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प्रदेश नं. १¸ प्रदेश सिकािद्वािा प्रकाशशि 
खण्ड ४) वििाटनगि, नेपाल, श्रािण २५ गिे, २०७७ साल (अतिरिक्ताङ्क १९ 

भाग १ 
प्रदेश सिकाि  

प्रदेश नं. १¸ वििाटनगि¸ नेपाल 

आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संविधानको धािा १७५ बिोशजिको प्रदेश सभाले बनाएको िल 
लेशखए बिोशजिको ऐन सिवसाधािणको जानकािीको लातग प्रकाशन गरिएको 
छ ।  

संिि ्२०७७ सालको ऐन नं. ८ 

प्रदेश सािवजतनक सडकको सम्िन्धिा व्यिस्था गनव िनकेो ऐन 

प्रस्िािनााः सिवसाधािण जनिालाई सडकको सहज पह ुँच, स विधािा अतभिवृि गनव िथा सन्ि तलि 
आतथवक विकासका लातग प्रदेश तभत्रका प्रादेशशक सािवजतनक सडकहरुको िगीकिण गिी 
सडकको तनिावण, संभाि, विस्िाि िथा स धाि गनव सिेि िाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेशनं. 1 को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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परिच्छेद -१ 

प्रािशम्भक 

१. संशिप्त नाि, विस्िाि ि प्रािम्भाः (1) यस ऐनको नाि "प्रदेश सािवजतनक सडक 
ऐन, २०७7" िहेको छ। 

  (२)  यो ऐन प्रदेश िाजपत्रिा प्रकाशशि भएपतछ प्रािम्भ ह नेछ। 

२.  परिभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागिेा यस ऐनिा,- 
(क) “अतधकािी” भन्नाले प्रदेश सिकािले िोकेको सडक िेत्रसुँग 

सम्िशन्धि अतधकािीलाई सम्झन  पदवछ।  

(ख) “जग्गा” भन्नाले ज नस कै जग्गा सम्झन पछव ि सो शब्दले त्यस्िो 
जग्गािा िहेको टहिा, घि, रुख, इत्यादद ि सो सुँग स्थायी रूपले 
जोतडएको शचज िस्ि लाई सिेि सम्झन  पदवछ।  

(ग)  "झोल ङ्ग े प  ल" भन्नाले पद िागविा पने खोलानाला ि नदी िने 
स विधाको लातग तनिावण गरिएको स्थायी भौतिक संिचनालाई 
जनाउुँछ।   

(घ) "िोवकएको" िा "िोवकए बिोशजि" भन्नाले यस ऐन अन्िगवि बनेको 
तनयििा िोवकएको िा िोवकए बिोशजि सम्झन  पदवछ। 

(ङ)  "पदिागव" भन्नाले सडक सञ्जाल निहेको स्थानहरुिा 
आिािजािािको लातग उपयोग ह ने िैकशपपक, पयवटकीय िा 
पिम्पिागि रुपिा सञ्चालन िा उपयोग ह दै आएको पैदल िागव 
सम्झन  पछव। 

(च) "िन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश नं १ को भौतिक पूिावधाि विकास िन्त्रालय 
सम्झन  पदवछ। 

(छ) “सडक कायावलय” भन्नाले प्रदेश सिकािको सडक सम्िन्धी कायव 
गने प्रदेशको भौतिक पूिावधाि विकास िन्त्रालय, यािायाि पूिावधाि 
तनदेशनालय अन्िगविको पूिावधाि विकास कायावलय एिि सडकसुँग 
सम्िशन्धि तनकाय सम्झन  पदवछ। 

(ज) “सडक सीिा" भन्नाले सडक केन्र िेखाको दायाुँबायाुँ दफा ३ 
बिोशजि िोवकएको जग्गाको िेत्र सम्झन  पदवछ। 

(झ) “सतिति” भन्नाले ऐनको दफा 18 बिोशजिको सतिति सम्झन  पछव। 
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(ञ) "सािवजतनक सडक" भन्नाले कसैको तनजी भोगचलनिा निहेको 
प्रादेशशक सडक सम्झन पछव ि सो शब्दले त्यस्िो सडकिा पने सबै 
वकतसिका प ल, कज्िे, कलभटव, साईकल िागव ि पैदल िागवलाई सिेि 
जनाउुँछ। 

परिच्छेद -२ 

प्रदेशको सािवजतनक सडकको िगीकिण, सडक सीिा ि जग्गा प्रातप्त 

३. पवहचान, िगीकिण िथा सडक सीिााः(1) प्रादेशशक सािवजतनक सडकहरुको 
िगीकिण देहाय बिोशजि ह नेछाः- 

(क)  संघ ि स्थानीय िहको अतधकाि िेत्र बाहेकको 
प्रदेशको पूिव सीिा देशख पशिि सीिासम्ि िथा उत्ति 
सीिा देशख दशिण सीिासम्ि जोड्ने सडक प्रदेश 
लोकिागवको रुपिा िहनेछ, 

(ख)  िाविय लोकिागव िा प्रादेशशक लोकिागवबाट श रु भई 
प्रदेशका प्रि ख व्यापािीक केन्र, शजपलाका केन्र, 
सेिाकेन्र, ठूला भौतिक संिचना िथा विद्य ि 
विकासका िेत्र, द ई िा द ई भन्दा बढी िाविय 
लोकिागव जोड्न े ि धातिवक िथा पयवटन िेत्रहरु 
जोड्ने सडक प्रादेशशक सहायक लोकिागवको रुपिा 
िहनेछ, 

(ग)  िाविय लोकिागव, प्रादेशशक लोकिागव,प्रादेशशक 
सहायक लोकिागव देशख स्थानीय िहको केन्रसम्ि 
िा एक स्थानीय िहको केन्र देशख अको स्थानीय 
िहको केन्र जोडने सडक प्रादेशशक िागवको रुपिा 
िहनेछ। 

(2) उपदफा (1) बिोशजिको सडकहरुको िगीकिण प्रदेश 
सिकािको सम्िशन्धि िन्त्रालयले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी िगीकिण 
गनेछ ि िगीकृि सडकको नाि ि िेत्र घोषणा गनेछ। 

 (3) उपदफा (२) बिोशजिको िगीकिण गदाव सडकको िध्ये (केन्र 
भाग) िेखादेशख दायाुँ बायाुँ द िै तिि देहाय बिोशजि सडक सीिा िोक्न  पनेछाः- 
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(क)  प्रादेशशक लोकिागवको हकिा ििाईिा बाह्र दशिलब 
पाुँच िीटि ि िीन िीटि सेट ब्याक ि पहाडिा दश 
िीटि ि द ई िीटि सेट ब्याक, 

(ख)  प्रादेशशक सहायक लोकिागवको हकिा ििाईिा दश 
िीटि ि द ई िीटि सेट ब्याक िथा पहाडिा आठ 
िीटि ि द ई िीटि सेट ब्याक, 

(ग)  प्रादेशशक िागवको हकिा ििाईिा आठ िीटि ि एक 
दशिलब पाुँच िीटि सेट ब्याक िथा पहाडिा छ 
िीटि ि एक दशिलब पाुँच िीटि सेट ब्याक। 

(4) उपदफा (3) िा ज नस कै क िा लेशखएको भए िापतन सडक सीिा 
िोक्दा िानि िस्िी, पयवटकीय एिि ् धातिवक सम्पदा, ऐतिहातसक स्थान 
लगायिका कािणबाट सीिा हेिफेि गन व पिेिा हेिफेि गन वको आधाि ि कािण 
खोली प्रदेश सिकािले तनणवय गन व पनेछ ि त्यस्िो तनणवय सािवजतनक सूचना 
िाफव ि सिवसाधािणलाई जानकािी गिाउन  पनेछ।  

(5) उपदफा (2) ि (3) िा उपलेख गरिएको बाहेक स्थानीय िहको 
अतधकाि िेत्र तभत्र पने सडकहरुको सीिाको हकिा उपदफा (3) िा उपलेख 
भए बिोशजि सीिा नघटाई सडक सीिा िोक्न सक्नेछ ि पदिागव िथा झोल ङ्गे 
प  लको हकिा प ल संिचना िेत्रको सीिा सम्िशन्धि स्थानीय िहले तनधाविण गिे 
बिोशजि ह नेछ। 

(6) प ल िहने सडकको प्रकाि, प लको लम्बाई, प लको चौडाई ि 
प लिा चपन सक्ने यािायािका साधनहरुको प्रकाि, भाि बहन िििा एिि 
संख्याको आधाििा प लको िगीकिण िोवकए बिोशजि ह नेछ। 

(7) झोल ङ्गे प  लको हकिा झोल ङ्ग ेप  लको िगीकिण प्रचतलि कानून 
ि िोवकए बिोशजि ह नेछ। 

परिच्छेद -३ 

स्थायी संिचना आदद बनाउन िोक्न ि अन्य आिश्यक घि िथा जग्गा प्राप्त गनव 
सक्न ेसम्िन्धी व्यिस्था 

४. स्थायी संिचना बनाउन िोक्न सवकनाेः(१) दफा (3) को उपदफा (3) बिोशजि 
सडक सीिा िोवकएकोिा सडकसीिा िेत्रतभत्र ि सडक सीिा निोवकएकोिा 
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सडकको वकनािबाट िीन तिटििा नबढ्ने गिी िोकेको सीिा तभत्र प्रदेश सिकािले 
प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी पखावल बाहेकका अन्य क नै वकतसिको 
स्थायी संिचना तनिावण गनव िोक्न आदेश ददन सक्नेछ। 

  (2) उपदफा (1) बिोशजि िोक लगाईएको सीिातभत्र कसैले सूचना 
प्राप्त गरि सके पतछ क नै वकतसिको स्थायी संिचना तनिावण गिेिा त्यस्िो संिचना 
सडक कायावलयको आदेशले भत्काउन सक्नेछ ि सडक कायावलयले त्यस्िो 
संिचना भत्काउुँदा लागकेो खचव सिेि सम्िशन्धि संिचना तनिावण गने व्यशक्तबाट 
प्रचतलि कानून बिोशजि ि िोवकए बिोशजि असूल उपि गनव सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (१) ि (2) बिोशजिको कायव सम्पादन गदाव प्रचतलि 
कानून बिोशजिको प्रविया अिलम्िन गन व पनेछ। 

5. सडक ि सडक सीिाको तनतित्त जग्गा प्राप्त गनव सवकनाेः सडकको तनिावण विस्िाि 
िा स धाि गनव िा सडक सीिाको क नै जग्गा प्राप्त गन व पिेिा प्रदेश सिकािले 
जग्गा प्रातप्त सम्िन्धी प्रचतलि कानून बिोशजि जग्गा प्राप्त गनव सक्नछे। 

6. सडक तनिावण, विस्िाि िा स धाि गदाव अरु जग्गा प्राप्त गनव सवकनाेः (1) सडकको 
तनिावण, विस्िाि िा स धाि गने कायव प िा नभएसम्ि देहायको कािका लातग 
सडक तनिावणसुँग सम्बशन्धि कायावलय िाफव ि प्रदेश सिकािले क नै जग्गा अस्थायी 
रुपले प्राप्त गनव सक्नेछ ि त्यसिी प्राप्त गदाव सम्िशन्धि जग्गा धनीसुँग प्रचतलि 
कानून बिोशजि सम्झौिा गनव सक्नछेाः- 

(क)  सडकको तनिावण, विस्िाि िा स धाि गने तनिावणका 
आिश्यक सािान, उपकिण िाख्न िा तनिावण विस्िाि 
सम्िन्धी कायवको िेखदेख िा तनयन्त्रण गने 
व्यशक्तहरु िस्ने घि, भण्डाि िा कटेिो बनाउन, 

(ख) सडकको तनिावण विस्िाि िा स धाि गने कायव सम्पन्न 
नभएसम्ि त्यस्िो सडकिा ह न ेआिागिन चाल  िाख्न 
िा तनिावण पूिा नभएसम्ि सो सम्बन्धी सिसािान िा 
उपकिण ओसािपसाि गनव आिश्यक पने अस्थायी 
वकतसिको छ टै्ट सडक बनाउन। 

(2) उपदफा (1) बिोशजिको कािको लातग काब बावहिको 
परिशस्थतििा बाहेक देहाय बिोशजिको घि जग्गा प्राप्त ह दैनाः- 
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(क) क नै व्यशक्तले आफ्नो िासस्थानको तनतित्त प्रयोग गिी 
िहेको घि, टहिा िा कटेिो, 

(ख) देिस्थल, विद्यालय, अस्पिाल, धिवशाला िा 
अनाथालयको तनतित्त प्रयोग भईिहेको जग्गा।
  

(3) उपदफा (1) बिोशजि प्राप्त गिेको घि िा जग्गा ज न कायवको 
तनतित्त प्राप्त गरिएको हो, सो कायव सम्पन्न भएपतछ त्यस्िो जग्गा सम्बशन्धि 
जग्गािाला िा तनजको सिैभन्दा नशजकको हकिालालाई सम्झौिा बिोशजि जग्गा 
प्राप्त गदाव कै अिस्थािा िोवकए बिोशजि वफिाव गरिददन  पनेछ। 

7. घि िथा जग्गाको ितिपूतिव ि त्यसको तनधाविणाः (1) दफा (6) बिोशजि क नै 
जग्गा प्राप्त गदाव देहाय बिोशजिको घि िथा जग्गाको ितिपूतिव उपदफा (२) 
बिोशजिको सतितिले प्रचतलि कानून बिोशजि तनधाविण गिे बिोशजि उपलव्ध 
गिाउनेछाः- 

(क) क नै घि, टहिा िा कटेिो, गोदाि सवहि क नै जग्गा प्राप्त 
गिेकोिा त्यस्िो घि, टहिा िा कटेिोको धनीले सो घि, 
टहिा िा कटेिो उपभोग गनव नपाए िापिको िति, 

(ख) बालीनाली लगाउने सिय नाघ्न े गिी क नै जग्गा प्राप्त 
गरिएको खण्डिा त्यस्िो बालीनाली लगाउन नपाए िापि 
सम्बशन्धि जग्गा धनीले व्यहोन व पिेको नोक्सानी बिोशजिको 
िकि, 

(ग प्राप्त गरिएको जग्गािा क नै अस्थायी सडक बनाएको िा 
तनिावणका सािाग्री िा उपकिण िाखे िापि सो जग्गा 
धनीलाई प ग्न गएको िति ि सो जग्गालाई साविकको 
शस्थतििा पयाउन जग्गा धनीले व्यहोन व पने बिाबिको 
िकि। 

(2) उपदफा (1) बिोशजि ददईने ितिपूतिवको िकि तनधाविण गनव 
देहाय बिोशजिको ितिपूतिव तनधाविण सतिति िहनेछाः- 

(क) शजपला प्रशासन कायावलयको प्रि ख िा तनजले िोकेको अतधकृि  
    -संयोजक 
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(ख) सम्बशन्धि स्थानीय िहको प्रि ख/अध्यि िा तनजले िोकेको 
प्रतितनतध    -सदस्य 

(ग) सम्िशन्धि िालपोि कायावलयको प्रि ख िा अतधकृिस्ििको 
प्रतितनतध    -सदस्य 

(घ) सम्िशन्धि नापी कायावलयको प्रि ख िा अतधकृि स्ििको 
प्रतितनतध    -सदस्य  

(ङ) सम्बशन्धि िडाको िडा अध्यि  -सदस्य 

(च) सडक कायावलयको प्रि ख   -सदस्य-सशचि 

 

परिच्छेद-4 
सडकको िेखदेख, सम्भाि ि अन्य व्यिस्था 

8. सडकको दायाुँ बायाुँ रुख लगाउन ेि त्यसको िेखदेख गनेाः (1) सम्िशन्धि सडक 
कायावलयले आिश्यकिा अन साि सािवजतनक सडकको दायाुँ बाुँया रुख लगाउन  
पनेछ। 

  (2) उपदफा (1) बिोशजि लगाईएका रुखको िेखदेख ि संििण गने 
किवव्य सम्िशन्धि सडक कायावलय ि स्थानीय िहको ह नेछ। 

  (3) उपदफा (1) बिोशजि लगाईएको रुखले आिािजािििा बाधा 
प र् याएिा त्यसलाई हटाउन े कायव सडक कायावलयको ह नेछ ित्यस्िो कायवका 
लातग सडक कायावलयले सम्िशन्धि स्थानीय िह, िन कायावलय, उपभोक्ता िा 
सिोकाििालासुँग आिश्यक सिन्िय गनेछ। 

(४) उपदफा (१) ि (२) िा ज नस कै क िा लेशखएको भएिापतन सडक 
कायावलयले उपदफा (1) ि (2) िा उशपलशखि कायवहरू िोवकए बिोशजि अन्य 
क नै व्यशक्त िा संस्थाद्वािा सिेि गिाउन सक्नेछ। 

9. संिचनाको संििण ि िजनको हद तनधाविण गनेाः प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रिा 
सािवजतनक सूचना प्रकाशशि गिी क नै सािवजतनक सडकले िहन गनव सक्ने िजनको 
हद िोकी त्यस्िो सािवजतनक सडकिा त्यसिी िोवकएको हद भन्दा बढी िजनको 
सिािी चलाउन नपाउने गिी तनषेध गनव सक्नेछ।  

10. आसपासको जग्गाबाट िाटो, ढ ङ्गा िा बाल िा तलन सवकनाेः (१) सािवजतनक सडक 
प ल िथा झोल ङ्गे प  लको तनिावण, ििवि िा सम्भािको सम्बन्धिा क नै आसपासको 
जग्गाबाट िाटो,ढ ङ्गा िा बाल िा तलन आिश्यक पिेिा सडक कायावलयको 
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आदेशान साि आिश्यक परििाणिा िाटो, ढ ङ्गा िा बाल िा प्रचतलि कानून बिोशजि 
उपयोग गनव सक्नेछ।  

(2) उपदफा (1) बिोशजि िाटो,  ढ ङ्गा िा बाल िा तलंदा त्यसिा 
िहेको क नै बाली, रुख विरुिा िा अन्य क नै चीज िस्ि को नोक्सानी ि त्यस्िो 
जग्गाबाट िाटो, ढ ङ्गा िा बाल िा तलंदा खापटो पनव गएिा त्यस्िो खापटो सम्याउन 
व्यहोन व पने जति िकि सिेि प्रचतलि कानून बिोशजि ितिपूतिव ददन  पनेछ।  

(3) उपदफा (१) िा ज नस कै क िा लेशखएको भए िापतन क नै भौतिक 
संिचनाको तनकट आसपासको जग्गाबाट िाटो, ढ ङ्गा िा बाल िा तलन  पिेिा 
सम्बशन्धि संिचनाको स्िातित्ि प्राप्त व्यशक्त िा तनकायको स्िीकृति प्राप्त नगिी 
त्यस्िो जग्गाबाट िाटो, ढ ङ्गा िा बाल िा तलन पाईने छैन।  

11. सािवजतनक सडकको आिागिनिा बाधा प र् याउन नपाउनाेः(१) कसैले सािवजतनक 
सडकिा क नै िाल सािान, िस्ि  िा घिपाल िा दोपाया चौपाया छोडेको, िाखेको 
िा फालेको कािणबाट त्यस्िो सडकको आिागिनलाई क नै वकतसिले बाधा 
प र् याउन पाईने छैन। 

  (2) उपदफा (1) बिोशजि बाधा प र् याउन ेिालिस्ि  िा घिपाल िा 
दोपाया चौपाया ि रुन्ि सडक कायावलयले हटाउने िा ि नातसि िावफकको अितध 
िोवक हटाउनका लातग सम्बशन्धि िालिस्ि  िा घिपाल िा दोपाया चौपाया धनी 
िा स्िातित्ि ह ने संस्थाको नाउुँिा आदेश जािी गनव सक्नेछ ि त्यस्िो आदेश 
प्राप्त भएपतछ सडकिा छातडएको िालबस्ि  िा घिपाल िा दोपाया चौपाया हटाउन े
दावयत्ि स्िातित्ििालाको ह नेछ। नहटाएिा दण्डनीय ह नेछ। 

(3) उपदफा (2) बिोशजि जािी भएको आदेश बिोशजिको अितध 
तभत्र नहटाएको िा धनी पत्ता नलागकेो िाल िस्ि लाई सम्बशन्धि सडक 
कायावलयले दण्ड गिी जफि गनेछ।  

(४) उपदफा (2) िा उशपलशखि िाल िस्ि  बाहेक सािवजतनक 
सडकको दायाुँ बायाुँ िहेको क नै घि िा पखावलिा सडक िफव  तनस्कने गिी 
िाशखएको, जतडएको िा बनाइएको क नै संिचना, िस्ि ,  ढोका, रुखको हाुँगा, 
लहिा िा िािले त्यस्िो सडकिा ह ने आिागिनिा अििोध प गकेो भएिा  त्यस्िो 
अििोधलाई हटाउन िा अििोध नह ने गिी तिलाई िाख्न सिोकाििाला व्यशक्तको 
नाउुँिा सम्बशन्धि सडक कायावलयले िोवकए बिोशजि ित्काल आदेश जािी गनव 
सक्नेछ। 
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  िि यो ऐन लागू ह न   पूिव प्रचतलि कानून बिोशजि बनकेा 
िा िहेका क नै संिचना हटाउन पने भएिा त्यस बापिको ितिपूतिव ददई ि केवह 
फेिबदलसम्ि गन वपने भएिा त्यस बापि लाग्न ेखचव प्रचतलि कानून बिोशजि 
सडक कायावलयले व्यहोन व  पनेछ।  

(५) उपदफा (2) बिोशजि जािी भएको आदेशिा िोवकएको म्यादतभत्र 
त्यस्िो आदेशिा लेशखएको काि क िा गनव नसक्ने भई म्याद बढाउन चाहन े
व्यशक्तले कािण सिेि खोली सम्िशन्धि सडक कायावलयिा िोवकए बिोशजि 
तनिदेन ददन सक्नेछ ि त्यस्िो तनिेदन पिेिा कायावलयले एक पटकसम्ि उशचि 
सियाितध िोकी िोवकए बिोशजि म्याद बढाई ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (2) बिोशजि िोवकएको म्याद िा उपदफा (4) बिोशजि 
म्याद बढाइएकोिा त्यस्िो म्यादतभत्र पतन आदेशिा लेशखए बिोशजिको काि 
नगिेिा कायावलयले आफ्नो किवचािी, प्रदेश प्रहिी िा अन्य क नै व्यशक्त खटाई 
त्यस्िो आदेशिा उशपलशखि काि काििाही गिाउन सक्नेछ। त्यसिी काि 
गिाउुँदा व्यशक्तको क नै िति ह न गएिा त्यस्िो िति िापिको क नै हजावना ददईन े
छैन। 

12. स्िीकृति नतलई सािवजतनक सडक िा सडक सीिािा क नै वकतसिको काि गनव 
नह नाेः(१) सम्िशन्धि सडक कायावलयको स्िीकृति प्राप्त नगिी कसैले सािवजतनक 
सडकसुँग जोतडने गिी प्रिेश िागव बनाउन, सािवजतनक सडक िा सडक सीिातभत्र 
खाडल िा क लो खन्न िा भत्काउन, वकला, लट्ठा, िगािो आदद गाड्न िा हापन िा 
घि, टहिो िा छाप्रो, गटे िा स्िािक बनाउन िा सडक सीिातभत्रको जग्गा 
आिादी गनव िा यस्िै प्रकािका अन्य क नै कायव गनव ह ुँदैन।  

(२) कसैले सडक कायावलयको स्िीकृति प्राप्त नगिी उपदफा (१) िा 
उशपलशखि क नै कायव गिेिा सडक कायावलयले त्यस्िो व्यशक्त उपि यस ऐनको 
अन्य दफा बिोशजि क नै काििाही चलाउन  पने भए सो सिेि चलाई स्िीकृति 
नतलई बनाएको प्रिेश िागव बन्द गनव, खनेको खाडल िा क लो प नव िा गाडेको 
िा उभ्याएको वकला लट्ठा िगािो आदद उखेपन िा हटाउन िा बनाएका घि 
टहिो िा छाप्रो िा गटे िा स्िािक भत्काउन िा आिादी गिेको जग्गा बझ्याउन 
ि नातसब िावफकको म्याद िोकी त्यस्िो व्यशक्तको नाउुँिा िोवकए बिोशजिको 
आदेश जािी गनव सक्नेछ।  
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(३) सम्बशन्धि व्यशक्तले उपदफा (२) बिोशजि जािी भएको आदेश 
पालन नगिेिा त्यस्िो व्यशक्तले बनाएको प्रिेश िागव बन्द गनव िा खनकेो खाडल 
िा क लो प नव िा गाडेको िा उभ्याएको वकला, लट्ठा, िगािो आदद उखेपन िा 
हटाउन िा बनाएको घि, टहिो िा छाप्रो िा गटे भत्काउन िा आिादी गिेको 
जग्गा बझ्याउन सक्नेछ ि सो बापि लागकेो खचवको िकि सम्बशन्धि व्यशक्तबाट 
सडक कायावलयले प्रचतलि कानून बिोशजि सिकािी बाुँकी सिह अस ल उपि 
गिी तलन सक्नेछ। 

(4) सािवजतनक सडक िा सडक सीिािा क नै वकतसिको कायव गनव 
नह ने सम्िन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि ह नेछ। 

13. धिौटी दाशखला गिाउन ेिा दस्ि ि तलन ेअतधकािाः(१) कसैले क नै कािको तनतित्त 
सािवजतनक सडक िा सडक सीिा खन्न  िा भत्काउन  पिेिा सडक कायावलयको 
स्िीकृति अतनिायव रुपिा तलन  पनेछ ि त्यसिी स्िीकृतिको लातग िाग गिेिा 
सडक कायावलयले आिश्यक जाुँचब झ गिी त्यसिी खतनने िा भत्काउने सािवजतनक 
सडक िा सडकसीिालाई ििवि गिी पूिावन  रूपिा कायि गनव लाग्ने खचव बापिको 
िकिको दोव्बि िकि िोवकए बिोशजि धिौटी तलई स्िीकृति प्रदान गनव 
सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सािवजतनक सडक िा सडक सीिा खन्ने 
स्िीकृति ददंदा त्यसिी सडक िा सडक सीिा खन्दा अपनाउन  पने ििीका िा 
ज न कािको लातग खतनएको हो सो सिाप्त नभएसम्ि पालना गन व पने अन्य 
शिवहरू सडक कायावलयले िोक्न सक्नेछ ि त्यस्िो शिवहरू पालना गनेछ  भनी 
स्िीकृतिको िाग गने व्यशक्तबाट कब तलयि गिाउन  आिश्यक देखेिा सडक 
कायावलयले सो सिेि गिाई तलन सक्नेछ। 

(3) सडक खने्न, भत्काउने ि प न ििवि गने सम्िन्धी अन्य व्यिस्था 
िोवकए बिोशजि ह नेछ। 

14. सडक कायावलयले खचव भिाउन सक्नाेः (१) दफा (१1) को उपदफा (२) 
बिोशजि सडकिा छाडेको िा िाखेको िाल पन्छाउुँदा िा सोही दफाको उपदफा 
(3) बिोशजि क नै काि काििाही गदाव कायावलयले गिेको खचवको िकि ि 
तनजले तिन व पने दण्डको िकि सिोकाििाला व्यशक्तबाट सिकािी बाुँकी सिह 
असूल उपि गरिनेछ। 
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(2) सािवजतनक सडकको आिागिनिा बाधा प र् याउन ेगिी छोडेको 
िा िाखेको क नै िाल िस्ि लाई सडक कायावलयले आफनो तनयन्त्रणिा तलएको 
भए त्यस्िो िाल पन्छाउुँदा िा अन्यत्र लैजाुँदा सो कायावलयले व्यहोन व पिेको खचव 
असूल उपि नभएिा त्यस्िो खचव असूल उपि गने सम्िन्धी व्यिस्था िोवकए 
बिोशजि ह नेछ। 

परिच्छेद-5 

सडक तनिावण सम्बन्धी व्यिस्था 
15. सडक व्यिस्थापन, तनिावण, सम्भाि एिं संचालनाः(1) प्रादेशशक सडकको तनिावण, 

सम्भाि, संचालन ि व्यिस्थापनको सम्प णव शजम्िेिािी प्रदेश सिकाि िा प्रदेश 
सिकािले िोकेको सडक कायावलयको ह नेछ। 

(2) उपदफा (1) बिोशजिको कायव गदाव प्रदेश सिकािले प्रचतलि 
कानून बिोशजि योजनाबि ढंगले गनेछ ि सडक तनिावण गदाव सडक छेउ, िल 
िा िातथ अिशस्थि पवहले नै तनिावण भई उपयोगिा िहेका झोल ङ्ग ेप  ल िा अन्य 
साुँस्कृतिक, ऐतिहातसक, भौतिक संिचना, व्यशक्तगि संिचना, प्राकृतिक सम्पदा ि 
िािाििणलाई सिेि सम्भि भएसम्ि संििण गरिनेछ। संिशिि ह ने अिस्था 
नआएिा िी संिचनाको ितिपूतिव िा उपय क्त स्थानिा संिचना प न: तनिावण गन व 
पनेछ। 

(3) प्रदेश सिकािले सडक तनिावण िथा व्यिस्थापनिा स शासन िथा 
जिाफदेवहिालाई स्थावपि  गने उदे्दश्यले सडक तडजाईन, तनिावण िथा अन गिनको 
कायव िोवकए बिोशजिको व्यिस्था बिोशजि गिाउन सक्नेछ। त्यसिी तडजाईन,  
तनिावण िथा अन गिन गदाव योजना स्थलसुँग सम्बशन्धि िहेका अन्य योजनाको 
सम्बशन्धि कायावलयसुँग सहकायव ि सिन्िय गिी योजना िज विा गरिनेछ।
  

(4) प्रदेश सिकािले सािवजातनक सडक तनिावण िथा व्यिस्थापनिा 
स शासन िथा जिाफदेवहिालाई संस्थागि गनव सिकािी िथा गैि-सिकािी तनकाय, 
अन्ििावविय दाि ृ तनकाय िा अन्य संघ संस्थासुँग िोवकए बिोशजि आिश्यक 
सिन्िय ि सहकायव गनव सक्नेछ।  

16. साझेदािीिा कायव गनव सक्नाेः(1) प्रदेश सिकािले प्रदेशिा सािवजतनक सडकका 
अतिरिक्त विशेष िागव, प ल, स रुङ्ग िागव, केिलकाि, जल यािायाि जस्िा सडक 
िथा यािायािसुँग सम्िशन्धि तनिावणका लातग गैि-सिकािी िेत्र िा तनजी िेत्रसुँग 
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सािवजातनक तनजी साझेदािीका (पशब्लक-प्राईभेट-पाटवनतसवप) आधाििा तनिावण, 
सञ्चालन ि हस्िान्ििण सम्िन्धी कायव गनव सक्नेछ ि त्यस्िो तनिावण सम्िन्धी 
व्यिस्था प्रचतलि कानून ि िोवकए बिोशजि ह नेछ।  

(2) सािवजतनक तनजी साझेदािीिा नीशज िेत्रबाट लगानी गनव चाहेिा 
िोवकए बिोशजिको स विधा ददन ेगिी ि िोवकए बिोशजिको अितधभि िोवकए 
बिोशजिको दस्ि ि लगाउन सक्न ेगिी तनिावण,सञ्चापलन ि हस्िान्ििण सम्िन्धी 
कायवका लातग अन िति ददईनेछ। 

  (3) उपदफा (2) बिोशजिको अन िति सम्िन्धी अन्य व्यिस्था 
प्रचतलि कानून ि िोवकए बिोशजि ह नेछ। 

17. सडक खन्न  पिेिा सूचना ददन  पनेाः(1) क नै पतन सािवजतनक तनकायले क नै कािको 
लातग सडक िा सडक सीिा खन्न  पदाव सडक कायावलयलाई अशन्िि पूिव सूचना 
ददई िोवकए बिोशजिको शिवको अतधनिा िही खन्न  पनेछ। 

(२) उपदफा (1) बिोशजि सडक सीिा खन्न  पदाव सािवजतनक यािायाि 
सेिािा अििोध नह न ेगिी खन्न  पनेछ। 

परिच्छेद-6 

सडक विकास सिन्िय सतिति 

18. सडक विकास सिन्िय सतितिको गठनाःसडक िथा प लको तनिावण िथा 
व्यिस्थापन सम्िन्धी आिश्यक कायव गनवको लातग देहाय बिोशजिको एक सडक 
विकास सिन्िय सतितिको गठन गरिनेछाः- 

(क) िन्त्री, भौतिक पूिावधाि विकास िन्त्रालय  -अध्यि 

(ख) सशचि, आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालय -सदस्य 

(ग) सशचि, आतथवक िातिला िथा योजना िन्त्रालय -सदस्य 

(घ) सशचि, ि ख्यिन्त्री िथा िशन्त्रपरिषदको कायावलय -सदस्य 

(ङ) सशचि, भतूिव्यिस्था, कृवष िथा सहकािी िन्त्रालय -सदस्य 

(च) सशचि, उद्योग, पयवटन,िन िथा िािाििण िन्त्रालय -सदस्य 

(छ) संघीय सडक स पिीिेिण िथा अन गिन तनदेशनालयको प्रतितनतध
                                 -सदस्य 

(ज) सशचि, भौतिक पूिावधाि विकास िन्त्रालय  -सदस्य 
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(झ) प्रदेश सिकािले िनोनयन गिेको विज्ञहरु िध्येबाट १ जना विज्ञ
                                 -सदस्य  

(ञ) प्रदेश सिकािले िनोनयन गिेको यािायाि व्यिसायीहरुका  

    संस्थाहरु िध्येबाट एक जना प्रतितनतध    -सदस्य 

(ट) सडक िहाशाखा प्रि ख, भौतिक पूिावधाि विकास िन्त्रालय 

                                          -सदस्य-सशचि 

19. सतितिको काि, किवव्य ि अतधकािाः(1) दफा 18 बिोशजिको सतितिको काि, 
किवव्य ि अतधकाि देहाय बिोशजि ह नेछाः- 

(क) प्रादेशशक सािवजतनक सडक तनिावण, विकास, सञ्चालन ि 
व्यिस्थापन सम्िन्धी नीति ियाि गने, 

(ख) प्रादेशशक सािवजतनक सडक तनिावण, विकास, सञ्चालन ि 
व्यिस्थापन सम्िन्धी आिश्यक सिन्िय गने, 

(ग) सडक तनिावण ि सञ्चालनिा देशखएका सिस्या ि तिनको 
सिाधान सम्िन्धी आिश्यक योजना ियाि गने, 

(घ) प्रादेशशक सािवजतनक सडकको सम्िन्धिा िन्त्रालय ि प्रदेश 
सिकािलाई आिश्यक स झाि ददन।े 

  (2) सतितिको अन्य काि, किवव्य ि अतधकाि िोवकए बिोशजि 
ह नेछ। 

  (3) सतितिको बैठक सम्िन्धी कायववितध सतिति आफैले तनधाविण गिे 
बिोशजि ह नेछ। 

परिच्छेद-7 

सजाय ि प निािेदन 

20. सजायाः (1) कसैले दफा 8 बिोशजि लगाएको रुख उखेलेिा िा काटेिा, दफा 
9 विपरिि बढी िजनको सिािी चलाएिा िा दफा 10 ि 11 को बशखवलाप 
ह ने गिी काि गिेिा दश हजािदेशख िीस हजाि रुपैयाुँसम्ि जरििाना ह नेछ। 

  (2) यस ऐन बिोशजिको क नै तनणवय कायावन्ियन गदाव िा क नै सूचना 
टाुँस गदाव िाधा तबिोध गिेिा िा ह ल ह ज्जि गिेिा पच्चीस हजािदेशख पचास 
हजाि रुपैयाुँसम्ि जरििाना ह नेछ । 
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  (3) कसैले दफा 12 को उपदफा (1), (2) ि (3) विपरििको 
कायव गिेिा पचास हजािदेशख एक लाख रुपैयाुँसम्ि जरििाना ह नेछ। 

  (4) यस ऐन बिोशजि ह ने सजाय ि जरििाना सम्िन्धी अन्य व्यिस्था 
प्रचतलि कानून बिोशजि ह नेछ। 

21. सजाय िोक्न ेअतधकािी ि सजायको छानविन, दायिी ि तनणवयाः (1) दफा 20 
बिोशजि ह ने सजायको तनधाविण गने कायव सम्िशन्धि सडक कायावलय प्रि खको 
ह नेछ ि त्यस्िो कायावलय प्रि ख कशम्ििा िाजपत्रावङ्कि दद्विीय शे्रणी िा सो सिहको 
किवचािी ह न   पनेछ। 

   िि कायावलय प्रि ख िाजपत्रावङ्कि दद्विीय शे्रणी िा सो सिहको 
भन्दा िपलो शे्रणीको किवचािी भएिा िातथपलो तनकायिा कायावलयको िाय सवहि 
सजाय तनधाविणको लातग पेश गन व पनेछ। 

  (2) दफा 20 बिोशजि ह ने सजायको अन सन्धानको िथा छानविन 
कशम्ििा अतधकृिस्िि सािौँ िहको किवचािीले गन व पनेछ। 

  (3) उपदफा (2) बिोशजि छानविन गने किवचािीले प्रचतलि कानून 
ि िोवकए बिोशजिको प्रविया अपनाई छानविन गन व पनेछ ि त्यस्िो छानविनबाट 
प्राप्त प्रतििेदन उपदफा (1) बिोशजिको अतधकािी सिि पेश गन व पनेछ। 

  (4) उपदफा (3) बिोशजि प्रतििेदन प्राप्त भएपतछ कािण ि आधाि 
सिेि उपलेख गिी उपदफा (1) बिोशजिको अतधकािीले यस ऐन बिोशजिको 
सजाय गनव सक्नेछ। 

   िि त्यसिी सजाय गन व पूिव तनजलाई आफ्नो सफाई पेश गनव 
िनातसि िौकाबाट बशञ्चि गरिने छैन। 

22. सजाय उपिको प निािेदनाः(1) दफा 21 बिोशजि िोवकएको अतधकािीले सजाय 
सम्िन्धी तनणवय गिेिा सो तनणवय उपि शचत्त नि झ्न ेपिले जानकािी पाएको िीस 
ददन तभत्र िन्त्रालयको सशचि सिि उज िी गनव सक्नेछ। 

  (2) उपदफा (1) बिोशजिको उज िी पिेकोिा िन्त्रालयको सशचिले 
पैँिीस ददनतभत्र आिश्यक तनणवय गन व पनेछ ि त्यस्िो तनणवयको लातग 
िन्त्रालयलको सशचिले आिश्यक िाय प्राप्त गनव सक्नेछ। 

  (3) उपदफा (2) बिोशजिको तनणवय अशन्िि ह नेछ। 
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प्रदेश सिकाि¸ आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालय¸ प्रदेश नं. १¸ वििाटनगििा ि दरि। 
website:- moial.p1.gov.np 

परिच्छेद-8 

विविध 

23. अतधकाि प्रत्यायोजनाः यस ऐन बिोशजि सडक कायावलयलाई प्राप्त अतधकाि िध्ये 
सबै िा क नै अतधकाि प्रदेश सिकािले क नै अतधकािीलाई प्रत्यायोजन गनव 
सक्नेछ। 

24. तनयि बनाउन ेअतधकािाः यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्ियन गनव प्रदेश सिकािले 
तनयिािली बनाउन सक्नेछ। 

25. िचाउाः यो ऐन प्रािम्भ ह न   भन्दा अशघ यसै ऐन बिोशजि गन वपने कायव गिेको भए 
यसै ऐन बिोशजि गिेको िातननेछ। 

26. िाधा अड्काउ फ काउाः यस ऐनको कायावन्ियनिा क नै िाधा अड्काउ पिेिा 
ऐनको व्यिस्थाको अतधनिा िही प्रदेश सिकािले त्यस्िो िाधा अडकाउ फ काउन 
सक्नेछ।    

 
 

 

प्रिाणीकिण तितिाः- २०७७/०४/२५ 
 

आज्ञाले, 

किल बहाद ि थापा 
                                            तन. प्रदेश सशचि 
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