
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, असार २४ गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्क ६ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संववधान बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको ऐन नं. ६ 

सडक तनमावण, ममवत-संभार तथा ववस्तार गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो  ऐन
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प्रस्तावना: सडकको ददगो ववकास गदै सववसाधारण नागररकलाई छोटो, सरुशित, 
तमतव्यायी र आरामदायी आवागमनको प्रत्याभतूत गरी नागररकको आतथवक वहत 
अतभवृवि गनव तथा प्रादेशशक सडकको वगीकरण गरी ततनीहरुको तनमावण, ववस्तार, 
ममवत-संभार, पनुतनवमावण एवम ् ददगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक 
सम्पशिको सरुिा सतुनशित गनव वाञ्छनीय भएकोले,  

प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।   

पररच्छेद-१ 
प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश सडक ऐन,२०७७" 
रहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं ददनदेशख प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,  
(क) "कायावलय" भन्नाले भौततक पूवावधार ववकास मन्त्रालय मातहत 

रहेको सडक पूवावधार ववकास कायावलय सम्झन ुपछव । 
(ख) "जग्गा" भन्नाले जनुसकैु जग्गा सम्झन ुपछव र सो शब्दले त्यस्तो 

जग्गामा रहेको टहरा, घर, रुख इत्यादी र सो सँग स्थायी रुपले 
जोतडएको संरचना र वस्तलुाई समेत जनाउँछ । 

(ग) "तराई िते्र" भन्नाले यस प्रदेश तभत्रका चरेु पहाडभन्दा दशिणको 
समथर भ-ूभाग नवलपरासी (बदवघाट ससु्ता पशिम), रुपन्देही, 
कवपलवस्त,ु बाँके, बददवया एवम ्दाङ्ग र देउखरुी उपत्यका िेत्रको 
तभत्री मधेशको समथर भ-ूभाग सम्झन ुपछव।  
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(घ) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगवत 
बनेको तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछव । 

(ङ) "तनदेशनालय" भन्नाले मन्त्रालय मातहत रहेको यातायात पूवावधार 
तनदेशनालय सम्झन ुपछव । 

(च) "प्रदेश सडक" भन्नाले प्रदेश सरकारको िेत्रातधकार तभत्र पने 
साववजतनक सडक सम्झन ुपछव।  

(छ) "प्रादेशशक लोकमागव" भन्नाले राविय लोकमागव बाहेकका दईु वा दईु 
भन्दा बढी शजल्ला भएर जान ेप्रदेशका प्रमखु सडक, तछमेकी प्रदेश 
जोड्ने प्रदेशका मखु्य सडक, राविय लोकमागवबाट शरुु भई अको 
लोकमागव जोड्न े सडक, कुनै केशन्िय सडक संजालमा नपने दईु 
शजल्लाका केन्ि जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तररत सहायक 
लोकमागवहरु र प्रदेश सरकारले तनणवय गरेका प्रदेश गौरवका 
सडकहरु सम्झन ुपछव । 

(ज) "प्रादेशशक सडक" भन्नाले प्रदेश तभत्रका कशम्तमा स्थानीय तहको 
दईु केन्ि जोड्ने सडक, एकै शजल्लातभत्र रहेका राविय लोकमागव 
वा प्रदेश लोकमागवदेशख कृवष, पयवटन, उद्योग, व्यापार, खानी, 
बस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्त्वपूणव आयोजना स्थल जोड्न े
सडक, राविय लोकमागव वा प्रदेश लोकमागवदेशख स्थानीय तहका 
केन्ि जोड्न े सडक, अन्तरावविय तसमाना तथा राविय लोकमागव 
जोड्ने सडकहरु र संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी तनकायसम्म 
पहुँच परु् याउने सडकहरु सम्झन ुपछव । 

(झ) "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश नं. ५ सरकारको सडक पूवावधार 
सम्बन्धी ववषय हेने मन्त्रालय सम्झन ुपछव। 
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(ञ) "सडक तसमा" भन्नाले प्रदेश सडक र त्यस्तो सडकको केन्ि देशख 
दवैुतर्व  रहेको जग्गाको दर्ा ३ बमोशजम तोवकएको िेत्र सम्झन ु
पछव। 

(ट) "साववजतनक सडक" भन्नाले तनधावररत सडक िेत्रातधकारतभत्र 
प्राववतधक मापदण्ड पूरा गरी तनमावण गररएको, साववजतनक रुपमा 
ढुवानी तथा यातायातका साधनहरु सञ्चालन गनव सवकन ेबाटो, मागव 
वा पथ सम्झन ु पछव र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पने सबै 
वकतसमका पलु, कजवे, कलभटव, साईकलमागव, रु्टपाथ, मेतडएन 
तथा रोड र्तनवचसवलाई समेत जनाउँछ। 

पररच्छेद - २ 
प्रदेश सडकको वगीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्रातप्त  

३. प्रदेश सडकको वगीकरण: प्रदेश सडकको वगीकरण देहाय बमोशजम 
हनुेछ: 

तराई िते्रमा 

सडकको वगव         कुल सडक सीमा         
(सडकको केन्िबाट दबैुतर्व ) 

(क)  प्रादेशशक लोकमागव २५ तमटर        
(ख)  प्रादेशशक सडक १५ तमटर 
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पहाडी िते्रमा 
सडकको वगव कुल सडक सीमा  
  (सडकको केन्िबाट दबैुतर्व ) 
(क)  प्रादेशशक लोकमागव १५ तमटर 
(ख)  प्रादेशशक सडक १० तमटर 
 तर एकै वगवको सडकको सम्पूणव लम्बाईमा पतन भौगोतलक शस्थतत 
(टोपोग्रार्ी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा घटी वा बढी गनव वा 
पलुको वरपर नदीको तटबन्ध सरुिाको लातग चार वकल्ला समेत खोली 
आवश्यक सीमा तोक्न सवकनेछ । 

४. प्रदेश सडकको सीमा: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत 
गरी प्रदेश सडकलाई दर्ा ३ बमोशजम वगीकरण गरी त्यस्तो सडकको 
केन्िीय रेखादेशख दायाँ बायाँ दबैुतर्व  तोवकएको दूरी कायम गरी सडक 
सीमा तनधावरण गनेछ ।  

५. जग्गा प्राप्त गनव सवकन:े साववजतनक सडकको तनमावण, ववस्तार वा सधुार 
गनव वा सडक सीमाको तनतमि कुनै जग्गा प्राप्त गनुव परेमा प्रदेश सरकारले 
जग्गा प्रातप्त सम्बन्धी प्रचतलत कानून बमोशजम जग्गा प्राप्त गनव सक्नेछ। 

६. अस्थायी रुपमा जग्गा अतधग्रहण गनव सवकन:े (१) कुनै साववजतनक 
सडकको तनमावण, ववस्तार वा सधुार गने काम पूरा नभएसम्म देहाएको 
कामका लातग मन्त्रालय वा तनदेशनालयले कुनै जग्गा अस्थायी रुपले 
अतधग्रहण गनव सक्नेछ:- 

(क) त्यस्तो सडकको तनमावण, ववस्तार वा सधुार गनव 
आवश्यक तनमावणका सर-सामान र उपकरण राख्न वा 
त्यस्तो तनमावण, ववस्तार वा सधुार सम्बन्धी कायवको 
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रेखदेख वा तनयन्त्रण गने व्यशक्तहरु बस्ने घर वा टहरा 
बनाउन ।  

(ख) त्यस्तो सडकको तनमावण, ववस्तार वा सधुार गने कायव 
सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो सडकबाट हनुे आवागमन चाल ु
राख्न वा तनमावण परुा नभएसम्म सो सम्बन्धी सरसामान 
वा उपकरण ओसार पसार गनव आवश्यक पने अस्थायी 
वकतसमको छुटै्ट सडक बनाउन।  

(२) उपदर्ा (१) मा उशल्लशखत कामको लातग ववशेष 
पररशस्थतत परेमा बाहेक देहायको घर अतधग्रहण गनव हुदैँन:-  

(क) कुनै व्यशक्तले आफ्नो वासस्थानको तनतमि प्रयोग गरी 
राखेको घर, टहरा वा भवन,  

(ख) देवस्थल, स्कूल, अस्पताल, धमवशाला, अनाथालय वा 
ततनीहरुको प्रयोगमा रहेको जग्गा। 

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम अतधग्रहण गरेको जग्गा जनु 
कायवको तनतमि अतधग्रहण गररएको हो, त्यस्तो कायव सम्पन्न भएपतछ 
त्यस्तो जग्गा सम्बशन्धत जग्गाधनी वा तनजको हकवालालाई सकेसम्म 
अतधग्रहण गदावकै अवस्थामा वर्ताव गनुव पनेछ। 

७. अतधग्रहण गररन े जग्गाको िततपूततव र त्यसको तनधावरण: (१) दर्ा ६ 
बमोशजम कुनै जग्गा अतधग्रहण गदाव देहाय बमोशजमको िततपूततव बाहेक 
अन्य कुनै िततपूततव ददइने छैन :-   

(क) कुनै घर, टहरा वा भवन सवहत कुनै जग्गा अतधग्रहण 
गरेकोमा त्यस्तो घर, टहरा वा भवनको धनीले सो घर, 
टहरा वा भवन उपभोग गनव नपाए बापतको ितत।  
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(ख) कुनै जग्गा अतधग्रहण गररएमा त्यस्तो जग्गामा 
बालीनाली लगाउन नपाए बापत सम्बशन्धत जग्गावालाले 
व्यहोनुव परेको नोक्सानी बापतको ितत। 

(ग) अतधग्रहण गररएको जग्गामा कुनै अस्थायी सडक 
बनाएको वा तनमावणका सरसामान राखेका कारण सो 
जग्गालाई अतधग्रहण गदावको शस्थततमा ल्याउन त्यस्तो 
जग्गा वर्ताव पाउने व्यशक्तले व्यहोनव पने जतत रकम।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको िततपूततवको रकमको तनधावरण 
देहाय बमोशजम गररनेछ:-  

(क) तनदेशनालय, कायावलय वा तनमावण व्यवसायी र 
सम्बशन्धत जग्गाधनीको बीच सम्झौता भएमा सोही 
बमोशजम,  

(ख) खण्ड (क) बमोशजम सम्झौता नभएमा देहाय बमोशजमको 
सतमततले तनधावरण गरेको िततपूततव ददइनेछ। 
(१) सम्बशन्धत स्थानीय तहको  -संयोजक 

अध्यि वा प्रमखु  
(२) सम्बशन्धत भतूम प्रशासन  - सदस्य 

कायावलयको प्रमखु वा प्रतततनतध  
(३) कायावलयले तोकेको एकजना इशन्जतनयर  - सदस्य  

(३) यस दर्ा बमोशजमको िततपूततव बापतको रकम ठेक्का 
सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोशजम र उल्लेख नभएकोमा 
सम्बशन्धत तनमावण व्यवसायीले व्यहोनुव पनेछ। 
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पररच्छेद-३ 
सडक सरुिा 

८. स्थायी संरचना बनाउन तनषधे गनव सक्न:े (१) दर्ा ३ बमोशजम सडक 
सीमा तोवकएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोवकएकोमा 
साववजतनक सडकको वकनाराबाट ६/६ तमटरमा नबढ्ने गरी तोकेको 
िेत्रतभत्र कसैले पखावल बाहेक अन्य कुनै वकतसमको स्थायी संरचना 
(स्रक्चर) वा भवन तनमावण गनव नपाउने गरी तनषेध गनेछ। 

 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम तनषधे गररएको िेत्रतभत्र कसैले 
कुनै वकतसमको स्थायी संरचना वा भवन तनमावण गरेमा त्यस्तो संरचना वा 
भवन तनदेशनालय वा कायावलयले भत्काउन सम्बशन्धत व्यशक्तलाई आदेश 
ददन सक्नछे र त्यसरी आदेश ददँदा पतन नभत्काएमा मन्त्रालय वा 
तनदेशनालय वा कायावलयले आरै् भत्काई, भत्काउँदा लागेको खचवसमेत 
सम्बशन्धत व्यशक्तबाट असलु उपर गनेछ। 

9. सडकको दाया,ँ बाया ँ र मेतडएनमा (बीचमा) रुख तबरुवा लगाउन े र 
त्यसको रेखदेख: (१) प्रदेश सडकको दायाँ, बायाँ र मेतडएनमा सम्बशन्धत 
आयोजनाले हररयाली प्रबिवन गनुवका साथै रुख तबरुवा लगाउन ुपनेछ ।  

(२) सम्बशन्धत स्थानीय तहले उपदर्ा (१) बमोशजम लगाएका 
रुख तबरुवाहरुको रेखदेख र संरिण गनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम लगाइएको रुख तबरुवाको काँटछाँट 
गने वा त्यस्तो रुख तबरुवाले आवागमनमा बाधा परु् याएमा त्यसलाई 
हटाउने शजम्मेवारी सम्बशन्धत स्थानीय तहको हनुेछ। 
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(४) यस दर्ा बमोशजम रुख तबरुवा लगाउने र हररयाली प्रवधवन 
गने कायव प्रदेश सडक आयोजनाको अतभन्न अङ्ग हनुछे ।  

१०. भारवहन िमताको हद तनधावरण गने: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत गरी कुनै प्रदेश सडकले वहन गनव सक्न े
भारवहन िमताको आधारमा त्यस्तो प्रदेश सडकमा त्यसरी तोवकएको 
भारवहन िमताभन्दा बढी वजनको सवारी साधन चलाउन नपाउने गरी 
तनषेध गनेछ ।  

(२) प्रदेश सडकहरुमा कतत भार िमताको सवारी साधन गडु्न 
तमल्ने हो सोको संकेत ववतभन्न स्थानहरुमा राख्नपुनेछ।  

(३) तनधावरण भएको भारवहन िमताभन्दा बढी वजन बोकेको 
सवारी साधन उक्त सडकमा चलाउन पाईन ेछैन ।  

(४) उपदर्ा (३) बमोशजमको िमताभन्दा बढी वजन बोकेको 
सवारी साधन चलाएमा प्रचतलत कानून बमोशजम कारवाही हनुेछ। 

११. आवागमनमा बाधा परु् याउन े माल वस्त ु हटाउन े अतधकार: (१) कसैले 
प्रदेश सडकमा कुनै माल, वस्त ु राख्न पाइँदैन तर कुनै माल, वस्त ु
छोडेको, राखेको वा र्ालेको कारणबाट त्यस्तो सडकको आवागमनलाई 
कुनै वकतसमले बाधा परु् याएको भए त्यस्तो माल, वस्त ुहटाउनको तनतमि 
उशचत अवतध तोकी सरोकारवाला व्यशक्तको नाउँमा तनदेशनालय वा 
कायावलयले आदेश जारी गनव सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम जारी भएको आदेशको अवतधतभत्र 
नहटाएको वा धनी पिा नलागेको माल वस्तलुाई कायावलयले सडकको 
छेउ लगाई राख्न वा आफ्नो कब्जामा राख्न ेगरी अन्यत्र लैजान सक्नेछ।  
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 (३) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेश सडकमा छातडएको, राशखएको वा र्ातलएको कुनै माल, वस्तलेु 
त्यस्तो सडकको सम्पूणव आवागमनलाई अवरोध परु् याएमा त्यस्तो माल, 
वस्तलुाई तरुुन्त सडकबाट हटाउने अतधकार कायावलयलाई हनुेछ ।  

(४) उपदर्ा (१) मा उल्लेशखत माल, वस्त ु बाहेक प्रदेश 
सडकको दायाँ बायाँ रहेको कुनै घर, पखावलमा सडकपवट्ट तनस्कन ेगरी 
राशखएको, जतडएको वा बनाइएको कुनै चीज, वस्त,ु गेट, रुखको हाँगा, 
लहरा वा तारले त्यस्तो सडकमा हनु ेआवागमनमा अवरोध हनु गएको 
ठहराएमा त्यस्तो अवरोधलाई हटाउन वा अवरोध नहनुे गरी तमलाई राख्न 
सरोकारवाला व्यशक्तको नाउँमा म्याद तोकी कायावलयले आदेश जारी गनव 
सक्नेछ। 

(५) उपदर्ा (४) बमोशजमको आदेश गदाव तनदेशनालय वा 
कायावलयले सम्बशन्धत शचज वस्त ुवा गेटलाई राख्न,े बनाउने, जोड्ने ढाँचा 
र रुख वा लहरालाई काँट छाँट गरी कायम गनुव पने उचाई समेत तोक्न 
सक्नेछ ।  

(६) उपदर्ा (४) बमोशजम जारी भएको आदेशमा तोवकएको 
म्यादतभत्र त्यस्तो आदेशमा लेशखएको काम कुरा गनव नसक्ने भई म्याद 
थप गनुव परेमा सम्बशन्धत व्यशक्तले कारण समेत खोली कायावलयमा 
तनवेदन ददन सक्नेछ र त्यसरी तनवेदन परेमा कायावलयले एक पटकका 
लातग बढीमा १० ददनसम्मको म्याद थप गनव सक्नेछ ।  

(७) उपदर्ा (४) बमोशजम तोवकएको म्याद वा उपदर्ा (६) 
बमोशजम थप भएको म्यादतभत्र पतन आदेशमा लेशखएको काम कारवाही 
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नगरेमा कायावलयले आफ्नो कमवचारी वा अन्य कुनै व्यशक्त खटाई त्यस्तो 
आदेशमा उशल्लशखत काम कारवाही गराउन सक्नेछ ।  

१२. स्वीकृतत नतलई प्रदेश सडक वा सडक सीमामा कुनै वकतसमको काम गनव 
नहनु:े (१) तनदेशनालयको स्वीकृतत प्राप्त नगरी कसैले प्रदेश सडकसँग 
जोतडने गरी प्रवेश मागव, साववजतनक सडक वा तनजी सडक बनाउन हुदैँन। 
स्पष्टीकरण: यस उपदर्ाको प्रयोजनका लातग "तनजी सडक" भन्नाले कुनै 
व्यशक्तको तनजी स्वातमत्वमा रहेको जग्गासम्म पगु्नका लातग तनजले 
बनाएको सडक सम्झन ुपछव ।  

(२) सडक सीमातभत्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, 
वकला, लट्ठा, तगारो आदद गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो 
बनाउन वा सडक सीमातभत्रको जग्गा आवादी गनव वा ववद्यतुीय पोल, 
टेतलर्ोनका टावर (पोल), दरुसंचारका केबल आदद टाङ्न वा 
बतनसकेका पदक्क सडकहरुको संरचना तबग्रने गरी खानेपानीको पाइप, 
ववद्यतु र टेतलर्ोनका तार पनुव वा यस्तै अन्य कुनै कायव गनव हुँदैन ।  

(३) कसैले तनदेशनालय वा कायावलयको स्वीकृती प्राप्त नगरी 
उपदर्ा (१) वा (२) मा उशल्लशखत कुनै कायव गरेमा तनदेशनालयले 
त्यस्तो व्यशक्त उपर यस ऐनको अन्य दर्ा बमोशजम कुनै कारवाही 
चलाउन ु पने भए सो समेत चलाई स्वीकृती नतलई बनाएको प्रवेशमागव 
बन्द गनव खनकेो खाडल वा कुलो पनुव, गाडेको वा उभ्याएको वकला लट्ठा 
तगारो आदद उखेल्न वा हटाउन, बनाएका घर, टहरा, छाप्रो भत्काउन 
वा आवादी गरेको जग्गा बझँ्याउन वा ववद्यतुीय पोल, टेतलर्ोनका टावर 
(पोल), दरुसंचारका केबल आदद हटाउन वा बतनसकेका पदक्क 
सडकहरुको संरचना तबग्रने गरी खानेपानीको पाइप, ववद्यतु र टेतलर्ोनका 
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तार हटाउन म्याद तोकी त्यस्तो व्यशक्तको नाउँमा उपयकु्त आदेश जारी 
गनव सक्नेछ ।  

(४) सम्बशन्धत व्यशक्तले उपदर्ा (३) बमोशजम जारी भएको 
आदेश पालना नगरेमा तनदेशनालयले त्यस्तो व्यशक्तले बनाएको प्रवेशमागव 
बन्द गनव खनकेो खाडल वा कुलो पनुव गाडेको वा उभ्याएको वकला, 
लट्ठा, तगारो आदद उखेल्न वा हटाउन, बनाएको घर, टहरा, छाप्रो 
भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझँ्याउन वा ववद्यतुीय पोल, 
टेतलर्ोनका टावर (पोल), दरुसंचारका टावङ्गएका केबल वा बतनसकेका 
पदक्क सडकहरुको संरचना तबग्रने गरी राशखएका खानेपानीको पाइप, 
ववद्यतु र टेतलर्ोनका तार हटाउन सक्नेछ र सो बापत लागेको खचवको 
रकम सम्बशन्धत व्यशक्त वा सम्बशन्धत कायावलयबाट तनदेशनालय वा 
कायावलयले असलु उपर गरी तलन सक्नेछ।  

(५) तनदेशनालयले समय समयमा उपदर्ा (१) बमोशजमका 
कृयाकलाप भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गरी उपदर्ा (४) 
बमोशजमको काम कारवाही गने, गराउनेछ ।  

(६) कुनै सरकारी वा अधव सरकारी तनकायले कुनै साववजतनक 
कामको लातग प्रदेश सडक वा सडक सीमा खनु्न पदाव तनदेशनालयको पूवव 
स्वीकृतत तलन ु पनेछ र त्यसरी सडक वा सडक सीमा खने्न सम्बन्धमा 
तनदेशनालय वा कायावलयले तोकेको शतव समेत पालना गनुव पनेछ। 

(७) प्रदेश सडक वा सडक सीमातभत्र घरपालवुा पशपुन्छी वा 
जनावर छाडा छाड्न ु हुदैँन र कसैले यस दर्ा ववपरीत घरपालवुा 
पशपुन्छी वा जनावर छाडा छाडेका कारण सवारी दघुवटना हनु गई 
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त्यस्तो दघुवटनाबाट पशपुन्छी वा जनावर घाईते भएमा वा मरेमा सवारी 
धनीले कुनै दावयत्व वहन गनुवपने छैन । 

(८) साववजतनक सडकको अंगको रुपमा रहेको पीच, पलु, 
कजवे, कलभटव, साईकलमागव, रु्टपाथ, मेतडएन र रोड र्तनवचसव 
लगायतका औजारहरु सवहतका संरचनाहरुलाई कसैले भत्काउने, 
रु्टाउन े वा अन्य यस्तै प्रकृततका कायव गरी ितत पयुावउन े कायव गनुव 
हुँदैन।   

१३.  धरौटी दाशखला गराउन ेअतधकार: (१) कुनै व्यशक्तले कुनै कामको तनतमि 
प्रदेश सडक वा सडक सीमा खनु्न वा भत्काउन ु परेमा तनदेशनालय वा 
कायावलयको पूवव स्वीकृतत तलन ुपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम स्वीकृततको लातग माग गरेमा 
तनदेशनालय वा कायावलयले आवश्यक जाँचबझु गरी त्यसरी खतनने वा 
भशत्कन े प्रदेश सडक वा सडक सीमालाई ममवत गरी पूवववत रुपमा 
कायम गनव लाग्न ेखचव बराबरको रकम धरौटी तलनेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम धरौटी जम्मा गरेको प्रमाण पेश 
भएपतछ तनदेशनालय वा कायावलयले सडक वा सडक सीमा खन्न स्वीकृतत 
ददनेछ ।   

(४) उपदर्ा (३) बमोशजम साववजतनक सडक वा सडक सीमा 
खने्न स्वीकृतत ददँदा त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्दा अपनाउन ुपने 
तररका वा जनु कामको लातग खतनएको हो सो समाप्त नभएसम्म पालन 
गनुव पने अन्य शतवहरु तनदेशनालय वा कायावलयले तोक्न सक्नेछ र 
त्यस्तो शतवहरु पालना गनेछु भनी स्वीकृतत माग गने व्यशक्तलाई 
कबतुलयत गराउन सक्नछे ।  
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१४. खचव भराउन सक्न:े (१) दर्ा ११ को उपदर्ा (३) बमोशजम सडकमा 
छाडेको वा राखेको माल पन्छाउँदा वा सोही दर्ाको उपदर्ा (७) 
बमोशजम कुनै कारवाही गदाव तनदेशनालय वा कायावलयले गरेको खचवको 
रकम सरोकारवाला व्यशक्तबाट भराई तलन सक्नछे।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम भराई तलन ु पने रकम बझुाउन 
तनदेशनालय वा कायावलयले सरोकारवाला व्यशक्तको नाउँमा पन्र ददनको 
म्याद तोकी सूचना जारी गनेछ र तोवकएको म्यादतभत्र उक्त रकम 
नबझुाएमा सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गनेछ ।  

(३) साववजतनक सडकको आवागमनमा बाधा परु् याउने गरी 
छोडेको वा राखेको कुनै माल, वस्तलुाई कायावलयले आफ्नो तनयन्त्रणमा 
तलएको भए त्यस्तो माल पन्याउँदा वा अन्यत्र लैजाँदा सो कायावलयले 
व्यहोनुव परेको खचव असलु उपर नहुँन्जेल त्यस्तो माललाई रोक्का गरी राख्न 
सक्नेछ र तीन मवहनासम्म पतन त्यस्तो खचव असलु उपर हनु नआएमा 
वा त्यस्तो माल, वस्तकुो मातलक पिा नलागेमा त्यस्तो माल वस्त ु
तनदेशनालयले जर्त गरी तललाम गनव सक्नेछ । 

१५. सडक सरुिाका उपायहरु अवलम्बन गनुवपने: (१) यस ऐनको दर्ा ३ 
बमोशजम सडक तनमावण गदाव यातायात सञ्चालनलाई सरुशित बनाउन सडक 
सरुिाका उपायहरु अवलम्बन गनुवपनेछ ।  
स्पष्टीकरण: यस दर्ाको प्रयोजनका लातग सडक सरुिाका उपाय भन्नाले 
तभर, पहरा, साँघरुो सडक र घशुम्तहरुमा सडक वकनारामा सरुिा 
स्तम्भहरु बनाउन पलु, घशुम्त, दघुवटना ग्रस्त िेत्र जस्ता स्थानहरुमा 
स्पष्ट देशखन ेर बशुझन े संकेत शचन्हहरु राख्न साँघरुा मोडहरुमा कन्भेक्स 
ऐना र सडक बिी राख्न तथा आवश्यक स्थानहरुमा तडभाइडर, सडक 
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पेटी, अपाङ्गमैत्री संरचना र साइकल मागव आदद बनाउने कायव सम्झन ु
पछव ।  

(२) प्रादेशशक लोकमागव तथा प्रादेशशक सडक सरुशित र 
व्यवशस्थत गने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले 
आवश्यकतानसुार ठाउँ-ठाउँमा सीसी वटभी क्यामरा जडान गनव 
सक्नेछन।् 

१६. सडक र सडक सीमातभत्र र्ोहरमैला गनव नहनु:े कुनै पतन व्यशक्त, संस्था 
वा तनकायले प्रादेशशक लोकमागव वा प्रदेशशक सडक सीमा तभत्र कुनै 
वकतसमको र्ोहरमैला गनुव हुदैँन। 

पररच्छेद -४ 
दण्ड जररवाना 

१७. जररवाना: (१) दर्ा ६ बमोशजम जग्गा अतधग्रहण गदाव वा यस ऐन 
बमोशजमको कुनै म्याद, सूचना टाँस गदाव बाधा ववरोध वा हलुहजु्जत गरेमा 
प्रचतलत कानून बमोशजम साववजतनक अतधकारीको अशख्तयारी अवज्ञा 
सम्बन्धी कसरुमा सजाय हनुछे ।  

(२) दर्ा ९ बमोशजम लगाएको रुख तबरुवा उखेलेमा वा 
काटेमा तनदेशनालयले कसरुको प्रकृतत अनसुार पचास हजार रुपैयाँसम्म 
जररवाना गनव सक्नछे।  

(३) कसैले दर्ा १२ को उपदर्ा (१) ववपररत कुनै काम 
गरेमा तनदेशनालयले त्यस्तो सडक भत्काई यथाशस्थततमा ल्याउँदा लाग्न े
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खचव बापतको रकम वा पचास हजार मध्ये जनु बवढ हनु्छ सो बराबरको 
रकम जररवाना गनव सक्नेछ । 

(४) दर्ा १२ को उपदर्ा (३) बमोशजमको आदेशको पालना 
नगरेमा वा उपदर्ा (४) बमोशजम कुनै काम कारवाही गदाव बाधा ववरोध 
गरेमा त्यस्तो बाधा ववरोध गने व्यशक्तलाई तनदेशनालयले कसरुको प्रकृतत 
अनसुार पचास हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनव सक्नेछ।  

(5) दर्ा १6 बमोशजम र्ोहरमैला गने व्यशक्त, संस्था वा 
तनकायलाई तनदेशनालयले कसरुको प्रकृतत अनसुार पचास हजार 
रुपैयाँसम्म जररवाना गनव सक्नेछ। 

(६) दर्ा १२ को उपदर्ा (८) ववपरीत कुनै काम गरेमा 
त्यस्तो काम गने व्यशक्तलाई तनदेशनालयले कसरुको प्रकृतत अनसुार 
पचास हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गरी भएको िततपूती भराउन सक्नछे।     

(७) यस दर्ा बमोशजम जररवाना गने अतधकार तनदेशनालयको 
प्रमखुलाई हनुेछ । 

(८) प्रमखुले गरेको तनणवय उपर शचि नबझेुमा ३० ददनतभत्र 
सम्बशन्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ।  

 
पररच्छेद-५ 
ववववध  

१८. ममवत-संभार कोष: (१) प्रदेश सडकका तनयतमत ममवत-संभारका लातग 
प्रदेश सरकारले एउटा ममवत-संभार कोषको स्थापना गनव सक्नेछ ।  

  (२) ममवत-संभार कोषको स्थापना र संचालन सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  
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१९. प्रदेश सडक छनौट गने आधार: कुनै सडकलाई प्रदेश सडकको रुपमा 
छनौट गनव तोवकए बमोशजमको मापदण्ड वा आधार पूरा गरेको 
हनुपुनेछ।  

२०. तनजी िेत्रलाई लगानीको अनमुतत ददन सवकन:े (१) प्रदेश सरकारले कुनै 
प्रदेश सडकलाई तनजी िेत्रको लगानीमा तनमावण, संचालन, व्यवस्थापन र 
हस्तान्तरण गने गरी अनमुतत ददन सक्नेछ ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजम तनजी िेत्रलाई लगानीको अनमुतत 
ददने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ।   

२१. सहयोग गनुवपने: यस ऐनको कायावन्वयन गदाव मन्त्रालय, तनदेशनालय वा 
कायावलयले सहयोग माग गरेमा सम्बशन्धत तनकायले आवश्यक सहयोग 
गनुवपनेछ। 

२२. तनमावण सरुु गनुव अशघ समन्वय गनुवपने: प्रादेशशक लोकमागव वा प्रादेशशक 
सडकहरुको तनमावण गदाव खानेपानी, ढल तनकास, ववद्यतु, दरुसंञ्चार जस्ता 
तनकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गनुवपनेछ। 

२३. अतधकार प्रत्यायोजन: (१) यस ऐन बमोशजम मन्त्रालय, तनदेशनालय वा 
कायावलयलाई प्राप्त अतधकारमध्ये कुनै वा सबै अतधकार मन्त्रालय, 
तनदेशनालय वा कायावलयले कुनै अतधकारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नछे। 

 (२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
जररवाना गने सम्बन्धी अतधकार प्रत्यायोजन हनुे छैन।   
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२४. बचाउ: यो ऐन बनु्न अशघ प्रचतलत कानून बमोशजम भए गरेका काम 
कारवाही यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मातननछे ।  

२५. तनयम बनाउन े अतधकार: यो ऐन कायावन्वयन गनव प्रदेश सरकारले 
आवश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

प्रमाणीकरण तमततिः 207७/०३/१६ 
आज्ञाले, 

राजेन्ि थापा 
कानून सशचव 

प्रदेश सरकार 

१८ 

 

प्रकाशनिः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


