मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) ननयमावली, २०७६
प्रदे श सरकारबाट स्वीकृत नमनत
२०७६/०६/१५
प्रस्तावना: प्रदे श नं. १, प्रदे श सरकारको नीनत तथा काययक्रमलाई व्यवस्स्थत र योजनाबद्ध ढं गले

अगानड बढाई प्रदे श निरका ग्रामीण सडकहरुको स्तरोन्ननत गरी जनतालाई सहज आवागमन गनय
सहयोग प'¥याउने उद्देश्यले प्रशासकीय काययववनध (ननयनमत गने) ऐन, 2075 को दफा 3 ले

ददएको अनधकार प्रयोग गरी प्रदे श सरकार, मस्न्त्रपररषद्ले यो ननयमावली स्वीकृत गरी लागू
गरे कोछ ।
१.

सं स्िप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ननयमावलीको नाम “मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार
आयोजना (सञ्चालन) ननयमावली, २०७६” रहे कोछ ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: ववषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस ननयमावलीमााः(क)

“काययक्रम” िन्नाले यस ननयमावली बमोस्जम सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री ग्रामीण

सडक सुधार आयोजना अन्त्तगयत सञ्चालन गररने सडक ननमायण, ववस्तार वा
स्तरोन्ननत गने योजना सम्झनु पछय ।
(ख)
(ग)

“प्रदे श सरकार” िन्नाले प्रदे श नं. १ को मस्न्त्रपररषद् सम्झनु पछय ।

“मन्त्रालय” िन्नाले प्रदे श नं. १, प्रदे श सरकारको सडक यातायातसँग सम्बस्न्त्धत

मन्त्रालय सम्झनु पछय ।
(घ)

“स्थानीय तह” िन्नाले नेपालको सं ववधान बमोस्जम गठन िएको स्थानीय तह

सम्झनु पछय ।
(ङ)

“सं घ

सं स्था” िन्नाले प्रचनलत कानून बमोस्जम दताय िई सञ्चालनमा रहे का

सामुदावयक सं स्था, सहकारी सं स्था, उपिोक्ता सं स्था, उपिोक्ता सनमनत, ववकास
सनमनत सम्झनु पछय ।
३.

ग्रामीण सडक सुधार काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धी व्यवस्था: (१) प्रदे श निरका पवहलो हुने
ननवायस्चत हुने प्रदे श सिा सदस्य ननवायचन िेर मध्ये झापा, मोरङ्ग र सुनसरी स्जल्लामा
प्रत्येक प्रदे श सिा ननवायचन िेरमा कम्तीमा एउटा र अन्त्य स्जल्लामा कम्तीमा दुईवटा
मुख्यमन्त्री ग्रानमण सडक सुधार काययक्रम सं चालन गररनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोस्जम काययक्रम सं चालन गदाय वहमाली िेर, पहाडी िेर र

तराई िेरलाई वनगयकृत गरी सोही आधारमा बजेट ववननयोजनको अनुपात ननधायरण गरी
काययक्रम सं चालन गररनेछ ।
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(३) ग्रामीण सडक सुधारका काययक्रमका नननमत्त सडक छनौट गदाय दे हायका
सडकलाई प्राथनमकता ददईनेछ:(क) मुख्य सहरी िेर िन्त्दा बावहरका ट्रयाक खोली सकेका सडक,
(ख) परम्परादे स्ख चलनचस्ल्तमा रहे का ग्रामीण िेरका मुख्य सडक,
(ग) ग्रामीण

िेरलाई

गाँउपानलका/नगरपानलकाको

सदरमुकामसँग जोड्ने सडक,

केन्त्र

वा

स्जल्ला

(घ) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको केन्त्रसम्म पुग्ने वा
स्जल्लाको मुख्य केन्त्रबाट सोही स्जल्लाको अको बजार िेरसम्म पुग्ने
सडक,

(ङ) एक िन्त्दा बढी प्रदे श सिा ननवायचन िेर जोनडने सडक,

(च) उत्पाददत कृवषजन्त्य बस्तुहरु बजारसम्म नबक्री गनय सहज हुने सडक,

(छ) ग्रामीण िेगलाई मुख्य केन्त्रीय राजमागय वा सहायक राजमागयसँग
जोड्ने सडक,

(ज) पययटन, प्रवद्धयन र ववकासमा सहयोग पुग्ने ग्रामीण सडक,
(झ) कृवष िेरको प्रवद्धयनमा सहयोग पुग्ने सडक,
(ञ)
४.

सबैिन्त्दा बढी लागत साझेदारी जुटन सक्ने सडक ।

साझेदारीमा योजना सं चालन गररने: (१) मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार काययक्रम
साझेदारीमा सं चालन गररनेछ ।

(2) मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार काययक्रम सं घीय सरकार, मन्त्रालय वा

स्थानीय तह वा ननयम २ को खण्ड (ङ) बमोस्जमको सं घ सं स्थाबीचको साझेदारीमा
सं चालन गररनेछ ।
(३) अन्त्तरायविय दातृ समुदायको लागत साझेदारी तथा सहयोगमा समेत काययक्रम
सञ्चालन गनय सवकने छ ।
5.

योजना छनौट प्रकृया: (१) स्थानीय तहबाट ग्रामीण सडक सुधार योजनाको छनौट गदाय
दे हाय बमोस्जम प्रकृया अपनाउनु पनेछ:(क)

प्रत्येक गाँउपानलका वा नगरपानलकाले ननयम ३ को उपननयम
ँ ाका आधारमा आफ्नो
(3) को खण्ड (क) दे स्ख (झ) सम्मका बुद
िेरनिरका ग्रामीण सडकको स्तरोन्ननत वा कालोपरे गनुय पने िए
त्यस्ता सडक छनौट गरी तीन वटा सडकको वववरण प्रत्येक चालु
आनथयक वषयको कानतयक मसान्त्त निरमा मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ
र त्यस्तो तीन वटा योजना छनौट गनुय पूवय स्थानीय तहले योजना
सञ्चालन हुने िेरको पवहलो हुने ननवायस्चत हुने ननवायचन प्रणाली
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अन्त्तगयत

ननवायस्चत प्रदे श सिा सदस्यको

राय तथा

परामशय

अननवायय रुपमा नलनु पनेछ ।

ु ो
तर कुनै कारणले राय परामशय प्राप्त निएमा नहुनक

कारण र आधार समेत खुलाई मन्त्रालय पठाउनु पनेछ ।
(ख)

प्रत्येक गाँउपानलका वा नगरपानलकाले
कालोपरे

गनुय

पने

सडकमा

त्यस्तो स्तरोन्ननत वा

सम्बस्न्त्धत

गाँउपानलका

वा

नगरपानलकाले आफ्नो तफयबाट न्त्यूनतम बीस प्रनतशत लागत
साझेदारी गने रकमसमेत अननवाययरुपमा उल्लेख गनुय पनेछ ।
(ग)

सडकको वववरण पठाउने गाँउपानलका वा नगरपानलकाले सो
सडक सुधार वा स्तरोन्ननत गदाय प्राप्त हुने प्रनतफल र स्तरोन्ननत वा

ननमायणको अनुमाननत लागत र आयोजना सम्पन्न हुने सम्िाववत
अवनध समेत खुलाउनु पनेछ ।
(घ)

सडकको

वववरण

पठाउने

गाँउपानलका

वा

नगरपानलकाले

स्तरोन्ननत वा ननमायणको अनुमाननत लागत मध्ये साझेदार स्थानीय
तह, सं घ सं स्था वा मन्त्रालयले लगानी गने रकम र प्रदे श
सरकारले लगानी गने रकम समेत खुलाई योजना छनौट गरी
मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।

(२) सं घ सं स्थाले ग्रामीण सडक सुधार काययक्रममा दे हायबमोस्जम सहिागी हुन
पाउने छन्:(क)

ननयम २ को खण्ड (ङ) बमोस्जमको सं घसं स्थाले ग्रामीण सडक
सुधार काययक्रममा साझेदारी जनाउन सं स्थाको ननणयय समेत सं लग्न
गरी स्थानीय तह वा मन्त्रालय को सँग साझेदारी गने हो सोही
कायायलय

वा

मन्त्रालय

समि

चालु आनथयक

वषयको

कानतयक

मसान्त्तनिर आवेदन ददनुपनेछ ।
(ख)

खण्ड

(क)

बमोस्जमको

आवेदन

ददं दा,

सं स्थाको

नवीकरणको

प्रनतनलवप, लेखापरीिण प्रनतवेदन र लगानी गनय सवकने अनुमाननत
रकम र योजनामा साझेदारी गनय ईच्छा गनुक
य ो कारण र उद्देश्य
खोली सम्बस्न्त्धत स्थानीय तहको नसफाररस समेत सं लग्न रास्ख
पठाउनु पनेछ।
(३) प्रदे श सरकारबाट वजेट व्यवस्था िई ववस्तृत अध्ययन प्रनतवेदन तयार िएका
र साझेदारी रकमको सुननस्ितता िएका आयोजनालाई प्राथनमकता ददनु पनेछ ।
६.

सनमनत सम्बन्त्धी व्यवस्था: (१) ननयम ३, ४ र ५ बमोस्जम छनौट िई आएका
सडकहरुको ननमायण र स्तरोन्नती काययक्रम छनौट गनय र यस ननयमावली बमोस्जम अन्त्य
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कायय गनय दे हाय बमोस्जमको एक सनमनत रहनेछ र त्यस्तो सनमनतले सम्बस्न्त्धत वविागीय
मन्त्रीसं गको परामशय र ननदे शनमा रही आफ्नो कायय सम्पादन गनेछ:-

(क) सस्चव, प्रदे श सरकारको सडक तथा यातायातसँग
सम्बस्न्त्धत मन्त्रालय

-सं योजक

(ख) ननदे शक, यातायात तथा सडक ननदे शनालय

-सदस्य

(ग)

उपसस्चव, मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद कायायलय

-सदस्य

(घ)

उपसस्चव, आनथयक मानमला तथा योजना मन्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

मन्त्रालयको सडक हेने माहाशाखा प्रमुख

-सदस्य सस्चव

(२) उपननयम (१) बमोस्जमको सनमनतले यस ननयमावली बमोस्जम िएका

काययक्रम मध्ये प्रत्येक वषयको मंनसर मसान्त्तनिर काययक्रम छनौट एवं स्वीकृत गरी

सम्बस्न्त्धत स्थानीय तह वा सं घ सं स्थालाई आवश्यक शतयहरु समेत उल्लेख गरी
जानकारी गराउनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोस्जम जानकारी पाएको एक्काईस ददननिर सम्बस्न्त्धत
स्थानीय तह वा सं घ सं स्थाले मन्त्रालयमा काययक्रम सञ्चालन गनय सहमत रहे को जानकारी
पठाउनु पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोस्जमको सहमनत प्राप्त िएपनछ मन्त्रालयले प्रदे श आनथयक

मानमला तथा योजना मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपनेछ र आनथयक मानमला तथा योजना
मन्त्रालयले प्रत्येक काययक्रमको लानग उपलब्ध गराउने रकम सम्बस्न्त्धत मन्त्रालयलाई
दुई वकस्तामा पठाउनु पनेछ ।
(5) मन्त्रालयले काययक्रमको रकम प्राप्त िएपनछ प्रत्येक वषयको लानग तीन
वकस्तामा रकम वविाजन गरी योजना सं चालन गनय पवहलो वकस्ता माघ मवहनानिर
उपलब्ध गराउनेछ ।
(६) उपननयम (१) बमोस्जमको सनमनतले छनौट गरे का तर ववस्तृत अध्ययन
प्रनतवेदन तयार निएका आयोजनाको हकमा ववस्तृत अध्ययन प्रनतवेदन तयार गनुप
य ने छ।
(७) यस ननयमावली वमोस्जम छनौटमा परे का आयोजनाहरुको लानग वावषयक
रुपमा स्रोतको सुननस्ितता गनुप
य ने छ ।
7.

बैंक खाता सं चालन सम्बन्त्धी: (1) ननयम 6 को उपननयम (4) बमोस्जम आनथयक
मानमला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने अनुदानको रकमलाई मन्त्रालयले एक छु ट्टै
बैंक खाता खोली उक्त खातामा त्यस्तो रकम जम्मा गनुप
य नेछ ।

(2) उपननयम (1) बमोस्जमको खातामा सम्बस्न्त्धत स्थानीय तहले काययक्रम

वापत जम्मा गनुप
य ने कूल रकमको बीस प्रनतशत रकम समेत जम्मा गनुप
य नेछ ।
8.

ग्रामीण सडक सुधार काययक्रम स्वीकृत गने प्रकृया: (१) ग्रामीण सडक सुधारको लानग
ननयम 6 बमोस्जमको सनमनतले दे हाय बमोस्जम छनौट गनेछ:4

(क)

गाँउपानलका वा नगरपानलकाबाट छनौट िई नसफाररस िई आएको
वा सं घ सं स्थाले माग गरे का वा मन्त्रालयले छनौट गरे को सडकहरु
मध्ये सबै िन्त्दा उपयुक्त र सबै िन्त्दा बढी प्रनतफल ददने सडकको
छनौट गनुय पनेछ ।

(ख)

गाँउपानलका वा नगरपानलका वा अन्त्य सं घ सं स्था मध्ये बढी लागत
सहिानगता जनाउने सडकलाई प्राथनमकता ददनु पनेछ ।

(ग)

काययक्रम एक वषीय वा बहुवषीय दुवै हुनेछ ।

(2) यस ननयमावली बमोस्जम कायायन्त्वयन गररने बहुववषयय आयोजनाको हकमा
प्रदे श सरकारले प्रत्येक वषयको लानग वावषयक बजेटमा रकम सुननस्ित गरी कायायन्त्वयन
गनेछ ।
9.

प्रदे श सरकार आफैले काययक्रम छनौट गनय सक्ने: (१) यस ननयमावलीमा अन्त्यर
जुनसुकै कुरा लेस्खएको िएतापनन एक वा सो िन्त्दा बढी स्थानीय तहको िेरमा सञ्चालन

गने, गररने काययक्रम प्रदे श सरकार आफैले योजना छनौट गरी सम्बस्न्त्धत स्थानीय तह
वा अन्त्य सं स्थाको साझेदारी एवकन गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोस्जम योजना छनौट गरी काययक्रम सञ्चालन गने सम्बन्त्धी

अन्त्य प्रकृया ननयम ६ बमोस्जमको सनमनतको ननणयय अनुसार हुनछ
े ।
10.

योजना सञ्चालन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था: यस ननयमावली बमोस्जमका योजना सञ्चालन
दे हायबमोस्जम हुनेछ:(क)

ननयम ६ को उपननयम (5) बमोस्जम पवहलो वकस्ता रकम प्राप्त िएपनछ
उपिोक्ता सनमनतमाफयत काययक्रम सञ्चालन गने िए प्रचनलत कानून बमोस्जम तीस
ददननिर उपिोक्ता सनमनत गठन गरी लागत इस्स्टमेट तयार गरी उपिोक्ता

सनमनतसँग सम्झौता गनुप
य नेछ र ठे क्का बन्त्दोबस्त गनुय पने िएमा सोको जानकारी
िएको नमनतले तीस ददन निर ठे क्काको सूचना प्रकास्शत गरी प्रचनलत कानून
(ख)

बमोस्जम ठे केदारसँग सम्झौता गनुप
य नेछ ।

खण्ड (क) बमोस्जमको कायय पूरा गरी काययक्रमको पस्च्चस प्रनतशत काम सम्पन्न

िएपनछ दोश्रो वकस्ता रकम सम्बस्न्त्धत कायायलयले मन्त्रालयसँग माग गनुय पनेछ
र मन्त्रालयले

आवश्यक जाँचबुझ गरी दोस्रो

वकस्ताको रकम

सम्बस्न्त्धत

मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(ग)

तोवकएको समयमा काययक्रम

सम्पन्न िएपनछ काययक्रमको सम्पूणय कामको

मूल्याङ्कन गरी स्थानीय अनुगमन सनमनतको प्रनतवेदन र जाँचपास सनमनतको ननणयय
सवहत सम्बस्न्त्धत कायायलयले मन्त्रालयमा अस्न्त्तम वकस्ता रकम माग गनुय पनेछ।
(घ)

खण्ड (ग) बमोस्जम प्राप्त ननणयय र प्रनतवेदनको अध्ययन गरी तथा आवश्यकता
अनुसार मन्त्रालय वा मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलयबाट अनुगमन
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समेत गरी प्राप्त प्रनतवेदनको आधारमा मन्त्रालयले अस्न्त्तम वकस्ताको रकम
ु ानी गनेछ ।
िक्त
(ङ)

खण्ड (क) दे स्ख (घ) सम्म जुनसुकै कुरा लेस्खएको िएतापनन ननयम 9 बमोस्जम
सं चालन गररने योजनाको स्वीकृत सम्झौता वा काययक्रम सं चालन ि ुक्तानी
फरफारक सम्बन्त्धी व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरे को मापदण्ड बमोस्जम

(च)

हुनेछ।

काययक्रम सञ्चालन िइरहे को स्थानको अनुगमन गरी आवश्यक ननदे शन ददन र
कुनै समस्या वा अननयनमतता िेवटए तत्काल काययक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन

वा प्रचनलत कानूनबमोस्जम कारवाही गनय ननयम 6 बमोस्जमको सनमनत तथा प्रदे श
सरकारद्बारा गदठत अनधकार सम्पन्न अनुगमन सनमनतले मन्त्रालय समि नसफाररश
गनय सक्नेछ ।
11.

अनुगमन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था: (१) यस ननयमावली बमोस्जम सञ्चालन हुने योजना
काययक्रमको अवस्था, गुणस्तर आददको सम्बन्त्धमा सम्बस्न्त्धत िेरका प्रदे श सिाका
सदस्यले अनुगमन गरी सोको प्रनतवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) मा लेस्खएदे स्ख बाहे क मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को
कायायलयको साथै प्रदे श सरकारद्बारा गठन हुने अनधकार सम्पन्न अनुगमन सनमनतले समेत
अनुगमन गरी आवश्यक ननदे शन ददन सक्नेछ ।

१२.

ननदे शन जारी गनय सक्ने: यस ननयमावलीको कायायन्त्वयनको लानग मन्त्रालयले आवश्यक

१३.

काययक्रम

मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गनय आवश्यक ननदे शन जारी गनय सक्नेछ ।
सञ्चालन

सम्बन्त्धी

अन्त्य

व्यवस्था:

(१)

काययक्रम

सञ्चालन

गदाय

यस

ननयमावलीमा उल्लेख िएका ववषयमा यसै ननयमावली बमोस्जम र यस ननयमावलीमा
उल्लेख निएका ववषयमा प्रचनलत कानून र मन्त्रालयको ननणयय बमोस्जम हुनेछ ।
14.

खारे जी र बचाउ : (1) यो ननयमावली प्रारम्ि िए पनछ मुख्यमन्त्री ग्रानमण सडक सुधार
आयोजना (सं चालन) काययववनध, २०७५ स्वताः खारे ज हुनेछ ।

ु न्त्दा अस्घ कायायन्त्वयन रहे को मुख्य मन्त्री ग्रानमण
(2) यो ननयमावली प्रारम्ि हुनि

सडक सुधार आयोजना (सं चालन) काययववनध, २०७५ बमोस्जम िए गरे का काम यसै
ननयमावली बमोस्जम िए गरे को मानननेछ ।
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