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भाग - १ 

चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँ काययपाचलकाको कायायलयको सूिना 

चिचिला गाउँपाचलकाको सडकको चकनारा चनर्ायरण सम्बन्र्ी ऐन, २०७५ 

प्रस्तावनााः मिमिलय गयउँपयमलकयिय मिगो र िीर्घकयमलन सडक मिस् यरको अिधयरणयलयई 

कय्यघन्ि्न गि ैमिमिलय गयउँपयमलकयको एमककृ  बहृ  गरुु्ोजनय मनियघणिय सिे  नीम ग  

एिि ्कयननूी आधयर  ् गनघ, र  

िगीकृ  सडकहरुको िय्यँ बय्यँ मकनयरय मनधयघरण गरी व््िमस्ि  सडक सञ् जयल मिकयसको 

आिश््क व््िस्िय गनघ ियञ्छनी् भएकयले, 

स्ियनी् सरकयर सञ् ियलन ऐन,२०७४ को िफय १०२ बिोमजिको स्ियनी् कयननू बनयउने 

अमधकयरको प्र्ोग गरी नेपयलको संमिधयनको धयरय २२२ को उपधयरय (१) बिोमजिको गयउँ 

सभयले ्ो ऐन बनयएको छ ।  

१. सचंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) ्स  ऐनको नयि “मिमिलय गयउँपयमलकयको सडकको 

मकनयरय मनधयघरण सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) ्ो ऐन  रुुन्  मिमिलय गयउँपयमलकय क्षेत्रिय लयग ूहुनेछ । 

२. सडकको वगीकरणाः (१) मिमिलय गयउँपयमलकय सरहििय रहकेय सडक संरिनय  िय 

भमिष््िय मनियघण हुने सडक संरिनयहरुको िगीकरण गरी अमभलेमखकरण  िय 

सयिघजमनकीकरण गररनेछ । 
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(२) उपिफय (१) बिोमजि मिमिलय गयउँपयमलकयिय मिग िय मनियघण भएकय, 

ि घियनिय मनियघण भइरहकेय र भमिष््िय मनियघण हुन सक्ने सडक संरिनयहरु संर्ी् 

 िय प्रयिेमिक स् रकय सडक सञ्जयलहरु संर्ी् कयननू  िय प्रयिमेिक कयननूबयट 

मनधयघरण भए बिोमजि िमगघकृ  हुनेछन ्। 

(३) उपिफय (२) बिोमजि िगीकृ  भएकय सडक संरिनयहरुको अम ररक्त अन्् सडक 

संरिनयहरु िध््े अनसुमूि १ बिोमजिकय सडक सञ्जयलहरु मिमिलय गौरिकय 

सडक सञ्जयल हुनेछन ्। 

(४) मिमिलय गयउँपयमलकयकय िध््ि स् रकय सडक सञ्जयलहरु अनसुमूि २ िय 

उल्लेख भए बिोमजि हुनेछन ्। 

(५) मिमिलय गयउँपयमलकयकय कृमि सडक अनसुिूी ३ िय उल्लेख भए बिोमजि हुनेछन ्

। 

३. चिचिला गौरवका सडकाः (१) मिमिलय गौरिकय सडक आ्ोजनयहरुिय हरेक ििघ 

क्रियग  आ्ोजनय सञ् ियलनको मसद्धयन् को आधयरिय बजेट मिमन्ोजन गररनेछ । 

(२) उपिफय (१) बिोमजिकय सडक सञ् जयलहरुको ्ोजनय बोलपत्रको ियध््िबयट 

सञ्ियलन गनघ उच्ि प्रयिमिक य मिइनेछ । बोलपत्रको ियध््िबयट ्ोजनय 

सञ् ियलन गनघ नसमकने िनयमसि कयरण मिद्यियन रहकेो अिस्ियिय ियत्र िैकमल्पक 

मिमधहरु अिलम्बन गररनेछ । 

(३) उपिफय (२) बिोमजि सञ्ियलन गररने मिमिलय गौरिकय आ्ोजनयहरुलयई बयहै्र 

िमहनय सञ्ियलन गनघ मििेि नीम  अिलम्बन गररनेछ । 

(४) मिमिलय गौरिकय सडकको केन्र रेखयिमेख १२.५ मिटर िय्यँ बय्यँ सडक सीिय 

रहनेछ । 

४. मध्यम स्तरका सडकाः (१) िध््ि स् रकय सडकहरु गयउँ कय्घपयमलकयको कय्यघल्बयट 

ियत्र सञ्ियलन गररनेछ ।  
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(२) ्स प्रकृम कय सडकहरु िडय कय्यघल्हरुको िय ह बयट सञ्ियलन गररनेछैन । 

(३) िध््ि स् रकय सडकको केन्र रेखयिमेख ५ मिटर िय्यँ बय्यँ सडक सीिय रहनेछ । 

५. कृचि सडकाः (१) मिमिलय गयउँपयमलकयको कृमि उत्पयिनको क्षेत्रलयई केन्रमबन्ििुय रयखेर 

कृमि सडक मनियघण आ्ोजनयलयई प्रयिमिक य मिइनेछ । 

(२) कृमि सडकको केन्र रेखयिमेख २.५ मिटर िय्यँ बय्यँ सडक सीिय रहनेछ । 

६. सडक सीमा िेत्राः (१) िफय ३, ४ र ५ बिोमजिको िगीकृ  सडकहरुको मनधयघरर  सडक 

सीियको पयलनय गनुघ सबैको ियम्त्ि र क घव्् हुनेछ । 

(२) सडक सीियिय र्र, टहरय एिि ्कुनै पमन मनियघण कय्घ  िय अम क्रिण गने कय्घ 

नगनघ र नगरयउन मिमिलय गयउँ कय्घपयमलकयको कय्यघल्बयट सयिघजमनक सिूनय 

प्रकयिन गररनेछ । 

(३) उपिफय (२) बिोमजि सिूनय प्रकयिन गरेपश् िय  प्रम बमन्ध  कय्घ गरेको पयइएिय 

अम क्रिण गररएको क्षेत्र हटयइनेछ र उक्त क्षेत्र हटयउँिय खिघ हुने लयग  बरयबरको 

रकि सरकयरी बयँकी सरह असलु उपर गने कयरियही गररनेछ । 

७. सडक व्यवस्थापन सम्बन्र्ी काययचवचर्ाः (१) ्ो ऐनिय भएको व््िस्िय अनसुयर सडक 

व््िस्ियपन सम्बन्धी िप कय्घमिमध गयउँपयमलकयले  ोके अनसुयर हुने छ । 

(२) मिमिलय गौरिकय सडक, िध््ि स् रकय सडक र कृमि सडकको िरुी, क्षेत्र र 

िपर्ट गने ियपिण्ड कय्घमिमधबयट  ोमकए बिोमजि हुनेछ । 

८. चनयम बनाउने अचर्काराः ्स ऐनको कय्यघन्ि्न गनघको लयमग नेपयल सरकयरले 

आिश््क मन्ि बनयउने सक्नेछ । 

९. खारेजी र बिाउाः ्स अमर् सडक मकनयरय मनधयघरण सम्बन्धिय मिमिलय गयउँ 

कय्घपयमलकयको कय्यघल्बयट भए गरेकय कयि कयरबयरी ्सै ऐन बिोमजि भए गरेको 

ियमननेछ । 
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अनसुिूी १ 

(िफय २ को उपिफय (३) सँग सम्बमन्ध ) 

चिचिला गौरवका सडक 

क्र.स. सडक आ्ोजनयको नयि लम्बयई लयभयमन्ि  क्षेत्र 

१ मिमिलय िक्रपि   मिमिलय - बखे - लोक्तयि - खोलयर्यरी - 

िमेिटयर - बयमक्सिय - ियङिय्य - िउेरयली - 

कप्तयने - फयकयियि - खसुघ - म नर्रे - 

गैरीगयउँ - डयँडयगयउँ -डेिय - ्यम्ियगयउँ - 

सोभोक - िररगयउँ - गैरीआङ्लय - 

मिङ्खिुय 
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अनसुिूी २ 

(िफय २ को उपिफय (४) सँग सम्बमन्ध ) 

मध्यम स्तरका सडक 

क्र.स. सडक आयोजनाको नाम लम्बाई लाभाचन्वत िेत्र 

िध््ि स् रकय सडक आ्ोजनयहरुको पमहियन, नयियकरण र िपर्ट सडक व्यवस्थापन 

सम्बन्र्ी काययचवचर्बयट हुनेछ । 
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अनसुिूी ३ 

(िफय २ को उपिफय (५) सँग सम्बमन्ध ) 

कृचि सडक 

क्र.स. सडक आयोजनाको नाम लम्बाई लाभाचन्वत 

िेत्र 

१ िडय कय्यघल्हरुको िय ह बयट सञ्ियमल   सबै सडक   

 

आज्ञयले, 

रेम्ब ुियमम्लङ रयई 

 प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँ काययपाचलकाको कायायलयबाट मुचित । मूल्य रु ५।- 

प्रमाणीकरण चमचताः२०७५/०२/१२ 

 


