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सार्वजनिक सडक ऐि, २०३१ 

 

लालमोहर र प्रकाशि नमनि 

        २०३१।६।२०।१ 

संशोधि गिे ऐि  

१. सार्वजनिक सडक (पहहलो संशोधि) ऐि, २०३५ २०३५।५।२१ 

२. सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधि) ऐि, २०४६ २०४६।७।११ 

३. न्याय प्रशासि ऐि, २०४८    २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि 

४. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल काििु  

संशोधि गिे ऐि, २०६६    २०६६।१०।७ 

५. केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२  २०७२।११।१३ 

६.   िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल  

 ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५              २०७५।११।१९ 

 

२०३१ सालको ऐि िं. २१ 

............ 

सार्वजनिक सडक निमावण, संभार िथा हर्स्िार गिे सम्बन्धमा 

व्यर्स्था गिव बिकेो ऐि 

प्रस्िार्िााः सर्वसाधारण जििाको सहुर्धा िथा आनथवक हहि कायम राख्नको लानग सबै 
हकनसमको सार्वजनिक सडकहरूको र्गीकरण गरी नििीहरूको निमावण, संभार, हर्स्िार 
र्ा सधुार गिव आर्श्यक पिे जग्गा प्राप्त गिव र त्यसको लानग मिुानसब माहिकको 
मआुब्जा हर्िरण गिव सार्वजनिक सडकबाट लाभान्न्र्ि हिेु सडक छेउका 
जग्गार्ालाहरूबाट हर्कास कर असलु गिे व्यर्स्था समेि गिव र्ाञ्छिीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजानधराज र्ीरेन्र र्ीर हर्क्रम शाहेदर्बाट राहिय पञ्चायिको 
सल्लाह र सम्मनिले यो ऐि बिाईबक्सेको छ । 

                                              
  यो ऐि संर्ि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेन्ि लागू भएको । 

    गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा न्िहकएको । 
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पररच्छेद–१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त िाम, हर्स्िार र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “सार्वजनिक सडक ऐि, 

२०३१” रहेको छ । 

(२) यो ऐि िेपाल ........भर लागू हिेुछ । 

(३) यस ऐिको पररच्छेद –४ िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा 
सूचिा प्रकान्शि गरी िोकेको नमनिदेन्ि िोकेको ईलाका र्ा िेरमा प्रारम्भ 
हिेुछ र अरू दिाहरू िरुुन्ि प्रारम्भ हिेुछि ्। 

 

२. पररभाषााः हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क) “सार्वजनिक सडक” भन्नाले कसैको निजी भोगचलिमा िरहेको 
सडक सम्िि ु पछव र सो शब्दले त्यस्िो सडकमा पिे सबै 
हकनसमका पलु, कज्रे्, कलभटव, साईकल मागव र िूटपाथलाई 
समेि जिाउँछ । 

(ि) “सडक सीमा” भन्नाले सार्वजनिक सडक र त्यस्िो सडकको 
केन्र रेिाको दायाँ बायाँ दिा ३ बमोन्जम िोहकएको जग्गाको 
िेर सम्िि ुपछव । 

(ग) “जग्गा” भन्नाले जिुसकैु जग्गा सम्िि ु पछव र सो शब्दले 
त्यस्िो जग्गामा रहेको टहरा, घर, ईमारि, रुि, इत्यादद र 
सोसंग स्थायी रूपले जोनडएको न्चज र्स्िलुाई समेि   
जिाउँछ । 


 (घ) “स्थािीय अनधकारी” भन्नाले िेपाल सरकारले िोकेको 

अनधकारी सम्िि ु पछव र त्यसरी कुिै अनधकारी ििोकेकोमा 
प्रमिु न्जल्ला अनधकारीलाई जिाउँछ । 

(ङ) “सडक हर्भाग” भन्नाले िेपाल सरकारको सडक हर्भाग सम्िि ु
पछव । 

(च) “िोहकएको” र्ा “िोहकए बमोन्जम” भन्नाले यस ऐि अन्िगवि 
बिेको नियममा िोहकएको र्ा िोहकएबमोन्जम सम्िि ुपछव । 

                                              

    गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा न्िहकएको । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप ।  

  पहहलो संशाधिद्वारा संशोनधि । 
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पररच्छेद–२ 

सार्वजनिक सडकको र्गीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्रानप्त 

३. सार्वजनिक सडकहरूको र्गीकरण िथा नििको सडक सीमााः िेपाल सरकारले 
िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकान्शि गरी सार्वजनिक सडकलाई देहाय बमोन्जम 
र्गीकरण गरी त्यस्िो सडकको केन्र रेिादेन्ि दायाँ बायाँ दरैु्निर एकिीस 
मीटरमा िबढाई सडक सीमा िोक्िेछ । िर एकै हकनसमको सडकको 
सम्पूणव लम्बाईमा पनि भौगोनलक न्स्थनि (टोपोग्रािी) र बस्िीको कारण 
त्यस्िो सडक सीमा कम रे्ग गिव र्ा पलु िथा पलुको र्रपर िदीको 
िटर्न्ध सरुिाको लानग चार हकल्ला समेि िोली आर्श्यक सीमा िोक्ि 
सक्िेछ । 

(क) राजमागव, 

(ि) सहायक मागव, 

(ग) न्जल्ला मागव, र 

(घ) शहरी मागव । 

 

३क. िोहकएको िासलानभर भर्ि आदद बिाउि निषधे गिव सहकिेाः (१) दिा ३ 
बमोन्जम सडकसीमा िोहकएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा ििोहकएकोमा 
सार्वजनिक सडकको हकिाराबाट ६÷६ नमटरमा िबढ्िे गरी िेपाल सरकारले 
िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकान्शि गरी िोकेको िासलानभर पिावल बाहेक 
अन्य कुिै हकनसमको स्थायी बिौट (स्रक्चर) र्ा भर्ि कसैले निमावण गिव 
िपाउिे गरी निषेध गिव सक्िेछ । 

िर िगर हर्कास सम्बन्धी योजिा लागू भएको िेरमा ित्सम्बन्धी 
प्रचनलि िेपाल काििुमा व्यर्स्था भएबमोन्जम हिेुछ । 

(२) उपदिा (१) बमोन्जम निषेध गररएको िासलानभर कसैले कुिै 
हकनसमको स्थायी बिौट र्ा भर्ि निमावण गरेमा त्यस्िो बिौट र्ा भर्ि सडक 
हर्भागको आदेशले भत्काउि सहकिेछ । सडक हर्भागले त्यस्िो बिौट र्ा 
भर्ि भत्काउँदा लागेको िचवसमेि सम्बन्न्धि व्यन्िबाट भराउि सक्िेछ । 

 

                                              
  दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधि ।  

  पहहलो संशोधिद्वारा थप ।  

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप । 
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३ि. सडकको र्गीकरणाः िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी 
सडकलाई देहाय बमोन्जम र्गीकरण गिव सक्िेछाः-  

(क) राहिय लोक मागव, 

(ि) प्रदेश लोक मागव, 

(ग) स्थािीय सडक, 

(घ) ग्रामीण सडक, 

(ङ) शहरी सडक, 

(च) कृहष सडक, र 

(छ) िोहकए बमोन्जमका अन्य सडक । 

 

४. सार्वजनिक सडक र सडक सीमाको निनमत्त जग्गा प्राप्त गिव सहकिेाः 
सार्वजनिक सडकको निमावण, हर्स्िार र्ा सधुार गिव र्ा सडक सीमाको निनमत्त 
कुिै जग्गा प्राप्त गिुव परेमा िेपाल सरकारले जग्गा प्रानप्त सम्बन्धी प्रचनलि 
काििुबमोन्जम जग्गा प्राप्त गिव सक्िेछ । 

 

५. ................ 

६. ............... 

७. ............... 

८. ............... 

९. ................ 

१०. ................ 

११. ................ 

१२. ................ 

१३. ................ 
 

 

 

                                              
     िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्धारा थप ।  

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
   पहहलो संशोधिद्वारा िारेज । 
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पररच्छेद–३ 

सार्वजनिक सडकको रेिदेि, संभार र अन्य व्यर्स्था 

१४. सडक निमावण, हर्स्िार र्ा सधुार गदाव अरू जग्गा अनधग्रहण गिव सहकिेाः (१) 
कुिै सार्वजनिक सडकको निमावण, हर्स्िार र्ा सधुार गिे काम पूरा िभएसम्म 
देहायको कामको लानग सडक हर्भागले कुिै जग्गा अस्थायी रूपले अनधग्रहण 
गिव सक्िेछाः– 

(क) त्यस्िो सडकको निमावण, हर्स्िार र्ा सधुार गिव 
आर्श्यक निमावणका सर–सामाि उपकरण राख्न र्ा 
त्यस्िो निमावण हर्स्िार र्ा सधुार सम्बन्धी कायवको 
रेिदेि र्ा नियन्रण गिे व्यन्िहरू बस्िे घर, कटेरो 
बिाउि, 

(ि) त्यस्िो सडकको निमावण, हर्स्िार र्ा सधुार गिे कायव 
सम्पि िभएसम्म त्यस्िो सडकबाट हिेु आर्ागमि चालू 
राख्न र्ा निमावण पूरा िभएसम्म सो सम्बन्धी सरसामाि 
र्ा उपकरण ओसार पसार गिव आर्श्यक पिे अस्थायी 
हकनसमको छुटै्ट सडक बिाउि । 

(२) उपदिा (१) मा उन्ल्लन्िि कामको लानग हर्शेष न्स्थनि परेमा 
बाहेक देहायको घर जग्गा अनधग्रहण गिव हुँदैिाः– 

(क) कुिै व्यन्िले आििो र्ासस्थािको निनमत्त प्रयोग गरी 
रािेको घर, टहरा र्ा इमारि, 

(ि) देर्स्थल, स्कूल, अस्पिाल, धमवशाला र्ा अिाथालयको 
निनमत्त प्रयोग भई रहेको जग्गा । 

(३) उपदिा (१) बमोन्जम अनधग्रहण गरेको जग्गा जिु कायवको 
निनमत्त अनधग्रहण गररएको हो, सो कायव सम्पन्न भएपनछ त्यस्िो जग्गा 
सम्बन्न्धि जग्गार्ाला र्ा निजको हकर्ालालाई भरसक अनधग्रहण गदाव कै 
अर्स्थामा हििाव गरर ददि ु पिेछ । 

 

१५. अनधग्रहण गररिे जग्गाको िनिपूनिव र त्यसको निधावरणाः (१) देहायको 
अर्स्थामा बाहेक दिा १४ बमोन्जम कुिै जग्गा अनधग्रहण गदाव कुिै 
िनिपूनिव ददइिे छैिाः– 
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(क) कुिै घर, टहरा र्ा इमारि सहहि कुिै जग्गा अनधग्रहण 
गरेकोमा त्यस्िो घर, टहरा र्ा इमारिको धिीले सो 
घर, टहरा र्ा इमारि उपभोग गिव िपाए बापिको िनि, 

(ि) बालीिाली लगाउिे समय िाघ्िे गरी कुिै जग्गा 
अनधग्रहण गररएमा त्यस्िो बालीिाली लगाउि िपाए 
बापि सम्बन्न्धि जग्गार्ालाले व्यहोिव परेको िोक्सािी, 

(ग) अनधग्रहण गररएको जग्गामा कुिै अस्थायी सडक 
बिाएको र्ा निमावणका सरसामाि रािेको िलस्र्रूप 
सो जग्गालाई अनधग्रहण गदावको न्स्थनिमा ल्याउि 
त्यस्िो जग्गा हििाव पाउिे व्यन्िले व्यहोिव पिे जनि 
रकम । 

(२) उपदिा (१) बमोन्जमको िनिपूनिवको रकमको निधावरण देहाय 
बमोन्जम गररिेछाः– 

(क) सडक हर्भाग र सम्बन्न्धि जग्गाधिीको बीच सम्िौिा 
भएमा सोही बमोन्जम, 

(ि) िण्ड (क) बमोन्जम सम्िौिा हिु िसकेमा 
मध्यस्थिाद्वारा निधावरण गररिेछ र त्यसको प्रयोजिको 
लानग निम्िनलन्िि मध्यस्थहरू रहिेछिा्ः– 


 (१) सम्बन्न्धि िगरपानलकाको प्रमिुले िोकेको सो 

िगरपानलकाको सदस्य र्ा सम्बन्न्धि 
गाँउपानलकाको अध्यि,  

(२) प्रमिु न्जल्ला अनधकारी, र 

(३) भनूम प्रशासि कायावलय र्ा माल अड्डाको  
हाहकम । 

 

१६. सडकको दाया ँबाया ँरुि लगाउिे र त्यसको रेिदेिाः (१) सडक हर्भाग, 

सम्बन्न्धि प्रदेश सरकार, गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाले आर्श्यकिा अिसुार 
सार्वजनिक सडकको दायाँ र्ायाँ रुि लगाउि ुपिेछ । 

 

                                              

    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधि ।        


   िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 
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(२) उपदिा (१) बमोन्जम लगाएका रुिहरूको रेिदेि र संरिण 
गिे किवव्य सम्बन्न्धि गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको हिेुछ । 

(३) उपदिा (१) बमोन्जम लगाइएको रुिको काँटछाँट गिे र्ा 
त्यस्िो रुिले आर्ागमिमा बाधा पयुावएमा त्यसलाई हटाउिे न्जम्मेर्ारी 
सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि प्रदेश सरकार, गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाको 
हिेुछ । 

(४) उपदिा (१), (२), र (३) मा जिुसकैु कुरा लेन्िएको 
भएिापनि सडक हर्भागले सो उपदिाहरूमा उन्ल्लन्िि कायवहरू 
िोहकएबमोन्जम अन्य कुिै व्यन्ि र्ा संस्थाद्वारा गराउि सक्िेछ । 

 

१६क.र्जिको हद निधावरण गरिे्ाः िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा 
प्रकान्शि गरी कुिै सार्वजनिक सडकले र्हि गिव सक्िे र्जिको हद िोकी 
त्यस्िो सार्वजनिक सडकमा त्यसरी िोहकएको हद भन्दा बढी र्जिको सर्ारी 
चलाउि िपाउिे गरी निषेध गिव सक्िेछ । 

 

१७.  आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलि सहकिेाः (१) सार्वजनिक 
सडकको निमावण, ममवि र्ा सम्भारको सम्बन्धमा कुिै आसपासको जग्गाबाट 
माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलि आर्श्यक परेमा सडक हर्भागको आदेशािसुार 
आर्श्यक पररमाणमा माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलि सहकिेछ । त्यस्िो 
जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलंदा त्यसमा रहेको कुिै बाली रुि हर्रुर्ा 
र्ा अन्य कुिै चीज र्स्िकुो िोक्सािी भएमा िनिपूनिव ददि ुपिेछ । त्यस्िो 
जग्गाबाट माटो ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलंदा िाल्टो पिव गएमा त्यस्िो िाल्टो 
सम्याउि व्यहोिुव पिे जनि रकम िनिपूनिव ददि ुपिेछ । 

(२) उपदिा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्िएको भए िापनि कुिै घरको 
निकट आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा बालरु्ा नलि ु परेमा भिे 
सम्बन्न्धि घरधिीको स्र्ीकृनि प्राप्त िगरी त्यस्िो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा र्ा 
बालरु्ा नलि हुँदैि । 

 

                                              

    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधि ।. 

    िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 

   दोस्रो संशोधिद्वारा थप । 

   पहहलो संशोधिद्वारा थप । 
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१८. सार्वजनिक सडकको आर्ागमिमा बाधा पयुावउि ेमाल र्स्ि ुहटाउि ेअनधकाराः   
(१) कसैले सार्वजनिक सडकमा कुिै माल र्स्ि ुछोडेको, रािेको र्ा िालेको 
कारणबाट त्यस्िो सडकको आर्ागमिलाई कुिै हकनसमले बाधा पयुावएको भए 
त्यस्िो माल र्स्ि ु हटाउिको निनमत्त मिुानसर् माहिकको अर्नध िोकी 
सरोकारर्ाला व्यन्िको िाउँमा सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि प्रदेश सरकार, 
गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाले आदेश जारी गिव सक्िेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोन्जम जारी भएको आदेशको अर्नधनभर 
िहटाएको र्ा धिी पत्ता िलागेको माल र्स्िलुाई सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि 
प्रदेश सरकार, गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाले सडकको छेउ लगाई राख्न र्ा 
आििा कब्जामा राख्न ेगरी अन्यर लैजाि सक्िेछ । 

(३) उपदिा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्िएको भए िापनि सार्वजनिक 
सडकमा छानडएको, रान्िएको र्ा िानलएको कुिै माल र्स्िलेु त्यस्िो 
सडकको सम्पूणव आर्ागमिलाई अर्रोध पयुावएमा त्यस्िो माल र्स्िलुाई 
िरुुन्ि सडकबाट हटाउिे अनधकार सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि प्रदेश सरकार, 
गाँउपानलका र्ा िगरपानलकालाई हिेुछ । 

(४) उपदिा (१) मा उन्ल्लन्िि माल र्स्ि ु बाहेक सार्वजनिक 
सडकको दायाँ बायाँ रहेको कुिै घर र्ा परिालमा सडकपहट्ट निस्किे गरी 
रान्िएको, जनडएको र्ा बिाइएको कुिै चीज र्स्ि ुर्ा ढोका र्ा रुिको हाँगा 
र्ा लहरा र्ा िारले त्यस्िो सडकमा हिेु आर्ागमिमा अर्रोध हिु गएकोछ 
भन्ने ठहराएमा त्यस्िो अर्रोधलाई हटाउि र्ा अर्रोध िहिेु गरी नमलाई राख्न 
सरोकारर्ाला व्यन्िको िाउँमा मिुानसब माहिकको म्याद िोकी सडक 
हर्भाग, सम्बन्न्धि प्रदेश सरकार, गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाले आदेश जारी 
गिव सक्िेछ र त्यस्िो आदेशमा सम्बन्न्धि चीज र्स्ि ु र्ा ढोकालाई राख्न,े 

बिाउिे र्ा जडिे ढाँचा र रुि र्ा लहरालाई काँट छाँट गरी कायम गिुव पिे 
उचाई समेि िोक्ि सक्िेछ । 

िर, यो ऐि लागू हिुअुन्घ बिेको र्ा रहेको कुिै चीज र्स्ि ु र्ा 
ढोकालाई हटाउि पिे भएमा त्यस बापिको िनिपूनिव ददई र केही िेर 
बदलसम्म गिुव पिे भएमा त्यस बापि लाग्िे िचव सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि 
प्रदेश सरकार, गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाले व्यहोिेछ । 

(५) उपदिा (४) बमोन्जम जारी भएको आदेशमा िोहकएको 
म्यादनभर त्यस्िो आदेशमा लेन्िएको काम कुरा गिव िसक्िे भई म्याद 

                                              

    िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 
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बढाउि चाहिे व्यन्िले कारण समेि िोली सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि प्रदेश 
सरकार, गाँउपानलका र्ा िगरपानलकामा निर्देि ददि सक्िेछ र त्यस्िोमा 
सडक हर्भागले एक पटकसम्म आर्श्यक देन्िए जनि म्याद बढाईददि 
सक्िेछ । 

(६) उपदिा (४) बमोन्जम िोहकएको म्याद र्ा उपदिा (५) 
बमोन्जम म्याद बढाइएकोमा त्यस्िो म्यादनभर बढाइएकोमा त्यस्िो म्यादनभर 
पनि आदेशमा लेन्िएको काम कारर्ाई िगरेमा सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि 
प्रदेश सरकार, गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाले आििो कमवचारी र्ा अन्य कुिै 
व्यन्ि िटाई त्यस्िो आदेशमा उन्ल्लन्िि काम कारर्ाई गराउि सक्िेछ । 
त्यस्िोमा सम्बन्न्धि व्यन्िले उपदिा (४) को प्रनिबन्धात्मक र्ाक्याँश 
बमोन्जम िनिपूनिव र्ा िचव दार्ी गिव पाउिे छैि । 

 

१९. स्र्ीकृनि िनलई सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमामा कुिै हकनसमको काम 
गिव िहिुेाः (१) सडक हर्भागको स्र्ीकृनि प्राप्त िगरी कसैले सार्वजनिक 
सडकसँग जोनडिे गरी प्ररे्श मागव बिाउि, सार्वजनिक सडक र्ा सडक 
सीमानभर िाडल र्ा कुलो िन्न र्ा भत्काउि, हकला, लट्ठा, िगारो आदद गाड्ि 
र्ा हाल्ि र्ा घर टहरो र्ा छाप्रो बिाउि र्ा सडक सीमानभरको जग्गा 
आर्ादी गिव र्ा यस्िै अन्य कुिै कायव गिव हुँदैि । 

(२) कसैले सडक हर्भागको स्र्ीकृनि प्राप्त िगरी उपदिा (१) मा 
उन्ल्लन्िि कुिै कायव गरेमा सडक हर्भागले त्यस्िो व्यन्ि उपर यस ऐिको 
अन्य दिा बमोन्जम कुिै कारर्ाही चलाउि ु पिे भए सो समेि चलाई 
स्र्ीकृनि िनलई बिाएको प्ररे्श मागव बन्द गिव, ििेको िाडल र्ा कुलो पिुव 
र्ा गाडेको र्ा उभ्याएको हकला लट्ठा िगारो आदद उिेल्ि र्ा हटाउि र्ा 
बिाएका घर टहरो र्ा छाप्रो भत्काउि र्ा आर्ादी गरेको जग्गा बझ्याउि 
मिुानसब माहिकको म्याद िोकी त्यस्िो व्यन्िको िाउँमा आदेश जारी गिव 
सक्िेछ । 

(३) सम्बन्न्धि व्यन्िले उपदिा (२) बमोन्जम जारी भएको आदेश 
पालि िगरेमा त्यस्िो व्यन्िले बिाएको प्ररे्श मागव बन्द गिव र्ा ििेको 
िाडल र्ा कुलो पिुव र्ा गाडेको र्ा उभ्याएको हकला, लट्ठा, िगारो आदद 
उिेल्ि र्ा हटाउि र्ा बिाएको घर, टहरो र्ा छाप्रो भत्काउि र्ा आर्ादी 

                                              

    िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 

    पहहलो संशोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
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गरेको जग्गा बझ्याउि सक्िेछ र सो बापि लागेको िचवको रकम सम्बन्न्धि 
व्यन्िबाट सडक हर्भागले असलु उपर गरी नलि सक्िेछ । 

२०. धरौटी दान्िला गराउि ेर्ा दस्िरु नलि ेअनधकाराः (१) कसैलाई कुिै कामको 
निनमत्त सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमा िन्नु र्ा भत्काउि ु परेमा सडक 
हर्भागको स्र्ीकृनि नलि ुपिेछ र त्यसरी स्र्ीकृनिको लानग माँग गरेमा सडक 
हर्भागले आर्श्यक जाँचबिु गरी त्यसरी िनििे र्ा भत्काउिे सार्वजनिक 
सडक र्ा सडकसीमालाई मरमि गरी पूर्ाविरुूपमा कायम गिव लाग्िे िचवको 
रकम धरौटी नलई स्र्ीकृनि प्रदाि गिव सक्िेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोन्जम सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमा िन्ने 
स्र्ीकृनि ददंदा त्यसरी सडक र्ा सडक सीमा िन्दा अपिाउि ुपिे िरीका र्ा 
जिु कामको लानग िनिएको हो सो समाप्त िभएसम्म पालि गिुव पिे अन्य 
शिवहरू िोक्ि सक्िेछ र त्यस्िो शिवहरू पालि गिेछु भिी स्र्ीकृनिको माँग 
गिे व्यन्िबाट कबनुलयि गराउि ुआर्श्यक देिेमा सडक हर्भागले सो समेि 
गराई नलि सक्िेछ । 

२१. ......... िचव भराउि सक्िेाः (१) दिा १८ को उपदिा (२) बमोन्जम 
सडकमा छाडेको र्ा रािेको माल पन्छाउँदा र्ा सोही दिाको उपदिा (६) 
बमोन्जम कुिै काम कारर्ाई गदाव सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि प्रदेश सरकार, 
गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाले गरेको िचवको रकम सरोकारर्ाला व्यन्िबाट 
भराई नलि सक्िेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोन्जम भराई नलि ु पिे रकम बिुाउि सडक 
हर्भाग, सम्बन्न्धि प्रदेश सरकार, गाँउपानलका र्ा िगरपानलकामा सरोकारर्ाला 
व्यन्िको िाउँमा पैंिीस ददिको म्याद िोकी म्याद जारी गिेछ र सो 
म्यादनभर उि रकम पनि िबिुाएमा र्ा थप म्यादको लानग माग पनि 
िगरेमा सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गिे ििव  कारर्ाई चलाउि ु   
पिेछ । 

(३) सार्वजनिक सडकको आर्ागमिमा बाधा पयुावउिे गरी छोडेको र्ा 
रािेको कुिै माल र्स्िलुाई सडक हर्भाग, सम्बन्न्धि प्रदेश सरकार, 
गाँउपानलका र्ा िगरपानलकाले आििो नियन्रणमा नलएको भए त्यस्िो माल 
पन्छाउँदा र्ा अन्यर लैजाँदा त्यस्िो हर्भाग, सरकार, गाउँपानलका र्ा 

                                              
   िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा न्िहकएको ।  

 िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 
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िगरपानलकाले व्यहोिुव परेको िचव उपर िहनु्जेल त्यस्िो माललाई रोक्का गरी 
राख्न सक्िेछ र एक र्षवसम्म पनि त्यस्िो िचव उपर हिु िआएमा र्ा त्यस्िो 
माल र्स्िकुो मानलक पत्ता िलागेमा सो माल र्स्ि ु िेपाल सरकारमा   
लाग्िेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

हर्कास कर सम्बन्धी व्यर्स्था 

२२. हर्कास कर असलु उपर गिव सक्िेाः यो ऐि लागू भएपनछ निमावण भएको 
सडकको दायाँ बायाँ रहेको जग्गामा िेपाल सरकारले हर्कास कर एक पटक 
लगाई असलु उपर गिव सक्िेछ । 

 

२३. हर्कास कर लाग्िे जग्गा र त्यसको िण्ड हर्भाजिाः (१) सडकसीमा 
िोहकएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा ििोहकएकोमा सडकको हकिाराबाट 
दरैु्ििव  दइुसय पचास नमटर सम्मको जग्गामा हर्कास कर लाग्िेछ । 

िर दिा ३क. बमोन्जम कुिै स्थायी बिौट र्ा भर्ि निमावण गिव 
निषेध गिे गरी िोहकएको िासला नभर पिे जग्गामा हर्कास कर लाग्िे   
छैि ।  

(२) हर्कास करको दर कायम गिे प्रयोजिको लानग उपदिा (१) 
बमोन्जमको जग्गालाई १२५ मीटरको िण्डहरूमा हर्भाजि गरी देहाय 
बमोन्जम र्गीकरण गररएको छाः– 

(क) १२५ मीटरसम्मको जग्गाको िण्ड “क”, 

(ि) १२५ मीटरदेन्ि २५० मीटरसम्मको जग्गा िण्ड 
“ि” । 

 

२४. हर्कास करको निधावरणाः (१) दिा ५ बमोन्जम जग्गा प्राप्त गदाव जिु िेर र्ा 
ईलाकामा त्यस्िो जग्गा जे जनि मोल कायम भई मआुब्जा ददइएको हो, 
त्यस्िो िेर र्ा इलाकामा सोही मोलको देहाय बमोन्जमको प्रनिशिले हिेु 
रकम हर्कास कर स्र्रूप असलु उपर गररिेछाः– 

(क) िण्ड “क” को जग्गामा २० प्रनिशि, 

(ि) िण्ड “ि” को जग्गामा १० प्रनिशि । 

                                              

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
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उदाहरणाः– कुिै एक िेरमा जग्गा प्राप्त गदाव एक रोपिी जग्गाको मोल रु. 
५०००।– कायम भै मआुब्जा हर्िरण भएको रहेछ र त्यस्िो िेरमा 
हर्कास कर नििुवपिे कुिै व्यन्िको जम्मा डेढ रोपिी जग्गा मध्ये आधा 
रोपिी जग्गा िण्ड “क” मा र एक रोपिी जग्गा िण्ड “ि” मा परेको रहेछ 
भिे निजले यस दिा बमोन्जम नििुवपिे हर्कास करको रकम यस बमोन्जम 
हिेुछाः– 

 िण्ड “क” मा परेको आधा रोपिी जग्गाको २० प्रनिशिले   रु.५००।– 

    िण्ड “ि” मा परेको एक रोपिी जग्गाको १० प्रनिशिले    रु. ५००।– 

          जम्मा रु.१०००।– 

(२) उपदिा (१) मा जिुसकैु कुरा लेन्िएको भएिापनि िेपाल 
सरकारले कुिै जग्गाको अनधस्थापिलाई ध्यािमा राख्दा र्ा अरू कुिै 
कारणबाट त्यस्िो जग्गामा लाग्िे हर्कास करको दरलाई घटाउि र्ा हर्कास 
कर िलाग्िे गरी छूट ददि आर्श्यक ठहराएमा िेपाल राजपरमा सूचिा 
प्रकान्शि गरी त्यस्िो हर्कास करको दर घटाउि र्ा छूट ददि सक्िेछ । 
त्यसरी हर्कास करको दर घटाउि र्ा छूट ददिे सम्बन्धमा िेपाल सरकारले 
मआुब्जा निधावरण सनमनिको नसिाररशलाई समेि ध्याि ददिेछ । 

 

२५. हर्कास कर बिुाउि ेअर्नध र कायावलयाः (१) यस ऐि बमोन्जम बिुाउि ुपिे 
हर्कास करलाई िोहकए बमोन्जमको हकस्िाबन्दीमा िोहकएको कायावलयमा 
बिुाउि ु पिेछ । 

िर आिूले बिुाउि ुपिे जनि हर्कास करको पूरै रकम कसैले एक 
मषु्ठ बिुाउि चाहेमा यस दिाले बाधा प¥ुयाएको मानििे छैि । 

(२) हर्कास कर बिुाउिे म्याद िथा सम्बन्न्धि अन्य कायवहर्नध 
िोहकएबमोन्जम हिेुछ । 

 

२६. हर्कास कर िबिुाएमा मालपोि बाकँी सरह असलु गररिेाः (१) कसैले 
दिा २५ बमोन्जमको म्यादनभर हर्कास कर िबिुाएमा प्रचनलि िेपाल 
काििुबमोन्जम मालपोि बाँकी रािे सरह कारर्ाई चलाई असलु उपर 
गररिेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोन्जम हर्कास कर बाँकी रािेकोमा कारर्ाई 
चलाउँदा सम्बन्न्धि जग्गा नललाम गिुव पिे भएमा प्रचनलि िेपाल काििुमा 
जिुसकैु कुरा लेन्िएको भएिापनि त्यस्िो हर्कास कर लागेको जग्गालाई 
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नललाम बढाबढ गिुव अन्घ िेपाल सरकार, निमावण िथा यािायाि मन्रालयको 
स्र्ीकृनि नलई मार नललाम गिुव पछव । 

 

पररच्छेद–५ 

हर्हर्ध 

२७. िनिपूनिव निधावरण गिे अनधकारी र त्यस उपरको उजूरीाः (१) दिा १७ को 
उपदिा (४) र्ा दिा १८ को उपदिा (४) बमोन्जम ददइिे िनिपूनिवको 
रकम सडक हर्भाग र्ा प्रदेश सरकारले स्थािीय गाउँपानलका र्ा 
िगरपानलकाका सम्बन्न्धि र्डा सदस्यको उपन्स्थनिमा निधावरण गरे बमोन्जम 
हिेुछ । 

(२) उपदिा (१) बमोन्जम निधावरण भएको िनिपूनिवमा न्चत्त िबझु्िे 
व्यन्िले त्यस्िो िनिपूनिव पाउिे सूचिा प्राप्त गरेको पैंिीस ददिनभर िेपाल 
सरकारसमि उजूर गिव सक्िेछ । 

 

२८. उजरु परेको कारणले जग्गा अनधग्रहण गिव बाधा िपिेाः (१) दिा २७ को 
उपदिा (२) बमोन्जम िनिपूनिवको सम्बन्धमा उजरुी परेको कारणले मार 
यस ऐि बमोन्जम कुिै कामको लानग जग्गा अनधग्रहण गिवमा बाधा पिे   
छैि । 

 

२९. सरकारी कायावलयले सडक िन्न ु परेमा सूचिा ददि ु पिेाः िेपाल सरकारको 
कुिै कायावलयले कुिै कामको लानग सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमा िन्नु 
पदाव सडक हर्भागको पूर्व स्र्ीकृनि नलई िन्नु पछव र त्यसरी सडक र्ा 
सडक सीमा िन्ने सम्बन्धमा सडक हर्भागले कुिै िरीका र्ा शिव िोकेको भए 
सो समेि पालि गिुव पिेछ । 

 

३०. दण्ड सजायाः (१) ... .... ... दिा १४ बमोन्जम जग्गा ... ... ... 
अनधग्रहण गदाव र्ा यस ऐि बमोन्जमको कुिै सूचिा टाँस गदाव बाधा हर्रोध र्ा 

                                              

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि ।  

    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधि । 

    िेपालको संहर्धाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्धारा संशोनधि । 
 
 


   पहहलो संशोधिद्वारा न्िहकएको । 
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हलुहजु्जि गरेमा िीि महहिासम्म कैद र्ा दईु हजार रुपैयाँसम्म जररर्ािा 
र्ा दबैु सजाय हिेुछ । 

(२) कसैले दिा १६ बमोन्जम लगाएको रुि उिेलेमा र्ा काटेमा 
र्ा दिा १६क. हर्परीि बढी र्जिको सर्ारी चलाएमा र्ा दिा १७ 
बमोन्जम माटो, ढुङ्गा, बालरु्ा नलंदा बाधा हर्रोध गरेमा र्ा दिा १८ को 
र्न्िवलाप कुिै काम गरेमा दईु हजार रुपैयाँसम्म जररर्ािा हिेुछ । 

(३) कसैले दिा १९ को उपदिा (१) को र्न्िवलाप कुिै काम 
गरेमा र्ा सोही दिाको उपदिा (३) बमोन्जम सडक हर्भागले कुिै काम 
कारर्ाई गदाव बाधा हर्रोध गरेमा एक र्षवसम्म कैद र्ा पाँच हजार 
रुपैयाँसम्म जररर्ािा र्ा दबैु सजाय हिेुछ । 

 

३०क.मदु्दाको िहहककाि र दायरीाः यस ऐिबमोन्जम सजाय हिेु कसरुसम्बन्धी 
मदु्दाको िहहककाि कम्िीमा राजपरअिंहकि प्रथम शे्रणीसम्मको कमवचारीले 
गिेछ र त्यस्िो िहहककािको काम पूरा भएपनछ सडक हर्भागको सम्बन्न्धि 
कायावलय प्रमिुले सडक हर्भाग र्ा दिा ३१ बमोन्जम िोकेको अनधकारी 
समि मदु्दा दायर गिुव पिेछ । 

 

३१. कारर्ाई गिे अनधकार र त्यस उपरको पिुरार्ेदिाः (१) दिा १४ को 
प्रयोजिको लानग जग्गा अनधग्रहण गदाव बाधा हर्रोध गरेको, दिा १६ 
बमोन्जम लगाएको रुि काटेको र्ा उिेलेको, दिा १७ बमोन्जम माटो, ढुङ्गा 
र्ा बालरु्ा नलंदा बाधा हर्रोध गरेको, दिा १८ को बन्िवलाप सार्वजन्जक 
सडकको आर्ागमिमा बाधा प¥ुयाउिे गरी कुिै माल र्स्ि ुरािेको, िालेको, 
जडेको, बिाएको, िणु्डाएको र दिा १९ को बन्िवलाप सार्वजनिक सडक र्ा 
सडक सीमा नभर कुिै काम गरेको कसरुको सम्बन्धमा कारर्ाई गरी सजाय 
ददिे अनधकार सडक हर्भाग र्ा िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा 
प्रकान्शि गरी िोकेको अनधकारीलाई हिेुछ । 

(२) उपदिा (१) बमोन्जम कारर्ाही गदाव सडक हर्भाग र्ा िोकेको 
अनधकारीले प्रचनलि काििु बमोन्जम न्जल्ला अदालिलाई भए सरहको 
अनधकार प्रयोग गिव सक्िेछ । 

                                              
  bf];|f] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 
  bf];|f] ;+zf]wgåf/f yk . 
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(३) उपदिा (१) बमोन्जम सडक हर्भाग र्ा िोकेको अनधकारीले 
सजाय गिव गरेको आदेशबाट मकाव पिे व्यन्िले पैंिीस ददि नभर च्च 
अदालिमा पिुरारे्दि ददि सक्िेछ । 

 

३२. अनधकार प्रत्यायोजिाः यस ऐिबमोन्जम सडक हर्भागलाई प्राप्त अनधकारमध्ये 
सबै र्ा कुिै अनधकार िेपाल सरकारले कुिै अनधकारीलाई प्रत्यायोजि गिव 
सक्िेछ । 

 

३३. नियम बिाउि े अनधकाराः (१) यस ऐिको उद्देश्य कायावन्न्र्ि गिव िेपाल 
सरकारले नियम बिाउि सक्िेछ । 

(२) उपदिा (१) ले ददएको अनधकारको सर्वसामान्यिामा कुिै 
प्रनिकुल प्रभार् िपारी सो नियमद्वारा िासगरी देहायका कुराको व्यर्स्था गिव 
सहकिेछाः– 

(क) ... ... ...  

(ि) ... ... ... 

(ग) बालीिाली रुिपाि िथा अन्य चीज र्स्िकुो िोक्सािी बापि 
िनिपूनिव निधावरण गिे आधार, 

(घ) ... .... ...  

(ङ) सार्वजनिक सडकपहट्ट िलु्िे र्ा निस्किे गरी कुिै कुराको 
निमावण गदाव र्ा राख्दा पालि गिुव पिे शिवहरू, 

(च) सार्वजनिक सडकको दाँया बायाँ कुिै ढोका र्ा बाटो बिाउँदा 
पालि गिुव पिे शिव, 

(छ) सडक सीमा र्ा त्यसरी हकिारामा बिाइिे र्ा िडा गररिे कुिै 
हकनसमका घर, पिावल, ढल, बाटो, िम्बा, लट्ठा आदद बिाउँदा र्ा 
िडा गदाव पालि गिुव पिे कुराहरू, 

(ज) सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमाको मानथ र्ा हकिारामा 
रान्ििे िार र्ा अन्य यस्िै चीज र्स्िकुो उचाइँ र राख्न ेिरीका 
िोक्िे, 

                                              
  दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
   केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधि । 
   पहहलो संशोधिद्वारा न्िहकएको । 
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(ि) सार्वजनिक सडकमा र्ा सडक सीमाबाट जािे गरी कुिै ढल 
बिाउँदा र्ा पाइप र्ा िार हर्छाउँदा अपिाउि ुपिे कायवहर्नध, 

(ञ) आर्ागमिमा बाधा हिेु हकनसमले सार्वजनिक सडकमा कुिै 
कायव गिे व्यन्िको किवव्य र निजले गिुव पिे अन्य शिव । 

 

३४. िारेजी र त्यसको पररणामाः (१) राजमागव (निमावण व्यर्स्था) ऐेि, २०२१ र 
सो ऐि अन्िगवि बिेको नियम िारेज गररएको छ । 

(२) यो ऐि लागू हुँदाको बिि राजमागव (निमावण व्यर्स्था) ऐि, 

२०२१ अन्िगवि प्राप्त गरेको कुिै जग्गाको िनिपूनिव ददि बाँकी िै रहेको भए 
सोही ऐिबमोन्जम िनिपूनिव ददइिेछ । ’ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
 रष्टव्य  (१) गाउँ हर्कास सनमनि ऐि, २०४८ द्वारा रूपान्िर भएका शव्दहरूाः– 

   “गाउँ सभा” र्ा “गाउँ पञ्चायि” को सट्टा “गाउँ हर्कास सनमनि” । 

(२) न्जल्ला हर्कास सनमनि ऐि, २०४८ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूाः– 

   (क) “न्जल्ला सभा” को सट्टा “न्जल्ला पररषद्” । 

(ि) “न्जल्ला पञ्चायि” को सट्टा “न्जल्ला हर्कास सनमनि” । 

(३) केही िेपाल काििु संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूाः–  
“   श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 

(४) गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा रुपान्िर 
भएका शब्दहरुाः – 

“   िगर पञ्चायि” को सट्टा “िगरपानलका” । 


