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सडक बोडड ऐन, २०५८ 

 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

             २०५९।३।२४ 

संशोधन गने ऐन                                 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

१. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून  
 संशोधन गने ऐन, २०६६     २०६६।१०।७ 

२.  केही नेपला ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२   २०७२।११।१३ 

 

२०५९ सालको ऐन नं. २९ 

 ............... 
सडक बोडडको सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनड बनकेो ऐन 

प्रस्िावनााः सडकको ममडि सम्भार गराउने, सडकको ममडि सम्भार गर्ाड लाग्ने खर्डमा 
न्त्यूनीकरण गने िथा सडकको ममडि सम्भार कायडलाई पारर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने 
सम्बन्त्धमा आवश्यक व्यवस्था गनड वाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज ज्ञानेन्त्र वीर ववक्रम शाहरे्वको शासनकालको पवहलो 
वर्डमा संसर्ले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेर्–१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “सडक बोडड ऐन, २०५८” रहेको 
छ । 

  (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूर्ना प्रकाशन गरी 
िोकेको मममिरे्म्ख प्रारम्भ हनेुछ ।

 

 

२. पररभार्ााः ववर्य वा प्रसंगले अको अथड नलागेमा यस ऐनमा,– 
                                                 
   यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे रे्म्ख लागू भएको । 

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको । 

     यो ऐन मममि २०५९।९।१५ रे्म्ख प्रारम्भ हनु ेगरी िोवकएको ।(नेपाल राजपर मममि २०५९।९।१५) 
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(क) “सडक” भन्नाले सावडजमनक सडक ऐन, २०३१ बमोम्जमको 
सावडजमनक सडक सम्िन ुपछड । 

(ख) “बोडड” भन्नाले र्फा ३ बमोम्जम स्थापना भएको सडक बोडड 
सम्िन ुपछड । 

(ग) “र्स्िरु” भन्नाले र्फा ६ बमोम्जम लगाइएको र्स्िरु सम्िन ु  
पछड । 

(घ) “सवारी साधन” भन्नाले याम्न्त्रक शम्िबाट सडकमा र्ल्ने सवारी 
साधन सम्िन ुपछड । 

(ङ) “ममडि सम्भार” भन्नाले सडकलाई बोडडले िोकेको स्िर अनरुुप 
गररने सडकको ममडि सम्भार कायड सम्िन ुपछड । 

(र्) “सडक सम्बन्त्धी मनकाय” भन्नाले सडकको ममडि सम्भार कायड गने 
मनकाय सम्िन ु पछड र सो शब्र्ले स्थानीय मनकाय समेिलाई 
जनाउँछ । 

(छ) “इन्त्धन” भन्नाले सवारी साधनमा प्रयोग हनेु पेट्रोल र मडजेल 
सम्िन ु पछड र सो शब्र्ले ग्यास वा अन्त्य इन्त्धन समेिलाई 
जनाउँछ । 

(ज) “समममि” भन्नाले र्फा ८ बमोम्जम गठठि कायडकारी समममि 
सम्िन ुपछड । 

(ि) “कायडकारी मनरे्शक” भन्नाले र्फा २१ बमोम्जम मनयिु बोडडको 
कायडकारी मनरे्शक सम्िन ुपछड । 

(ञ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, भौमिक पूवाडधार िथा यािायाि 
मन्त्रालयसम्िन ुपछड । 

(ट) “कोर्” भन्नाले र्फा २४ बमोम्जमको बोडडको कोर् सम्िन ुपछड । 

(ठ) “िोवकएको” वा “िोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगडि 
बनेको मनयम वा ववमनयममा िोवकएको वा िोवकए बमोम्जम सम्िन ु
पछड । 
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पररच्छेर्–२ 

बोडडको स्थापना र काम, किडव्य र अमधकार 
३. बोडडको स्थापनााः (१) सडकको मनयममि, पटके, आवमधक िथा आकम्स्मक ममडि 

सम्भार गनड िथा सडकमा र्ल्ने सवारी साधनहरुमा र्स्िरु लगाई उठाउने 
व्यवस्था गनड सडक बोडडको स्थापना गररएको छ । 

(२) बोडडको केन्त्रीय कायाडलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र बोडडले 
आवश्यकिा अनसुार नेपाल .............. मभर शाखा कायाडलय वा सम्पकड  
कायाडलय खोल्न सक्नेछ । 

 

४. बोडड स्वशामसि संस्था हनुेाः (१) बोडड अववम्च्छन्न उत्तरामधकारवाला एक 
स्वशामसि र संगठठि संस्था हनेुछ । 

(२) बोडडको काम कारवाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनेुछ । 

(३) बोडडले व्यम्ि सरह र्ल अर्ल सम्पम्त्त प्राप्त गनड, उपभोग गनड, 
बेर्मबखन गनड वा अन्त्य कुनै वकमसमले व्यवस्था गनड सक्नेछ । 

(४) बोडडले व्यम्ि सरह आफनो नामबाट नामलस उजरु गनड र बोडड उपर 
पमन सोही नामबाट नामलस उजरु लाग्ने सक्नेछ । 

 

५. बोडडको काम, किडव्य र अमधकाराः बोडडको काम, किडव्य र अमधकार रे्हाय 
बमोम्जम हनेुछाः– 

(क) सडकको ममडि सम्भार गराउने, 

(ख) यस ऐन बमोम्जम सडक उपभोग गरे बापि लाग्ने र्स्िरु वा अन्त्य 
थप र्स्िरु मलने िथा जररवाना असलु उपर गने, 

(ग) यस ऐन बमोम्जम मलइने सडक वा इन्त्धन र्स्िरु, मनधाडररि 
मापर्ण्ड ववपररि सवारी साधन र्लाए वापि मलइने थप र्स्िरु र 
जररवाना मनधाडरण गने ववर्यमा नेपाल सरकारसमि मसफाररस पेश 
गने, 

(घ) र्स्िरु मनधाडरण गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारलाई सिुाव ठर्ने, 

                                                 

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको । 
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(ङ) सडक ममडि सम्भार सम्बन्त्धी एकीकृि वावर्डक कायडक्रम बनाउने, 

(र्) सडक सम्बन्त्धी मनकायलाई सडकको ममडि सम्भार गनडको लामग 
रकम उपलब्ध गराउने, 

(छ) यस ऐन बमोम्जम उठाइएको र्स्िरु जनु सडकबाट उठाइएको हो 
सो र्स्िरुको िोवकएको प्रमिशिले हनेु रकम सोही सडकको ममडि 
सम्भारमा खर्ड गने, 

(ज) िोवकए बमोम्जम सडकको पनुमनडमाडण, पनुस्थाडपना िथा स्िरबवृि 
गराउने, 

(ि) सडक ममडि सम्भार गर्ाड लाग्ने खर्डमा न्त्यूमनकरण गनड 
ित्सम्बन्त्धी कायड योजना बनाउने, 

(ञ) िोवकएको आधारमा सडकको र्यन गरी सरुिा गराउने, 

(ट) सडकको ममडि सम्भारको लामग लाग्ने रकम कुनै मनकाय वा 
संस्था र नेपाल सरकारले व्यहोने गरी नेपाल सरकार र त्यस्िो 
मनकाय वा संस्थाकाबीर् सम्िौिा भएकोमा नेपाल सरकारको 
िफड बाट खर्ड गनुडपने रकम बोडडले व्यहोने, 

(ठ) सडक ममडि सम्भार कायडलाई प्रभावकारी बनाउने, 

(ड) बोडडको वावर्डक बजेट िथा कायडक्रम स्वीकृि गने, 

(ढ) िोवकए बमोम्जमका अन्त्य काम गने गराउने । 

 

६. र्स्िरु लगाउनेाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूर्ना प्रकाशन गरी 
सोही सूर्नामा िोवकएको सडक उपभोग गने सवारी साधनलाई सो सूर्नामा 
िोवकए बमोम्जमको र्स्िरु लगाउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूर्ना प्रकाशन गरी 
िोवकठर्एको रे्हाय बमोम्जमको र्स्िरु बोडडले असलुउपर गने वा गराउनेछाः– 

(क) सडक उपभोग गरे बापिको र्स्िरु, 
(ख) सवारी साधनमा प्रयोग हनेु इन्त्धनमा लगाइएको र्स्िरु, 
(ग) सवारी र्िाड प्रमाणपरमा लगाएको र्स्िरु, 
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(घ) ववरे्शमा र्िाड भएका नेपाल .............. मभर प्रवेश 
गने सवारी साधनमा लगाएको र्स्िरु । 

 

७. र्स्िरु उठाउनेाः (१) र्फा ६ बमोम्जम लगाएको र्स्िरु बोडडले उठाउनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोम्जम र्स्िरु उठाउने सम्बन्त्धी कायडववमध िोवकए 
बमोम्जम हनेुछ । 

(३) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन र्फा ६ को 
उपर्फा (१) र उपर्फा (२) को खण्ड (ख) र (घ) बमोम्जमको र्स्िरु बोडडले 
उम्र्ि रे्खेमा िोवकएको प्रवक्रया अपनाई कुनै व्यम्ि वा संस्था माफड ि उठाउन 
सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्–३ 

कायडकारी समममिको गठन िथा बैठक सम्बन्त्धी 
८. कायडकारी समममिको गठनाः (१) यस ऐन बमोम्जम बोडडले गने काम कारबाही 

सरु्ारु रुपले गनडको लामग एक कायडकारी समममिको गठन हनेुछ । 

(२) समममिमा रे्हायका सर्स्यहरु रहनेछना्ः– 

(क) सम्र्व, भौमिक पूवाडधार िथा यािायाि मन्त्रालय– अध्यि 

(ख) प्रमिमनमध, (राजपरांवकि प्रथम शे्रणी),  
अथड मन्त्रालय     – सर्स्य 

(ग) प्रमिमनमध, (राजपरांवकि प्रथम शे्रणी), 
 स्थानीय ववकास मन्त्रालय   – सर्स्य 

(घ) प्रमिमनमध, (राजपरांवकि प्रथम शे्रणी),  
उद्योग, वाम्णज्य िथा आपूमिड मन्त्रालय – सर्स्य 

(ङ) महामनरे्शक, सडक ववभाग   – सर्स्य 

(र्) ..................................... 
(छ) प्रमिमनमध, नगरपामलका संघ   – सर्स्य 

                                                 

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा म्िवकएको । 
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(ज) प्रमिमनमध, नेपाल उद्योग वाम्णज्य महासंघ – सर्स्य 

(ि) प्रमिमनमध, नेपाल इम्न्त्जमनयसड एशोमसयसन – सर्स्य 

(ञ) यािायाि व्यवसायसंग सम्बम्न्त्धि संघ संस्थाको  
प्रमिमनमधत्व हनेु गरी बोडडले मनोनयन  
गरेको एकजना     – सर्स्य 

(ट) उपभोिा सम्बन्त्धी संघ संस्थाको प्रमिमनमधत्व  
हनेु गरी बोडडले मनोनयन गरेको एकजना – सर्स्य 

(ठ) सडक यािायाि िरेमा ववम्शष्ट अनभुव हामसल  
गरेका व्यम्िहरुमध्येबाट बोडडले मनोनयन  
गरेको एकजना     – सर्स्य 

(ड) व्यावसावयक कृर्कहरुमध्येबाट बोडडले मनोनयन 

 गरेको एकजना     – सर्स्य 

(३) समममिका मनोनीि सर्स्यहरुको पर्ावमध िीन वर्डको हनेुछ । 

(४) समममिले सडक वा यािायाि सम्बन्त्धी िेरमा काम गरेको कुनै 
ववशेर्ज्ञ र सडक सम्बन्त्धी मनकायको कुनै पर्ामधकारी वा कमडर्ारीलाई समममिको 
बैठकमा पयडवेिकको रुपमा भाग मलन आमन्त्रण गनड सक्नेछ । 

(५) कायडकारी मनरे्शकले समममिको सम्र्व भई काम गनेछ । 

(६) समममिको अध्यि र सर्स्यले समममिको बैठकमा भाग मलए बापि 
िोवकए बमोम्जम बैठक भत्ता पाउनेछ । 

 

९. सर्स्यको पर् ररि हनुे अवस्थााः समममिमा मनोनीि सर्स्यको पर् रे्हायका 
अवस्थामा ररि भएको मामननेछाः– 

(क) मनजले मनोनयन गने मनकाय समि आफ्नो पर्बाट राजीनामा 
ठर्एमा, 

(ख) मनजको पर्ावमध सामप्त भएमा, 
(ग) मनज साहूको र्ामासाहीमा परेमा, 
(घ) मनज कुनै फौज्र्ारी अमभयोगमा अर्ालिबाट कसरुर्ार ठहररएमा, 
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(ङ) मबना सूर्ना उम्र्ि र पयाडप्त कारण नभई मनज लगािार िीन 
पटकसम्म समममिको बैठकमा अनपुम्स्थि भएमा, 

(र्) मनजको मतृ्य ुभएमा । 

 

१०. ररि स्थानको पूमिडाः समममिको मनोनीि सर्स्यको पर् कुनै कारणबाट ररि हनु 
आएमा बाँकी अवमधको लामग मनज पवहले जनु िररकाले मनोनयन भएको हो सोही 
िररकाबाट मनोनयन गरी ररि स्थानको पूमिड गररनेछ । 

 

११. समममिको बैठक र मनणडयाः (१) समममिको बैठक समममिको अध्यिले िोकेको 
मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(२) समममिको बैठक िीन मवहनामा कम्िीमा एक पटक बस्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) मा जनुसकै कुरा लेम्खएको भए िापमन समममिका 
कम्िीमा एक मिहाई सर्स्यले समममिको बैठक बोलाउनको लामग मलम्खि रुपमा 
अनरुोध गरेमा समममिको अध्यिले पन्त्र ठर्नमभर समममिको बैठक बोलाउन ु
पनेछ । 

(४) समममिको सम्र्वले समममिको बैठकमा छलफल हनेु ववर्यको सूर्ी 
बैठक बस्न ु भन्त्र्ा कम्िीमा िीन ठर्न अगावै सर्स्यहरुलाई उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

(५) समममिको कुल सर्स्य संख्याको पर्ास प्रमिशि भन्त्र्ा बढी 
सर्स्यहरु उपम्स्थि भएमा समममिको बैठकको लामग गणपूरक संख्या पगुेको 
मामननेछ । 

(६) समममिको बैठकको अध्यििा समममिको अध्यिले गनेछ र 
मनजको अनपुम्स्थमिमा समममिका सर्स्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सर्स्यले 
बैठकको अध्यििा गनेछ । 

(७) समममिको बैठकमा बहमुिको राय मान्त्य हनेुछ र मि बराबर 
भएमा बैठकको अध्यििा गने व्यम्िले मनणाडयक मि ठर्नेछ । 

(८) समममिको मनणडय समममिको सम्र्वले प्रमाम्णि गरी राख्नेछ । 
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(९) समममिको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायडववमध समममि आफैले मनधाडरण 
गरे बमोम्जम हनेुछ । 

 

१२. समममिको बैठकमा भाग मलन नपाउनेाः समममिको कुनै सर्स्य समममिको बैठकमा 
छलफल हनेु कुनै ववर्यसँग प्रत्यि वा परोि रुपमा संलग्न रहेमा त्यस्िो 
सर्स्यले सो ववर्यमा हनेु समममिको बैठकमा भाग मलन पाउने छैन । 

 

१३. उपसमममि गठन गनड सक्नेाः (१) समममिले यस ऐन बमोम्जम आफ्नो कायड 
सञ्चालन गनडको लामग आवश्यकिा अनसुार उपसमममि गठन गनड सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्जम गठठि उपसमममिको काम, किडव्य, अमधकार 
िथा कायडववमध समममिले िोवकठर्ए बमोम्जम हनेुछ । 

 

पररच्छेर्–४ 

सडकको ममडि सम्भार 
१४. सडक ममडि सम्भार सम्बन्त्धी वावर्डक कायडक्रम पेश गनुडपनेाः सडक सम्बन्त्धी 

मनकायले प्रत्येक वर्ड आफूले ममडि सम्भार गनड र्ाहेको सडक, त्यसको लामग 
आवश्यक पने रकम लगायि िोवकए बमोम्जमका अन्त्य वववरण खलुाई िोवकएको 
म्यार्मभर सडक ममडि सम्भार सम्बन्त्धी वावर्डक कायडक्रम बोडड समि पेश गनुड 
पनेछ । 

 

१५. एकीकृि वावर्डक कायडक्रम बनाउनेाः र्फा १४ बमोम्जम प्राप्त भएको वावर्डक 
कायडक्रम बोडडले आवश्यकिा अनसुार पनुरावलोकन गरी सडक ममडि सम्भार 
सम्बन्त्धी एकीकृि वावर्डक कायडक्रम बनाउनेछ र त्यस्िो कायडक्रमको जानकारी 
मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

 

१६. सडक ममडि सम्भार गनड रकम उपलब्ध गराउनाेः बोडडले र्फा १५ बमोम्जमको 
एकीकृि वावर्डक कायडक्रममा परेको सडकको ममडि सम्भार गनड सडक सम्बन्त्धी 
मनकायलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । 
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१७. सडकको ममडि सम्भार सम्बन्त्धी गणुस्िर िोक्नेाः बोडडले सडकलाई िोवकएको 
आधारमा वगीकरण गरी सडकको ममडि सम्भार गर्ाड कायम गनुड पने गणुस्िर 
िोक्नेछ । 

 

१८. सपुरीवेिण गनड सक्नेाः (१) सडक सम्बन्त्धी मनकायले र्फा १७ बमोम्जम 
िोवकएको गणुस्िर अनरुुप सडकको ममडि सम्भार गरे नगरेको सम्बन्त्धमा बोडडले 
सपुररवेिण गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्जम सपुरीवेिण गर्ाड सडक सम्बन्त्धी मनकायले 
र्फा १७ बमोम्जम िोवकएको गणुस्िर अनरुुप सडक ममडि सम्भार गरेको 
नरे्म्खएमा बोडडले त्यस्िो मनकायलाई गणुस्िर अनरुुप सडकको ममडि सम्भार 
गराउन लेखी पठाउन ु पनेछ र सडक सम्बन्त्धी मनकायले बोडडबाट लेखी आए 
बमोम्जम सडकको ममडि सम्भार गनुड पनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोम्जम सडक सम्बन्त्धी मनकायले सडकको ममडि 
सम्भार नगरेमा बोडडले त्यस्िो मनकायलाई मनकासा गनड बाँकी रकम रोक्का गनड 
सक्नेछ । 

 

१९. वववरण माग गनड सक्नेाः बोडडले सडक सम्बन्त्धी मनकायसँग सडकको ममडि 
सम्भार सम्बन्त्धमा भए गरेको काम कारबाही र ममडि सम्भारमा भएको खर्डको 
वववरण जनुसकैु बखि माग गनड सक्नेछ र त्यस्िो वववरण उपलब्ध गराउन ु
सम्बम्न्त्धि सडक सम्बन्त्धी मनकायको किडव्य हनेुछ । 

 

२०. कायड सम्पन्न भएको वववरण पेश गनुडपनेाः सडक सम्बन्त्धी मनकायले सडकको 
ममडि सम्भार गररसकेपमछ ित्सम्बन्त्धी सम्पूणड वववरण िोवकएको ढाँर्ामा ियार 
गरी बोडडसमि पेश गनुड पनेछ । 

 

पररच्छेर्–५ 

कायडकारी मनरे्शक िथा कमडर्ारी सम्बन्त्धी व्यवस्था 
२१. कायडकारी मनरे्शकाः (१) बोडडको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा रै्मनक कायड गनडको 

लामग समममिले हाइवे इम्न्त्जमनयररङ्ग वा व्यवस्थापनमा स्नािकोत्तर उपामध हामसल 
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गरी सम्बम्न्त्धि िेरमा कम्िीमा र्श वर्डको अनभुव हामसल गरेको व्यम्िलाई 
खलु्ला प्रमिस्पधाडद्वारा कायडकारी मनरे्शकको पर्मा मनयमु्ि गनेछ । 

(२) कायडकारी मनरे्शकको पर्ावमध र्ार वर्डको हनेुछ र मनज अको 
एक अवमधका लामग कायडकारी मनरे्शकको पर्मा पनुाः मनयमु्ि हनु सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन कायडकारी 
मनरे्शकले बोडडको वहि ववपररि कुनै काम कारबाही गरेमा वा समममिको नीमि 
मनरे्शन अनरुुप काम नगरेमा समममिले िोवकएको प्रवक्रया अपनाई मनजलाई 
जनुसकैु बखि कायडकारी मनरे्शकको पर्बाट हटाउन सक्नेछ । 

िर त्यसरी पर्बाट हटाउन ु अम्घ मनजलाई सफाई पेश गने मौकाबाट 
वम्ञ्चि गररने छैन । 

(४) कायडकारी मनरे्शकको पाररश्रममक, सवुवधा र सेवाका अन्त्य शिडहरु 
िोवकए बमोम्जम हनेुछन ्। 

 

२२. कायडकारी मनरे्शकको काम, किडव्य र अमधकाराः कायडकारी मनरे्शकको काम, 

किडव्य र अमधकार रे्हाय बमोम्जम हनेुछाः– 

(क) समममिको मनणडय िथा मनरे्शन कायाडन्त्वयन गने गराउने, 

(ख) बोडडको अल्पकालीन िथा र्ीघडकालीन योजना, वावर्डक कायडक्रम र 
बजेट ियार गने गराउने, 

(ग) समममिबाट स्वीकृि योजना िथा कायडक्रम कायाडन्त्वयन गने 
गराउने, 

(घ) बोडडको लामग आवश्यक कमडर्ारी मनयमु्ि गने, 

(ङ) समममिबाट स्वीकृि हनु ुपने प्रस्िावहरु बोडड समि पेश गने, 

(र्) िोवकए बमोम्जमको अन्त्य काम गने । 

 

२३. कमडर्ारी सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (१) बोडडमा आवश्यक संख्यामा कमडर्ारीहरु 
रहनेछन ्। 

(२) उपर्फा (१) बमोम्जम मनयिु कमडर्ारीहरुको मनयमु्ि, पाररश्रममक, 

सवुवधा िथा सेवाका शिडहरु िोवकए बमोम्जम हनेुछन ्। 
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पररच्छेर्–६ 

कोर् िथा लेखापरीिण 

२४. कोर्ाः (१) बोडडको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोर् हनेुछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्जमको कोर्मा रे्हायका रकमहरु रहने छना्ः– 

(क) नेपाल सरकारबाट अनरु्ान स्वरुप प्राप्त रकम, 

(ख) र्फा ६ बमोम्जम प्राप्त रकम, 

(ग) ववरे्शी सरकार वा अन्त्िराडविय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनरु्ान 
वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, 

(घ) अन्त्य स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपर्फा (२) को खण्ड (ग) बमोम्जमको रकम प्राप्त गनुड अम्घ 
बोडडले नेपाल सरकारसँग पूवड स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

(४) बोडडको िफड बाट गररने सम्पूणड खर्ड कोर्मा जम्मा भएको 
रकमबाट व्यहोररनेछ । 

(५) कोर्मा जम्मा भएको रकम समममिले िोकेको कुनै वाम्णज्य बैङ्कमा 
खािा खोली जम्मा गररनेछ । 

(६) कोर्को खािाको सञ्चालन िोवकए बमोम्जम हनेुछ । 

 

२५. कोर्मा प्राप्त रकमको प्रयोगाः (१) कोर्मा प्राप्त रकम रे्हायका काममा खर्ड 
गररनेछाः– 

(क) सडकको ममडि सम्भार गनड, 
(ख) बोडडले मनधाडरण गरे बमोम्जम लागि मूल्यमा वहस्सेर्ारी हनेु 

गरी म्जल्ला िथा शहरी सडकको ममडि सम्भार गनड, 
(ग) र्ाि ृ संस्थाद्वारा सहयोग प्राप्त सडकको ममडि सम्भार 

आयोजनामा नेपाल सरकारको िफड बाट व्यहोररने रकममा 
वहस्सेर्ार हनु, 

(घ) बोडडले मनधाडरण गरे बमोम्जम छामनएका सडक सरुिा 
आयोजनामा खर्ड गनड, 
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(ङ) सवारी साधनको भारवहन िमिा िथा प्रमि एक्सल वजन 
सम्बन्त्धमा मनधाडररि मापर्ण्ड कायाडन्त्वयन गनड, 

(र्) सडक ममडि सम्भार िथा पनुमनडमाडण सम्बन्त्धमा अनसुन्त्धान 
गनड, 

(छ) बोडडको काम, किडव्यको कायाडन्त्वयन िथा कोर् व्यवस्थापन 
सम्बन्त्धी प्रशासकीय खर्ड गनड, 

िर त्यस्िो प्रशासकीय खर्ड प्रत्येक आमथडक वर्डको 
कुल आय वा अनमुामनि कुल आयको र्ार प्रमिशिभन्त्र्ा 
बढी हनेु छैन । 

(२) उपर्फा (१) मा लेम्खएको कायडको लामग छुट्याई बढी भएको 
रकम कुल आय वा अनमुामनि कुल आयको पन्त्र प्रमिशिमा नबढ्ने गरी सडक 
सम्बन्त्धी मनकायको मसफाररसमा बोडडले मनधाडरण गरे बमोम्जम मौजरु्ा सडकको 
स्िर ववृि गनड वा सडक सम्बन्त्धी सानामिना कायडमा खर्ड गनड सवकनेछ । 

 

२६. ऋणपर वा मधिोपरमा लगानी गनड सक्नाेः कोर्मा मौज्र्ाि रहेको रकम बोडडको 
काममा ित्काल खर्ड नहनेु भएमा बोडडले त्यस्िो रकम नेपाल सरकारको पूवड 
स्वीकृमि मलई नेपाल सरकार वा नेपाल राि बैंकबाट जारी भएको ऋणपर वा 
मधिोपरमा लगानी गनड सक्नेछ । 

 

२७. लेखा िथा लेखापरीिणाः (१) बोडडको आय व्ययको लेखा प्रर्मलि कानून 
बमोम्जम राम्खनेछ । 

(२) बोडडको आय व्ययको लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट हनेुछ । 

 

पररच्छेर्–७ 

सजाय, पनुरावेर्न िथा अन्त्य व्यवस्था 
२८. सजायाः कुनै व्यम्िले र्स्िरु नबिुाई सवारी साधन र्लाएमा बोडडले मनजलाई 

एकहजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनड सक्नेछ । र्स्िरु नबिुाई पनुाः सवारी साधन 
र्लाएमा मनजलाई बोडडले पटकै वपच्छे पाँर्हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनड 
सक्नेछ । 
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२९. सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाउन सक्नेाः कुनै व्यम्िले यस ऐन बमोम्जम 
बिुाउन ु पने र्स्िरु िथा र्फा २८ बमोम्जमको जररबाना िोवकएको म्यार्मभर 
नबिुाएमा बोडडले त्यस्िो र्स्िरु वा जररबाना नबिुाएसम्म मनजले र्स्िरु वा 
जररबाना नमिरेको सवारी साधन मनजले प्रयोग गनड नपाउने गरी रोक लगाउन 
सम्बम्न्त्धि मनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

 

३०. र्िाड प्रमाणपर, इजाजिपर वा र्ालक अनमुमिपर मनलम्बन वा स्थमगि गनड लेखी 
पठाउन सक्नेाः कुनै व्यम्िले र्फा २८ बमोम्जम लागेको जररबाना नबिुाएमा 
त्यस्िो जररबाना नबिुाएसम्मको लामग बोडडले त्यस्िो सवारी साधनको र्िाड 
प्रमाणपर वा इजाजिपर स्थमगि गनड वा र्ालक अनमुमिपर मनलम्बन गनड 
सम्बम्न्त्धि मनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बम्न्त्धि 
मनकायले पमन सम्बम्न्त्धि सवारीको र्िाड प्रमाणपर वा इजाजिपर स्थमगि गनड वा 
र्ालक अनमुमिपर मनलम्बन गरी ठर्न पनेछ । 

 

३१. सवारी साधन मललाम मबक्री गनड सक्नेाः कुनै व्यम्िले यस ऐन बमोम्जम बिुाउन ु
पने र्स्िरु वा जररबाना म्यार्मभर नबिुाएमा बोडडले िोवकए बमोम्जम मनजको 
सवारी साधन मललाम मबक्री गरी मनजले मिनुड पने र्स्िरु वा जररबाना असूल गनड 
सक्नेछ । 

 

३२. पनुरावेर्नाः र्फा २८ वा २९ बमोम्जम बोडडले गरेको मनणडय उपर म्र्त्त नबझु्ने 
व्यम्िले त्यस्िो मनणडय भएको मममिले पैंिीस ठर्नमभर मन्त्रालय समि पनुरावेर्न 
ठर्न सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्–८ 

ववववध 

३३. सहयोग गनुड पनेाः बोडडको कायड सञ्चालकको मसलमसलामा बोडडबाट सहयोग माग 
भएमा सम्बम्न्त्धि मनकायले बोडडलाई आवश्यक सहयोग गनुड पनेछ । 
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३४. बोडडको ववशेर् अमधकाराः बोडडले सडक ममडि सम्भारको लामग रकम उपलब्ध 
गराएका सडक सम्बन्त्धी मनकायसंग आफूले मनकासा ठर्एको रकमको खर्ड 
सम्बन्त्धी आवश्यक वववरण माग गनड सक्नेछ । 

 

३५. काम कारबाही पारर्शी हनु ुपनेाः (१) बोडडको काम कारवाही, लेखा िथा आमथडक 
प्रशासनसंग सम्बम्न्त्धि कुरा पारर्शी हनु ुपनेछ । 

(२) बोडडबाट हनेु खररर्–मबक्री वा ठेक्का पट्टा सम्बन्त्धी कुराहरु 
सावडजमनक बोलपरद्वारा खलुा प्रमिस्पधाडत्मक प्रवक्रया अपनाई गनुड पनेछ । 

(३) बोडडको आय–व्यय वववरण, वासलाि िथा वावर्डक प्रमिवेर्न कुनै 
व्यम्िले मलन र्ाहेमा बोडडले िोके बमोम्जमको र्स्िरु मिरी त्यसको प्रमिमलवप प्राप्त 
गनड सक्नेछ । 

 

३६. स्वीकृमि मलनपुनेाः बोडडले आफनो नाममा रहेको कुनै अर्ल सम्पम्त्त मबक्री गनुड 
पूवड नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

 

३७. वावर्डक प्रमिवेर्न पेश गनुडपनेाः (१) बोडडले वर्डभररमा आफूद्वारा भए गरेका काम 
कारबाहीको वावर्डक प्रमिवेर्न ियार गरी आमथडक वर्ड समाप्त भएको मममिले िीन 
मवहनामभर मन्त्रालय समि पेश गनुड पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्जम ियार गररएको वावर्डक प्रमिवेर्नलाई बोडडले 
सवडसाधारणको जानकारीको लामग राविय स्िरको परपमरकामा समेि प्रकाशन 
गनुड पनेछ । 

 

३८. अमधकार प्रत्यायोजनाः (१) समममिले यस ऐन बमोम्जम आफूलाई प्राप्त 
अमधकारमध्ये आवश्यकिा अनसुार केही अमधकार समममिको अध्यि, कायडकारी 
मनरे्शक वा बोडडको कुनै अमधकृि कमडर्ारीलाई प्रत्यायोजन गनड सक्नेछ । 

(२) कायडकारी मनरे्शकले आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आवश्यकिा 
अनसुार केही अमधकार अन्त्िगडिका कुनै अमधकृि कमडर्ारीलाई प्रत्यायोजन गनड 
सक्नेछ । 
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३९. नेपाल सरकारले मनरे्शन ठर्न सक्नेाः सडक ममडि सम्भार सम्बन्त्धी कायडलाई 
प्रभावकारी बनाउनको लामग नेपाल सरकारले बोडडलाई आवश्यक मनरे्शन ठर्न 
सक्नेछ र त्यस्िो मनरे्शनको पालना गनुड बोडडको किडव्य हनेुछ । 

 

४०. नेपाल सरकारसंग सम्पकड ाः बोडडले नेपाल सरकारसंग सम्पकड  राख्र्ा भौमिक 
पूवाडधार िथा यािायाि मन्त्रालयमाफड ि राख्न ुपनेछ । 

 

४१. मनरे्म्शका बनाउन सक्नाेः बोडडको काम कारवाहीलाई मनयममि िथा व्यवम्स्थि 
गनड समममिले यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगडि बनेका मनयम िथा ववमनयमको 
अधीनमा रही आवश्यक मनरे्म्शका बनाउन सक्नेछ र त्यस्िो मनरे्म्शकाको पालना 
गनुड सम्बम्न्त्धि सबैको किडव्य हनेुछ । 

 

४२. मनयम बनाउने अमधकाराः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायाडन्त्वयन गनड बोडडले 
आवशयक मनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्िो मनयम नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
भएपमछ लागू हनेुछ । 

(२) उपर्फा (१) को सवडसामान्त्यिामा प्रमिकूल प्रभाव नपने गरी 
बोडडले रे्हायका ववर्यमा मनयम बनाउन सक्नेछाः– 

(क)  बोडडको कायडकारी मनरे्शक र कमडर्ारीको मनयमु्ि 
पाररश्रममक, सवुवधा िथा सेवाका शिडका सम्बन्त्धमा, 

(ख) कोर्को रकमको प्रयोग र सञ्चालन सम्बन्त्धमा, 
(ग) सडक ममडि सम्भारको लामग रकम मनकासा ठर्ने िथा 

कोर्को आमथडक कायडववमध सम्बन्त्धमा, 
(घ) बोडडको काम कारबाही, लेखा िथा आमथडक प्रशासन िथा 

सडक ममडि सम्भार िथा अन्त्य काम गर्ाड अपनाउन ु पने 
िररकाको सम्बन्त्धमा, 

(ङ) अन्त्य आवश्यक कुराहरुका सम्बन्त्धमा । 

 

४३. ववमनयम बनाउन ेअमधकाराः यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगडि बनेका मनयमको अधीनमा 
रही बोडडले आवश्यक ववमनयम बनाउन सक्नेछ । 
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४४. खारेजी र बर्ाउाः (१) सावडजमनक सडक सधुार र्स्िरु कोर् ऐन, २०५२ खारेज 
गररएको छ । 

(२) सावडजमनक सडक सधुार र्स्िरु कोर् ऐन, २०५२ बमोम्जम भए 
गरेका कामहरु यसै ऐन बमोम्जम भए गरेको मामननेछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 
 

रष्टव्याः १. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्र्हरूाः–  
          “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

२. नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा 
रूपान्त्िर भएका  शब्र्हरूाः– 

“भौमिक योजना िथा मनमाडण मन्त्रालय” को सट्टा “भौमिक पूवाडधार िथा यािायाि 
मन्त्रालय” । 


