प्रदे श सार्वजनिक सडक ऐि, २०७7

प्रमाणीकरण नमनि

२०७७।०४।२५
संर्ि् २०७७ सालको ऐि िं. ८
प्रदे श सार्वजनिक सडकको सम्र्न्धमा व्यर्स्था गिव र्िेको ऐि
प्रस्िार्िााः सर्वसाधारण जििालाई सडकको सहज पहुँच, सवर्धामा अनिर्ृवि गिव िथा सन्िनलि आनथवक
वर्कासका लानग प्रदे श नित्रका प्रादे शशक सार्वजनिक सडकहरुको र्गीकरण गरी सडकको निमावण, सं िार,
वर्स्िार िथा सधार गिव समेि र्ाञ्छिीय िएकोले,
प्रदे शिं. 1 को प्रदे श सिाले यो ऐि बिाएको छ।
पररच्छे द -१
प्रारशम्िक
१.

संशिप्त िाम, वर्स्िार र प्रारम्िाः (1) यस ऐिको िाम "प्रदे श सार्वजनिक सडक ऐि, २०७7" रहे को
छ।
(२)

२.

यो ऐि प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशशि िएपनछ प्रारम्ि हिेछ।

पररिाषााः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,(क) “अनधकारी” िन्नाले प्रदे श सरकारले िोकेको सडक िेत्रसुँग सम्र्शन्धि अनधकारीलाई
सम्झि पदवछ।

(ख) “जग्गा” िन्नाले जिसकै जग्गा सम्झिपछव र सो शब्दले त्यस्िो जग्गामा रहे को टहरा,

घर, रुख, इत्यादद र सो सुँग स्थायी रूपले जोनडएको शचज र्स्िलाई समेि सम्झि पदवछ।

(ग) "झोलङ्गे पल" िन्नाले पद मागवमा पिे खोलािाला र िदी ििे सवर्धाको लानग निमावण
गररएको स्थायी िौनिक सं रचिालाई जिाउुँछ।

(घ) "िोवकएको" र्ा "िोवकए बमोशजम" िन्नाले यस ऐि अन्िगवि बिेको नियममा िोवकएको
र्ा िोवकए बमोशजम सम्झि पदवछ।
(ङ) "पदमागव" िन्नाले सडक सञ्जाल िरहे को स्थािहरुमा आर्ािजार्ािको लानग उपयोग हिे
र्ैकशपपक, पयवटकीय र्ा परम्परागि रुपमा सञ्चालि र्ा उपयोग हदै आएको पैदल मागव
सम्झि पछव।
(च) "मन्त्रालय" िन्नाले प्रदे श िं १ को िौनिक पूर्ावधार वर्कास मन्त्रालय सम्झि पदवछ।
(छ) “सडक कायावलय” िन्नाले प्रदे श सरकारको सडक सम्र्न्धी कायव गिे प्रदे शको िौनिक
पूर्ावधार वर्कास मन्त्रालय, यािायाि पूर्ावधार निदे शिालय अन्िगविको पूर्ावधार वर्कास
कायावलय एर्म सडकसुँग सम्र्शन्धि निकाय सम्झि पदवछ।

(ज) “सडक सीमा" िन्नाले सडक केन्र रे खाको दायाुँबायाुँ दफा ३ बमोशजम िोवकएको जग्गाको
िेत्र सम्झि पदवछ।
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(झ) “सनमनि” िन्नाले ऐिको दफा 18 बमोशजमको सनमनि सम्झि पछव।
(ञ) "सार्वजनिक सडक" िन्नाले कसै को निजी िोगचलिमा िरहे को प्रादे शशक सडक सम्झिपछव
र सो शब्दले त्यस्िो सडकमा पिे सबै वकनसमका पल, कज्र्े, कलिटव, साईकल मागव र
पैदल मागवलाई समेि जिाउुँछ।

पररच्छे द -२
प्रदे शको सार्वजनिक सडकको र्गीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्रानप्त
३.

पवहचाि, र्गीकरण िथा सडक सीमााः(1) प्रादे शशक सार्वजनिक सडकहरुको र्गीकरण दे हाय
बमोशजम हिेछाः(क) सं घ र स्थािीय िहको अनधकार िेत्र बाहे कको प्रदे शको पूर् व सीमा दे शख
पशिम सीमासम्म िथा उत्तर सीमा दे शख दशिण सीमासम्म जोड्िे सडक प्रदे श
लोकमागवको रुपमा रहिेछ,
(ख) राविय लोकमागव र्ा प्रादे शशक लोकमागवबाट शरु िई प्रदे शका प्रमख व्यापारीक
केन्र, शजपलाका केन्र, से र्ाकेन्र, ठू ला िौनिक सं रचिा िथा वर्द्यि वर्कासका
िेत्र, दई र्ा दई िन्दा बढी राविय लोकमागव जोड्िे र धानमवक िथा पयवटि
िेत्रहरु जोड्िे सडक प्रादे शशक सहायक लोकमागवको रुपमा रहिेछ,
(ग) राविय लोकमागव, प्रादे शशक लोकमागव,प्रादे शशक सहायक लोकमागव दे शख
स्थािीय िहको केन्रसम्म र्ा एक स्थािीय िहको केन्र दे शख अको स्थािीय
िहको केन्र जोडिे सडक प्रादे शशक मागवको रुपमा रहिेछ।

(2) उपदफा (1) बमोशजमको सडकहरुको र्गीकरण प्रदे श सरकारको सम्र्शन्धि

मन्त्रालयले प्रदे श राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी र्गीकरण गिे छ र र्गीकृि सडकको िाम र
िेत्र घोषणा गिेछ।
(3) उपदफा (२) बमोशजमको र्गीकरण गदाव सडकको मध्ये (केन्र िाग) रे खादे शख दायाुँ

बायाुँ दर्ै निर दे हाय बमोशजम सडक सीमा िोक्ि पिेछाः-

(क) प्रादे शशक लोकमागवको हकमा िराईमा बाह्र दशमलब पाुँच मीटर र िीि मीटर
सेट ब्याक र पहाडमा दश मीटर र दई मीटर सेट ब्याक,
(ख) प्रादे शशक सहायक लोकमागवको हकमा िराईमा दश मीटर र दई मीटर सेट
ब्याक िथा पहाडमा आठ मीटर र दई मीटर सेट ब्याक,
(ग) प्रादे शशक मागवको हकमा िराईमा आठ मीटर र एक दशमलब पाुँच मीटर
सेट ब्याक िथा पहाडमा छ मीटर र एक दशमलब पाुँच मीटर सेट ब्याक।
(4) उपदफा (3) मा जिसकै करा ले शखएको िए िापनि सडक सीमा िोक्दा मािर् र्स्िी,

पयवटकीय एर्म् धानमवक सम्पदा, ऐनिहानसक स्थाि लगायिका कारणबाट सीमा हे रफेर गि व परे मा

हेरफेर गिक
व ो आधार र कारण खोली प्रदे श सरकारले निणवय गि व पिेछ र त्यस्िो निणवय सार्वजनिक
सूचिा माफवि सर्वसाधारणलाई जािकारी गराउि पिेछ।
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(5) उपदफा (2) र (3) मा उपले ख गररएको बाहे क स्थािीय िहको अनधकार िेत्र नित्र
पिे सडकहरुको सीमाको हकमा उपदफा (3) मा उपले ख िए बमोशजम सीमा िघटाई सडक
सीमा िोक्ि सक्िेछ र पदमागव िथा झोलङ्गे पलको हकमा पल सं रचिा िेत्रको सीमा सम्र्शन्धि
स्थािीय िहले निधावरण गरे बमोशजम हिेछ।
(6) पल रहिे सडकको प्रकार, पलको लम्बाई, पलको चौडाई र पलमा चपि सक्िे
यािायािका साधिहरुको प्रकार, िार बहि िमिा एर्म सं ख्याको आधारमा पलको र्गीकरण
िोवकए बमोशजम हिेछ।
(7) झोलङ्गे पलको हकमा झोलङ्गे पलको र्गीकरण प्रचनलि कािूि र िोवकए बमोशजम
हिेछ।
पररच्छे द -३
स्थायी संरचिा आदद बिाउि रोक्ि र अन्य आर्श्यक घर िथा जग्गा प्राप्त गिव
सक्िे सम्र्न्धी व्यर्स्था
४.

स्थायी संरचिा बिाउि रोक्ि सवकिेाः(१) दफा (3) को उपदफा (3) बमोशजम सडक सीमा
िोवकएकोमा सडकसीमा िेत्रनित्र र सडक सीमा ििोवकएकोमा सडकको वकिारबाट िीि नमटरमा
िबढ्िे गरी िोकेको सीमा नित्र प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी पखावल
बाहेकका अन्य किै वकनसमको स्थायी सं रचिा निमावण गिव रोक्ि आदे श ददि सक्िेछ।

(2) उपदफा (1) बमोशजम रोक लगाईएको सीमानित्र कसै ले सूचिा प्राप्त गरर सके पनछ

किै वकनसमको स्थायी सं रचिा निमावण गरे मा त्यस्िो सं रचिा सडक कायावलयको आदे शले ित्काउि
सक्िेछ र सडक कायावलयले त्यस्िो सं रचिा ित्काउुँदा लागेको खचव समेि सम्र्शन्धि सं रचिा
निमावण गिे व्यशिबाट प्रचनलि कािूि बमोशजम र िोवकए बमोशजम असूल उपर गिव सक्िेछ।
(३) उपदफा (१) र (2) बमोशजमको कायव सम्पादि गदाव प्रचनलि कािूि बमोशजमको
प्रविया अर्लम्र्ि गि व पिेछ।
5.

सडक र सडक सीमाको निनमत्त जग्गा प्राप्त गिव सवकिेाः सडकको निमावण वर्स्िार र्ा सधार गिव र्ा
सडक सीमाको किै जग्गा प्राप्त गि व परे मा प्रदे श सरकारले जग्गा प्रानप्त सम्र्न्धी प्रचनलि कािूि
बमोशजम जग्गा प्राप्त गिव सक्िेछ।

6.

सडक निमावण, वर्स्िार र्ा सधार गदाव अरु जग्गा प्राप्त गिव सवकिेाः (1) सडकको निमावण, वर्स्िार
ुँ सम्बशन्धि कायावलय
र्ा सधार गिे कायव परा ििएसम्म दे हायको कामका लानग सडक निमावणसग

माफवि प्रदे श सरकारले किै जग्गा अस्थायी रुपले प्राप्त गिव सक्िेछ र त्यसरी प्राप्त गदाव सम्र्शन्धि
जग्गा धिीसुँग प्रचनलि कािूि बमोशजम सम्झौिा गिव सक्िेछाः-

(क) सडकको निमावण, वर्स्िार र्ा सधार गिे निमावणका आर्श्यक सामाि, उपकरण
राख्न र्ा निमावण वर्स्िार सम्र्न्धी कायवको रे खदे ख र्ा नियन्त्रण गिे व्यशिहरु
र्स्िे घर, िण्डार र्ा कटे रो बिाउि,
(ख) सडकको निमावण वर्स्िार र्ा सधार गिे कायव सम्पन्न ििएसम्म त्यस्िो सडकमा
हिे आर्ागमि चाल राख्न र्ा निमावण पूरा ििएसम्म सो सम्बन्धी सरसामाि
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र्ा उपकरण ओसारपसार गिव आर्श्यक पिे अस्थायी वकनसमको छट्टै सडक
बिाउि।
(2) उपदफा (1) बमोशजमको कामको लानग काबबावहरको पररशस्थनिमा बाहे क दे हाय
बमोशजमको घर जग्गा प्राप्त हदै िाः(क) किै व्यशिले आफ्िो र्ासस्थािको निनमत्त प्रयोग गरी रहे को घर, टहरा र्ा
कटे रो,
(ख) दे र्स्थल, वर्द्यालय, अस्पिाल, धमवशाला र्ा अिाथालयको निनमत्त प्रयोग
िईरहे को जग्गा।
(3) उपदफा (1) बमोशजम प्राप्त गरे को घर र्ा जग्गा जि कायवको निनमत्त प्राप्त गररएको
हो, सो कायव सम्पन्न िएपनछ त्यस्िो जग्गा सम्बशन्धि जग्गार्ाला र्ा निजको सर्ैिन्दा िशजकको
हकर्ालालाई सम्झौिा बमोशजम जग्गा प्राप्त गदाव कै अर्स्थामा िोवकए बमोशजम वफिाव गररददि
पिेछ।
7.

घर िथा जग्गाको िनिपूनिव र त्यसको निधावरणाः (1) दफा (6) बमोशजम किै जग्गा प्राप्त गदाव
दे हाय बमोशजमको घर िथा जग्गाको िनिपूनिव उपदफा (२) बमोशजमको सनमनिले प्रचनलि कािूि
बमोशजम निधावरण गरे बमोशजम उपलव्ध गराउिेछाः(क)

किै घर, टहरा र्ा कटे रो, गोदाम सवहि किै जग्गा प्राप्त गरे कोमा त्यस्िो घर,
टहरा र्ा कटे रोको धिीले सो घर, टहरा र्ा कटे रो उपिोग गिव िपाए र्ापिको
िनि,

(ख)

बालीिाली लगाउिे समय िाघ्िे गरी किै जग्गा प्राप्त गररएको खण्डमा त्यस्िो
बालीिाली लगाउि िपाए र्ापि सम्बशन्धि जग्गा धिीले व्यहोि व परे को िोक्सािी
बमोशजमको रकम,

(ग

प्राप्त गररएको जग्गामा किै अस्थायी सडक बिाएको र्ा निमावणका सामाग्री र्ा
उपकरण राखे र्ापि सो जग्गा धिीलाई पग्ि गएको िनि र सो जग्गालाई
सावर्कको शस्थनिमा पयाउि जग्गा धिीले व्यहोि व पिे बराबरको रकम।

(2) उपदफा (1) बमोशजम ददईिे िनिपूनिवको रकम निधावरण गिव दे हाय बमोशजमको
िनिपूनिव निधावरण सनमनि रहिेछाः(क) शजपला प्रशासि कायावलयको प्रमख र्ा निजले िोकेको अनधकृि

-सं योजक

(ग) सम्र्शन्धि मालपोि कायावलयको प्रमख र्ा अनधकृिस्िरको प्रनिनिनध

-सदस्य

(ख) सम्बशन्धि स्थािीय िहको प्रमख/अध्यि र्ा निजले िोकेको प्रनिनिनध

-सदस्य

(घ) सम्र्शन्धि िापी कायावलयको प्रमख र्ा अनधकृि स्िरको प्रनिनिनध

-सदस्य

(ङ) सम्बशन्धि र्डाको र्डा अध्यि
(च) सडक कायावलयको प्रमख

-सदस्य
-सदस्य-सशचर्
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पररच्छे द-4
सडकको रे खदे ख, सम्िार र अन्य व्यर्स्था
8.

सडकको दायाुँ बायाुँ रुख लगाउिे र त्यसको रे खदे ख गिेाः (1) सम्र्शन्धि सडक कायावलयले
आर्श्यकिा अिसार सार्वजनिक सडकको दायाुँ बाुँया रुख लगाउि पिेछ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम लगाईएका रुखको रे खदे ख र सं रिण गिे किवव्य सम्र्शन्धि
सडक कायावलय र स्थािीय िहको हिेछ।
(3) उपदफा (1) बमोशजम लगाईएको रुखले आर्ािजार्िमा बाधा पर्याएमा त्यसलाई
हटाउिे कायव सडक कायावलयको हिेछ रत्यस्िो कायवका लानग सडक कायावलयले सम्र्शन्धि स्थािीय
िह, र्ि कायावलय, उपिोिा र्ा सरोकारर्ालासुँग आर्श्यक समन्र्य गिेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जिसकै करा ले शखएको िएिापनि सडक कायावलयले उपदफा

(1) र (2) मा उशपलशखि कायवहरू िोवकए बमोशजम अन्य किै व्यशि र्ा सं स्थाद्वारा समेि गराउि
सक्िेछ।
9.

संरचिाको संरिण र र्जिको हद निधावरण गिेाः प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सार्वजनिक सूचिा
प्रकाशशि गरी किै सार्वजनिक सडकले र्हि गिव सक्िे र्जिको हद िोकी त्यस्िो सार्वजनिक
सडकमा त्यसरी िोवकएको हद िन्दा बढी र्जिको सर्ारी चलाउि िपाउिे गरी निषेध गिव
सक्िेछ।

10. आसपासको जग्गाबाट माटो, ढङ्गा र्ा बालर्ा नलि सवकिेाः (१) सार्वजनिक सडक पल िथा झोलङ्गे
पलको निमावण, ममवि र्ा सम्िारको सम्बन्धमा किै आसपासको जग्गाबाट माटो,ढङ्गा र्ा बालर्ा
नलि आर्श्यक परे मा सडक कायावलयको आदे शािसार आर्श्यक पररमाणमा माटो, ढङ्गा र्ा बालर्ा
प्रचनलि कािूि बमोशजम उपयोग गिव सक्िेछ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम माटो, ढङ्गा र्ा बालर्ा नलं दा त्यसमा रहे को किै बाली, रुख
वर्रुर्ा र्ा अन्य किै चीज र्स्िको िोक्सािी र त्यस्िो जग्गाबाट माटो, ढङ्गा र्ा बालर्ा नलं दा
खापटो पिव गएमा त्यस्िो खापटो सम्याउि व्यहोि व पिे जनि रकम समेि प्रचनलि कािूि बमोशजम
िनिपूनिव ददि पिेछ।
(3) उपदफा (१) मा जिसकै करा ले शखएको िए िापनि किै िौनिक सं रचिाको निकट

आसपासको जग्गाबाट माटो, ढङ्गा र्ा बालर्ा नलि परे मा सम्बशन्धि सं रचिाको स्र्ानमत्र् प्राप्त व्यशि
र्ा निकायको स्र्ीकृनि प्राप्त िगरी त्यस्िो जग्गाबाट माटो, ढङ्गा र्ा बालर्ा नलि पाईिे छै ि।
11.

सार्वजनिक सडकको आर्ागमिमा बाधा पर्याउि िपाउिेाः(१) कसै ले सार्वजनिक सडकमा किै माल

सामाि, र्स्ि र्ा घरपालर्ा दोपाया चौपाया छोडे को, राखेको र्ा फाले को कारणबाट त्यस्िो सडकको
आर्ागमिलाई किै वकनसमले बाधा पर्याउि पाईिे छै ि।
(2) उपदफा (1) बमोशजम बाधा पर्याउिे मालर्स्ि र्ा घरपालर्ा दोपाया चौपाया िरुन्ि
सडक कायावलयले हटाउिे र्ा मिानसर् मावफकको अर्नध िोवक हटाउिका लानग सम्बशन्धि

मालर्स्ि र्ा घरपालर्ा दोपाया चौपाया धिी र्ा स्र्ानमत्र् हिे सं स्थाको िाउुँमा आदे श जारी गिव
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सक्िेछ र त्यस्िो आदे श प्राप्त िएपनछ सडकमा छानडएको मालबस्ि र्ा घरपालर्ा दोपाया चौपाया
हटाउिे दावयत्र् स्र्ानमत्र्र्ालाको हिेछ। िहटाएमा दण्डिीय हिेछ।
(3) उपदफा (2) बमोशजम जारी िएको आदे श बमोशजमको अर्नध नित्र िहटाएको र्ा
धिी पत्ता िलागेको माल र्स्िलाई सम्बशन्धि सडक कायावलयले दण्ड गरी जफि गिेछ।
(४) उपदफा (2) मा उशपलशखि माल र्स्ि बाहे क सार्वजनिक सडकको दायाुँ बायाुँ रहे को
किै घर र्ा पखावलमा सडक िफव निस्किे गरी राशखएको, जनडएको र्ा बिाइएको किै सं रचिा,
र्स्ि,

ढोका, रुखको हाुँगा, लहरा र्ा िारले त्यस्िो सडकमा हिे आर्ागमिमा अर्रोध पगेको

िएमा

त्यस्िो अर्रोधलाई हटाउि र्ा अर्रोध िहिे गरी नमलाई राख्न सरोकारर्ाला व्यशिको

िाउुँमा सम्बशन्धि सडक कायावलयले िोवकए बमोशजम ित्काल आदे श जारी गिव सक्िेछ।

िर यो ऐि लागू हि पूर् व प्रचनलि कािूि बमोशजम बिेका र्ा रहे का किै सं रचिा
हटाउि पिे िएमा त्यस बापिको िनिपूनिव ददई र केवह फेरबदलसम्म गिप
व िे िएमा त्यस बापि
लाग्िे खचव प्रचनलि कािूि बमोशजम सडक कायावलयले व्यहोि व पिेछ।

(५) उपदफा (2) बमोशजम जारी िएको आदे शमा िोवकएको म्यादनित्र त्यस्िो आदे शमा
लेशखएको काम करा गिव िसक्िे िई म्याद बढाउि चाहिे व्यशिले कारण समेि खोली सम्र्शन्धि
सडक कायावलयमा िोवकए बमोशजम निर्दे ि ददि सक्िेछ र त्यस्िो निर्ेदि परे मा कायावलयले एक
पटकसम्म उशचि समयार्नध िोकी िोवकए बमोशजम म्याद बढाई ददि सक्िेछ।
(६) उपदफा (2) बमोशजम िोवकएको म्याद र्ा उपदफा (4) बमोशजम म्याद बढाइएकोमा
त्यस्िो म्यादनित्र पनि आदे शमा ले शखए बमोशजमको काम िगरे मा कायावलयले आफ्िो कमवचारी,
प्रदे श प्रहरी र्ा अन्य किै व्यशि खटाई त्यस्िो आदे शमा उशपलशखि काम कारर्ाही गराउि

सक्िेछ। त्यसरी काम गराउुँदा व्यशिको किै िनि हि गएमा त्यस्िो िनि र्ापिको किै हजाविा
ददईिे छै ि।
12.

स्र्ीकृनि िनलई सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमामा किै वकनसमको काम गिव िहिेाः(१) सम्र्शन्धि

सडक कायावलयको स्र्ीकृनि प्राप्त िगरी कसै ले सार्वजनिक सडकसुँग जोनडिे गरी प्रर्ेश मागव
बिाउि, सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमानित्र खाडल र्ा कलो खन्न र्ा ित्काउि, वकला, लट्ठा,
िगारो आदद गाड्ि र्ा हापि र्ा घर, टहरो र्ा छाप्रो, गेट र्ा स्मारक बिाउि र्ा सडक सीमानित्रको
जग्गा आर्ादी गिव र्ा यस्िै प्रकारका अन्य किै कायव गिव हुँदैि।

(२) कसैले सडक कायावलयको स्र्ीकृनि प्राप्त िगरी उपदफा (१) मा उशपलशखि किै कायव

गरे मा सडक कायावलयले त्यस्िो व्यशि उपर यस ऐिको अन्य दफा बमोशजम किै कारर्ाही

चलाउि पिे िए सो समेि चलाई स्र्ीकृनि िनलई बिाएको प्रर्ेश मागव बन्द गिव, खिेको खाडल
र्ा कलो पिव र्ा गाडेको र्ा उभ्याएको वकला लट्ठा िगारो आदद उखेपि र्ा हटाउि र्ा बिाएका
घर टहरो र्ा छाप्रो र्ा गेट र्ा स्मारक ित्काउि र्ा आर्ादी गरे को जग्गा बझ्याउि मिानसब
मावफकको म्याद िोकी त्यस्िो व्यशिको िाउुँमा िोवकए बमोशजमको आदे श जारी गिव सक्िेछ।

(३) सम्बशन्धि व्यशिले उपदफा (२) बमोशजम जारी िएको आदे श पालि िगरे मा त्यस्िो
व्यशिले बिाएको प्रर्ेश मागव बन्द गिव र्ा खिेको खाडल र्ा कलो पिव र्ा गाडे को र्ा उभ्याएको
वकला, लट्ठा, िगारो आदद उखेपि र्ा हटाउि र्ा बिाएको घर, टहरो र्ा छाप्रो र्ा गेट ित्काउि र्ा
6

आर्ादी गरे को जग्गा बझ्याउि सक्िेछ र सो बापि लागेको खचवको रकम सम्बशन्धि व्यशिबाट
सडक कायावलयले प्रचनलि कािूि बमोशजम सरकारी बाुँकी सरह असल उपर गरी नलि सक्िेछ।
(4) सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमामा किै वकनसमको कायव गिव िहिे सम्र्न्धी अन्य
व्यर्स्था िोवकए बमोशजम हिेछ।
13.

धरौटी दाशखला गराउिे र्ा दस्िर नलिे अनधकाराः(१) कसै ले किै कामको निनमत्त सार्वजनिक सडक

र्ा सडक सीमा खन्न र्ा ित्काउि परे मा सडक कायावलयको स्र्ीकृनि अनिर्ायव रुपमा नलि पिेछ
र त्यसरी स्र्ीकृनिको लानग माग गरे मा सडक कायावलयले आर्श्यक जाुँचबझ गरी त्यसरी खनििे
र्ा ित्काउिे सार्वजनिक सडक र्ा सडकसीमालाई ममवि गरी पूर्ाविरूपमा कायम गिव लाग्िे खचव
बापिको रकमको दोव्बर रकम िोवकए बमोशजम धरौटी नलई स्र्ीकृनि प्रदाि गिव सवकिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमा खन्ने स्र्ीकृनि ददं दा त्यसरी
सडक र्ा सडक सीमा खन्दा अपिाउि पिे िरीका र्ा जि कामको लानग खनिएको हो सो समाप्त

ििएसम्म पालिा गि व पिे अन्य शिवहरू सडक कायावलयले िोक्ि सक्िेछ र त्यस्िो शिवहरू पालिा
गिेछ ििी स्र्ीकृनिको माग गिे व्यशिबाट कबनलयि गराउि आर्श्यक दे खेमा सडक कायावलयले
सो समेि गराई नलि सक्िेछ।

(3) सडक खन्ने, ित्काउिे र पि ममवि गिे सम्र्न्धी अन्य व्यर्स्था िोवकए बमोशजम
हिेछ।
14.

सडक कायावलयले खचव िराउि सक्िेाः (१) दफा (१1) को उपदफा (२) बमोशजम सडकमा

छाडेको र्ा राखेको माल पन्छाउुँदा र्ा सोही दफाको उपदफा (3) बमोशजम किै काम कारर्ाही
गदाव कायावलयले गरे को खचवको रकम र निजले निि व पिे दण्डको रकम सरोकारर्ाला व्यशिबाट
सरकारी बाुँकी सरह असूल उपर गररिेछ।
(2) सार्वजनिक सडकको आर्ागमिमा बाधा पर्याउिे गरी छोडे को र्ा राखे को किै माल

र्स्िलाई सडक कायावलयले आफिो नियन्त्रणमा नलएको िए त्यस्िो माल पन्छाउुँदा र्ा अन्यत्र
लै जाुँदा सो कायावलयले व्यहोि व परे को खचव असूल उपर ििएमा त्यस्िो खचव असूल उपर गिे
सम्र्न्धी व्यर्स्था िोवकए बमोशजम हिेछ।
पररच्छे द-5
सडक निमावण सम्बन्धी व्यर्स्था
15.

सडक व्यर्स्थापि, निमावण, सम्िार एर्ं संचालिाः(1) प्रादे शशक सडकको निमावण, सम्िार, सं चालि
र व्यर्स्थापिको सम्पणव शजम्मेर्ारी प्रदे श सरकार र्ा प्रदे श सरकारले िोकेको सडक कायावलयको
हिेछ।

(2) उपदफा (1) बमोशजमको कायव गदाव प्रदे श सरकारले प्रचनलि कािूि बमोशजम
योजिाबि ढं गले गिेछ र सडक निमावण गदाव सडक छे उ, िल र्ा मानथ अर्शस्थि पवहले िै निमावण
िई उपयोगमा रहे का झोलङ्गे पल र्ा अन्य साुँस्कृनिक, ऐनिहानसक, िौनिक सं रचिा, व्यशिगि

सं रचिा, प्राकृनिक सम्पदा र र्ािार्रणलाई समेि सम्िर् िएसम्म सं रिण गररिेछ। सं रशिि हिे
अर्स्था िआएमा िी सं रचिाको िनिपूनिव र्ा उपयि स्थािमा सं रचिा पि: निमावण गि व पिेछ।
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(3) प्रदे श सरकारले सडक निमावण िथा व्यर्स्थापिमा सशासि िथा जर्ाफदे वहिालाई
स्थावपि गिे उद्देश्यले सडक नडजाईि, निमावण िथा अिगमिको कायव िोवकए बमोशजमको व्यर्स्था
बमोशजम गराउि सक्िेछ। त्यसरी नडजाईि, निमावण िथा अिगमि गदाव योजिा स्थलसुँग सम्बशन्धि
रहेका अन्य योजिाको सम्बशन्धि कायावलयसुँग सहकायव र समन्र्य गरी योजिा िजम
व ा गररिेछ।

(4) प्रदे श सरकारले सार्वजानिक सडक निमावण िथा व्यर्स्थापिमा सशासि िथा
जर्ाफदे वहिालाई सं स्थागि गिव सरकारी िथा गैर-सरकारी निकाय, अन्िरावविय दािृ निकाय र्ा
अन्य सं घ सं स्थासुँग िोवकए बमोशजम आर्श्यक समन्र्य र सहकायव गिव सक्िेछ।
16.

साझेदारीमा कायव गिव सक्िेाः(1) प्रदे श सरकारले प्रदे शमा सार्वजनिक सडकका अनिररि वर्शेष
मागव, पल, सरुङ्ग मागव, केर्लकार, जल यािायाि जस्िा सडक िथा यािायािसुँग सम्र्शन्धि

निमावणका लानग गैर-सरकारी िेत्र र्ा निजी िेत्रसुँग सार्वजानिक निजी साझेदारीका (पशब्लकप्राईिेट-पाटविनसवप) आधारमा निमावण, सञ्चालि र हस्िान्िरण सम्र्न्धी कायव गिव सक्िेछ र त्यस्िो
निमावण सम्र्न्धी व्यर्स्था प्रचनलि कािूि र िोवकए बमोशजम हिेछ।
(2) सार्वजनिक निजी साझेदारीमा िीशज िेत्रबाट लगािी गिव चाहे मा िोवकए बमोशजमको
सवर्धा ददिे गरी र िोवकए बमोशजमको अर्नधिर िोवकए बमोशजमको दस्िर लगाउि सक्िे गरी
निमावण,सञ्चापलि र हस्िान्िरण सम्र्न्धी कायवका लानग अिमनि ददईिेछ।

(3) उपदफा (2) बमोशजमको अिमनि सम्र्न्धी अन्य व्यर्स्था प्रचनलि कािूि र िोवकए
बमोशजम हिेछ।
17.

सडक खन्न परे मा सूचिा ददि पिेाः(1) किै पनि सार्वजनिक निकायले किै कामको लानग सडक
र्ा सडक सीमा खन्न पदाव सडक कायावलयलाई अशन्िम पूर् व सूचिा ददई िोवकए बमोशजमको शिवको
अनधिमा रही खन्न पिेछ।
(२) उपदफा (1) बमोशजम सडक सीमा खन्न पदाव सार्वजनिक यािायाि सेर्ामा अर्रोध
िहिे गरी खन्न पिेछ।
पररच्छे द-6
सडक वर्कास समन्र्य सनमनि

18.

सडक वर्कास समन्र्य सनमनिको गठिाःसडक िथा पलको निमावण िथा व्यर्स्थापि सम्र्न्धी
आर्श्यक कायव गिवको लानग दे हाय बमोशजमको एक सडक वर्कास समन्र्य सनमनिको गठि
गररिेछाः(क) मन्त्री, िौनिक पूर्ावधार वर्कास मन्त्रालय

-अध्यि

(ख) सशचर्, आन्िररक मानमला िथा कािूि मन्त्रालय

-सदस्य

(ग) सशचर्, आनथवक मानमला िथा योजिा मन्त्रालय

-सदस्य

(घ) सशचर्, मख्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषदको कायावलय

-सदस्य

(ङ) सशचर्, िूनमव्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय

-सदस्य

(च) सशचर्, उद्योग, पयवटि,र्ि िथा र्ािार्रण मन्त्रालय

-सदस्य
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(छ) सं घीय सडक सपरीर्ेिण िथा अिगमि निदे शिालयको प्रनिनिनध

-सदस्य

(ज) सशचर्, िौनिक पूर्ावधार वर्कास मन्त्रालय

-सदस्य

(झ) प्रदे श सरकारले मिोियि गरे को वर्ज्ञहरु मध्येबाट १ जिा वर्ज्ञ

-सदस्य

(ञ) प्रदे श सरकारले मिोियि गरे को यािायाि व्यर्सायीहरुका सं स्थाहरु मध्येबाट एक जिा
प्रनिनिनध

-सदस्य

(ट) सडक महाशाखा प्रमख, िौनिक पूर्ावधार वर्कास मन्त्रालय
19.

-सदस्य-सशचर्

सनमनिको काम, किवव्य र अनधकाराः(1) दफा 18 बमोशजमको सनमनिको काम, किवव्य र अनधकार
दे हाय बमोशजम हिेछाः(क) प्रादे शशक सार्वजनिक सडक निमावण, वर्कास, सञ्चालि र व्यर्स्थापि सम्र्न्धी िीनि
ियार गिे,
(ख) प्रादे शशक सार्वजनिक सडक निमावण, वर्कास, सञ्चालि र व्यर्स्थापि सम्र्न्धी
आर्श्यक समन्र्य गिे,

(ग) सडक निमावण र सञ्चालिमा दे शखएका समस्या र नििको समाधाि सम्र्न्धी आर्श्यक
योजिा ियार गिे,
(घ) प्रादे शशक सार्वजनिक सडकको सम्र्न्धमा मन्त्रालय र प्रदे श सरकारलाई आर्श्यक
सझार् ददिे।
(2) सनमनिको अन्य काम, किवव्य र अनधकार िोवकए बमोशजम हिेछ।
(3) सनमनिको बैठक सम्र्न्धी कायववर्नध सनमनि आफैले निधावरण गरे बमोशजम हिेछ।
पररच्छे द-7
सजाय र पिरार्ेदि
20.

सजायाः (1) कसैले दफा 8 बमोशजम लगाएको रुख उखेलेमा र्ा काटे मा, दफा 9 वर्पररि बढी
र्जिको सर्ारी चलाएमा र्ा दफा 10 र 11 को बशखवलाप हिे गरी काम गरे मा दश हजारदे शख
र्ीस हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ािा हिेछ।
(2) यस ऐि बमोशजमको किै निणवय कायावन्र्यि गदाव र्ा किै सूचिा टाुँस गदाव र्ाधा
नबरोध गरे मा र्ा हल हज्जि गरे मा पच्चीस हजारदे शख पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ािा हिेछ ।
(3) कसै ले दफा 12 को उपदफा (1), (2) र (3) वर्पररिको कायव गरे मा पचास

हजारदे शख एक लाख रुपैयाुँसम्म जररर्ािा हिेछ।

(4) यस ऐि बमोशजम हिे सजाय र जररर्ािा सम्र्न्धी अन्य व्यर्स्था प्रचनलि कािूि
बमोशजम हिेछ।
21.

सजाय िोक्िे अनधकारी र सजायको छािवर्ि, दायरी र निणवयाः (1) दफा 20 बमोशजम हिे सजायको
निधावरण गिे कायव सम्र्शन्धि सडक कायावलय प्रमखको हिेछ र त्यस्िो कायावलय प्रमख कशम्िमा
राजपत्राविि दद्विीय श्रे णी र्ा सो सरहको कमवचारी हि पिेछ।
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िर कायावलय प्रमख राजपत्राविि दद्विीय श्रे णी र्ा सो सरहको िन्दा िपलो श्रे णीको
कमवचारी िएमा मानथपलो निकायमा कायावलयको राय सवहि सजाय निधावरणको लानग पेश गि व
पिेछ।
(2) दफा 20 बमोशजम हिे सजायको अिसन्धािको िथा छािवर्ि कशम्िमा अनधकृिस्िर
सािौँ िहको कमवचारीले गि व पिेछ।
(3) उपदफा (2) बमोशजम छािवर्ि गिे कमवचारीले प्रचनलि कािूि र िोवकए बमोशजमको
प्रविया अपिाई छािवर्ि गि व पिेछ र त्यस्िो छािवर्िबाट प्राप्त प्रनिर्ेदि उपदफा (1) बमोशजमको
अनधकारी समि पेश गि व पिेछ।
(4) उपदफा (3) बमोशजम प्रनिर्ेदि प्राप्त िएपनछ कारण र आधार समेि उपले ख गरी
उपदफा (1) बमोशजमको अनधकारीले यस ऐि बमोशजमको सजाय गिव सक्िेछ।
िर त्यसरी सजाय गि व पूर् व निजलाई आफ्िो सफाई पेश गिव मिानसर् मौकाबाट

बशञ्चि गररिे छै ि।
22.

सजाय उपरको पिरार्ेदिाः(1) दफा 21 बमोशजम िोवकएको अनधकारीले सजाय सम्र्न्धी निणवय
गरे मा सो निणवय उपर शचत्त िर्झ्िे पिले जािकारी पाएको िीस ददि नित्र मन्त्रालयको सशचर्
समि उजरी गिव सक्िेछ।
(2) उपदफा (1) बमोशजमको उजरी परे कोमा मन्त्रालयको सशचर्ले पैँ िीस ददिनित्र
आर्श्यक निणवय गि व पिेछ र त्यस्िो निणवयको लानग मन्त्रालयलको सशचर्ले आर्श्यक राय प्राप्त
गिव सक्िेछ।
(3) उपदफा (2) बमोशजमको निणवय अशन्िम हिेछ।
पररच्छे द-8
वर्वर्ध

23.

अनधकार प्रत्यायोजिाः यस ऐि बमोशजम सडक कायावलयलाई प्राप्त अनधकार मध्ये सबै र्ा किै
अनधकार प्रदे श सरकारले किै अनधकारीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ।

24.

नियम बिाउिे अनधकाराः यस ऐिको उद्देश्य कायावन्र्यि गिव प्रदे श सरकारले नियमार्ली बिाउि
सक्िेछ।

25.

र्चाउाः यो ऐि प्रारम्ि हि िन्दा अशघ यसै ऐि बमोशजम गिप
व िे कायव गरे को िए यसै ऐि बमोशजम
गरे को मानििेछ।

26.

र्ाधा अड्काउ फकाउाः यस ऐिको कायावन्र्यिमा किै र्ाधा अड्काउ परे मा ऐिको व्यर्स्थाको
अनधिमा रही प्रदे श सरकारले त्यस्िो र्ाधा अडकाउ फकाउि सक्िेछ।
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