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प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐि, २०७८ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनत 

२०७८।०४।१२ 

 
संर्त ्२०७८ सालको ऐि िं. ३ 

प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा पररर्हि पूर्ावधारको सम्बन्धमा व्यर्स्था गिव 
बिेको ऐि 

प्रस्तार्िााः प्रदेशनिर बसोबास गिे सर्वसाधारण जिताको सवुर्धा तथा आनथवक 
वहत कायम राख्नको लानग सबै वकनसमका प्रदेश सार्वजनिक सडकहरूको 
र्गीकरण एरं् मापदण्ड तयार गरी सोको निमावण, सम्िार, वर्स्तार, सधुार, 
सञ्चालि र व्यर्स्थापि गिव र्ाञ्छिीय िएकोले,  

बागमती प्रदेशको प्रदेश सिाले यो ऐि बिाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारम्म्िक 

1. संम्िप्त िाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐिको िाम "प्रदेश सार्वजनिक 
सडक ऐि, २०७८"  रहेको छ। 

(2) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्ि हिेुछ। 

2. पररिाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,- 

(क) "अन्य पररर्हि मागव" िन्नाले प्रदेशबाट निमावण 
तथा सञ्चालि हिेु मेट्रो रेल, मोिो रेल तथा अन्य 
प्रवर्नधका रेल मागव, रज्जमुागव र जलमागव सम्झि ु
पछव। 
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(ख) "जग्गा" िन्नाले जिुसकैु जग्गा सम्झि ुपछव र सो 
शब्दले त्यस्तो जग्गामा रहेको टहरा, घर, रुख, 
वर्रूर्ा इत्यादद र सोसगँ स्थायी रूपले जोनडएको 
संरचिा तथा र्स्तलुाई समेत जिाउँछ। 

(ग) "तोवकएको" र्ा "तोवकए बमोम्जम" िन्नाले यस 
ऐि अन्तगवत बिेको नियममा तोवकएको र्ा तोवकए 
बमोम्जम सम्झि ुपछव। 

(घ) "निदेशिालय" िन्नाले प्रदेश सरकार, बागमती 
प्रदेशको यातायात पूर्ावधार निदेशिालय सम्झि ु
पछव। 

(ङ) "प्रदेश" िन्नाले बागमती प्रदेश सम्झि ुपछव। 

(च) "प्रदेश द्रतुमागव" िन्नाले प्रदेशनिरको कुिै एक 
स्थािलाई अको स्थािसँग जोड्िे, निम्ित स्थािमा 
मार प्रर्ेश तथा निकास खुल्िे, यातायातका 
साधिहरु चल्िे लेिहरु छुट्टयाइएको, एकै सतह र्ा 
परस्परका सडकहरुले िकावटिे (ग्रडे सेपरेटेड) 
िएको र द्रतुगनतमा यातायातका साधिहरू 
चलाउिका लानग वर्कास गररएको सडकलाई 
सम्झि ुपछव। 

(छ) "प्रदेश मागव" िन्नाले राविय लोकमागवबाट स्थािीय 
तहको केन्द्र जोड्िे सडक र्ा प्रदेश लोकमागवबाट 
स्थािीय तहको केन्द्र जोड्िे सडक र्ा प्रदेश 
सदरमकुामबाट स्थािीय तहको केन्द्र जोड्िे सडक 
र्ा म्जल्ला सदरमकुामबाट स्थािीय तहको केन्द्र 
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जोड्िे सडक र्ा दईु र्ा दईुिन्दा बढी स्थािीय 
तहको केन्द्र जोड्िे सडक र्ा राविय लोकमागव र्ा 
प्रदेश लोकमागवबाट महत्त्र्पूणव आनथवक तथा बजार 
केन्द्र, धानमवक, ऐनतहानसक, पयवटकीय, औद्योनगक 
तथा अन्य महत्त्र्का स्थलहरु जोड्िे सडक र्ा 
उपमागव (र्ाईपास) लाई समेत सम्झि ुपछव।  

(ज) "प्रदेश लोकमागव" िन्नाले राविय लोकमागवबाट 
प्रदेश सदरमकुाम जोड्िे सडक र्ा राविय 
लोकमागवबाट म्जल्ला सदरमकुाम जोड्िे सडक र्ा 
प्रदेश सदरमकुामबाट म्जल्ला सदरमकुाम जोड्िे 
सडक र्ा प्रदेशनिर एक म्जल्ला सदरमकुामबाट 
अको म्जल्ला सदरमकुाम जोड्िे सडक र्ा दईु 
राविय लोकमागव जोड्िे सडक र्ा उपमागव 
(र्ाईपास) लाई समेत सम्झि ुपछव। 

(झ) "प्रदेश शहरी मागव" िन्नाले शहरी चक्रपथ, 
शहरनिरका महत्त्र्पूणव स्थाि जोड्िे सडक, 
फ़्लाईओिर, एनलिेटेड सडक, सर्-र्,े आकाशे 
(ओिरहेड) पलु र्ा उपमागव (र्ाईपास) लाई समेत 
सम्झि ुपछव।  

(ञ) "प्रदेश सार्वजनिक सडक" िन्नाले प्रदेश सरकारको 
अधीिमा रहेका प्रदेशनिरका सार्वजनिक प्रयोगमा 
रहेका सडक तथा अन्य पररर्हि मागव सम्झि ुपछव 
र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पिे सबै वकनसमका 
सरुुङ मागव, पलु, कज्र्े, कल्िटव, साईकल मागव, 
फुटपाथ, चाम्जवङ्ग स्टेशि र अन्य सडक संरचिालाई 
समेत जिाउँछ। 
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(ट) "प्रारम्म्िक कारबाही चलाउिे अनधकारी" िन्नाले 
प्रदेश सरकारबाट प्रचनलत कािूि बमोम्जम नियकु्त 
िएको प्रारम्म्िक कारबाही गिे अनधकारी सम्झि ु
पछव। 

(ठ) "मन्रालय" िन्नाले िौनतक पूर्ावधार वर्कास 
मन्रालय सम्झि ुपछव। 

(ड) "सडक" िन्नाले तोवकएको मापदण्ड पूरा गरी 
निमावण गररएको सार्वजनिक रूपमा यातायातका 
साधिहरु सञ्चालि गिव सवकिे बाटो र्ा पथ र्ा 
मागवलाई सम्झि ुपछव। 

(ढ) "सडक सीमा" िन्नाले प्रदेश सार्वजनिक सडक र 
त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ दफा ३ 
बमोम्जम तोवकएको जग्गाको िेर सम्झि ुपछव। 

(ण) "स्थािीय अनधकारी" िन्नाले प्रमखु म्जल्ला 
अनधकारी सम्झि ुपछव।   

पररच्छेद- २ 

प्रदेश सार्वजनिक सडकको र्गीकरण, सडक सीमा, मापदण्ड र जग्गा प्रानप्त 

3. प्रदेश सार्वजनिक सडकको र्गीकरण तथा सडक सीमा: (१) प्रदेश 
सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचिा प्रकाम्शत गरी प्रदेश सार्वजनिक 
सडकलाई देहाय बमोम्जम र्गीकरण गररिेछाः- 

(क) प्रदेश द्रतुमागव, 

(ख) प्रदेश लोकमागव, 
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(ग) प्रदेश मागव, 

(घ) प्रदेश शहरी मागव, 

(ङ) अन्य पररर्हि मागव। 

(२) उपदफा (१) अिसुारको सडकमा सडकको केन्द्र 
रेखादेम्ख दायाँ बायाँ दरु्ै नतर प्रदेश द्रतुमागव एक्काइस/एक्काइस नमटर,  
प्रदेश लोकमागव पन्र/पन्र नमटर, प्रदेश मागव बाह्र/बाह्र नमटर सडक 
सीमा तोक्िेछ।प्रदेश शहरी मागव र अन्य पररर्हि मागवको हकमा 
न्यूितम पाँच/पाँच नमटर हिेु गरी आर्श्यकता अिसुार हिेुछ। 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको फासलानिर सडक 
सीमा तोवकएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा ितोवकएकोमा 
प्रदेश सार्वजनिक सडक वकिाराबाट छ/छ नमटरमा िबढ्िे गरी 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचिा प्रकाम्शत गरी तोकेको 
िेरनिर कुिै वकनसमको संरचिा निमावण गिव िपाउिे गरी निषेध 
गिव सक्िेछ। 

(4) उपदफा (२) बमोम्जम निषेध गररएको िेरनिर कसैले 
कुिै वकनसमको संरचिा निमावण गरेमा त्यस्तो संरचिा निदेशिालयले 
ित्काउिेछ। निदेशिालयले त्यस्तो संरचिा र्ा िर्ि ित्काउँदा 
लागेको खचव समेत सम्बम्न्धत व्यम्क्तबाट िराउि सक्िेछ। 

(५) निमावण िई सकेको सडक िेर तोवकए बमोम्जम 
सडकको िाममा लगत कट्टा गररिेछ। 

(६) प्रदेश सरकारले सडक सीमा संरिणको लानग 
आर्श्यक कायववर्नध बिाई लागू गिव सक्िेछ।  

4. प्रदेश सार्वजनिक सडक र सडक सीमाको निनमत्त जग्गा प्राप्त गिव 
सवकिे: (१) प्रदेश सार्वजनिक सडकको निमावण, वर्स्तार र्ा सधुार 



 

6 
 
 

गिव र्ा सडक सीमाको निनमत्त प्रदेश सरकारले जग्गा प्रानप्त सम्बन्धी 
प्रचनलत कािूि बमोम्जम जग्गा प्राप्त गिव सक्िेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले कुिै निम्ित स्थाि, र्गव, प्रकृनतको 
वर्शेष प्रिावर्त व्यम्क्त र्ा समूहको लानग ददइिे िनतपूनतव सम्बन्धमा 
पिुवर्ास तथा पिुवस्थापिा िीनत बिाई कायावन्र्यि गिव सक्िेछ। 

(३) मआुब्जा तथा िनतपूनतव निधावरण गदाव सडक पूर्ावधार 
निमावणमा बढ्िे लागत न्यूि गिव वर्कास िएको सडकबाट प्राप्त हिेु 
लाि, अनधग्रहण हिेु जग्गा र्ा सम्पम्त्तको प्रनतशत, पणूव रूपमा 
वर्स्थापि हिेु पररम्स्थनत तथा अनधग्रहण पिात व्यम्क्तलाई पिे प्रिार् 
समेतलाई वर्श्लेषण गरी गिव सक्िेछ। 

पररच्छेद- ३ 

प्रदेश सार्वजनिक सडकको निमावण, रेखदेख, सम्िार र अन्य व्यर्स्था 

5. प्रदेश सार्वजनिक सडकको निमावणाः (१) निदेशिालयले प्रदेश 
सडकको निमावण वर्कास, वर्स्तार, ममवत सम्िार र व्यर्स्थापि 
गिेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोम्जम प्रदेश सार्वजनिक सडकको 
निमावण तथा वर्स्तार गिुव अगानड अनिर्ायव रूपले प्रचनलत कािूि 
अिसुार र्ातार्रणीय अध्ययि गरी कायावन्र्यि गिुव पिेछ।  

(३) प्रदेश सडक निमावण गदाव निस्केको माटो तथा निमावण 
सामाग्री व्यर्स्थापि, िू-ढलौट व्यर्स्थापि र िू-िय िहिेु गरी 
निमावण गिे सम्बन्धमा मापदण्ड तथा कायववर्नध बिाई लागू 
गररिेछ।  
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(४) दफा ३ को उपदफा (१) बमोम्जमका प्रदेश 
सार्वजनिक सडकहरुको निमावण सम्बन्धी ज्यानमतीय ढाँचा मापदण्ड 
(जोमेवट्रक नडजाइि स्याण्डसव) र िारर्हि मापदण्ड (पेिमेन्ट 
नडजाइि स्याण्डसव) सम्बन्धी कायववर्नध तोवकए बमोम्जम हिेुछ। 

6. सडक निमावण, वर्स्तार र्ा सधुार गदाव अरू जग्गा अनधग्रहण गिव 
सवकिे: (१) प्रदेशनिर कुिै सार्वजनिक सडकको निमावण, वर्स्तार 
र्ा सधुार गिे काम पूरा ििएसम्म देहायको कामको लानग 
निदेशिालयले कुिै जग्गा अस्थायी रूपले अनधग्रहण गिव सक्िेछ:- 

(क) त्यस्तो सार्वजनिक सडकको निमावण, वर्स्तार र्ा 
सधुार गिव आर्श्यक निमावणका सरसामाि 
उपकरण राख्न र्ा त्यस्तो निमावण, वर्स्तार र्ा सधुार 
सम्बन्धी कायवको रेखदेख र्ा नियन्रण गिे 
व्यम्क्तहरू बस्िे घर, टहरा बिाउि, 

(ख) त्यस्तो सडकको निमावण, वर्स्तार र्ा सधुार गिे 
कायव सम्पन्न ििएसम्म त्यस्तो सडकबाट हिेु 
आर्ागमि चाल ुराख्न र्ा निमावण पूरा ििएसम्म सो 
सम्बन्धी सरसामाि र्ा उपकरण ओसार पसार गिव 
आर्श्यक पिे अस्थायी वकनसमको छुटै्ट सडक 
बिाउि, 

(ग) सडक अर्रोध िएको अर्स्थामा आकम्स्मक रूपमा 
डाइिसवि बिाउि। 

(2) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत कामको लानग वर्शेष 
पररम्स्थनत परेमा बाहेक देहायको घर जग्गा अनधग्रहण गररिे छैि:- 

(क) कुिै व्यम्क्तले आफ्िो र्ासस्थािको निनमत्त प्रयोग 
गरी राखेको घर, टहरा र्ा िर्ि, 
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(ख) देर्स्थल, स्कूल, अस्पताल, धमवशाला र्ा 
अिाथालयको निनमत्त प्रयोग िई रहेको घर जग्गा। 

(3) उपदफा (१) बमोम्जम अनधग्रहण गरेको जग्गा जिु 
कायवको निनमत्त अनधग्रहण गररएको हो, सो कायव सम्पन्न िएपनछ 
त्यस्तो जग्गा सम्बम्न्धत जग्गार्ाला र्ा निजको हकर्ालालाई िरसक 
अनधग्रहण गदाव कै अर्स्थामा वफताव गरी ददि ु पिेछ। िनत र्ा 
िोक्साि िएको अर्स्थामा सो को यथाथव िनतपूनतव ददि ुपिेछ। 

7. अनधग्रहण गररिे जग्गाको िाडा र्ा िनतपूनतव र त्यसको निधावरण: 
(१) देहायको अर्स्थामा बाहेक दफा ६ बमोम्जम कुिै जग्गा 
अनधग्रहण गदाव प्रयोग गररए बापतको िनतपूनतव ददइिे छैिाः- 

(क) कुिै घर, टहरा र्ा िर्ि सवहत कुिै जग्गा 
अनधग्रहण गरेकोमा त्यस्तो घर, टहरा र्ा िर्िको 
धिीले सो घर, टहरा र्ा िर्ि उपिोग गिव िपाए 
बापतको िनत, 

(ख) बालीिाली लगाउिे समय िाघ्िे गरी कुिै जग्गा 
अनधग्रहण गररएमा त्यस्तो बालीिाली लगाउि 
िपाए बापत सम्बम्न्धत जग्गार्ालाले व्यहोिव परेको 
िोक्सािी, 

(ग) अनधग्रहण गररएको जग्गामा कुिै अस्थायी सडक 
बिाएको र्ा निमावणका सरसामाि राखेको 
फलस्र्रूप सो जग्गालाई अनधग्रहण गदावको 
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म्स्थनतमा ल्याउि त्यस्तो जग्गा वफताव पाउिे 
व्यम्क्तले व्यहोिव पिे जनत रकम। 

तर कसैले अिानधकृत ढङ्गले प्रयोग गरररहेको जग्गा र्ा 
घरको सम्बन्धमा मानथ खण्ड (क), (ख) र (ग) बापतको िनतपूनतव 
ददईिे छैि। 

(2) उपदफा (१) बमोम्जमको िनतपूनतवको रकमको 
निधावरण देहाय बमोम्जम गररिेछाः- 

(क) निदेशिालय, सम्बम्न्धत स्थािीय तहको प्रमखु र्ा 
निजले तोकेको प्रनतनिनधको उपम्स्थनतमा र 
सम्बम्न्धत जग्गाधिीको बीच  सम्झौता िएमा सोही 
बमोम्जम‚ 

(ख) खण्ड (क) बमोम्जम सम्झौता हिु िसकेमा 
सम्बम्न्धत स्थािीय अनधकारीको मध्यस्थताद्वारा 
निधावरण गररए बमोम्जम। 

8. प्रदेश सडकको दाया ँबाया ँरुख लगाउिे र त्यसको रेखदेख: (१) 
निदेशिालयले आर्श्यकता अिसुार प्रदेश सार्वजनिक सडकको दाया ँ
बायाँ रुख वर्रुर्ा रोपी उम्चत रेखदेख र संरिण गिेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोम्जम रुख लगाउँदा सडकको 
अर्स्था र सर्ारी आर्ागमिको सरुिालाई मध्यिजर राखी दृश्य 
स्पष्टता (निम्जवर्नलटी) मा असर िपिे गरी लगाउि ुपिेछ। 

(3) उपदफा (१) बमोम्जम लगाइएका रुखहरूको रेखदेख 
र संरिण गिे कतवव्य सडक निमावण िईसकेपनछ सम्बम्न्धत स्थािीय 
तहको हिेुछ। 
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(4) उपदफा (१) बमोम्जम लगाइएको रुखको काँटछाटँ 
गिे र्ा त्यस्तो रुखले आर्ागमिमा बाधा परु् याएमा त्यसलाई हटाउिे 
म्जम्मेर्ारी निदेशिालयको हिेुछ। 

(5) उपदफा (१), (२), (३)  र (४) मा जिुसकैु कुरा 
लेम्खएको िए तापनि निदेशिालयले सो उपदफाहरूमा उम्ल्लम्खत 
कायवहरू तोवकए बमोम्जम अन्य कुिै व्यम्क्त र्ा संस्थाद्वारा समेत 
गराउि सक्िेछ। 

9. सर्ारी साधि र्जिको हद निधावरण गिे: प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा सूचिा प्रकाम्शत गरी प्रदेश सार्वजनिक सडकको िारर्हि 
िमता निधावरण गरी त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा तोवकएको हदिन्दा 
बढी िार िएको सर्ारी चलाउि निषेध गररिेछ। 

10. आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलि सवकिे: (१) 
प्रदेश सार्वजनिक सडकको निमावण, ममवत र्ा सम्िारको सम्बन्धमा 
कुिै आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलि आर्श्यक 
परेमा निदेशिालयको निणवयािसुार र्ातार्रणीय प्रिार् न्यूि गरी 
आर्श्यक पररमाणमा माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा जस्ता निमावण सामाग्री 
नलि सवकिेछ। त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलँदा 
त्यसमा रहेको कुिै बाली, रुख, वर्रुर्ा र्ा अन्य कुिै संरचिा तथा 
र्स्तकुो िोक्सािी िएमा िनतपूनतव ददि ुपिेछ। त्यस्तो जग्गाबाट 
माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलँदा खाल्टो पिव गएमा त्यस्तो खाल्टो 
सम्याउि व्यहोिुव पिे जनत रकम िनतपूनतव ददि ुपिेछ। 

(2) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि 
कुिै घरको निकट आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा 
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नलि ुपरेमा सम्बम्न्धत घरधिीको परू्व स्र्ीकृनत प्राप्त िगरी त्यस्तो 
जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलि ुहुँदैि। 

(३) यस दफामा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि प्रदेश 
सार्वजनिक सडक निमावणको क्रममा सडक सीमानिर (राईट अफ 
ओए) बाट निम्स्कई सम्बम्न्धत आयोजिामा प्रयोग गिव सवकिेछ। 
प्रयोग पिात बाँकी रहेको कुिै पनि माटो, ढुङ्गा, बालरु्ा जस्ता 
प्राकृनतक स्रोत सार्वजनिक सम्पम्त्त हिेुछ।   

11. सार्वजनिक सडकको आर्ागमिमा बाधा परु् याउिे मालर्स्त ुहटाउिे 
अनधकार: (१) कसैले प्रदेश सार्वजनिक सडकमा कुिै मालर्स्त ु
छोडेको, राखेको र्ा फालेको कारणबाट त्यस्तो सडकको 
आर्ागमिलाई कुिै वकनसमले बाधा परु् याएको िए त्यस्तो मालर्स्त ु
हटाउिको निनमत्त मिानसर् मावफकको अर्नध तोकी सरोकारर्ाला 
व्यम्क्तको िाउँमा निदेशिालयले आदेश जारी गिव सक्िेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोम्जम जारी िएको आदेशको 
अर्नधनिर त्यस्तो मालर्स्त ु िहटाएको र्ा धिी पत्ता िलागेको 
मालर्स्तलुाई निदेशिालयले सडकको छेउ लगाई राख्न र्ा आफ्िो 
कब्जामा राखे्न गरी अन्यर लैजाि सक्िेछ। 

(3) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि 
सार्वजनिक सडकमा छानडएको, राम्खएको र्ा फानलएको कुिै 
मालर्स्तलेु त्यस्तो सडकको सम्पूणव आर्ागमिलाई अर्रोध परु् याएमा 
त्यस्तो मालर्स्तलुाई तरुुन्त सडकबाट हटाउिे अनधकार 
निदेशिालयलाई हिेुछ। 
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(4) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत मालर्स्त ुबाहेक प्रदेश 
सार्वजनिक सडकको दायाँ बाया ँ रहेको कुिै घर र्ा पखावलमा 
सडकपवट्ट निस्किे गरी राम्खएको, जनडएको र्ा बिाइएको कुिै 
मालर्स्त ुर्ा संरचिा र्ा रुख,  वर्रूर्ा र्ा लहरा र्ा तारले त्यस्तो 
सडकमा हिेु आर्ागमिमा अर्रोध हिु गएको छ िने्न ठहर् याएमा 
त्यस्तो अर्रोधलाई हटाउि र्ा अर्रोध िहिेु गरी नमलाई राख्न 
सरोकारर्ाला व्यम्क्तको िाउँमा मिानसर् मावफकको म्याद तोकी 
निदेशिालयले आदेश जारी गिव सक्िेछ र त्यस्तो आदेशमा 
सम्बम्न्धत मालर्स्त ुर्ा संरचिालाई राखे्न, बिाउिे र्ा जोड्िे ढाँचा 
र रुख र्ा लहरालाई काटँछाटँ गरी कायम गिुव पिे उचाई समेत 
तोक्ि सक्िेछ। 

तर यो ऐि लागू हिुअुम्घ बिेको र्ा रहेको कुिै मालर्स्त ु
र्ा संरचिालाई हटाउि पिे िएमा त्यस बापतको िनतपूनतव ददई र 
केही फेरबदलसम्म गिुव पिे िएमा त्यस बापत लाग्िे खचव 
निदेशिालयले व्यहोिेछ। 

(5) उपदफा (४) बमोम्जम जारी िएको आदेशमा 
तोवकएको म्यादनिर त्यस्तो आदेशमा लेम्खएको काम कुरा गिव 
िसक्िे िई म्याद बढाउि चाहिे व्यम्क्तले कारण समेत खोली 
निदेशिालयमा निर्देि ददि सक्िेछ र त्यस्तोमा निदेशिालयले एक 
पटकसम्म आर्श्यक देम्खए जनत म्याद बढाई ददि सक्िेछ। 

(6) उपदफा (४) बमोम्जम तोवकएको म्याद र्ा उपदफा 
(५) बमोम्जम म्याद बढाइएकोमा त्यस्तो म्यादनिर पनि आदेशमा 
लेम्खएको काम कारबाही िगरेमा निदेशिालयले आफ्िो कमवचारी 
र्ा अन्य कुिै व्यम्क्त खटाई त्यस्तो आदेशमा उम्ल्लम्खत काम 
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कारबाही गराउि सक्िेछ। त्यस्तो अर्स्थामा सम्बम्न्धत व्यम्क्तले 
उपदफा (4) को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्यांश बमोम्जम िनतपूनतव र्ा खचव 
दार्ी गिव पाउिे छैि। 

12. स्र्ीकृनत िनलई प्रदेश सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमामा कुिै 
वकनसमको काम गिव िहिेु: (१) निदेशिालयको स्र्ीकृनत प्राप्त िगरी 
कसैले प्रदेश सार्वजनिक सडकसँग जोनडिे गरी प्रर्ेश मागव बिाउि, 
प्रदेश सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमानिर खाडल र्ा कुलो खन्न 
र्ा ित्काउि, वकला, लट्ठा, तगारो आदद गाड्ि र्ा हाल्ि र्ा घर 
टहरो र्ा छाप्रो बिाउि र्ा वर्ज्ञापि सम्बन्धी बोडव राख्न, सडक 
सीमानिरको जग्गा आर्ादी गिव र्ा यस्तै अन्य कुिै कायव गिव पाईिे 
छैि। 

(२) कसैले निदेशिालयको स्र्ीकृनत प्राप्त िगरी उपदफा 
(१) मा उम्ल्लम्खत कुिै कायव गरेमा निदेशिालयले त्यस्तो व्यम्क्त 
उपर यस ऐिको अन्य दफा बमोम्जम कुिै कारबाही चलाउि ुपिे 
िए सो समेत चलाई स्र्ीकृनत िनलई बिाएको प्रर्ेश मागव बन्द गिव, 
खिेको खाडल र्ा कुलो पिुव र्ा गाडेको र्ा उभ्याएको वकला, लट्ठा, 
तगारो आदद उखेल्ि र्ा हटाउि र्ा बिाएका घर, टहरो र्ा छाप्रो 
ित्काउि र्ा वर्ज्ञापि सम्बन्धी बोडव हटाउि र्ा आर्ादी गरेको 
जग्गा बँझ्याउि मिानसर् मावफकको म्याद तोकी त्यस्तो व्यम्क्तको 
िाउँमा आदेश जारी गिव सक्िेछ। 

(3) सम्बम्न्धत व्यम्क्तले उपदफा (२) बमोम्जम जारी 
िएको आदेश पालिा िगरेमा त्यस्तो व्यम्क्तले बिाएको प्रर्ेश मागव 
बन्द गिव र्ा खिेको खाडल र्ा कुलो पिुव र्ा गाडेको र्ा उभ्याएको 
वकला, लट्ठा, तगारो आदद उखेल्ि र्ा हटाउि र्ा बिाएको घर, 
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टहरो र्ा छाप्रो ित्काउि र्ा वर्ज्ञापि सम्बन्धी बोडव हटाउि र्ा 
आर्ादी गरेको जग्गा बँझ्याउि सक्िेछ र सो बापत लागकेो खचवको 
रकम सम्बम्न्धत व्यम्क्तबाट निदेशिालयले असलु उपर गरी नलि 
सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) अन्तगवतका कायव गिे 
व्यम्क्तलाई निदेशिालयले सो गरे बापत निजले गरेको कायव हटाई 
प्रदेश सडकलाई यथार्त अर्स्थामा ल्याउँदा िएको खचव र तोवकए 
बमोम्जमको जररबािा असलु उपर गिव सक्िेछ। त्यस्तो कायव 
पिुरार्ृम्त्त गिे व्यम्क्तबाट सो जररबािा बाहेक सजाय बापत तोवकए 
बमोम्जमको रकम असलु गिव सक्िेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको कारबाहीको कायववर्नध 
तोवकए बमोम्जम हिेुछ। 

13. सडक खन्न र्ा ित्काउि िपाईिेाः (१) कुिै व्यम्क्त र्ा संस्थाले 
प्रदेश सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमा खनु्न र्ा ित्काउि हुँदैि। 

(2) उपदफा (1) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि 
कुिै व्यम्क्त र्ा संस्थाले कुिै कामको निनमत्त त्यस्तो प्रदेश सार्वजनिक 
सडक र्ा सडक सीमा खनु्न र्ा ित्काउि ुपरेमा सम्बम्न्धत स्थािीय 
तहको नसफाररसमा निदेशिालयको स्र्ीकृनत नलि ुपिेछ र त्यसरी 
स्र्ीकृनतको लानग माग गरेमा निदेशिालयले आर्श्यक जाचँबझु गरी 
त्यसरी खनििे र्ा ित्काउिे प्रदेश सार्वजनिक सडक र्ा सडक 
सीमालाई ममवत गरी पूर्ाविरुूपमा कायम गिव लाग्िे खचवको रकम 
धरौटी नलई स्र्ीकृनत प्रदाि गिव सक्िेछ। 

(3) उपदफा (१) बमोम्जम प्रदेश सार्वजनिक सडक र्ा 
सडक सीमा खने्न स्र्ीकृनत दददाँ त्यसरी प्रदेश सार्वजनिक सडक र्ा 
सडक सीमा खन्दा अपिाउि ु पिे तररका र्ा जिु कामको लानग 
खनिएको हो सो समाप्त ििएसम्म पालि गिुव पिे अन्य शतवहरू 



 

15 
 
 

निदेशिालयले तोक्ि सक्िेछ र त्यस्तो शतवहरू पालिा गिेछु ििी 
स्र्ीकृनतको माग गिे व्यम्क्तबाट कबनुलयत गराउि आर्श्यक देखेमा 
निदेशिालयले सो समेत गराई नलि सक्िेछ र सोका लानग आर्श्यक 
रकम धरौटी बापत नलि सक्िेछ।  

14. निदेशिालयले खचव िराउि सक्िे: (१) दफा ११ को उपदफा (२) 
बमोम्जम सडकमा छाडेको र्ा राखेको माल पन्छाउँदा र्ा सोही 
दफाको उपदफा (६) बमोम्जम कुिै काम कारबाही गदाव 
निदेशिालयले गरेको खचवको रकम सरोकारर्ाला व्यम्क्तबाट िराई 
नलि सक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम िराई नलि ुपिे रकम बझुाउि 
निदेशिालयले सरोकारर्ाला व्यम्क्तको िाउँमा पैँतीस ददिको म्याद 
तोकी म्याद जारी गिेछ र सो म्यादनिर उक्त रकम पनि िबझुाएमा 
र्ा थप म्यादको लानग माग पनि िगरेमा सरकारी बाँकी सरह असलु 
उपर गिे तफव  कारबाही चलाउि ुपिेछ। 

(३) प्रदेश सार्वजनिक सडकको आर्ागमिमा बाधा परु् याउिे 
गरी छोडेको र्ा राखेको कुिै माल र्स्तलुाई निदेशिालयले आफ्िो 
नियन्रणमा नलएको िए त्यस्तो मालर्स्त ु पन्छाउँदा र्ा अन्यर 
लैजाँदा निदेशिालयले व्यहोिुव परेको खचव असलु उपर िहनु्जेल 
त्यस्तो माल र्स्तलुाई रोक्का गरी राख्न सक्िेछ र तीि मवहिानिरमा 
त्यस्तो खचव असलु उपर हिु िआएमा र्ा त्यस्तो माल र्स्तकुो 
मानलक पत्ता िलागेमा सो मालर्स्तमुा प्रदेश सरकारको स्र्ानमत्र् 
रहिेछ। 

15. वर्कास कर असलु उपर गिव सक्िेाः यो ऐि लाग ूिएपनछ निमावण 
िएको सडकको दायाँ बायाँ रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारले तोके 
अिसुार वर्कास कर एक पटक लगाई असलु उपर गिव सक्िेछ। 
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पररच्छेद- ४ 

वर्वर्ध 

16. िनतपूनतव निधावरण गिे अनधकारी र त्यस उपरको उजरुी: (१) दफा 
७ को उपदफा (१) बमोम्जम ददइिे िनतपूनतवको रकम निदेशिालयले 
निधावरण गरे बमोम्जम हिेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम निधावरण िएको िनतपूनतवमा 
म्चत्त िबझु्िे व्यम्क्तले त्यस्तो िनतपूनतव पाउिे सूचिा प्राप्त गरेको 
नमनतले पैँतीस ददिनिर मन्रालय समि उजरुी ददि सक्िेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम परेको उजरुी एक सय असी 
ददिनिर निणवय ददई सक्ि ुपिेछ। 

17. उजरु परेको कारणले जग्गा अनधग्रहण गिव बाधा िपिे: दफा १६ 
को उपदफा (२) बमोम्जम िनतपूनतवको सम्बन्धमा उजरुी परेको 
कारणले मार यस ऐि बमोम्जम कुिै कामको लानग जग्गा अनधग्रहण 
गिवमा बाधा पिे छैि। 

18. सरकारी कायावलयले सडक खन्न ु परेमा सूचिा ददि ु पिे: िेपाल 
सरकार र्ा प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहको कुिै कायावलयले कुिै 
कामको लानग प्रदेश सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमा खनु्न पदाव 
निदेशिालयको स्र्ीकृनत नलई खनु्न पछव र त्यसरी सडक र्ा सडक 
सीमा खने्न सम्बन्धमा निदेशिालयले कुिै तररका र्ा शतव तोकेको 
िए सो समेत पालिा गिुव पिेछ। 

19. अन्य सार्वजनिक पूर्ावधारका लानग सडक सीमाको प्रयोगाः (1) प्रदेश 
सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमा संरचिामा िनत पगु्िे गरी कुिै 
पनि वकनसमको वक्रयाकलाप गिव पाईिे छैि। 
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(२) उपदफा (1) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि 
त्यस्तो सडक संरचिामा नबजलुीको लट्ठा (पोल) तथा वर्तरण लाइि, 
खािेपािीको पाइप लाइि, ढल, तेल तथा ग्याँसको पाइप लाइि, 
टेनलफोिको लट्ठा तथा वर्तरण लाइि, वर्निन्न वकनसमका सेर्ाका 
केबलु लाइि तथा लट्ठा सवहतका अन्य संरचिा निमावण गिुव परेमा 
निदेशिालयको स्र्ीकृनत नलएर गिुव पिेछ। 

(३) उपदफा (2) मा उम्ल्लम्खत निमावण कायव गदाव 
सार्वजनिक सडक िनत िएमा निमावण गिे सम्बम्न्धत  निकायले 
निम्ित समयनिर िनतपूनतव व्यहोिुव पिे र्ा पूर्वर्त अर्स्थामा ल्याउि ु
पिेछ साथै निदेशिालयले सार्वजनिक सडक निमावण गदाव उक्त 
संरचिामा िनत परु् याएमा सम्बम्न्धत निकायलाई निम्ित समयनिर 
िनतपूनतव व्यहोिुव पिे र्ा परू्वर्त अर्स्थामा ल्याउि ुपिेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोम्जमको निमावण कायव गदाव सम्बम्न्धत 
निकायले त्यस्ता निनमवत संरचिामा िनत पगु्िे िएमा सो को निमावण 
कायव अनग्रम जािकारी गराउि ुपिुवका साथै िनतपूनतव र्ा पिुस्थावपिा 
गिव लाग्िे खचवको व्यर्स्था लागत अिमुािमा समार्ेश गिुव पिेछ। 

(५) सडक र्ा सडक सीमा उपिोग गिे सम्बन्धी व्यर्स्था 
तोवकए बमोम्जम हिेुछ। 

20. दण्ड सजाय: (१) यस ऐि बमोम्जम गिुव पिे जग्गा अनधग्रहण गदाव 
र्ा यस ऐि बमोम्जमको कुिै सूचिा टाँस गदाव बाधा वर्रोध र्ा हलु 
हजु्जत गरेमा प्रचनलत कािूि बमोम्जम हिेु सजायमा थप बीस हजार 
रूपैयासँम्म जररबािा हिेुछ। 

(२) कसैले दफा ९, १० र्ा ११ वर्परीत कुिै काम गरेमा 
बीस हजार रूपैयाँसम्म जररबािा हिेुछ। 
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(3) कसैले दफा १२ को उपदफा (१) को वर्परीत कुिै 
काम गरेमा प्रचनलत कािूि बमोम्जम हिेु सजायमा थप पचास हजार 
रूपैयासँम्म जररबािा हिेुछ। 

(4) कसैले दफा १२ को उपदफा (३) बमोम्जम 
निदेशिालयले कुिै काम कारबाही गदाव बाधा वर्रोध गरेमा प्रचनलत 
कािूि बमोम्जम हिेु सजायमा थप पचास हजार रूपैयाँसम्म जररबािा 
हिेुछ। 

21. शरुु कारबाही र वकिारा गिे अनधकार: दफा २० बमोम्जमको 
कारबाही र वकिारा गिे अनधकार निदेशिालयको हिेुछ। 

22. पिुरार्ेदि ददि सक्िे: (१) दफा 2१ बमोम्जम निदेशिालयले गरेको 
निणवय उपर म्चत्त िबझु्िे व्यम्क्त र्ा संस्थाले मन्रालयमा त्यस्तो 
निणवय िएको पैँतीस ददिनिर पिुरार्ेदि ददि सक्िेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोम्जम गरेको कारबाही उपर 
मन्रालयले गरेको निणवय हिेुछ। 

23. सहयोग गिुव पिेाः यस ऐि बमोम्जम हिेु जिुसकैु कायवमा कुिै सहयोग 
आर्श्यक िएमा सम्बम्न्धत स्थािीय प्रशासिले सहयोग उपलब्ध 
गराउि ुपिेछ। 

24. अनधकार प्रत्यायोजि: यस ऐि बमोम्जम निदेशिालयलाई प्राप्त 
अनधकारमध्ये सबै र्ा कुिै अनधकार प्रदेश सरकारले कुिै 
अनधकारीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ। 

25. नियम बिाउिे अनधकार: यस ऐिको उदे्दश्य कायावन्र्यि गिव प्रदेश 
सरकारले नियम बिाउि सक्िेछ।  

26. निदेम्शका तथा कायववर्नध बिाई लागू गिव सक्िेाः यस ऐिको उदे्दश्य 
पूरा गिव यस ऐि र यस ऐि अन्तगवत बिेको नियमको प्रनतकूल 
िहिेु गरी प्रदेश सरकारले निदेम्शका तथा कायववर्नध बिाई लाग ू
गिव सक्िेछ। 


