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सदूुरपश्चिम प्रदेशका लोकमार्ग  निमागण, ममगत  सम्भार तथा विस्तार र व्यिस्थापि र्िे सम्िन्धमा व्यिस्था र्िग 
बिकेो विधेयक २०७५ 

प्रस्ताििााः 

जितालाई सरुश्चित यातायातको सवुिधा तथा आनथगक वित कायम राख्नको लानर् प्रदेशको अनधकार अन्तर्गत 
रिेका िा िस्तान्तरण भई आउिे लोकमार्गिरूको िर्ीकरण र्री नतिीिरूको निमागण, पिुनिगमागण, संभार, 

विस्तार,संरिण, सम्िधगि, स्तरोन्ननत िा सधुार र्िग आिश्यक पिे जग्र्ा प्राप्त र्िग र सडकको उश्चित 
व्यिस्थापि एिं नियमि र्िग िाञ्छिीय भएकोले,  िेपालको संविधािको धारा १९७ बमोश्चजम सदूुरपश्चिम 
प्रदेशको प्रदेश सभालेयो ऐि बिाएको छ । 

पररच्छेद -1 

प्रारश्चम्भकाः 

 

१. संश्चिप्त िाम, विस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “प्रदेश लोकमार्ग ऐि, २०७५”रिेकोछ। 

(२) यो ऐि k|b]ze/ लारू् ििुेछ ।  

(३) यस ऐिको पररच्छेद -४ प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूििा प्रकाश्चशत र्री तोकेको 
नमनतदेश्चि तोकेको ईलाका िा िते्रमा प्रारम्भ ििुेछ र अरू दफािरू तरुुन्त प्रारम्भ ििुेछि ्।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथग िलारे्मा यस ऐिमा,–  

(क)“k|b]z nf]sdfu{” भन्नाले कसैको निजी भोर्िलिमा िरिेको दईु िा दईु भन्दा बढी श्चजल्ला 
जोड्ि ेिा प्रदेशको पूिग पश्चिम िा उत्तर दिीण फैनलएका िा रणिैनतक सडक लाई जोड्ि ेिाल 
रणिैनतक सडक सञ्जालमा िपरेका विर्तका फीडर सडक, प्रदेश सिायक मार्ग र विशेष मित्िका 
सडकिरुलाई सम्झि ु पछग; सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पिे सबै वकनसमका पलु, कज्िे, कलभर्ग, 
साईकल मार्ग, फूर्पाथ र सडक सरुिाका लानर् बिाइएका संरििा िा श्चिन्ि िा संकेत सवित 
सडकमा निनमगत रोड फनिगिर िा सडक बत्ती िा अन्य संरििालाई समेत जिाउँछ।  

(ि) “प्रदेश सिायक मार्ग”  भन्नाले  राविय लोकमार्गबार् स्थािीय तिको केन्र जोड्ि ेसडक िा 
प्रदेश  लोकमार्गबार् स्थािीय तिको केन्र जोड्िे सडक िा प्रदेश  राजधािीबार्  स्थािीय तिको 
केन्र जोड्िे सडक िा श्चजल्ला सदरमकुामबार् स्थािीय तिको केन्र जोड्िे सडक िा दईु िा 
दईुभन्दा बढी स्थािीय तिको केन्र जोड्िे सडक सम्झि ुपछग र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पिे 
सबै वकनसमका पलु, कजिे, कलभर्ग, साईकल मार्ग, फूर्पाथ र सडक सरुिाका लानर् बिाइएका 
संरििा िा श्चिन्ि िा संकेत सवित सडकमा निनमगत रोड फनिगिर िा सडक बत्ती िा अन्य 
संरििालाई समेत जिाउँछ। 
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(र्) “विशेष उद्दशे्यका सडक” भन्नाले प्रदेश सरकारको निणगयबार् तोवकएका मित्िपूणग औद्योनर्क 
केन्र, बजारकेन्र, धानमगक, शैश्चिक ऐनतिानसक, पयगर्कीय, विषेश कृवष उत्पादि तथा अन्य 
विषेश मित्िको िेत्र जोड्िे िा विशेष उद्देश्य पूरा र्िग निमागण र्ररएका सडक सम्झि ुपछग र 

सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पिे सबै वकनसमका पलु, कज्िे, कलभर्ग, साईकल मार्ग, फूर्पाथ र 
सडक सरुिाका लानर् बिाइएका संरििा िा श्चिन्ि िा संकेत सवित सडकमा निनमगत रोड 
फनिगिर िा सडक बत्ती िा अन्य संरििालाई समेत जिाउँछ। 

(घ) “सडकसीमा” भन्नाले प्रदेशको अनधकारिेत्र नभत्र पिे प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा 
विशेष उद्देश्यका सडक र त्यस्तो सडकको केन्र रेिाको  दाया ँ बायाँ दफा ३ बमोश्चजम 
तोवकएको जग्र्ाको िते्र सम्झि ुपछग।  

(ङ) “जग्र्ा” भन्नाले जिुसकैु जग्र्ा सम्झि ुपछग र सो शब्दले त्यस्तो जग्र्ामा रिेको र्िरा, घर, 

मिल, पिागल, रुि, इत्यादद र सो संर् स्थायी रूपले जोनडएको संरििा समेतलाई जिाँउछ । 

(ि) “स्थािीय अनधकारी” भन्नाले प्रदेश सरकारले तोकेको अनधकारी सम्झि ुपछग। 

(छ) "प्रदेश" भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेश  सम्झिपुछग । 

(ज) “मन्त्रालय” भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौनतक पूिागधार विकास मन्त्रालय सम्झि ु

पछग। 

(झ) “निदेशिालय” भन्नाले मन्रालय अन्तरगतको यातायात पूर्ााधार ननरे्दशनालय सम्झनपुर्ा । 

(ञ) "पूिागधार विकास कायागलय" भन्नाले मन्त्रालय, निदेशिालय अन्तर्गतको पूिागधार विकास 
कायागलय सम्झिपुछग । 

(र्) तोवकएको िा तोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐि अन्तर्गत बिेको नियममा तोवकएको िा 
तोवकए बमोश्चजम सम्झि ुपछग ।  

(ठ) “प्रकोप” भन्नाले प्रचललत काननूमा पररभाषित गरे अनसुारको प्राकृनतक र्ा मानर् लसर्जात 
 प्रकोप सम्झनपुर्ा । 

 

पररच्छेद-२ 

प्रदेश लोकमार्गको िर्ीकरण, सडक सीमा र जग्र्ा प्रानप्ताः 

३.प्रदेश लोकमार्गको िर्ीकरण तथा सडक सीमााः (१)  प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूििा प्रकाश्चशत 
र्री प्रदेशको अनधकार नभत्र पिे सबै सडकिरुको देिाय बमोश्चजम िर्ीकरण र्री त्यस्तो सडकको 
केन्ररेिा देश्चि दायाँ बायाँ दबैु नतर उपदफा (२) बमोश्चजमको सडक सीमा तोक्िे छ । 

 (क) प्रदेश लोकमार्ग 

 (ि) प्रदेश सिायक मार्ग 

 (र्) विशेष उद्देश्यका सडक 
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(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोश्चजमको सडकको केन्र रेिा देश्चि दाया ँबाया ँदिैुनतर तराईको 
 िकमा एकतीस नमर्रमा िबढाई, पिाड र नभत्री मदेशको िकमा छब्बीस नमर्रिबढाई र िण्ड (ि) 
 बमोश्चजमको सडकको केन्र रेिा देश्चि दाया ँबायाँ दिैुनतर तराईको िकमा छब्बीस नमर्रमा िबढाई, 
 पिाड र नभत्री मदेशको िकमा एक्काइस नमर्र िबढाई सडक सीमा तोक्िेछ । 

(३) उपदफा(१) को िण्ड (क) र (ि) बमोश्चजम बािेकका अन्य सडकिरुको सीमा प्रदेश सरकारले प्रदेश 
 राजपत्रमा सूििा प्रकाश्चशत र्री तोक्ि सक्िेछ । 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजमका एकै वकनसमको सडकको सम्पूणग लम्बाईमा पनि भौर्ोनलक श्चस्थनत 
 (र्ोपोग्राफी) र बस्तीको कारण िेर् कम र्िग िा पलु तथा पलुको िरपर िदीको तर्िन्ध सरुिाको 
 लानर् िार वकल्ला िोली आधार र कारण समेत उल्लेि र्री आिश्यक सडक सीमा तोक्ि 
 सक्िेछ ।  

४. तोवकएको फासला नभत्र भिि, संरििा आदद बिाउि निषधे र्ररिाेः(१) दफा ३ बमोश्चजमका सडकका 
तोवकएका सडकसीमाबार् र सडकसीमा ितोवकएका अन्य सडकको िकमा उक्त सडकको वकिाराबार् 
६/६ नमर्रमा िबढ्िे र्री प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूििा प्रकाश्चशत र्री तोकेको सीमा नभत्र 
पिागल बािेक अन्य कुिै वकनसमको स्थायी बिौर् (स्रक्िर) िा भिि कसैले निमागण र्िग िपाउिे र्री 
निषेध र्ररिेछ । 

तर िर्र विकास सम्बन्धी योजिा लारू् भएको िते्रमा तत्सम्बन्धी प्रिनलत िेपाल कािूिमा 
व्यिस्था भए बमोश्चजम ििुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सडक सीमा तोकेको सम्बन्धमा आिश्यकता अिसुार सञ्चार माध्यमबार् समेत 
सूििा जारी र्िग सवकि ेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम निषेध र्ररएको फासला नभत्र कसैले कुि ैवकनसमको स्थायी िा अस्थायी बिौर् 
िा भिि निमागण र्रेमा त्यस्तो संरििा िा भिि मन्त्रालय िा निदेशिालय िा कायागलयको आदेशले 
तत्काल भत्काउि सवकिेछ ।मन्त्रालय िा निदेशिालय िा कायागलयले त्यस्तो संरििा िा भिि 
भत्काउँदा लारे्को ििगसमेत सम्बश्चन्धत व्यश्चक्तबार् तोवकए बमोश्चजम भराउि सक्िेछ । 

५. लोकमार्ग र सडक सीमाको निनमत्त जग्र्ा प्राप्त र्िग सवकिाेः प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा 
विशेष उद्देश्यको सडक निमागण, पिुनिगमागण, विस्तार, सधुार, स्तरोन्ननत, ममगत संभार र्िग िा सडक सीमाको 
निनमत्त आिश्यक जग्र्ा प्राप्त र्िुग परेमा प्रदेश सरकारले जग्र्ा प्रानप्त सम्बन्धी प्रिनलत काििुबमोश्चजम 
जग्र्ा प्राप्त र्िग सक्िेछ ।  
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पररच्छेद-३ 

प्रदेश लोकमार्गको रेिदेि, संभार र अन्य व्यिस्थााः 

६.सडक निमागण, विस्तार िा सधुार र्दाग िा प्रकोप ब्यिस्थापि र्दाग आिश्यकजग्र्ा अस्थायी रूपमा अनधग्रिण 
र्िग सवकिाेः (१) कुिै प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकको निमागण, 

ममगत, विस्तार िा सधुार र्िे काम िा कुिै वकनसमको प्रकोप ब्यिस्थापिको काम पूरा िभए सम्म 
देिायको कामको लानर् मन्त्रालय िा निदेशिालयले कुिै जग्र्ा अस्थायी रूपले अनधग्रिण र्िग 
सक्िेछाः–  

(क) त्यस्तो सडकको निमागण, ममगत, विस्तार िा सधुार र्िग िा प्रकोप व्यिस्थापिका कामिरु र्िग 
आिश्यक निमागणका सर-सामाि उपकरण राख्न िा त्यस्तो निमागण विस्तार िा सधुार सम्बन्धी 
कायगको रेिदेि िा नियन्त्रण र्िे,व्यश्चक्तिरू बस्िे घर, करे्रो बिाउि,  

(ि) त्यस्तो सडकको निमागण, ममगत, विस्तार िा सधुार र्िे कायग िा प्रकोप व्यिस्थापिका कामको 
सम्पि िभएसम्म त्यस्तो सडकबार् ििु ेआिार्मि िालू राख्न िा निमागण पूरा िभएसम्म सो 
सम्बन्धी सरसामाि िा उपकरण ओसार पसार र्िग आिश्यक पिे अस्थायी वकनसमको छुटै्ट 
सडक बिाउि ।  

(२) उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चित कामको लानर् विशेष पररश्चस्थनत परेमा बािेक देिायको घर जग्र्ा 
अनधग्रिण र्िग िुँदैिाः- 

(क) कुिै व्यश्चक्तले आफिो िा सस्थािको निनमत्त प्रयोर् र्री रािेको घर िा र्िरा  

(ि) देिस्थल, स्कूल, अस्पताल, धमगशाला िा अिाथालयको निनमत्त प्रयोर् भई रिेको जग्र्ा ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम अनधग्रिण र्रेको जग्र्ा जिु कायगको निनमत्त अनधग्रिण र्ररएको िो, सो 
कायग सम्पन्न भएपनछ त्यस्तो जग्र्ा सम्बश्चन्धत जग्र्ािाला िा निजको िकिालालाई वफताग र्रर 
ददि ुपिेछ ।  

7.अनधग्रिण र्ररि ेजग्र्ाको िनतपूनतग र त्यसको निधागरणाः (१) देिायको अिस्थामा बािेक दफा ६ बमोश्चजम 
आिश्यक जग्र्ा अनधग्रिण र्दाग कुिै िनतपूनतग ददइिे छैिाः- 

(क) कुिै घर, र्िरा िा संरििा सवित कुिै जग्र्ा अनधग्रिण र्रेकोमा त्यस्तो घर, र्िरा िा संरििा 
को धिीले सो घर,  र्िरा िा संरििा उपभोर् र्िग िपाए बापतको िनत,  

(ि) बालीिाली लर्ाउिे समय िाघ्िे र्री कुि ैजग्र्ा अनधग्रिण र्ररएमा त्यस्तो बालीिाली लर्ाउि 
िपाए बापत सम्बश्चन्धत जग्र्ािालाले व्यिोिग परेको िोक्सािी,  

(र्) अनधग्रिण र्ररएको जग्र्ामा कुि ै अस्थायी सडक बिाएको िा निमागणका सरसामाि रािेको 
फलस्िरूप सो जग्र्ालाई अनधग्रिण र्दागको श्चस्थनतमा ल्याउि त्यस्तो जग्र्ा वफताग पाउि ेव्यश्चक्तले 
व्यिोिग पिे जनत रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको िनतपूनतगको रकमको निधागरण देिाय बमोश्चजम र्ररिेछाः- 
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(क) निदेशिालय िा कायागलय र सम्बश्चन्धत जग्र्ाधिीको बीि यस ऐि िा प्रिनलत कािूिको अनधिमा 
रिी सम्झौता भएमा सोिी बमोश्चजम,  

(ि) िण्ड (क) बमोश्चजम सम्झौता ििु िसकेमा देिाय बमोश्चजमका मध्यस्थताद्वारा िनतपनुतग रकम 
 निधागरण र्ररिेछ । 

(१) सम्िश्चन्धत िेत्रको प्रदेश सभा सदस्य - संयोजक, 

(२) सम्बश्चन्धत स्थािीय तिको अध्यि िा प्रमिु- सदस्य 

(३) प्रमिु श्चजल्ला अनधकारी - सदस्य 

(४) संबश्चन्धत स्थािीय तिको प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत - सदस्य  

(५) भौनतक पूिागधार विकास निदेशिालय िा कायागलयको बररष्ठ इश्चन्जनियर - सदस्य सश्चिि 

 

8. सडकको दाया ँ बाया ँ रुि लर्ाउि े र त्यसको रेिदेिाः(१) सम्िश्चन्धत पूिागधार विकास कायागलयले 
आिश्यकता अिसुार प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकको दायाँ िाया ँ
रुि लर्ाउि ुपिेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोश्चजम लर्ाएका रुििरूको रेिदेि र संरिण र्िे कतगव्य सम्बश्चन्धत 
 स्थािीय तिको ििुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम लर्ाइएको रुिको काँर्छाँर् र्िे िा त्यस्तो रुिले आिार्मिमा बाधा 
 पयुागएमा त्यसलाई िर्ाउिे श्चजम्मेिारी सम्िश्चन्धत पूिागधार विकास कायागलयको ििुेछ ।  

(४) उपदफा (१), (२), र (३) मा जिुसकैु कुरा लेश्चिएको भएतापनि मन्त्रालय िा निदेशिालयले 
 सो उपदफािरूमा उश्चल्लश्चित कायगिरू दोिोरोपिा िििु ेर्री तोवकएबमोश्चजम अन्य कुि ैव्यश्चक्त 
 िा संस्थाद्वारा र्राउि सक्िेछ ।  

9.िजिको िद निधागरण र्िग सक्ि:े प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूििा प्रकाश्चशत र्री प्रदेश सरकार 
अन्तरर्त रिेको कुिै प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकले ििि र्िग 
सक्िे िजिको िद तोकी त्यस्तो प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकमा 
त्यसरी तोवकएको िद भन्दा बढी िजिको सिारी िलाउि िपाउि ेर्री निषेध र्ररिेछ ।  

10.आसपासको जग्र्ाबार् मार्ो, ढुङ्गा िा बालिुा नलि सवकिाेः (१) प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग 
िा विशेष उद्दशे्यको सडकको निमागण, ममगत िा सम्भार िा प्रकोप व्यिस्थापिका कामको सम्बन्धमा 
कुिै आसपासको जग्र्ाबार् मार्ो, ढुङ्गा िा बालिुा नलि आिश्यक परेमा मन्त्रालय िा निदेशिालयको 
आदेशािसुार आिश्यक पररमाणमा मार्ो, ढुङ्गा िा बालिुा नलि सवकिेछ । त्यस्तोजग्र्ा व्यश्चक्त विशेषको 
भए सोजग्र्ाबार् मार्ो, ढुङ्गा िा बालिुा नलंदा त्यसमा रिेको कुि ैबाली रुि विरुिा िा कुिै संरििा िा 
िस्तकुो िोक्सािी भएमा िनतपूनतग ददि ुपिेछ । त्यस्तो जग्र्ाबार् मार्ो ढुङ्गा िा बालिुा नलंदा िाल्र्ो 
पिग र्एमा त्यस्तो िाल्र्ो सम्याउि व्यिोिुग पिे जनत रकम िनतपूनतग ददि ुपिेछ ।  
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(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापनि कुि ैघरको निकर् आसपासको जग्र्ाबार् 
मार्ो, ढुङ्गा िा बालिुा नलि ुपरेमा भिे सम्बश्चन्धत घरधिीको स्िीकृनत प्राप्त िर्री त्यस्तो जग्र्ाबार् 
मार्ो, ढुङ्गा िा बालिुा नलि िुँदैि ।  

१1. लोकमार्गको आिार्मिमा बाधा पयु्राउि े संरििा िा माल िस्त ुिर्ाउि े संरििा भत्काउि ेअनधकाराः 
(१) कसैले प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकमा कुिै माल िस्त ु
छोडेको, रािेको िा फालेको िा संरििा बिाएको कारणबार् त्यस्तो सडकको आिार्मिलाई कुि ै
वकनसमले बाधा पयु्राएको भए त्यस्तो माल िस्त ुिर्ाउिको निनमत्त मिुानसि मावफकको अिनध तोकी 
सरोकारिाला व्यश्चक्तको िाउँमा मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले आदेश जारी र्िग सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम जारी भएको आदेशको अिनधनभत्र ििर्ाएको िा धिी पत्ता िलारे्को 
माल िस्तलुाई मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले सडकको छेउ लर्ाई राख्न िा स्थािीय 
प्रनतनिनध िा ब्यश्चक्तिरुको रोििरमा मिुलुका र्री आफ्िा कब्जामा राख्न ेर्री अन्यत्र लैजाि 
सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापनि प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग 
िा विशेष उद्देश्यको सडकमाबिाइएको संरििा िा छानडएको, राश्चिएको िा फानलएको कुि ै
माल िस्तलेु त्यस्तो सडकको सम्पूणग आिार्मिलाई अिरोध पयु्राएमा त्यस्तो माल िस्तलुाई 
तरुुन्त सडकबार् िर्ाउिे अनधकार मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयलाई ििुेछ ।  

(४) उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चित माल िस्त ुबािेक प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा 
विशेष उद्देश्यको सडकको दायाँ बायाँ रिेको कुिै घर िा पिागलमा सडकपवट्ट निस्किे र्री 
राश्चिएको, जनडएको िा बिाइएको कुिै माल िस्त ुिा ढोका िा रुिको िाँर्ा िा लिरा िा 
तारले त्यस्तो सडकमा ििुे आिार्मिमा अिरोध ििु र्एकोछ भन्न े ठिराएमा त्यस्तो 
अिरोधलाई िर्ाउि िा अिरोध िििुे र्री नमलाई राख्न सरोकारिाला व्यश्चक्तको िाउँमा 
मिुानसब मावफकको म्याद तोकी मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले आदेश जारी र्िग 
सक्िेछ र त्यस्तो आदेशमा सोसंरििा िा माल िस्त ु िा ढोकालाई राख्न,े बिाउि े िा जड्ि े
ढाँिा र रुि िा लिरालाई काँर् छाँर् र्री कायम र्िुग पिे मापदण्ड समेत तोक्ि सक्िेछ । 

तर, यो ऐि लारू् ििुअुश्चघ बिेको िा रिेको कुिै संरििा िा माल िस्त ु िा ढोकालाई 
िर्ाउि पिे भएमा त्यस बापतको िनतपूनतग ददई र केिी फेर बदलसम्म र्िुग पिे भएमा 
त्यस बापत लाग्िे ििग सम्बश्चन्धत पूिागधार विकास कायागलयले व्यिोिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम जारी भएको आदेशमा तोवकएको म्यादनभत्र त्यस्तो आदेशमा 
लेश्चिएको काम कुरा र्िग िसक्िे भई म्याद बढाउि िाििे व्यश्चक्तले कारण समेत 
िोली मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयमा नििदेि ददि सक्िेछ र त्यस 
अिस्थामा मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले एक पर्क सम्म आिश्यक 
अिुसार मुिा नसि मावफकको म्याद बढाईददि सक्िेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोश्चजम तोवकएको म्याद िा उपदफा (५) बमोश्चजम म्याद बढाइएकोमा त्यस्तो 
म्यादनभत्र पनि आदेशमा लेश्चिएको काम कारिािी िर्रेमा मन्त्रालय, निदेशिालय िा 
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कायागलयले आफिो कमगिारी िा अन्य कुिै व्यश्चक्त िर्ाई त्यस्तो आदेशमा उश्चल्लश्चित काम 
कारिािी र्राउि सक्िेछ । त्यस्तोमा सम्बश्चन्धत व्यश्चक्तले उपदफा (४) को प्रनतबन्धात्मक 
िाक्याँश बमोश्चजम िनतपूनतग िा ििग दािी र्िग पाउिे छैि । 

१2.स्िीकृनत िनलई लोकमार्ग िा सडक सीमामा कुि ैवकनसमको काम र्िग िििुाेः (१) मन्त्रालय, निदेशिालय 
िा कायागलयको स्िीकृनत प्राप्त िर्री कसैले प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष 
उद्देश्यका सडकसँर् जोनडिे र्री प्रिेश मार्ग बिाउि, प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष 
उद्देश्यका सडकसीमानभत्र िाडल िा कुलो िन्न िा भत्काउि, वकला, लट्ठा, तर्ारो आदद र्ाड्ि िा िाल्ि 
िा घर र्िरो िा छाप्रो बिाउि िा प्रबेश द्वार निमागण र्िग िा प्रदेश लोकमार्गिा प्रदेश सिायक मार्ग 
िा विशेष उद्देश्यका सडक सीमानभत्रको जग्र्ा आिादी र्िग िा कुिै वकनसमको पसल थाप्ि िा यस्तै 
अन्य कुिै कायग र्िग पाइि ेछैि ।   

(२) कसैले मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयको स्िीकृनत प्राप्त िर्री उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चित कुि ै
कायग र्रेमा मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले त्यस्तो व्यश्चक्त िा संस्था उपर यस ऐिको अन्य 
दफा बमोश्चजम कुि ैकारिािी र्िुगपिे भए सो समेत र्री स्िीकृनत िनलई बिाएको प्रिेश मार्ग बन्द 
र्िग, ििेको िाडल िा कुलो पिुग िा र्ाडेको िा उभ्याएको वकला लट्ठा तर्ारो आदद उिेल्ि िा 
िर्ाउि िा बिाएका घर र्िरो िा छाप्रो िा प्रिेश द्वार भत्काउि िा आिादी र्रेको जग्र्ा बझ्याउि 
िा थाप्िे र्रेको पसल िर्ाउि मिुानसब मावफकको म्याद तोकी त्यस्तो व्यश्चक्त िा संस्थाको िाउँमा 
आदेश जारी र्िग सक्िेछ ।  

(३) सम्बश्चन्धत व्यश्चक्त िा संस्थाले उपदफा (२) बमोश्चजम जारी भएको आदेश पालि िर्रेमा त्यस्तो व्यश्चक्त 
िा संस्थाले बिाएको प्रिेश मार्ग बन्द र्िग िा ििेको िाडल िा कुलो पिुग िा र्ाडेको िा उभ्याएको 
वकला, लट्ठा, तर्ारो आदद उिेल्ि िा िर्ाउि िा बिाएको घर, र्िरो िा छाप्रो िा प्रिेश द्वार भत्काउि 
िा आिादी र्रेको जग्र्ा बझ्याउि सक्िेछ र सो बापत लारे्को ििगको रकम सम्बश्चन्धत व्यश्चक्त िा 
संस्थाबार् मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलय ले असलु उपर र्री नलि सक्िेछ ।  

(४) मन्त्रालय िा यातायात पूिागधार निदेशिालयले उपदफा (१) बमोश्चजमका कृयाकलाप भए िभएको 
सम्बन्धमा प्रत्येक िषग अिरु्मि निररिण र्री उपदफा (३) बामोश्चजमको कायग प्रत्येक आनथगक  
िषगनभत्र र्िुगपिेछ। 

13. धरौर्ी दाश्चिला र्राउि ेिा दस्तरु नलि ेअनधकाराः (१) कसैलाई कुि ैकामको निनमत्त प्रदेश लोकमार्ग 
िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकिा प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा 
विशेष उद्देश्यका सडकसीमा िन्न ुिा भत्काउि ुपरेमा मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयको स्िीकृनत 
नलि ु पिेछ र त्यसरी स्िीकृनतको लानर् माँर् र्रेमा मन्त्रालय िा निदेशिालयले आिश्यक जाँिबझु 
र्री त्यसरी िनििे िा भत्काउिे प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकिा 
प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकसीमालाई ममगत र्री पूिागिरुूपमा 
कायम र्िग लाग्िे ििगको रकम धरौर्ी नलई स्िीकृनत प्रदाि र्िग सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकिा प्रदेश 
लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकसीमा िन्न ेस्िीकृनत ददंदा त्यसरी प्रदेश 
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लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकिा प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक 
मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकसीमा िन्दा अपिाउि ुपिे तरीका िा जिु कामको लानर् िनिएको िो 
सो समाप्त िभएसम्म पालि र्िुग पिे अन्य शतगिरू मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले तोक्ि 
सक्िेछ र त्यस्तो शतगिरू पालि र्िेछु भिी स्िीकृनतको माँर् र्िे व्यश्चक्त िा संस्थाबार् कबनुलयत 
र्राउि ुआिश्यक देिेमा मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले सो समेत र्राई नलि सक्िेछ ।  

14. मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले ििग भराउि सक्िाेः (१) दफा ११को उपदफा (४) 
प्रनतबन्धात्मक ब्यिस्था बािेक र दफा १२ को उपदफा (१) बमोश्चजम प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश 
सिायक मार्ग िा विशेष उद्दशे्यका सडकमा छाडेको िा रािेको माल पन्छाउँदा िा दफा ११ को 
उपदफा (६) बमोश्चजम कुिै काम कारिािी र्दाग मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले र्रेको ििगको 
रकम सरोकारिाला व्यश्चक्त िा संस्थाबार् भराई नलि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम भराई नलि ु पिे रकम बझुाउि मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले 
सरोकारिाला व्यश्चक्त िा संस्थाको िाउँमा पैंतीस ददिको म्याद तोकी म्याद जारी र्िेछ र सो 
म्यादनभत्र उक्त रकम पनि िबझुाएमा िा थप म्यादको लानर् माँर् पनि िर्रेमा तोवकए बमोश्चजम 
सरकारी बाँकी सरि असलु उपर र्िे तफग  कारिािी िलाउि ुपिेछ ।  

(३) प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकको आिार्मिमा बाधा पयु्राउिे र्री 
छोडेको िा रािेको कुि ैमाल िस्तलुाई िा भत्काउिपुिे संरििा भत्काई मन्त्रालय, निदेशिालय िा 
कायागलयले आफिो नियन्त्रणमा नलएको भए त्यस्तो माल िस्त ु पन्छाउँदा िा अन्यत्र लैजादँा सो 
मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले व्यिोिुग परेको ििग उपर ििनु्जेल त्यस्तो माललाई रोक्का र्री 
राख्न सक्िेछ र एक िषगसम्म पनि त्यस्तो ििग उपर ििु िआएमा िा त्यस्तो माल िस्तकुो मानलक 
पत्ता िलारे्मा सो माल िस्त ुप्रदेश सरकारको ििुेछ। 

पररच्छेद–४ 

ममगत सम्भार सेिा शलु्क 

१५. ममगत सम्भार सेिा शलु्क असूल उपर र्िग सक्ि:े प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष 
उद्देश्यका सडकममगत सम्भार सेिा शलु्क असूल उपर र्िग निमागण भएको प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश 
सिायक मार्ग िा विशेष उद्दशे्यका सडकमा संिालि ििुे यातायातका साधिमा तोवकिे ममगत सेिा 
शलु्कको दर र शलु्क संकलि र्िे कायगविनध प्रदेश सरकार आनथगक ऐिले तोके बमोश्चजम ििुेछ । 

1६.ममगत सम्भार सेिा शलु्कबझुाउि ेअिनध र कायागलयाः (१) यस ऐि बमाश्चजम बझुाउि ुपिेममगत सम्भार 
सेिा शलु्क तोवकए बमोश्चजम तोवकएको कायागलय र अिनधमा बझुाउि ु पिेछ।  
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पररच्छेद–५ 

विविध 

१७. िनतपूनतग निधागरण र्िे अनधकारी र त्यस उपरको उजरूीाः (१) दफा ११ को उपदफा (४) को 
प्रनतिन्धात्मक ब्यिस्था बमोश्चजम ददइिे िनतपूनतगको रकम मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले 
सम्िश्चन्धत स्थािीय तिको िडा अध्यिको उपश्चस्थनतमा निधागरण र्रे बमोश्चजम ििुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम निधागरण भएको िनतपूनतगमा श्चित्त िबझु्िे व्यश्चक्तले त्यस्तो िनतपूनतग पाउिे सूििा 
प्राप्त र्रेको पैंतीस ददिनभत्र मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषदको कायागलय समि उजूर र्िग सक्िेछ ।  

१८. उजरु परेको कारणले जग्र्ा अस्थाई रूपमा अनधग्रिण र्िग बाधा िपिेाः (१) दफा १७ को उपदफा 
(२) बमोश्चजम िनतपूनतगको सम्बन्धमा उजरुी परेको कारणले मात्र यस ऐि बमोश्चजम कुिै कामको 
लानर् अस्थाई रूपमा जग्र्ा अनधग्रिण र्िगमा बाधा पिे छैि ।  

१९. सरकारी निकायले सडक िन्न ुपरेमा स्िीकृनत नलि ुपिेाः जिुसकैु ब्यश्चक्त िा सरकारी कायागलय िा संस्था 
िा निकायले कुि ैकामको लानर् प्रदेश अनधकार अन्तरर्तको प्रदेश लोकमार्गिा प्रदेश सिायक मार्ग 
िा विशेष उद्देश्यका सडक िा प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकसीमा 
िन्नु पदाग मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयको पूिग स्िीकृनत नलिपुिेछ र त्यसरी प्रदेश लोकमार्ग िा 
प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडकिा प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष 
उद्देश्यका सडकसीमा िन्न े सम्बन्धमा मन्त्रालय, निदेशिालय िा कायागलयले कुिै तरीका िा शतग 
तोकेको भए सो समेत पालि र्िुग पिेछ । 

2०.दण्ड सजायाःदफा 6 बमोश्चजम अस्थाई रुपमा जग्र्ा अनधग्रिण र्दाग िा दफा ११ बमोश्चजमको कायग 
र्दाग िा यस ऐि बमोश्चजमको कुिै सूििा र्ाँस र्दाग बाधा विरोध िा िलुिजु्जत र्रेमा पाँि िजारदेश्चि 
पिास िजार रुपैयाँसम्म जररिािा ििुेछ।  

(२) कसैले दफा 8 बमोश्चजम लर्ाएको रुि उिेलेमा िा कारे्मा िा दफा 9 विपरीत बढी िजिको सिारी 
िलाएमा िा दफा १0 बमोश्चजम मार्ो, ढुङ्गा, बालिुा नलंदा बाधा विरोध र्रेमा िा दफा १1 को 
िश्चिगलाप कुि ैकाम र्रेमा दश िजार देश्चि पिास िजार रुपैयाँसम्म जररिािा ििुेछ ।  

(३) कसैले दफा १2 को उपदफा (१) को बश्चिगलाप ििुेर्री कुि ैकाम र्रेमा िा सोिी दफाको उपदफा 
(३) बमोश्चजम मन्त्रालय, निदेशिालय िा पूिागधार विकास कायागलयले कुिै काम कारिाई र्दाग कसैले 
िाधा विरोध र्रेमा दश िजार देश्चि पिाँस िजार रुपैयाँसम्म जररिािा ििुेछ ।  

2१.मदु्दाको तिवककात र दायरीाः यस ऐि बमोश्चजम सजाय ििुे कसरु सम्बन्धमा मदु्दाको अिसुन्धाि, 
तिवककात तथा मदु्दा दायरी सम्बन्धी कायग प्रिनलत संघीय कािूि बमोश्चजम ििुेछ । 

2२. कारिािी र्िे अनधकार र त्यस उपरको पिुरािेदिाः (१) दफा 6 को प्रयोजिको लानर् जग्र्ा 
अनधग्रिण र्दाग बाधा विरोध र्रेको, दफा 8 बमोश्चजम लर्ाएको रुि कारे्को िा उिेलेको, दफा १० 
बमोश्चजम मार्ो, ढुङ्गा िा बालिुा नलंदा बाधा विरोध र्रेको, दफा १1 बमोश्चजम ब्यिस्थाको बश्चिगलाप 
र्री सािगजश्चजक सडकको आिार्मिमा बाधा पयुागउिे र्री कुि ैमाल िस्त ुरािेको, फालेको जडेको, 
बिाएको, झणु्डाएको र दफा १2 को बश्चिगलाप प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष 
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उद्देश्यका सडक िा प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडक सीमा नभत्र 
कुिै काम र्रेको कसरुको सम्बन्धमा कारिाई र्री सजाय ददिे अनधकार मन्त्रालय, निदेशिालय िा 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूििा प्रकाश्चशत र्री तोकेको अनधकारीलाई ििुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कारिािी र्दाग मन्त्रालय िा निदेशिालय िा तोकेको अनधकारीले प्रिनलत 
काििु बमोश्चजम अनधकार प्रयोर् र्िग सक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम मन्त्रालय िा निदेशिालय िा तोकेको अनधकारीले सजाय र्िग र्रेको आदेशबार् 
मकाग पिे व्यश्चक्तले पैंतीस ददि नभत्र उच्ि अदालतमा पिुरािेदि ददि सक्िेछ ।  

२३. सियोर् र्िुगपिे:यस ऐि बमोश्चजमको कायग र्दाग मन्त्रालय िा निदेशिालय िा पूिागधार विकास 
कायागलयले सियोर् मार् र्रेमा आन्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्रालय र सम्बश्चन्धत निकायले 
आिश्यक सियोर् र्िुगपिेछ। 

२४. सडक र सडक सीमा नभत्र फोिरमैला र्िग िििु:े(१) कुिै पनि ब्यश्चक्त संस्था िा निकायले प्रदेश 
लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडक िा प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक 
मार्ग िा विशेष उद्देश्यका सडक सीमा नभत्र ठोस, तरल िा ग्यास िा अन्य कुिै वकनसमको फोिरमैला 
र्िग पाइि ेछैि । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको फोिरमैला र्िे ब्यश्चक्त, संस्था िा निकाय प्रिनलत कािूि बमोश्चजम सजायको 
भानर्दार ििुेछ । 

२५. समन्िय र्िुगपिे: प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यका 
सडकिरुको नडजाइि िा निमागण र्दाग िािपेािी, ढल निकास, विद्यतु, रे्नलफोि नसँिाइ कुलो आददका 
सम्बश्चन्धत निकायिरुसंर् आिश्यक समन्िय र्िुग पिेछ । 

2६. अनधकार प्रत्यायोजिाः यस ऐिबमोश्चजम मन्त्रालय िा निदेशिालयलाई प्राप्त अनधकारमध्ये सबै िा कुि ै
अनधकार प्रदेश सरकारले कुिै अनधकारी िा कायागलयलाई प्रत्यायोजि र्िग सक्िेछ ।  

2७. नियम बिाउि ेअनधकाराः(१)यस ऐिको कायागन्ियि र्िग प्रदेश सरकारले नियमािली बिाउि सक्िेछ।  

(२) उपदफा (१) ले ददएको अनधकारको सिगसामान्यतामा कुिै प्रनतकुल प्रभाि िपिे र्री सो 
नियमिलीमा देिायका कुराको व्यिस्था र्ररिेछाः–  

(क) बालीिाली रुिपात तथा अन्य िीज िस्तकुो िोक्सािी बापत िनतपूनतग निधागरण र्िे आधार,  

(ि) प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकपवट्ट िुल्िे िा निस्कि ेर्री 
 कुिै कुराको निमागण र्दाग िा राख्दा पालि र्िुग पिे शतगिरू,  

(र्)  प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकको दाँया बायाँ कुि ैढोका 
 िा बार्ो बिाउँदा पालि र्िुग पिे शतग,  

(घ) सडक सीमा िा त्यसरी वकिारामा बिाइिे िा िडा र्ररिे कुि ै वकनसमका घर, पिागल, ढल, 

 बार्ो, िम्बा, लट्ठा, प्रिेश द्वार आदद बिाउँदा िा िडा र्दाग पालि र्िुग पिे कुरािरू,  
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(ङ) प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडक िा प्रदेश लोकमार्ग िा 
 प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडक सीमाको मानथ िा वकिारामा राश्चििे तार िा 
 अन्य यस्तै िीज िस्तकुो उिाइँ र राख्न ेतरीका तोक्िे,                                                

(ि) प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकमा िा प्रदेश लोकमार्ग िा 
 प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको सडकसीमाबार् जािे र्री कुि ै ढल बिाउँदा िा 
 पाइप िा तार विछाउँदा िा विजलुी िा रे्नलफोिको िम्बा सवित लाइि जडाि र्दाग अपिाउि ु
 पिे कायगविनध । 

(छ) आिार्मिमा बाधा ििुे वकनसमले प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्देश्यको 
 सडकमा कुिै कायग र्िे व्यश्चक्तको कतगव्य र निजले र्िुग पिे अन्य शतग, 

(ज) प्रदेश लोकमार्ग िा प्रदेश सिायक मार्ग िा विशेष उद्दशे्यको सडकको दाया ँबाया ँ र सडक 
 सीमा नभत्रको िेत्रमा रुि विरुिा लर्ाउिे मापदण्ड एिं कायगविनध,  

 

प्रदेश सभाको सम्बत ्२०७५ िैत्र २८ र्ते विविबारका ददि बसेको बैठकले िेपालको संविधािको 
धारा १९९ बमोश्चजम यो विधेयक पाररत र्रेको िदुा िेपालको संविधािको धारा २०१ को उपधारा 
(1) बमोश्चजम प्रमाश्चणत र्दगछु ।  

 

माििीय अजुगि बिादरु थापा 
सभामिु 

सुर्दरूपर्चचम प्रदेश  

नमनत :- २०७६।०१।११ 

सुर्दरूपर्चचम प्ररे्दश सभाका सभामुखबाट प्रमाणित यो षर्धेयक 
नेपालको संषर्धानको धारा २०१ को उपधारा (2) बमोश्चजम 
प्रमाश्चणत र्दगछु । 

नमनत :-...........................  माििीय मोििराज मल्ल 

  प्रदेश प्रमिु 


