचनरत कानून फभोम्जभ जग्गा प्राप्त गनव सक्नछे। 

(२) प्रदेश सयकायरे कुनै ननम्ित स्थान, र्गव, प्रकृनतको 
वर्शेष प्रबावर्त व्मम्क्त र्ा सभूहको रानग ददइन े ऺनतऩूनतव 
सम्फन्धभा ऩनुवर्ास तथा ऩनुवस्थाऩना नीनत फनाई कामावन्र्मन गनव 
सक्नेछ। 

(३) भआुब्जा तथा ऺनतऩूनतव ननधावयण गदाव सडक ऩूर्ावधाय 
ननभावणभा फढ्न े रागत न्मून गनव वर्कास बएको सडकफाट प्राप्त 
हनुे राब, अनधग्रहण हनुे जग्गा र्ा सम्ऩम्त्तको प्रनतशत, ऩूणव रुऩभा 
वर्स्थाऩन हनु े ऩरयम्स्थनत तथा अनधग्रहण ऩिात व्मम्क्तराई ऩने 
प्रबार् सभेतराई वर्श्लषेण गयी गनव सक्नेछ। 
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ऩरयच्छेद–३ 

प्रदेश सार्वजननक सडकको ननभावण, येखदेख, सम्बाय य अन्म व्मर्स्था 

५. प्रदेश सार्वजननक सडकको ननभावण् (१) ननदेशनारमरे  प्रदेश 
 सडकको ननभावण वर्कास, वर्स्ताय, भभवत सम्बाय य व्मर्स्थाऩन 
 गनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रदेश सार्वजननक सडकको 
ननभावण तथा वर्स्ताय गनुव अगानड अननर्ामव रुऩरे प्रचनरत कानून 
अनसुाय र्ातार्यणीम अध्ममन गयी कामावन्र्मन गनुव ऩनेछ।  

(३) प्रदेश सडक ननभावण गदाव  ननस्केको भाटो तथा 
ननभावण साभाग्री व्मर्स्थाऩन, ब-ूढरौट व्मर्स्थाऩन य ब-ूऺम नहनु े
गयी ननभावण गने सम्फन्धभा भाऩदण्ड तथा कामववर्नध फनाई रागू 
गरयनेछ।  

(४) दपा ३ को उऩदपा (१) फभोम्जभका प्रदेश 
सार्वजननक सडकहरुको ननभावण सम्फन्धी ज्मानभतीम ढाॉचा भाऩदण्ड 
(जोभेवट्रक नडजाइन स्याण्डसव) य बायर्हन भाऩदण्ड (ऩेबभेन्ट 
नडजाइन स्याण्डसव) सम्फन्धी कामववर्नध तोवकए फभोम्जभ हनुेछ। 

६. सडक ननभावण, वर्स्ताय र्ा सधुाय गदाव अरू जग्गा अनधग्रहण गनव 
 सवकन:े (१) प्रदेशनबर कुनै सार्वजननक सडकको ननभावण, वर्स्ताय 
 र्ा सधुाय गने काभ ऩूया नबएसम्भ देहामको काभको रानग 
 ननदेशनारमरे कुनै जग्गा अस्थामी रूऩरे अनधग्रहण गनव सक्नेछ:- 

(क) त्मस्तो सार्वजननक सडकको ननभावण, वर्स्ताय र्ा 
सधुाय गनव आर्श्मक ननभावणका सयसाभान 
उऩकयण याख्न र्ा त्मस्तो ननभावण, वर्स्ताय र्ा 
सधुाय सम्फन्धी कामवको येखदेख र्ा ननमन्रण 
गने व्मम्क्तहरू फस्ने घय, टहया फनाउन, 



7 

(ख) त्मस्तो सडकको ननभावण, वर्स्ताय र्ा सधुाय गने 
कामव सम्ऩन्न नबएसम्भ त्मस्तो सडकफाट हनु े
आर्ागभन चार ुयाख्न र्ा ननभावण ऩूया नबएसम्भ 
सो सम्फन्धी सयसाभान र्ा उऩकयण ओसाय 
ऩसाय गनव आर्श्मक ऩने अस्थामी वकनसभको 
छुटै्ट सडक फनाउन, 

(ग) सडक अर्योध बएको अर्स्थाभा आकम्स्भक 
रुऩभा डाइबसवन फनाउन। 

(2) उऩदपा (१) भा उम्ल्रम्खत काभको रानग वर्शषे 
ऩरयम्स्थनत ऩयेभा फाहेक देहामको घय जग्गा अनधग्रहण गरयने छैन:- 

(क) कुनै व्मम्क्तरे आफ्नो र्ासस्थानको नननभत्त 
प्रमोग गयी याखेको घय, टहया र्ा बर्न, 

(ख) देर्स्थर, स्कूर, अस्ऩतार, धभवशारा र्ा 
अनाथारमको नननभत्त प्रमोग बई यहेको घय 
जग्गा। 

(3) उऩदपा (१) फभोम्जभ अनधग्रहण गयेको जग्गा जनु 
कामवको नननभत्त अनधग्रहण गरयएको हो, सो कामव सम्ऩन्न बएऩनछ 
त्मस्तो जग्गा सम्फम्न्धत जग्गार्ारा र्ा ननजको हकर्ाराराई 
बयसक अनधग्रहण गदाव कै अर्स्थाभा वपताव गयी ददन ुऩनेछ।ऺनत 
र्ा नोक्सान बएको अर्स्थाभा सो को मथाथव ऺनतऩूनतव ददन ुऩनेछ। 

७. अनधग्रहण गरयन ेजग्गाको बाडा र्ा ऺनतऩूनतव य त्मसको ननधावयण: 
 (१) देहामको अर्स्थाभा फाहेक दपा ६ फभोम्जभ कुनै जग्गा 
 अनधग्रहण गदाव प्रमोग गरयए फाऩतको ऺनतऩूनतव ददइन ेछैन्- 

(क) कुनै घय, टहया र्ा बर्न सवहत कुनै जग्गा 
अनधग्रहण गयेकोभा त्मस्तो घय, टहया र्ा 
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बर्नको धनीरे सो घय, टहया र्ा बर्न उऩबोग 
गनव नऩाए फाऩतको ऺनत, 

(ख) फारीनारी रगाउने सभम नाघ्ने गयी कुनै 
जग्गा अनधग्रहण गरयएभा त्मस्तो फारीनारी 
रगाउन नऩाए फाऩत सम्फम्न्धत जग्गार्ारारे 
व्महोनव ऩयेको नोक्सानी, 

(ग) अनधग्रहण गरयएको जग्गाभा कुनै अस्थामी 
सडक फनाएको र्ा ननभावणका सयसाभान 
याखेको परस्र्रूऩ सो जग्गाराई अनधग्रहण 
गदावको म्स्थनतभा ल्माउन त्मस्तो जग्गा वपताव 
ऩाउने व्मम्क्तरे व्महोनव ऩने जनत यकभ। 

तय कसैरे अनानधकृत ढङ्गरे प्रमोग गरययहेको जग्गा र्ा 
घयको सम्फन्धभा भानथ खण्ड (क), (ख) य (ग) फाऩतको 
ऺनतऩूनतव ददईन ेछैन। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभको ऺनतऩूनतवको यकभको 
ननधावयण देहाम फभोम्जभ गरयनेछ्- 

(क) ननदेशनारम, सम्फम्न्धत स्थानीम तहको प्रभखु 
र्ा ननजरे तोकेको प्रनतनननधको उऩम्स्थनतभा य 
सम्फम्न्धत जग्गाधनीको फीच  सम्झौता बएभा 
सोही फभोम्जभ‚ 

(ख) खण्ड (क) फभोम्जभ सम्झौता हनु नसकेभा 
सम्फम्न्धत स्थानीम अनधकायीको भध्मस्थताद्वाया 
ननधावयण गरयए फभोम्जभ। 

८. प्रदेश सडकको दामाॉ फामाॉ रुख रगाउन े य त्मसको येखदेख:   
 (१) ननदेशनारमरे आर्श्मकता अनसुाय प्रदेश सार्वजननक 
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 सडकको दामाॉ फामाॉ रुख वर्रुर्ा योऩी उम्चत येखदेख य सॊयऺण 
 गनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभ रुख रगाउॉदा सडकको 
अर्स्था य सर्ायी आर्ागभनको सयुऺाराई भध्मनजय याखी दृश्म 
स्ऩष्टता (नबम्जवर्नरटी) भा असय नऩने गयी रगाउन ुऩनेछ। 

(3) उऩदपा (१) फभोम्जभ रगाइएका रुखहरूको 
येखदेख य सॊयऺण गने कतवव्म सडक ननभावण बईसकेऩनछ 
सम्फम्न्धत स्थानीम तहको हनुेछ। 

(4) उऩदपा (१) फभोम्जभ रगाइएको रुखको काॉटछाॉट 
गने र्ा त्मस्तो रुखरे आर्ागभनभा फाधा ऩरु् माएभा त्मसराई 
हटाउने म्जम्भेर्ायी ननदेशनारमको हनुेछ। 

(5) उऩदपा (१), (२), (३)  य (४) भा जनुसकैु कुया 
रेम्खएको बए ताऩनन ननदेशनारमरे सो उऩदपाहरूभा उम्ल्रम्खत 
कामवहरू तोवकए फभोम्जभ अन्म कुनै व्मम्क्त र्ा सॊस्थाद्वाया सभेत 
गयाउन सक्नछे। 

९. सर्ायी साधन र्जनको हद ननधावयण गने: प्रदेश सयकायरे प्रदेश 
 याजऩरभा सूचना प्रकाम्शत गयी प्रदेश सार्वजननक सडकको 
 बायर्हन ऺभता ननधावयण गयी त्मस्तो सार्वजननक सडकभा 
 तोवकएको हदबन्दा फढी बाय बएको सर्ायी चराउन ननषेध 
 गरयनेछ। 

१०. आसऩासको जग्गाफाट भाटो, ढुङ्गा र्ा फाररु्ा नरन सवकन:े     
 (१) प्रदेश सार्वजननक सडकको ननभावण, भभवत र्ा सम्बायको 
 सम्फन्धभा कुनै आसऩासको जग्गाफाट भाटो, ढुङ्गा र्ा फाररु्ा नरन 
 आर्श्मक ऩयेभा ननदेशनारमको ननणवमानसुाय र्ातार्यणीम प्रबार् 
 न्मून गयी आर्श्मक ऩरयभाणभा भाटो, ढुङ्गा र्ा फाररु्ा जस्ता 
 ननभावण साभाग्री नरन सवकनछे। त्मस्तो जग्गाफाट भाटो, ढुङ्गा र्ा 
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 फाररु्ा नरॉदा त्मसभा यहेको कुनै फारी, रुख, वर्रुर्ा र्ा अन्म 
 कुनै सॊयचना तथा र्स्तकुो नोक्सानी बएभा ऺनतऩूनतव ददन ु
 ऩनेछ।त्मस्तो जग्गाफाट भाटो, ढुङ्गा र्ा फाररु्ा नरॉदा खाल्टो ऩनव 
 गएभा त्मस्तो खाल्टो सम्माउन व्महोनुव ऩने जनत यकभ ऺनतऩूनतव 
 ददन ुऩनेछ। 

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
कुनै घयको ननकट आसऩासको जग्गाफाट भाटो, ढुङ्गा र्ा फाररु्ा 
नरन ुऩयेभा सम्फम्न्धत घयधनीको ऩूर्व स्र्ीकृनत प्राप्त नगयी त्मस्तो 
जग्गाफाट भाटो, ढुङ्गा र्ा फाररु्ा नरन ुहुॉदैन। 

(३) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
प्रदेश सार्वजननक सडक ननभावणको क्रभभा सडक सीभानबर (याईट 
अप ओए) फाट ननम्स्कई सम्फम्न्धत आमोजनाभा प्रमोग गनव 
सवकनछे।प्रमोग ऩिात फाॉकी यहेको कुनै ऩनन भाटो, ढुङ्गा, फाररु्ा 
जस्ता प्राकृनतक स्रोत सार्वजननक सम्ऩम्त्त हनुछे।   

११. सार्वजननक सडकको आर्ागभनभा फाधा ऩरु् माउन ेभारर्स्त ुहटाउन े
 अनधकाय: (१) कसैरे प्रदेश सार्वजननक सडकभा कुनै भारर्स्त ु
 छोडेको, याखेको र्ा पारेको कायणफाट त्मस्तो सडकको 
 आर्ागभनराई कुनै वकनसभरे फाधा ऩरु् माएको बए त्मस्तो 
 भारर्स्त ु हटाउनको नननभत्त भनानसर् भावपकको अर्नध तोकी 
 सयोकायर्ारा व्मम्क्तको नाउॉभा ननदेशनारमरे आदेश जायी गनव 
 सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभ जायी बएको आदेशको 
अर्नधनबर त्मस्तो भारर्स्त ु नहटाएको र्ा धनी ऩत्ता नरागेको 
भारर्स्तरुाई ननदेशनारमरे सडकको छेउ रगाई याख्न र्ा आफ्नो 
कब्जाभा याख्न ेगयी अन्मर रैजान सक्नेछ। 
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(3) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
सार्वजननक सडकभा छानडएको, याम्खएको र्ा पानरएको कुनै 
भारर्स्तरेु त्मस्तो सडकको सम्ऩूणव आर्ागभनराई अर्योध 
ऩरु् माएभा त्मस्तो भारर्स्तरुाई तरुुन्त सडकफाट हटाउने अनधकाय 
ननदेशनारमराई हनुेछ। 

(4) उऩदपा (१) भा उम्ल्रम्खत भारर्स्त ुफाहेक प्रदेश 
सार्वजननक सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको कुनै घय र्ा ऩखावरभा 
सडकऩवट्ट ननस्कन े गयी याम्खएको, जनडएको र्ा फनाइएको कुनै 
भारर्स्त ुर्ा सॊयचना र्ा रुख,  वर्रूर्ा र्ा रहया र्ा तायरे त्मस्तो 
सडकभा हनुे आर्ागभनभा अर्योध हनु गएको छ बने्न ठहर् माएभा 
त्मस्तो अर्योधराई हटाउन र्ा अर्योध नहनुे गयी नभराई याख्न 
सयोकायर्ारा व्मम्क्तको नाउॉभा भनानसर् भावपकको म्माद तोकी 
ननदेशनारमरे आदेश जायी गनव सक्नेछ य त्मस्तो आदेशभा 
सम्फम्न्धत भारर्स्त ुर्ा सॊयचनाराई याख्न,े फनाउने र्ा जोड्ने ढाॉचा 
य रुख र्ा रहयाराई काॉटछाॉट गयी कामभ गनुव ऩने उचाई सभेत 
तोक्न सक्नछे। 

तय मो ऐन रागू हनुअुम्घ फनेको र्ा यहेको कुनै भारर्स्त ु
र्ा सॊयचनाराई हटाउन ऩने बएभा त्मस फाऩतको ऺनतऩूनतव ददई य 
केही पेयफदरसम्भ गनुव ऩने बएभा त्मस फाऩत राग्ने खचव 
ननदेशनारमरे व्महोनेछ। 

(5) उऩदपा (४) फभोम्जभ जायी बएको आदेशभा 
तोवकएको म्मादनबर त्मस्तो आदेशभा रेम्खएको काभ कुया गनव 
नसक्ने बई म्माद फढाउन चाहने व्मम्क्तरे कायण सभेत खोरी 
ननदेशनारमभा ननर्देन ददन सक्नेछ य त्मस्तोभा ननदेशनारमरे 
एक ऩटकसम्भ आर्श्मक देम्खए जनत म्माद फढाई ददन सक्नेछ। 
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(6) उऩदपा (४) फभोम्जभ तोवकएको म्माद र्ा उऩदपा 
(५) फभोम्जभ म्माद फढाइएकोभा त्मस्तो म्मादनबर ऩनन आदेशभा 
रेम्खएको काभ कायफाही नगयेभा ननदेशनारमरे आफ्नो कभवचायी 
र्ा अन्म कुनै व्मम्क्त खटाई त्मस्तो आदेशभा उम्ल्रम्खत काभ 
कायफाही गयाउन सक्नछे । त्मस्तो अर्स्थाभा सम्फम्न्धत व्मम्क्तरे 
उऩदपा (4) को प्रनतफन्धात्भक र्ाक्माॊश फभोम्जभ ऺनतऩूनतव र्ा 
खचव दार्ी गनव ऩाउने छैन। 

१२. स्र्ीकृनत ननरई प्रदेश सार्वजननक सडक र्ा सडक सीभाभा कुनै 
 वकनसभको काभ गनव नहनु:े (१) ननदेशनारमको स्र्ीकृनत प्राप्त 
 नगयी कसैरे प्रदेश सार्वजननक सडकसॉग जोनडने गयी प्ररे्श भागव 
 फनाउन, प्रदेश सार्वजननक सडक र्ा सडक सीभानबर खाडर र्ा 
 कुरो खन्न र्ा बत्काउन, वकरा, रट्ठा, तगायो आदद गाड्न र्ा हाल्न 
 र्ा घय टहयो र्ा छाप्रो फनाउन र्ा वर्ऻाऩन सम्फन्धी फोडव याख्न, 
 सडक सीभानबरको जग्गा आर्ादी गनव र्ा मस्तै अन्म कुनै कामव 
 गनव ऩाईने छैन। 

(२) कसैरे ननदेशनारमको स्र्ीकृनत प्राप्त नगयी उऩदपा 
(१) भा उम्ल्रम्खत कुनै कामव गयेभा ननदेशनारमरे त्मस्तो व्मम्क्त 
उऩय मस ऐनको अन्म दपा फभोम्जभ कुनै कायफाही चराउन ुऩने 
बए सो सभेत चराई स्र्ीकृनत ननरई फनाएको प्ररे्श भागव फन्द 
गनव, खनकेो खाडर र्ा कुरो ऩनुव र्ा गाडेको र्ा उभ्माएको वकरा, 
रट्ठा, तगायो आदद उखेल्न र्ा हटाउन र्ा फनाएका घय, टहयो र्ा 
छाप्रो बत्काउन र्ा वर्ऻाऩन सम्फन्धी फोडव हटाउन र्ा आर्ादी 
गयेको जग्गा फॉझ्माउन भनानसर् भावपकको म्माद तोकी त्मस्तो 
व्मम्क्तको नाउॉभा आदेश जायी गनव सक्नेछ। 

(3) सम्फम्न्धत व्मम्क्तरे उऩदपा (२) फभोम्जभ जायी 
बएको आदेश ऩारना नगयेभा त्मस्तो व्मम्क्तरे फनाएको प्ररे्श भागव 
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फन्द गनव र्ा खनकेो खाडर र्ा कुरो ऩनुव र्ा गाडेको र्ा 
उभ्माएको वकरा, रट्ठा, तगायो आदद उखेल्न र्ा हटाउन र्ा 
फनाएको घय, टहयो र्ा छाप्रो बत्काउन र्ा वर्ऻाऩन सम्फन्धी फोडव 
हटाउन र्ा आर्ादी गयेको जग्गा फॉझ्माउन सक्नेछ य सो फाऩत 
रागेको खचवको यकभ सम्फम्न्धत व्मम्क्तफाट ननदेशनारमरे असरु 
उऩय गयी नरन सक्नछे। 

(४) उऩदपा (१), (२) य (३) अन्तगवतका कामव गने 
व्मम्क्तराई ननदेशनारमरे सो गये फाऩत ननजरे गयेको कामव हटाई 
प्रदेश सडकराई मथार्त अर्स्थाभा ल्माउॉदा बएको खचव य तोवकए 
फभोम्जभको जरयफाना असरु उऩय गनव सक्नेछ । त्मस्तो कामव 
ऩनुयार्ृम्त्त गने व्मम्क्तफाट सो जरयफाना फाहेक सजाम फाऩत तोवकए 
फभोम्जभको यकभ असरु गनव सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोम्जभको कायफाहीको कामववर्नध 
तोवकए फभोम्जभ हनुेछ। 

१३. सडक खन्न र्ा बत्काउन नऩाईने्  (१) कुनै व्मम्क्त र्ा सॊस्थारे 
 प्रदेश सार्वजननक सडक र्ा सडक सीभा खनु्न र्ा बत्काउन हुॉदैन। 

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
कुनै व्मम्क्त र्ा सॊस्थारे कुनै काभको नननभत्त त्मस्तो प्रदेश 
सार्वजननक सडक र्ा सडक सीभा खनु्न र्ा बत्काउन ु ऩयेभा 
सम्फम्न्धत स्थानीम तहको नसपारयसभा ननदेशनारमको स्र्ीकृनत 
नरन ुऩनेछ य त्मसयी स्र्ीकृनतको रानग भाग गयेभा ननदेशनारमरे 
आर्श्मक जाॉचफझु गयी त्मसयी खननने र्ा बत्काउने प्रदेश 
सार्वजननक सडक र्ा सडक सीभाराई भभवत गयी ऩूर्ावनरुूऩभा 
कामभ गनव राग्ने खचवको यकभ धयौटी नरई स्र्ीकृनत प्रदान गनव 
सक्नेछ। 
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(3) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रदेश सार्वजननक सडक र्ा 
सडक सीभा खने्न स्र्ीकृनत दददाॉ त्मसयी प्रदेश सार्वजननक सडक 
र्ा सडक सीभा खन्दा अऩनाउन ु ऩने तरयका र्ा जनु काभको 
रानग खननएको हो सो सभाप्त नबएसम्भ ऩारन गनुव ऩने अन्म 
शतवहरू ननदेशनारमरे तोक्न सक्नेछ य त्मस्तो शतवहरू ऩारना 
गनेछु बनी स्र्ीकृनतको भाग गने व्मम्क्तफाट कफनुरमत गयाउन 
आर्श्मक देखेभा ननदेशनारमरे सो सभेत गयाई नरन सक्नेछ य 
सोका रानग आर्श्मक यकभ धयौटी फाऩत नरन सक्नछे।  

१४. ननदेशनारमरे खचव बयाउन सक्न:े (१) दपा ११ को उऩदपा 
 (२) फभोम्जभ सडकभा छाडेको र्ा याखेको भार ऩन्छाउॉदा र्ा 
 सोही दपाको उऩदपा (६) फभोम्जभ कुनै काभ कायफाही गदाव 
 ननदेशनारमरे गयेको खचवको यकभ सयोकायर्ारा व्मम्क्तफाट बयाई 
 नरन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ बयाई नरन ु ऩने यकभ 
फझुाउन ननदेशनारमरे सयोकायर्ारा व्मम्क्तको नाउॉभा ऩैँतीस 
ददनको म्माद तोकी म्माद जायी गनेछ य सो म्मादनबर उक्त यकभ 
ऩनन नफझुाएभा र्ा थऩ म्मादको रानग भाग ऩनन नगयेभा सयकायी 
फाॉकी सयह असरु उऩय गने तपव  कायफाही चराउन ुऩनेछ। 

(३) प्रदेश सार्वजननक सडकको आर्ागभनभा फाधा 
ऩरु् माउने गयी छोडेको र्ा याखेको कुनै भार र्स्तरुाई 
ननदेशनारमरे आफ्नो ननमन्रणभा नरएको बए त्मस्तो भारर्स्त ु
ऩन्छाउॉदा र्ा अन्मर रैजाॉदा ननदेशनारमरे व्महोनुव ऩयेको खचव 
असरु उऩय नहनु्जेर त्मस्तो भार र्स्तरुाई योक्का गयी याख्न 
सक्नेछ य तीन भवहनानबरभा त्मस्तो खचव असरु उऩय हनु 
नआएभा र्ा त्मस्तो भार र्स्तकुो भानरक ऩत्ता नरागेभा सो 
भारर्स्तभुा प्रदेश सयकायको स्र्ानभत्र् यहनछे। 
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१५. वर्कास कय असरु उऩय गनव सक्ने्  मो ऐन रागू बएऩनछ ननभावण 
 बएको सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गाभा प्रदेश सयकायरे तोके 
 अनसुाय वर्कास कय एक ऩटक रगाई असरु उऩय गनव सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद–४ 

वर्वर्ध 

१६. ऺनतऩूनतव ननधावयण गने अनधकायी य त्मस उऩयको उजयुी: (१) दपा 
 ७ को उऩदपा (१) फभोम्जभ ददइने ऺनतऩूनतवको यकभ 
 ननदेशनारमरे ननधावयण गये फभोम्जभ हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ननधावयण बएको ऺनतऩूनतवभा 
म्चत्त नफझु्ने व्मम्क्तरे त्मस्तो ऺनतऩूनतव ऩाउने सूचना प्राप्त गयेको 
नभनतरे ऩैँतीस ददननबर भन्रारम सभऺ उजयुी ददन सक्नछे। 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ ऩयेको उजयुी एक सम असी 
ददननबर ननणवम ददई सक्न ुऩनेछ। 

१७. उजयु ऩयेको कायणरे जग्गा अनधग्रहण गनव फाधा नऩने: दपा १६ 
 को उऩदपा (२) फभोम्जभ ऺनतऩूनतवको सम्फन्धभा उजयुी ऩयेको 
 कायणरे भार मस ऐन फभोम्जभ कुनै काभको रानग जग्गा 
 अनधग्रहण गनवभा फाधा ऩने छैन। 

१८. सयकायी कामावरमरे सडक खन्न ु ऩयेभा सूचना ददन ु ऩने: नेऩार 
 सयकाय र्ा प्रदेश सयकाय र्ा स्थानीम तहको कुनै कामावरमरे कुनै 
 काभको रानग प्रदेश सार्वजननक सडक र्ा सडक सीभा खनु्न ऩदाव 
 ननदेशनारमको स्र्ीकृनत नरई खनु्न ऩछव य त्मसयी सडक र्ा सडक 
 सीभा खने्न सम्फन्धभा ननदेशनारमरे कुनै तरयका र्ा शतव तोकेको 
 बए सो सभेत ऩारना गनुव ऩनेछ। 



16 

१९. अन्म सार्वजननक ऩूर्ावधायका रानग सडक सीभाको प्रमोग्      

 (1) प्रदेश सार्वजननक सडक र्ा सडक सीभा सॊयचनाभा ऺनत ऩगु्न े
 गयी कुनै ऩनन वकनसभको वक्रमाकराऩ गनव ऩाईने छैन। 

(२) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
त्मस्तो सडक सॊयचनाभा नफजरुीको रट्ठा (ऩोर) तथा वर्तयण 
राइन, खानेऩानीको ऩाइऩ राइन, ढर, तेर तथा ग्माॉसको ऩाइऩ 
राइन, टेनरपोनको रट्ठा तथा वर्तयण राइन, वर्नबन्न वकनसभका 
सेर्ाका केफरु राइन तथा रट्ठा सवहतका अन्म सॊयचना ननभावण 
गनुव ऩयेभा ननदेशनारमको स्र्ीकृनत नरएय गनुव ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (2) भा उम्ल्रम्खत ननभावण कामव गदाव 
सार्वजननक सडक ऺनत बएभा ननभावण गने सम्फम्न्धत  ननकामरे 
ननम्ित सभमनबर ऺनतऩूनतव व्महोनुव ऩने र्ा ऩूर्वर्त अर्स्थाभा 
ल्माउन ुऩनेछ साथै ननदेशनारमरे सार्वजननक सडक ननभावण गदाव 
उक्त सॊयचनाभा ऺनत ऩरु् माएभा सम्फम्न्धत ननकामराई ननम्ित 
सभमनबर ऺनतऩूनतव व्महोनुव ऩने र्ा ऩूर्वर्त अर्स्थाभा ल्माउन ु
ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोम्जभको ननभावण कामव गदाव 
सम्फम्न्धत ननकामरे त्मस्ता नननभवत सॊयचनाभा ऺनत ऩगु्ने बएभा सो 
को ननभावण कामव अनग्रभ जानकायी गयाउन ु ऩनुवका साथै ऺनतऩूनतव 
र्ा ऩनुस्थावऩना गनव राग्न े खचवको व्मर्स्था रागत अनभुानभा 
सभारे्श गनुव ऩनेछ। 

(५) सडक र्ा सडक सीभा उऩबोग गने सम्फन्धी 
व्मर्स्था तोवकए फभोम्जभ हनुेछ। 

२०. दण्ड सजाम: (१) मस ऐन फभोम्जभ गनुव ऩने जग्गा अनधग्रहण 
 गदाव र्ा मस ऐन फभोम्जभको कुनै सूचना टाॉस गदाव फाधा वर्योध 
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 र्ा हरु हजु्जत गयेभा प्रचनरत कानून फभोम्जभ हनुे सजामभा थऩ 
 फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हनुेछ। 

(२) कसैरे दपा ९, १० र्ा ११ वर्ऩयीत कुनै काभ 
गयेभा फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हनुेछ। 

(3) कसैरे दपा १२ को उऩदपा (१) को वर्ऩयीत कुनै 
काभ गयेभा प्रचनरत कानून फभोम्जभ हनुे सजामभा थऩ ऩचास 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हनुेछ। 

(4) कसैरे दपा १२ को उऩदपा (३) फभोम्जभ 
ननदेशनारमरे कुनै काभ कायफाही गदाव फाधा वर्योध गयेभा 
प्रचनरत कानून फभोम्जभ हनुे सजामभा थऩ ऩचास हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हनुेछ। 

२१. शरुु कायफाही य वकनाया गने अनधकाय: दपा २० फभोम्जभको 
 कायफाही य वकनाया गने अनधकाय ननदेशनारमको हनुेछ। 

२२. ऩनुयारे्दन ददन सक्न:े (१) दपा 2१ फभोम्जभ ननदेशनारमरे 
 गयेको ननणवम उऩय म्चत्त नफझु्ने व्मम्क्त र्ा सॊस्थारे भन्रारमभा 
 त्मस्तो ननणवम बएको ऩैँतीस ददननबर ऩनुयारे्दन ददन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोम्जभ गयेको कायफाही उऩय 
भन्रारमरे गयेको ननणवम हनुछे। 

२३. सहमोग गनुव ऩने् मस ऐन फभोम्जभ हनुे जनुसकैु कामवभा कुनै 
 सहमोग आर्श्मक बएभा सम्फम्न्धत स्थानीम प्रशासनरे सहमोग 
 उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

२४. अनधकाय प्रत्मामोजन: मस ऐन फभोम्जभ ननदेशनारमराई प्राप्त 
 अनधकायभध्मे सफै र्ा कुनै अनधकाय प्रदेश सयकायरे कुनै 
 अनधकायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

२५. ननमभ फनाउन ेअनधकाय: मस ऐनको उद्देश्म कामावन्र्मन गनव प्रदेश 
 सयकायरे ननमभ फनाउन सक्नेछ।  
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२६. ननदेम्शका तथा कामववर्नध फनाई रागू गनव सक्ने्  मस ऐनको उद्देश्म 
 ऩूया गनव मस ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको ननमभको प्रनतकूर 
 नहनुे गयी प्रदेश सयकायरे ननदेम्शका तथा कामववर्नध फनाई रागू 
 गनव सक्नेछ। 

 

 
 

 

 
 

 


