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AA  PPRROOPPOOSSAALL  FFOORR  RREESSTTRRUUCCTTUURRIINNGG  OOFF  TTHHEE  NNAAMMIIBBIIAANN  RROOAADD  SSEECCTTOORR  
  
  
11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  AANNDD  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  
  
TThheerree  aarree  ttwwoo  ssttaarrttiinngg  ppooiinnttss  ffoorr  tthhee  pprrooppoossaall  pprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr,,  vviizz..  ((ii))  tthhee  ddeecciissiioonn  bbyy  
CCaabbiinneett  oonn  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggiinngg  iinn  NNaammiibbiiaa;;  aanndd  ((iiii))  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  oonnggooiinngg  MMWWTTCC22000000  pprroojjeecctt..  
  
AAtt  iittss  mmeeeettiinngg  oonn  2255  JJuullyy  11999955,,  CCaabbiinneett  ddeecciiddeedd,,  iinntteerr  aalliiaa,,  tthhaatt    
  
--  aa  ssyysstteemm  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggiinngg  ffoorr  NNaammiibbiiaa  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  
--  tthhaatt  tthhee  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  sshhoouulldd  bbee  sseett  ssoo  aass  ttoo  rreeccoovveerr  tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  pprroovviiddiinngg  aanndd  
  mmaaiinnttaaiinniinngg  rrooaaddss  aanndd  ssttrreeeettss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  eeccoonnoommiiccaallllyy  jjuussttiiffiieedd  
--  tthhee  ccoossttss  ooff  rrooaaddss  bbuuiilltt  ffoorr  ssoocciiaall  ppuurrppoosseess  nneeeedd  nnoott  bbee  ffuullllyy  ddeevvoollvveedd  oonn  rrooaadd  uusseerrss  aanndd  
  tthhaatt  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccoossttss  ooff  ssuucchh  pprroojjeeccttss  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  jjuussttiiffiieedd  ffrroomm  aa  ttrraaffffiicc  
  ppooiinntt  ooff  vviieeww  bbee  bbuuddggeetteedd  bbyy  GGoovveerrnnmmeenntt  
--  cchhaarrggeess  sshhoouulldd  bbee  eeqquuiittaabbllee  aanndd  sseett  ttoo  pprroommoottee  tthhee  eeffffiicciieenntt  uuttiilliissaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  
--  aa  ddeeddiiccaatteedd  rrooaadd  ffuunndd  bbee  eessttaabblliisshheedd  iinnttoo  wwhhiicchh  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  wwiillll  bbee  ppaaiidd  
--  tthhee  ssaaiidd  ffuunndd  wwiillll  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  aa  NNaattiioonnaall  RRooaaddss  BBooaarrdd  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

    
  FFiinnaannccee  
--  tthhee  ssyysstteemm  ooff  ssuubbssiiddiieess  ttoo  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  uurrbbaann  rrooaaddss  bbee  rreeffoorrmmeedd  ssoo  
  aass  ttoo  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggiinngg  ssyysstteemm..  
  
TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  MMWWTTCC22000000  pprroojjeecctt,,  wwhhiicchh  rreecceeiivveedd  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  aa  CCaabbiinneett  ddeecciissiioonn  oonn  
2255  JJuullyy,,  11999955,,  iiss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  bbyy  ttrraannssffeerrrriinngg  oouutt  aallll  tthhoossee  
aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy,,  wwhhiicchh  aarree  eesssseennttiiaallllyy  ooppeerraattiioonnaall  iinn  nnaattuurree,,  tthheerreebbyy  ccoonnttiinnuuiinngg  aa  
ppoolliiccyy  iinniittiiaatteedd  iinn  11999911  tthhrroouugghh  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  NNaammiibbiiaa  PPoosstt  LLttdd  aanndd  TTeelleeccoomm  NNaammiibbiiaa  
LLttdd..    
  
OOnnee  aaccttiivviittyy  iinniittiiaatteedd  uunnddeerr  tthhee  MMWWTTCC22000000  pprroojjeecctt  iiss  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  
hheeaavvyy  ppllaanntt  nnooww  ooppeerraatteedd  bbyy  tthhee  DDiivviissiioonn  PPllaanntt  aanndd  EEqquuiippmmeenntt..  AA  ffiirrsstt  pphhaassee  rreeppoorrtt  bbyy  
ccoonnssuullttaannttss  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  ccoommmmeerrcciiaalliissee  tthhiiss  ddiivviissiioonn  oonn  aa  ssttaanndd--
aalloonnee  bbaassiiss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  vviiaabbllee  ooppeerraattiioonn  tthhee  rreeppoorrtt  aarrgguueedd  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  lliikkeellyy  bbee  
nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommbbiinnee  tthhee  hheeaavvyy  ppllaanntt  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  wwiitthh  tthhoossee  uunniittss  iinn  tthhee  DDiirreeccttoorraattee::  
TTrraannssppoorrttaattiioonn  IInnffrraassttrruuccttuurree  MMaaiinntteennaannccee  aanndd  CCoonnssttrruuccttiioonn  ((DDTTIIMMCC)),,  tthhaatt  aarree  nnooww  iinnvvoollvveedd  
iinn  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  ffuullll--ssccaallee  rrooaaddss  ccoonnttrraaccttoorr..  IItt  
wwaass  tthheerreeffoorree  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  ffuurrtthheerr  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  hheeaavvyy  ppllaanntt  bbee  
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wwiiddeenneedd  ttoo  aallssoo  iinncclluuddee  tthheessee  ootthheerr  uunniittss  ooff  DDTTIIMMCC..  AAtt  iittss  mmeeeettiinngg  oonn  1122  DDeecceemmbbeerr,,  11999955,,  
CCaabbiinneett  aacccceepptteedd  tthheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  
  
TThhee  MMWWTTCC  hhaass  aass  yyeett  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  ffuurrtthheerr  aaccttiioonnss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheessee  ddeecciissiioonnss  bbyy  
CCaabbiinneett..  TThhee  rreeaassoonn  iiss  tthhee  qquueessttiioonn  wwhhaatt  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ffuunnccttiioonnss  nnooww  ppeerrffoorrmmeedd  
bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  iinn  tthhee  rrooaaddss  sseeccttoorr,,  ii..ee..,,  rrooaadd  ppllaannnniinngg,,  rrooaadd  ddeessiiggnn,,  ccoonnttrraaccttiinngg  aanndd  
ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  rrooaadd  ccoonnttrraaccttoorrss..  TThheessee  ffuunnccttiioonnss  aarree  ccuurrrreennttllyy  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  ddiivviissiioonnss  iinn  tthhee  
DDiirreeccttoorraattee::  PPllaannnniinngg  aanndd  TTrraannssppoorrttaattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  ((DDPPTTMM))  aanndd  DDTTIIMMCC..  IInn  tteerrmmss  ooff  tthhee  
pprroojjeecctt  ddeessccrriippttiioonn  ffoorr  MMWWTTCC22000000  iitt  iiss  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  aallssoo  tthheessee  ooppeerraattiioonnaall  ffuunnccttiioonnss  
wwoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  aauuttoonnoommoouussllyy  ffrroomm  tthhee  MMiinniissttrryy  iinn  tthhee  ffuuttuurree..    
      
TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  iiss  nnooww  ttoo  mmaakkee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooppoossaall  ffoorr  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  iinn  
tthhee  rrooaadd  sseeccttoorr  iinn  tthhee  ffuuttuurree,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannnniinngg,,  ccoonnttrraaccttiinngg,,  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  
aanndd  ffuunnddiinngg..  IItt  iiss  ttoo  bbee  eemmpphhaassiisseedd  tthhaatt  tthhee  aauutthhoorr  aalloonnee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprrooppoossaallss  
mmaaddee;;  tthheeyy  hhaavvee  aass  yyeett  nnoott  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  wwiitthhiinn  tthhee  MMiinniissttrryy  oorr  iinn  ootthheerr  
ppaarrttss  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  
WWhheenn  ddrraaffttiinngg  tthhiiss  pprrooppoossaall  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  tthhee  ccaabbiinneett  ssuubbmmiissssiioonn  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  SSyysstteemm  
ooff  RRooaadd  UUsseerr  CChhaarrggiinngg  iinn  NNaammiibbiiaa,,  ssiiggnneedd  1188  JJuullyy  11999955,,  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..  IItt  iiss  
bbeelliieevveedd  tthhaatt  tthhee  pprrooppoossaall  pprreesseenntteedd  hheerree  iinn  eesssseennccee  iiss  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthheessee  pprriinncciipplleess..  
TThheerree  aarree,,  hhoowweevveerr,,  ssoommee  ddeevviiaattiioonnss,,  aass  ssppeelllleedd  oouutt  aanndd  eexxppllaaiinneedd  bbeellooww..  AAllssoo  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  
RRooaadd  FFuunndd  iiss  sseeeenn  iinn  aa  ssoommeewwhhaatt  ddiiffffeerreenntt  ppeerrssppeeccttiivvee  tthhaann  iinn  tthhee  ssaaiidd  ccaabbiinneett  ssuubbmmiissssiioonn,,  
wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  cchhaannggee  tthhee  aaccttuuaall  ffuunnccttiioonnss  eennvviissaaggeedd  ffoorr  tthhee  FFuunndd  bbuutt  ccllaarriiffiieess  
iittss  rroollee..        
  
TThhee  mmaaiinn  ssoouurrccee  ooff  iinnssppiirraattiioonn  ffoorr  tthhee  pprrooppoossaall  mmaaddee  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  aarrrraannggeemmeennttss  iinn  NNeeww  
ZZeeaallaanndd,,  tthhee  oonnllyy  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooppeerraattiinngg  aa  ffuullllyy  sseellff--ffiinnaanncceedd  rrooaadd  ssyysstteemm  tthhrroouugghh  aa  
rrooaadd  ffuunndd  aanndd  rreellyyiinngg  oonn  aann  aauuttoonnoommoouuss  aaggeennccyy  ooff  tthhee  ssttaattee  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  ssttaattee  rrooaaddss,,  
TTrraannssiitt  NNeeww  ZZeeaallaanndd..  TThhee  NNeeww  ZZeeaallaanndd  aapppprrooaacchh  wwaass  rreecceennttllyy  ddeevveellooppeedd  ffuurrtthheerr  iinn  aa  
pprrooppoossaall  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  ZZiimmbbaabbwwee..  TThhee  pprrooppoossaall  mmaaddee  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  iiss  
ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  oonnee  mmaaddee  ffoorr  ZZiimmbbaabbwwee..  IItt  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  vvaarriioouuss  iissssuueess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  
iiddeennttiiffiieedd  iinn  rreesseeaarrcchh  ddoonnee  bbyy  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  aanndd  SSiiddaa,,  aanndd  rreefflleecctteedd  iinn  ootthheerr  lliitteerraattuurree  ooff  
rreelleevvaannccee;;  tthhee  rreeaaddeerr  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aa  lliisstt  ooff  rreeffeerreenncceess  wwhhiicchh  iiss  aattttaacchheedd..    
  
  
22..  TTHHEE  BBAASSIICC  IIDDEEAASS  
  
AA  nnuummbbeerr  ooff  ffuunnccttiioonnss  hhaavvee  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  ffoorr  tthheerree  ttoo  bbee  aann  ooppeerraattiioonnaall  rrooaadd  sseeccttoorr..  TThheessee  
aarree  bbrrooaaddllyy  ssppeeaakkiinngg  ((ii))  eennssuurriinngg  rrooaadd  ssaaffeettyy;;  ((iiii))  ccoonnttrroolliinngg  aaggaaiinnsstt  oovveerrllooaaddiinngg;;  ((iiiiii))  sseettttiinngg  
ssttaannddaarrddss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee;;  ((iivv))  ppllaannnniinngg  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  
ttoo  aacchhiieevvee  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  rreessoouurrcceess;;  ((vv))  ppllaannnniinngg  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttoo  
eennssuurree  aaddeeqquuaattee  lleevveell  ooff  aacccceessssiibbiilliittyy  ((pprroovviissiioonn  ooff  rrooaaddss  ffoorr  ssoocciiaall  ppuurrppoosseess));;  ((vvii))  
ccoonnttrraaccttiinngg  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  bbuuiillddiinngg  ooff  rrooaaddss;;  ((vviiii))  ccoonnssttrruuccttiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  
rrooaaddss;;  ((vviiiiii))  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  bbuuiillddiinngg  ooff  rrooaaddss;;  ((iixx))  mmoobbiilliissiinngg  ffiinnaanncciinngg;;  ((xx))  
sseettttiinngg  lleevveellss  ooff  rrooaadd  ttaaxxeess  aanndd//oorr  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess;;  ((xxii))  ppeerrffoorrmmiinngg  eeccoonnoommiicc  rreegguullaattiioonn  ttoo  
pprreevveenntt  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  mmaarrkkeett  ppoowweerr;;  aanndd  ((xxiiii))  eennffoorrcciinngg  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    
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WWiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  rrooaadd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ((ppaarrttiiaallllyy)),,  aallll  tthheessee  ffuunnccttiioonnss  wweerree  ttrraaddiittiioonnaallllyy  
ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  ccoorree  ggoovveerrnnmmeenntt  ((mmiinniissttrriieess  aanndd  ccaabbiinneett))..  TThhee  ddeecciissiioonnss  aallrreeaaddyy  ttaakkeenn  bbyy  
CCaabbiinneett  mmeeaannss  tthhaatt  ssoommee  ooff  tthhee  aabboovvee  ffuunnccttiioonnss  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  oorrggaanniissaattiioonnss  wwhhiicchh  
aarree  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoorree  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  iinntteennttiioonn  iiss  nnooww  ttoo  mmaakkee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooppoossaall  
ffoorr  hhooww  tthheessee  ffuunnccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  aa  rreeffoorrmmeedd  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  rrooaadd  sseeccttoorr..  
  
IInn  ddooiinngg  tthhaatt,,  tthheerree  aarree  tthhrreeee  iimmppoorrttaanntt  aassppeeccttss  ttoo  bbeeaarr  iinn  mmiinndd::  
  
((aa))  rrooaaddss  aarree  nnaattuurraall  mmoonnooppoolliieess      
  
((bb))  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  aa  rrooaadd  sseerrvviiccee  iinnvvoollvveess  bbootthh  aa  rrooaadd  aanndd  aa  rrooaadd  uusseerr..  TThhee  iimmpplliiccaattiioonn  

ooff  tthhiiss  iiss  tthhaatt  eeffffiicciieennccyy  eennttaaiillss  tthhee  oovveerraallll  mmiinniimmiissaattiioonn  ooff  tthhee  ssuumm  ooff  rrooaadd  ccoossttss  aanndd  
rrooaadd  uusseerr  ccoossttss..    

  
((cc))  aacccceessssiibbiilliittyy  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoonncceerrnn..  RRooaaddss  aarree  nnoott  oonnllyy  bbuuiilltt  ffoorr  eeffffiicciieennccyy  ppuurrppoosseess..  
  TThheeyy    aarree  aallssoo  pprroovviiddeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  bbaassiicc  aacccceessssiibbiilliittyy,,  ee..gg..  ttoo  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  aanndd  
  eedduuccaattiioonn,,  oorr  ssiimmppllyy  ttoo  eennssuurree  tthhee  ccoohheessiioonn  aanndd  iinntteeggrriittyy  ooff  aa  ccoouunnttrryy..  
  
TThhee  bbaassiicc  pprrooppoossaall  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  iiss  tthhaatt  tthhee  aaffoorree--mmeennttiioonneedd  ffuunnccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  
tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrggaanniissaattiioonnss::  
  
--  TThhee  mmaannaaggeerr  ooff  tthhee  ssttaattee  rrooaaddss..  TThhiiss  oorrggaanniissaattiioonn  iiss  hheenncceeffoorrtthh  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  

NNaattiioonnaall  RRooaadd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  NNaammiibbiiaa  oorr  iinn  sshhoorrtt  NNaammRRooaadd..  IItt  wwoouulldd  bbee  aann  
aauuttoonnoommoouuss  ssttaattee  aaggeennccyy  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppllaannnniinngg,,  aanndd  aarrrraannggee  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssttaattee  rrooaaddss..  IIttss  oobbjjeeccttiivvee  wwoouulldd  bbee  ''eeffffiicciieennccyy''..  IItt  wwoouulldd  hhaannddllee  
ffuunnccttiioonnss  ((iivv)),,  ((vvii))  aanndd  ((vviiiiii))..  IItt  iiss  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  NNaammRRooaadd  wwoouulldd  nnoott  rreeqquuiirree  mmoorree  
tthhaann  220000  eemmppllooyyeeeess,,  aallll  iinncclluussiivvee..  

  
--  TThhee  eeccoonnoommiicc  rreegguullaattoorr  ooff  tthhee  rrooaaddss  sseeccttoorr..  TThhiiss  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  wwhhaatt  iinn  tthhee  CCaabbiinneett  

ddeecciissiioonn  iiss  ccaalllleedd  tthhee  NNaattiioonnaall  RRooaaddss  BBooaarrdd  ooff  NNaammiibbiiaa,,  wwhhiicchh  hhoowweevveerr  hheerree  wwiillll  bbee  
rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  NNaammiibbiiaa  iinn  tthhee  sseeqquueell,,  oorr  iinn  sshhoorrtt  
NNaammFFuunndd11..  NNaammFFuunndd  wwoouulldd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprrootteeccttiinngg  tthhee  vviiaabbiilliittyy  ((ssoollvveennccyy))  ooff  
tthhee  rrooaadd  ffuunndd,,  sseettttiinngg  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  aanndd  eennssuurriinngg  tthhaatt  NNaammRRooaadd  mmeeeettss  iittss  bbaassiicc  
oobbjjeeccttiivvee  ooff  mmaannaaggiinngg  tthhee  rrooaadd  sseeccttoorr  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ccrriitteerriioonn..  IItt  wwoouulldd  bbee  
aann  aauuttoonnoommoouuss  ssttaattee  aaggeennccyy  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff    FFiinnaannccee..  IItt  wwoouulldd  
hhaannddllee  ffuunnccttiioonnss  ((iixx)),,  ((xx)),,  ((xxii))  aanndd  ((xxiiii))  ((ppaarrttllyy))..    NNaammFFuunndd  wwoouulldd  lliikkeellyy  nnoott  rreeqquuiirree  
mmoorree  tthhaann,,  ssaayy  33,,  ppeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeeess..    
  

                                                                                                                      
11  TThhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss  pprrooppoossaall  iiss  tthhaatt  tthhee  wwoorrddiinngg  ''RRooaaddss  BBooaarrdd''  aassssoocciiaattee  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  rrooaaddss  bbooaarrddss  eessttaabblliisshheedd  
iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  RRooaaddss  OOrrddiinnaannccee,,  11997722,,  wwhhiicchh  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rrooaaddss,,  nnoott  iinn  
tthheeiirr  ffiinnaanncciinngg  oorr  rreegguullaattiioonn  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess..  TThhiiss  wwoorrddiinngg  iiss  aallssoo  uusseedd  iinn  ootthheerr    EEnngglliisshh--ssppeeaakkiinngg  ccoouunnttrryy  
ttoo  ddeennoottee  oorrggaanniissaattiioonnss  ssiimmiillaarrllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  rrooaaddss  sseeccttoorr..  TToo  aavvooiidd  ccoonnffuussiioonn  iitt  iiss  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  nnaammee  
bbee  cchhaannggeedd  ttoo  cclleeaarrllyy  iinnddiiccaattee  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn..  
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--  TThhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwoouulldd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
eennssuurriinngg  ssaaffeettyy  ssttaannddaarrddss,,  sseettttiinngg  mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  rrooaaddss,,  aanndd  ppllaann  ffoorr  aacccceessssiibbiilliittyy..  TThhee  MMiinniisstteerr  wwoouulldd  tthheerreeffoorree  bbee  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  qquuaalliittyy  aanndd  ssaaffeettyy  rreegguullaattiioonn,,  aanndd  wwoouulldd  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  pprroovviiddeess  aann  aacccceeppttaabbllee  lleevveell  ooff  aacccceessssiibbiilliittyy..  TThhee  
MMiinniisstteerr  wwoouulldd  tthhuuss  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ffuunnccttiioonnss  ((ii)),,  ((iiiiii)),,  ((vv)),,  aanndd  ffoorr  mmoobbiilliissiinngg  
ffiinnaannccee  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiinngg  rrooaaddss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmeeeett  aacccceessssiibbiilliittyy    --  oorr  ssoocciiaall  --  nneeeeddss  
((iixx))..  TThhee  oovveerrllooaadd  ccoonnttrrooll  ffuunnccttiioonn  ((iiii))  sshhoouulldd  iinn  pprriinncciippllee  rreesstt  wwiitthh  tthhee  MMiinniisstteerr,,  bbuutt  
sshhoouulldd  bbee  ddeelleeggaatteedd  ttoo  tthhee  mmaannaaggeerr,,  NNaammRRooaadd,,  ttoo  aaccttuuaallllyy  ccaarrrryy  oouutt..  TThhee  MMiinniisstteerr,,  
ffiinnaallllyy,,  hhaass  aa  pprriimmaarryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  NNaammRRooaadd  iiss  aaccccoouunnttaabbllee..  
  

--  TThhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  NNaammFFuunndd  iiss  aaccccoouunnttaabbllee;;    
ffuunnccttiioonn  ((xxiiii))..  HHee  wwiillll  iinn  aaddddiittiioonn  iissssuuee  rreegguullaattiioonnss  sseettttiinngg  oouutt  tthhee  pprriinncciipplleess  ffoorr  hhooww  ttoo  
sseett  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  aanndd  ffoorr  hhooww  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  ffuunnddss  iinn  tthhee  rrooaadd  ffuunndd..    
  

--  TThhee  rrooaadd  ccoonnttrraaccttoorrss..  TThheessee  wwoouulldd  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  NNaammRRooaadd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  rrooaadd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee,,  ffuunnccttiioonn  ((vviiii))..  OOnnee  oorr  ppoossssiibbllyy  sseevveerraall  ooff  tthheessee  
wwoouulldd  eemmaannaattee  ffrroomm  tthhee  eennvviissaaggeedd  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  DDTTIIMMCC..    
  

--  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwoouulldd  hhaavvee  nnoo  ddiirreecctt  rroollee,,  bbuutt  iitt  wwoouulldd  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  bbootthh  
NNaammRRooaadd  aanndd  NNaammFFuunndd  ttoo  ccoonnssuulltt  wwiitthh  rrooaadd  uusseerrss..  TThhee  rrooaadd  uusseerrss  wwoouulldd  bbee  ggiivveenn  aa  
vvooiiccee  bbootthh  ttoo  eexxpprreessss  vviieewwss,,  bbuutt  tthheeyy  wwoouulldd  aallssoo  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthheeiirr  oowwnn  
mmoonniittoorriinngg  ooff  NNaammRRooaadd  aanndd  NNaammFFuunndd;;  ffuunnccttiioonn  ((xxiiii))..  
  

IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  wwoouulldd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  
oowwnn  rrooaaddss,,  aalltthhoouugghh  iitt  wwoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthheemm  ttoo  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  ee..gg..  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  
LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  aanndd//oorr  NNaammRRooaadd  ttoo  aacctt  aass  tthheeiirr  aaggeenntt..    
  
TThhee  RRooaadd  FFuunndd  wwoouulldd  ffuunndd  ((ii))  aallll  eeccoonnoommiiccaallllyy  jjuussttiiffiieedd  rrooaadd  pprroojjeeccttss  ffoorr  
eexxppaannddiinngg//uuppggrraaddiinngg  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk;;  ((iiii))  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aallll  ssttaattee  rrooaaddss;;  aanndd  ((iiiiii))  
ttrraaffffiicc  rreellaatteedd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  rrooaaddss  aanndd  ssttrreeeettss  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonnss..  
TThheessee  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  wwoouulldd,,  hhoowweevveerr,,  rreemmaaiinn  bbeeiinngg  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciinngg  ooff  
iinnvveessttmmeennttss  iinn  uurrbbaann  rrooaaddss  aanndd  ssttrreeeettss,,  wwhhiillee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ffuullllyy  oorr  
ppaarrttiiaallllyy  ffuunndd  ssttaattee  rrooaaddss  wwhhiicchh  aarree  ssoocciiaallllyy  jjuussttiiffiieedd,,  aanndd  tthheenn  uussee  NNaammRRooaadd  aass  aann  aaggeenntt  ffoorr  
eexxeeccuuttiinngg  tthheessee  wwoorrkkss..  
  
TThhee  bbaassiicc  dduuaalliittyy  aapppprrooaacchh  ooff  tthhiiss  mmooddeell  iiss  sseeeenn  aass  aa  kkeeyy  ffeeaattuurree  ttoo  eennaabbllee  bbootthh  NNaammRRooaadd  
aanndd  NNaammFFuunndd  ttoo  ooppeerraattee  oonn  aann  aauuttoonnoommoouuss  bbaassiiss..  NNaammFFuunndd  aaccttss  aass  tthhee  mmaaiinn  cchheecckk  oonn  tthhee  
bbeehhaavviioouurr  ooff  NNaammRRooaadd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  ''oovveerrssppeenndd''  aanndd  bbeeccoommee  ''ttoooo  aammbbiittiioouuss''..  TThhee  
mmeecchhaanniissmm  ttoo  bbee  uusseedd  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  iiss  bbaassiiccaallllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  FFiirrssttllyy,,  NNaammRRooaadd  hhaass  ttoo  
ddeevveelloopp  aa  mmeetthhooddoollooggyy  ttoo  bbee  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ''eeffffiicciieenntt''  iinnvveessttmmeennttss  aanndd  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  
aaccttiioonnss,,  aanndd  NNaammFFuunndd  iiss  tthheenn  eexxppeecctteedd  ttoo  aapppprroovvee  tthheessee  pprriinncciipplleess  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  aapppplliieedd..  
SSeeccoonnddllyy,,  NNaammRRooaadd  tthheenn  aapppplliieess  tthheessee  pprriinncciipplleess  wwhheenn  pprreeppaarriinngg  aannnnuuaall  ppllaannss  aanndd  ffiivvee--yyeeaarr  
ppllaannss,,  wwhhiicchh  aarree  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  NNaammFFuunndd..  IIff  NNaammFFuunndd  ffiinnddss  tthhaatt  tthhee  pprriinncciipplleess  hhaavvee  
bbeeeenn  aapppplliieedd  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  wwaayy,,  tthheenn  NNaammFFuunndd  mmaakkeess  aavvaaiillaabbllee  tthhee  mmoonneeyy  rreeqquuiirreedd  ffoorr  
tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkkss  dduurriinngg  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr..    
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NNaammFFuunndd  aallssoo  ddeetteerrmmiinneess  tthhee  aaccttuuaall  lleevveellss  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess,,  bbuutt  iinn  tteerrmmss  ooff  wweellll--ddeeffiinneedd  
pprriinncciipplleess  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  aarree  aallwwaayyss  ''eeffffiicciieenntt''  aanndd  
''eeqquuiittaabbllee'',,  aanndd  ssoo  aass  ttoo  eennssuurree  tthhee  lloonngg--tteerrmm  vviiaabbiilliittyy    ooff  tthhee  RRooaadd  FFuunndd..  TThhee  rreeqquuiirreemmeenntt  
tthhaatt  tthhee  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  hhaavvee  ttoo  bbee  sseett  iinn  tteerrmmss  ooff  cclleeaarr  pprriinncciipplleess  aanndd  aatt  ssuucchh  aa  lleevveell  tthhaatt  
tthhee  ccoossttss  ooff  rrooaaddss  wwiillll  bbee  ccoovveerreedd  iinn  tthhee  lloonngg  rruunn  iiss  tthhee  iinnssttrruummeenntt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheerree  bbee  nnoo  
eexxppllooiittaattiioonn  ooff  mmaarrkkeett  ppoowweerr..  
  
TThhee  pprrooppoossaall  tthhaatt  tthhee  bbooaarrdd  ooff  NNaammFFuunndd  sshhoouulldd  aaccttuuaallllyy  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  aapppprroopprriiaattee  tthhee  
mmoonneeyy  ffrroomm  tthhee  rrooaadd  ffuunndd  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ggoo  bbeeyyoonndd  wwhhaatt  wwaass  eennvviissaaggeedd  iinn  tthhee  aaffoorree--mmeennttiioonneedd  
ccaabbiinneett  ssuubbmmiissssiioonn..  HHoowweevveerr,,  ggiivveenn  tthhaatt  CCaabbiinneett  hhaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  ((ii))  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  rrooaadd  
uusseerr  cchhaarrggeess  aanndd  aa  rrooaadd  ffuunndd;;  aanndd  ((iiii))  tthhaatt  tthhee  rrooaadd  sseeccttoorr  sshhoouulldd  bbee  mmaannaaggeedd  iinn  tteerrmmss  ooff  aa  
cclleeaarr  --  aanndd  mmeeaassuurraabbllee    --  ccrriitteerriioonn,,  vviizz..  eeffffiicciieennccyy,,  tthheenn  iitt  hhaass,,  iinn  eeffffeecctt,,  pprroovviiddeedd  aa  ccoommpplleettee  
ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ddeelleeggaattiioonn..  TThhee    iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthheessee  ddeecciissiioonnss  iiss  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  ooff  aauutthhoorriittyy  ttoo  
ssppeenndd  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  ooff  tthhee  rrooaadd  ffuunndd..      
  
FFuurrtthheerr  cchheecckkss  oonn  tthhiiss  ssttrruuccttuurree  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  ssoommee  iimmppoorrttaanntt  ppoowweerrss  ttoo  bbee  vveesstteedd  iinn  tthhee  
MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  TThhiiss  MMiinniisstteerr  sshhoouulldd  ((ii))  ddeeffiinnee  tthhee  ssttaattee  
rrooaadd  nneettwwoorrkk  tthhrroouugghh  tthhee  iinnssttrruummeenntt  ooff  pprrooccllaaiimmiinngg  rrooaaddss,,  wwhhiicchh  wwiillll  iiddeennttiiffyy  tthhee  aarreeaa  ooff  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  NNaammRRooaadd;;  ((iiii))  eessttaabblliisshh  mmiinniimmuumm  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  ffoorr  
ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  rrooaadd,,  tthhaatt  NNaammRRooaadd  mmuusstt  aabbiiddee  bbyy,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ee..gg..  mmiinnoorr  rrooaaddss  iinn  
ddiissttaanntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aarree  nnoott  nneegglleecctteedd22;;  aanndd  ((iiiiii))  eessttaabblliisshh  rrooaadd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttaannddaarrddss  
ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  rrooaaddss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ee..gg..  ppaarrttiiccuullaarr  ttyyppeess  ooff  rrooaadd  uusseerrss  aarree  nnoott  
ddiissaaddvvaannttaaggeedd..  TThhee  rroollee  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  iiss  tthhuuss,,  iinntteerr  aalliiaa,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  NNaammRRooaadd  ddooeess  nnoott  
''uunnddeerrssppeenndd''  bbyy  bbeeccoommiinngg    ''ttoooo  uunnaammbbiittiioouuss''  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  nnoo  ppaarrtt  ooff  
tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  iiss  nneegglleecctteedd  tthheerreebbyy  ppoossssiibbllyy  jjeeooppaarrddiizziinngg  tthhee  aaiimm  ooff  pprroovviiddiinngg  aann  
aacccceeppttaabbllee  lleevveell  ooff  aacccceessssiibbiilliittyy..  
  
AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  cchheecckk  iiss  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  mmeecchhaanniissmm..  BBootthh  NNaammFFuunndd  aanndd  NNaammRRooaadd  
wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoonnssuulltt  wwiitthh  rrooaadd  uusseerrss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbeeffoorree  tthheeyy  ddeecciiddee  oonn  
nneeww  rrooaadd  ppllaannss,,  nneeww  lleevveell  ooff  rrooaadd  uusseerrss,,  eettcc..  AAnndd  bbootthh  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  
ddooccuummeenntt  tthhee  ccoonntteennttss  aanndd  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..  IInn  aaddddiittiioonn,,  wwhheenn  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  NNaammRRooaadd  aanndd  
NNaammFFuunndd,,  tthhee  MMiinniisstteerrss  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  FFiinnaannccee,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  
wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  ccoommmmeennttss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  rrooaadd  uusseerrss..    
  
OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iitt  iiss  nnoott  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwoouulldd  bbee  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  
NNaammFFuunndd  oorr  NNaammFFuunndd,,  aass  ssuuggggeesstteedd  iinn  tthhee  ddooccuummeenntt  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  IInntteerrmmiinniisstteerriiaall  
CCoommmmiitttteeee  ooff  TTeecchhnniiccaall  EExxppeerrttss  oonn  RRooaadd  UUsseerr  CChhaarrggiinngg..  TThheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  wwoouulldd  bbootthh  
hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  bbooaarrddss,,  bbuutt  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthheessee  bbooaarrddss  sshhoouulldd  bbee  rreeccrruuiitteedd  ppuurreellyy  iinn  tteerrmmss  
ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  mmeemmbbeerrss''  aabbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  
ccaappaabbiilliittyy  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ccoonnttrriibbuuttee  tthheerreettoo..  IItt  iiss  ssuuggggeesstteedd  hheerree  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  
                                                                                                                      
22  IItt  iiss  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  ‘‘aacccceessssiibbiilliittyy’’  wwoouulldd  oonnllyy  bbee  aa  rreelleevvaanntt  ccoonncceerrnn  wwhheenn  ddeetteerrmmiinniinngg  mmaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrddss  
ffoorr  mmiinnoorr  ((oorr  tteerrttiiaarryy))  rrooaaddss..  FFoorr  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  rrooaaddss  tthhee  MMiinniisstteerr  wwoouulldd  tthhuuss  oonnllyy  bbee  aabbllee  ttoo  sseett  
ssttaannddaarrddss  --  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  --  ffoorr  eexxaammppllee  ttoo  eennssuurree  rrooaadd  ssaaffeettyy  aanndd  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  
iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss..    
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hhaavvee  ppoossiittiioonnss  oonn  tthhee  bbooaarrddss  eeaarrmmaarrkkeedd  ffoorr  ssttaakkeehhoollddeerrss  aass  iitt  ccoouulldd  eeaassiillyy  lleeaadd  ttoo  tthhee  
uunnddeerrmmiinniinngg  ooff  tthhee  vviiaabbiilliittyy    ooff  NNaammFFuunndd  aanndd  NNaammRRooaadd..  TThheessee  aaggeenncciieess  mmuusstt  ddeerriivvee  tthheeiirr  
ssttrreennggtthh  ffrroomm  bbooaarrddss  tthhaatt  ddeevveelloopp  aa  uunniiffiieedd  aapppprrooaacchh  ttoo  tthheeiirr  oorrggaanniissaattiioonnss''  ttaasskkss..  IIff  
ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  ggiivveenn  eeaarrmmaarrkkeedd  rreepprreesseennttaattiioonn  tthheeyy  mmaayy  ppuurrssuuee  tthheeiirr  oowwnn  ccoonnfflliiccttiinngg  
iinntteerreessttss..  
      
IItt  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  bbaassiicc  iiddeeaass  pprreesseenntteedd  hheerree  aappppeeaarr  ttoo  ddeevviiaattee  iinn  oonnee  
ffuurrtthheerr  rreessppeecctt  ffrroomm  tthhee  pprriinncciipplleess  sseett  oouutt  iinn  tthhee  aaffoorree--mmeennttiioonneedd  ccaabbiinneett  ssuubbmmiissssiioonn..  IInn  
tteerrmmss  ooff  tthhaatt  ssuubbmmiissssiioonn,,  rreevveennuueess  ffrroomm  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  ssppeenntt  oonn  
eeccoonnoommiiccaallllyy  jjuussttiiffiieedd  rrooaaddss..  TThhiiss  mmaayy  mmeeaann  tthhaatt  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssoommee  ssmmaalllleerr  rrooaaddss  tthhaatt  
aarree  nnooww  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooccllaaiimmeedd  rrooaadd  nneettwwoorrkk  wwoouulldd  nnoott  rreecceeiivvee  ffuunnddiinngg  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd,,  
bbeeccaauussee  tthhee  ttrraaffffiicc  mmaayy  bbee  ttoooo  ssmmaallll  ttoo  jjuussttiiffyy  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..  TThhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  
pprrooppoossaall  iinn  tthhee  ccaabbiinneett  ssuubbmmiissssiioonn  iiss  tthhaatt  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssuucchh  rrooaaddss  sshhoouulldd  bbee  
mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  aapppprroopprriiaattiinngg  ffuunnddss  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  RReevveennuuee  FFuunndd..    
  
TThhiiss  aapppprrooaacchh  iiss  qquueessttiioonnaabbllee  ffoorr  sseevveerraall  rreeaassoonnss..  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  aass  
wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  vviieewweedd  aass  ''eeccoonnoommiiccaallllyy  jjuussttiiffiieedd  mmaaiinntteennaannccee''  ccaannnnoott  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  aa  
ffuullllyy  oobbjjeeccttiivvee  wwaayy,,  tthheerree  iiss  aa  rriisskk  tthhaatt  tthhiiss  aapppprrooaacchh  mmaayy  ggiivvee  rriissee  ttoo  ccoonnfflliiccttss,,  ee..gg..  bbeettwweeeenn  
NNaammRRooaadd  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  jjeeooppaarrddiieess  
tthhee  aauuttoonnoommyy  ooff  NNaammRRooaadd..  IItt  iiss  aarrgguueedd  hheerree  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  mmuucchh  eeaassiieerr  ttoo  hhaannddllee  tthhee  
mmaatttteerr  bbyy  vveessttiinngg  tthhee  ppoowweerr  ooff  ddeeffiinniinngg  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  iinn  tthhee  MMiinniisstteerr,,  aass  wweellll  aass  tthhee  
mmiinniimmuumm  mmaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  rrooaaddss,,  aanndd  tthheenn  rreeqquuiirree  tthhaatt  aallll  tthheessee  
rrooaaddss  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  NNaammRRooaadd  aanndd  wwiitthh  ffuunnddss  ffrroomm  tthhee  rrooaadd  ffuunndd..  IInn  tthhiiss  wwaayy  tthhee  
aacccceessssiibbiilliittyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ccaann  bbee  mmeett,,  pprreessuummaabbllyy  aatt  nnoott  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ccoosstt  ttoo  tthhee  RRooaadd  FFuunndd..  
  
OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  mmaaddee  hheerree,,  wwhheenn  ccoonnssttrruuccttiinngg  nneeww  rrooaaddss  wwhhiicchh  
aarree  nnoott  eeccoonnoommiiccaallllyy  jjuussttiiffiieedd,,  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ccoossttss  rreeqquuiirreedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  jjuussttiiffyy  tthheessee  rrooaaddss  
sshhoouulldd  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  ppuubblliicc..          
  
TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  NNaammRRooaadd  iimmpplliieess  tthhaatt  iitt  wwiillll  ttaakkee  oovveerr  ffuunnccttiioonnss  nnooww  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  IItt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhiiss  MMiinniissttrryy  ttoo  
rreettaaiinn  ssoommee  ssttaaffff  ffoorr  ppllaannnniinngg  ppuurrppoosseess  aallssoo  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  TThheessee  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ((ii))  
ddeecciiddee  oonn  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ttoo  eennaabbllee  tthhee  MMiinniisstteerr  ttoo  eexxeerrcciissee  
hhiiss//hheerr  ppoowweerrss;;  aanndd  ((iiii))  pprreeppaarree  rrooaadd  pprroojjeeccttss  --  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssoocciiaall  rreeaassoonnss  --  uupp  ttoo  aanndd  
iinncclluuddiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn..  IItt  iiss  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  tthhee  MMiinniissttrryy  wwoouulldd  rreettaaiinn  aa  
pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoosseess  ooff  aabboouutt  55--1100  ppeerrssoonnss..    
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33..  TTHHEE  RROOAADD  FFUUNNDD  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  NNAAMMIIBBIIAA  ((NNAAMMFFUUNNDD))  
  
TThhiiss  sseeccttiioonn  sseettss  oouutt  tthhee  bbaassiicc  ooppeerraattiioonnaall  pprriinncciipplleess  eennvviissaaggeedd  ffoorr  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ((ffuurrtthheerr  
ddeettaaiillss  aarree  iinn  AAppppeennddiixx  11))..  IItt  iiss  aassssuummeedd  tthhaatt  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ooff  NNaammiibbiiaa  wwoouulldd  bbee  mmaannaaggeedd  
bbyy  aa  sseeppaarraattee  oorrggaanniissaattiioonn  ttoo  bbee  nnaammeedd  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  NNaammiibbiiaa  
((NNaammFFuunndd))..  
  
NNaammFFuunndd  wwoouulldd  bbee  aann  aaggeennccyy  ooff  tthhee  ssttaattee  aanndd  aa  ccoorrppoorraattee  bbooddyy,,  tthhaatt  ccoouulldd  ssuuee  aanndd  bbee  ssuueedd,,  
aanndd  ccoouulldd  aaccqquuiirree,,  hhoolldd  ttiittllee  ttoo  aanndd  ddiissppoossee  ooff  pprrooppeerrttyy..  IItt  wwoouulldd  oonnllyy  hhaavvee  tthhee  ppoowweerrss  vveesstteedd  
iinn  iitt  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt,,  oorr  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  
FFiinnaannccee,,  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt..  NNaammFFuunndd  wwoouulldd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  
FFiinnaannccee  ffoorr  mmeeeettiinngg  iittss  ffiinnaanncciiaall  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  rreeppoorrttiinngg  oobblliiggaattiioonnss..  
  
TThhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNaammFFuunndd  wwoouulldd  bbee  ttoo    
  
((ii))  mmaannaaggee  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ooff  NNaammiibbiiaa  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  

ffiinnaannccee  tthhee  ppuubblliicc  rrooaadd  nneettwwoorrkk  ooff  NNaammiibbiiaa,,  wwhhiillee  eennssuurriinngg  tthhee  lloowweesstt  ppoossssiibbllee  rrooaadd  
uusseerr  cchhaarrggeess  wwhhiicchh  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  lloonngg--tteerrmm  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  FFuunndd  aatt  
rreeaassoonnaabbllyy  ssttaabbllee  lleevveellss  ooff  cchhaarrggeess;;  
  

((iiii))  sseett  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  wwhhiicchh  pprroommoottee  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  tthhee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  aanndd  
eeqquuiittyy  bbeettwweeeenn  rrooaadd  uusseerrss..  AAnn  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  wwoouulldd  ddeeffiinnee  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess,,  aanndd  
NNaammFFuunndd  wwoouulldd  pprrooppoossee  ppoolliicciieess  ffoorr  tthhee  sseettttiinngg  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess,,  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  
bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt33;;  aanndd  

  
((iiiiii))  aallllooccaattee  mmoonneeyyss  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ttoo  NNaammRRooaadd  wwhhiicchh  wwoouulldd  eennssuurree  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  

ooff  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  aatt  aacccceeppttaabbllee  ssttaannddaarrdd  aanndd  aatt  mmiinniimmuumm  ccoosstt..        
  
((iivv))    aallllooccaattee  mmoonneeyyss  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ttoo  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  wwhhiicchh  wwoouulldd  eennssuurree  tthhee  

pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ddeeccllaarreedd  rrooaaddss  aatt  aacccceeppttaabbllee  ssttaannddaarrdd  aanndd  aatt  mmiinniimmuumm  ccoosstt..    
  
TThhee  ffiinnaanncciinngg  bbyy  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ooff  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  ffoorr  ddeeccllaarreedd  rrooaaddss  uunnddeerr  llooccaall  rrooaadd  
aauutthhoorriittiieess,,  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ((ii))  tthheessee  rrooaaddss  mmeeeettiinngg  ssppeecciiffiieedd  mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  ((ee..gg..  lleevveell  
ooff  ttrraaffffiicc,,  tthhaatt  tthhee  rrooaadd  ffuullffiillllss  aa  ppuubblliicc  ffuunnccttiioonn  aanndd  iiss  bbuuiilltt  ttoo  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  ttoo  aa  mmiinniimmuumm  
lleevveell  ooff  tteecchhnniiccaall  ssttaannddaarrdd));;  aanndd  ((iiii))  ttoo  aa  cceeiilliinngg  oonn  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  
aaccttiivviittiieess  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  rrooaaddss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sseett  ssttaannddaarrddss..  TThhee  ssttaannddaarrddss  wwoouulldd  bbee  
ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  TTrraannssppoorrtt,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  NNaammRRooaadd  aanndd  tthhee  llooccaall  rrooaadd  
aauutthhoorriittiieess..  NNaammFFuunndd  wwoouulldd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  pprriinncciipplleess  ffoorr  hhooww  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  
tthhee  cceeiilliinngg  oonn  tthhee  lleevveell  ooff  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  aanndd  tthheessee  pprriinncciipplleess  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  
ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
EEaacchh  yyeeaarr,,  NNaammFFuunndd  wwiillll  pprreeppaarree  aa  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee,,  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  

                                                                                                                      
33  IItt  iiss  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  tthheessee  ppoolliicciieess  wwoouulldd  pprriimmaarriillyy  ccoonncceerrnn  hhooww  ttoo  ccoovveerr  ssoo--ccaalllleedd  rreessiidduuaall  ccoossttss,,  ii..ee..  tthhoossee  
ccoossttss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  vvaarryy  wwiitthh  rrooaadd  uussee  aanndd  ttyyppee  ooff  vveehhiiccllee..    
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PPrrooggrraammmmee  aanndd  aa  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt..  TThhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthheessee  ddooccuummeennttss  wwiillll  bbee  
iinniittiiaatteedd  bbyy  aaddvviissiinngg  NNaammRRooaadd  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aabboouutt  wwhhaatt  lleevveellss  ooff  ssppeennddiinngg  oonn  
mmaaiinntteennaannccee  aanndd  iinnvveessttmmeennttss  tthhaatt  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  lloonngg--tteerrmm  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  FFuunndd,,  
aanndd  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  iimmpplleemmeenntt  ddrraassttiicc  cchhaannggeess  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess..  NNaammFFuunndd  
wwiillll  tthheenn  pprreeppaarree  iittss  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ((ii))  tthhee  
ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aa  ddrraafftt  oonnee--yyeeaarr  aanndd  aa  ddrraafftt  iinnddiiccaattiivvee  ffiivvee--yyeeaarr  pprrooggrraammmmee  ffrroomm  NNaammRRooaadd;;  
aanndd  ((iiii))  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  bbyy  NNaammRRooaadd  oorr  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  ((aass  aann  aaggeenntt  iinn  
tthhiiss  rreeggaarrdd  aaccttiinngg  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess))  ooff  eessttiimmaatteess  ooff  rreeqquuiirreedd  aammoouunnttss  ooff  
mmoonneeyy  ttoo  bbee  ppaaiidd  oouutt  ooff  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ffoorr  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ddeeccllaarreedd  rrooaaddss  uunnddeerr  tthhee  
llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  wwhhiicchh  mmeeeett  sseett  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  aafftteerr  hhaavviinngg  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  cceeiilliinngg  oonn  
tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  rrooaaddss..    
  
NNaammFFuunndd  wwiillll  nnoott  aacccceepptt  tthheessee  ddrraafftt  pprrooggrraammmmeess  ffrroomm  NNaammRRooaadd  uunnttiill  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  
ddeemmaannddss  ffoorr  ffuunnddss  ffrroomm  NNaammRRooaadd  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  oovveerraallll  
oobbjjeeccttiivveess  ooff  eennssuurriinngg  tthhee  lloonngg--tteerrmm  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  FFuunndd,,  aatt  rreeaassoonnaabbllyy  ssttaabbllee  rrooaadd  uusseerr  
cchhaarrggeess,,  aanndd  ooff  pprroommoottiinngg  aann  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  rreessoouurrcceess..  IIff  NNaammRRooaadd''ss  ddrraafftt  pprrooggrraammmmeess  aarree  
nnoott  aacccceepptteedd,,  tthheeyy  aarree  ttoo  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  NNaammRRooaadd  ffoorr  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn;;  NNaammFFuunndd  hheennccee  hhaass  
tthhee  ppoowweerr  ttoo  aauutthhoorriissee  mmoonneeyyss  ttoo  bbee  ssppeenntt  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhaatt  tthhee  ddeemmaannddss  
bbyy  NNaammRRooaadd  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  bbaassiicc  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNaammFFuunndd  aanndd  
NNaammRRooaadd..    
  
NNaammFFuunndd  wwiillll  ssuubbmmiitt  iittss  ddooccuummeennttss  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee,,  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aass  
NNaammRRooaadd  ssuubbmmiittss  iittss  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ddooccuummeennttss  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn..  TThhee  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee  wwiillll  sseett  oouutt  ((ii))  tthhee  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  ffoorr  tthhee  
ccoommiinngg  yyeeaarr;;  ((iiii))  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess;;  ((iiiiii))  tthhee  
aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  NNaammRRooaadd;;  aanndd  ((iivv))  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  aatt  tthhee  
bbeeggiinnnniinngg  aanndd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr..  TThhee  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee  wwiillll  ccoonnttaaiinn  
ssiimmiillaarr  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  wwiillll,,  iinntteerr  aalliiaa,,  ccoonnttaaiinn  iinnddiiccaattoorrss  ttoo  aallllooww  
ffoorr  aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  NNaammFFuunndd''ss  aabbiilliittyy  ttoo  ffoorreeccaasstt  rreevveennuueess  aanndd  ttoo  aasssseessss  tthhee  lloonngg--tteerrmm  
vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  FFuunndd..  
  
TThhee  tthhrreeee  ddooccuummeennttss  wwiillll  bbee  llaaiidd  bbeeffoorree  PPaarrlliiaammeenntt  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  ((ffoorr  
iinnffoorrmmaattiioonn  ppuurrppoosseess))..    
  
TThhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  wwoouulldd  oonnllyy  bbee  rreeccoorrddeedd..  IItt  wwoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  mmoonniittoorr  
ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  NNaammFFuunndd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  aanndd  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall,,  aanndd  wwoouulldd  
ccoonnttaaiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn::  
  
((ii))  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  rreeccoommmmeennddiinngg  nneeww  lleevveellss  ffoorr  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess;;  
    
((iiii))  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  mmoonneeyyss  ttoo  tthhee  llooccaall  rrooaadd  
aauutthhoorriittiieess;;  
  
((iiiiii))      tthhee  mmeeaassuurreess  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  NNaammFFuunndd  ccaann  bbee  jjuuddggeedd;;  
  
((iivv))  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  rreeccoommmmeennddiinngg  tthhaatt  llooaannss  bbee  ttaakkeenn  uupp  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciinngg  ooff  



  99

iinnvveessttmmeennttss  iinn  SSttaattee  RRooaaddss;;    
  
((vv))  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ssyysstteemmss  uunnddeerr  wwhhiicchh  NNaammFFuunndd  wwiillll  
uunnddeerrttaakkee  iittss  ffuunnccttiioonnss;;  aanndd  
  
((vvii))    rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  rreeccoommmmeennddeedd  OOnnee--YYeeaarr  aanndd  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--
YYeeaarr  PPrrooggrraammmmeess,,  aanndd  rreeccoommmmeennddeedd  rriisskk  mmiittiiggaattiinngg  aaccttiioonnss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  NNaammFFuunndd  aanndd  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  
TThhee  aaffffaaiirrss  ooff  NNaammFFuunndd  wwoouulldd  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy  aa  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss,,  wwiitthh  nnoott  lleessss  tthhaann  33  aanndd  
nnoott  mmoorree  tthhaann  44  mmeemmbbeerrss..  DDiirreeccttoorrss  wwoouulldd  ppoosssseessss  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aanndd  hhaavvee  eexxppeerrttiissee  iinn  
ssuucchh  mmaatttteerrss  aass  wwoouulldd  eennssuurree  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNaammFFuunndd..  PPeerrssoonnss  wwhhoossee  
iinntteerreesstt  oorr  dduuttyy  wwoouulldd  bbee  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  dduuttyy  ooff  aa  ddiirreeccttoorr  wwoouulldd  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  
aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  oorr  ffoorr  rreettaaiinniinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  bbooaarrdd..    
  
NNaammFFuunndd  wwoouulldd  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ((ii))  eessttaabblliisshh  aanndd  ssttaaffff  aann  aapppprroopprriiaattee  oorrggaanniizzaattiioonn;;  ((iiii))  
aappppooiinntt  ssttaaffff  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt;;  aanndd  ((iiiiii))  eenntteerr  iinnttoo  
ccoonnttrraacctt  wwiitthh  pprriivvaattee  oorr  lleeggaall  ppeerrssoonnss  ffoorr  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  aannyy  ooff  iittss  ffuunnccttiioonnss..  IInn  eexxeerrcciissiinngg  
iittss  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ppoowweerrss,,  NNaammFFuunndd  wwoouulldd  ccoonnssuulltt  wwiitthh  NNaammRRooaadd,,  rreelleevvaanntt  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  
aanndd  rrooaadd  uusseerrss  bbeeffoorree  ssuubbmmiittttiinngg  aannyy  pprrooppoossaallss  ffoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  aanndd  aa  ffiivvee--yyeeaarr  pprrooggrraammmmee..  
NNaammFFuunndd  wwoouulldd  aallssoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  llaawwffuull  ddiirreeccttiioonn  iinn  wwrriittiinngg  ffrroomm  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  
FFiinnaannccee  wwhhiicchh  iiss  nnoott  iinn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  dduuttiieess,,  ppoowweerrss  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff  
NNaammFFuunndd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  aa  ccooppyy  ooff  ssuucchh  aa  ddiirreeccttiioonn  sshhoouulldd  llaayy  bbeeffoorree  
ppaarrlliiaammeenntt  aanndd  bbee  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  GGaazzeettttee..  
  
NNaammFFuunndd  wwoouulldd  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ccoommpprriissiinngg    
  
((aa))  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  yyeeaarr;;  
    
((bb))  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ffoorr  tthhee  RRooaadd  FFuunndd,,  wwiitthh  aann  aauuddiitt  ooppiinniioonn  bbyy  tthhee  
AAuuddiittoorr  GGeenneerraall;;  aanndd  
  
((cc))  AA  ssttaatteemmeenntt  ooff  sseerrvviiccee  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  
SSttaatteemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  aann  aauuddiitt  ooppiinniioonn  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall..  
  
  
55..  TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  RROOAADD  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  NNAAMMIIBBIIAA  ((NNAAMMRROOAADD))  
  
TThhiiss  sseeccttiioonn  sseettss  oouutt  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  NNaammRRooaadd..  FFuurrtthheerr  ddeettaaiillss  aarree  iinn  AAppppeennddiixx  
22..    
  
NNaammRRooaadd  iiss  aann  aaggeennccyy  ooff  tthhee  ssttaattee..  IItt  iiss  aa  ccoorrppoorraattee  bbooddyy,,  wwhhiicchh  ccaann  ssuuee  aanndd  bbee  ssuueedd,,  aanndd  
wwhhiicchh  ccaann  aaccqquuiirree,,  hhoolldd  ttiittllee  ttoo  aanndd  ddiissppoossee  ooff  pprrooppeerrttyy..  IItt  oonnllyy  hhaass  tthhee  ppoowweerrss  wwhhiicchh  aarree  
vveesstteedd  iinn  iitt  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt,,  oorr  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  
WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt..  NNaammRRooaadd  sshhaallll  bbee  
rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  mmeeeettiinngg  iittss  ffiinnaanncciiaall  
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aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  rreeppoorrttiinngg  oobblliiggaattiioonnss..  
  
NNaammRRooaadd  wwiillll  ooppeerraattee  tthhrroouugghh  ttwwoo  ssoouurrcceess  ooff  ffuunnddss..  FFiirrssttllyy  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattiioonnss  ffrroomm  aa  
ddeeddiiccaatteedd  rrooaadd  ffuunndd,,  aass  aauutthhoorriisseedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd  ooff  NNaammFFuunndd  ((AAppppeennddiixx  11))  tthhrroouugghh  aapppprroovvaall  
ooff  ((ii))  aa  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee;;  aanndd  ((iiii))  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee,,  wwhhiicchh  bbootthh  wwiillll  
ccoommpprriissee  tthhrreeee  ccoommppoonneennttss::  ((aa))  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssttaattee  rrooaaddss;;  ((bb))  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssttaattee  rrooaaddss;;  
aanndd  ((cc))  tthhee  NNaammRRooaadd  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee  wwiillll  sseett  oouutt  tthhee  ttoottaall  
mmaaxxiimmuumm  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyyss  ttoo  bbee  ssppeenntt  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  ccoommppoonneennttss..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  
IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee  iiss  ttoo  aallllooww  NNaammFFuunndd  ttoo  aauutthhoorriissee  tthhee  mmiinniimmuumm  aammoouunntt  ooff  
mmoonneeyy  tthhaatt  ccaann  bbee  ssppeenntt  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ffiivvee  yyeeaarrss..  TThhiiss  mmiinniimmuumm  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  wwiillll  bbee  
ttiieedd  ttoo  tthhee  aauutthhoorriisseedd  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  ttoo  bbee  ssppeenntt  ((iinn  rreeaall  tteerrmmss))  ffoorr  eeaacchh  oonnee  ooff  tthhee  
ccoommppoonneennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee,,  ee..gg..  ((aa))  9955%%  ooff  aauutthhoorriisseedd  mmaaxxiimmuumm  
eexxppeennddiittuurree  ffoorr  ((ii))  mmaaiinntteennaannccee;;  aanndd  ((iiii))  tthhee  NNaammRRooaadd  AAddmmiinniissttrraattiioonn;;  aanndd  ((bb))  110000%%  ooff  
eessttiimmaatteedd  ffuuttuurree  ccoossttss  dduurriinngg  eeaacchh  yyeeaarr  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ffoorr  aapppprroovveedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  
pprroojjeeccttss..  AAss  ppaarrtt  ooff  eeaacchh  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee,,  NNaammFFuunndd  wwiillll  aallssoo  aapppprroovvee  nneeww  
ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss..  
  
SSeeccoonnddllyy,,  NNaammRRooaadd  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  ttoo  ccoonnssttrruucctt  ssttaattee  rrooaaddss  wwhhiicchh  PPaarrlliiaammeenntt  ddeecciiddeess  sshhoouulldd  
bbee  bbuuiilltt  aalltthhoouugghh,,  NNaammRRooaadd  aanndd  NNaammFFuunndd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  oobbjjeeccttiivveess  ccoonncclluuddee  
tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  jjuussttiiffiieedd,,  oorr  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  bbuuiilltt  aatt  aa  llaatteerr  ttiimmee..  IInn  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaannccee,,  
tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  tthhee  rrooaadd  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  RReevveennuuee  
FFuunndd..  IInn  tthhee  llaatttteerr  ccaassee,,  PPaarrlliiaammeenntt  wwiillll  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  tthhee  ffuunnddss  rreeqquuiirreedd  aatt  tthhee  ddeessiirreedd  ttiimmee  
ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  tthheessee  wwiillll  tthheenn  bbee  ppaaiidd  bbaacckk  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  RReevveennuuee  FFuunndd  bbyy  NNaammFFuunndd  
aatt  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroopprriiaattee  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  rrooaaddss  aass  jjuuddggeedd  bbyy  
NNaammRRooaadd//NNaammFFuunndd..  TThhee  iinniittiiaall  ppllaannnniinngg  ((uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn))  ooff  rrooaaddss  
ttoo  bbee  ffiinnaanncceedd  bbyy  aapppprroopprriiaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  RReevveennuuee  FFuunndd  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  TThhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssuucchh  rrooaaddss,,  oonnccee  
ccoonnssttrruucctteedd,,  iiss  aatt  aallll  ttiimmeess  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  NNaammRRooaadd,,  aanndd  wwiitthh  ffiinnaanncciinngg  ffrroomm  
NNaammFFuunndd..    
  
TThhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivvee  ooff  NNaammRRooaadd  sshhaallll  bbee  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  ssoo  tthhaatt  iitt  
ggeenneerraatteess  mmaaxxiimmuumm  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss..  
  
TThhee  aaffffaaiirrss  ooff  NNaammRRooaadd  sshhaallll  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy  aa  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss..  TThhee  bbooaarrdd  sshhaallll  aappppooiinntt  
tthhee  ggeenneerraall  mmaannaaggeerr  ooff  NNaammRRooaadd,,  wwhhoo  sshhaallll  nnoott  bbee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  bbooaarrdd..  TThhee  tteerrmmss  aanndd  
ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  ggeenneerraall  mmaannaaggeerr  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd..    
  
TThhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  NNaammRRooaadd  aarree,,  iinntteerr  aalliiaa,,  ttoo::  
  
((aa))  mmaannaaggee  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannnniinngg,,  ddeessiiggnn,,  ssuuppeerrvviissiioonn,,  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ((ii))  aauutthhoorriisseedd  ppllaannss;;  aanndd  ((iiii))  ccoonnssttrruuccttiioonn  
aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrddss  sseett  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn;;  aanndd  
  
((bb))  iimmpplleemmeenntt  aaddddiittiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  aass  ddeecciiddeedd  oonn  bbyy  
PPaarrlliiaammeenntt,,  aanndd  iinn  tteerrmmss    ooff  aann  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  NNaammRRooaadd//NNaammFFuunndd..  
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IInn  eexxeerrcciissiinngg  iittss  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ppoowweerrss,,  NNaammRRooaadd  sshhaallll,,  iinntteerr  aalliiaa::    
  
((aa))  ccoonnssuulltt  wwiitthh  rreelleevvaanntt  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aanndd  rrooaadd  uusseerrss  bbeeffoorree  ssuubbmmiittttiinngg  
aannyy  rreeqquueessttss  ttoo  NNaammFFuunndd;;  
  
((bb))  ooppeerraattee  iittss  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  uunnddeerrttaakkee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  
aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  mmoosstt  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  wwaayy  ppoossssiibbllee,,  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  ttoo  iittss  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivvee..  TToo  
tthhiiss  eenndd  NNaammRRooaadd  sshhaallll  ((ii))  eennggaaggee  aaggeennttss  ((rrooaadd  ccoonnttrraaccttoorrss))  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiinngg  aaccttiivviittiieess,,  nnoorrmmaallllyy  tthhrroouugghh  aa  ccoommppeettiittiivvee  tteennddeerriinngg  pprroocceedduurree  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  
bbyy  iittss  bbooaarrdd;;  aanndd,,  ((iiii))  iiff  ffoouunndd  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee,,  eennggaaggee  ccoonnssuullttaannttss  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  
ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddiieess,,  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ddeettaaiilleedd  ddeessiiggnn,,  pprreeppaarraattiioonn  ooff  aannnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  
pprrooggrraammmmeess  aanndd  ffoorr  uunnddeerrttaakkiinngg  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  mmaaiinntteennaannccee  aanndd    ccoonnssttrruuccttiioonn  wwoorrkkss,,  
tthhrroouugghh  aa  ccoommppeettiittiivvee  tteennddeerriinngg  pprroocceedduurree  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  iittss  bbooaarrdd..  
  
BBaasseedd  oonn  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  NNaammFFuunndd,,  NNaammRRooaadd  sshhaallll  pprreeppaarree  eeaacchh  yyeeaarr  ((ii))  aa  OOnnee--YYeeaarr  
PPrrooggrraammmmee;;  ((iiii))  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee;;  aanndd  ((iiiiii))  aa  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt,,  
wwhhiicchh  aafftteerr  bbeeeenn  aauutthhoorriisseedd  bbyy  NNaammFFuunndd  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  jjooiinnttllyy  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  
TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  nnoott  llaatteerr  tthhaann  xxxx..  TThhee  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  
SSttaatteemmeenntt  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ((aallrreeaaddyy))  aapppprroovveedd  ((ii))  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttaannddaarrddss;;  ((iiii))  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss;;  aanndd  ((iiiiii))  iinnddiiccaattiivvee  ffiivvee--yyeeaarr  pprrooggrraammmmeess..  
AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  ttaakkiinngg  iinnttoo  
aaccccoouunntt  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  
rreeggaarrdd  ttoo  mmeeaassuurreess  ttoo  jjuuddggee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  NNaammRRooaadd..    
  
TThhee  rreeccoommmmeennddeedd  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  gguuiiddeelliinneess  
iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr,,  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee  ppuubblliicc  bbyy  llaayyiinngg  tthheemm  bbeeffoorree  PPaarrlliiaammeenntt..  
  
NNaammRRooaadd  sshhaallll  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  wwhhiicchh  sshhaallll  ccoommpprriissee    
  
((aa))  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  yyeeaarr;;  
    
((bb))    ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  wwiitthh  aann  aauuddiitt  ooppiinniioonn  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall    
  
((cc))  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  sseerrvviiccee  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  
SSttaatteemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  aann  aauuddiitt  ooppiinniioonn  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall..  
  
  
66..  CCOONNCCLLUUDDIINNGG  WWOORRDDSS  
  
TThhee  pprrooppoossaall  mmaaddee  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  ddiiffffeerrss  ffrroomm  tthhee  NNeeww  ZZeeaallaanndd  mmooddeell  iinn  oonnee  iimmppoorrttaanntt  
rreessppeecctt..  IInn  NNeeww  ZZeeaallaanndd,,  tthhee  MMiinniisstteerrss  ooff  FFiinnaannccee  aanndd  TTrraannssppoorrtt  jjooiinnttllyy  ddeecciiddee  oonn  aann  aannnnuuaall  
pprrooggrraammmmee,,  wwhhiillee  tthhee  lleevveell  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  eeffffeeccttiivveellyy  aarree  sseett  bbyy  tthhee  CCaabbiinneett..  TThheerree  iiss  
hheennccee  nnoo  rreegguullaattoorr  iinn  tthhee  NNeeww  ZZeeaallaanndd  mmooddeell,,  aass  aallssoo  rreefflleecctteedd  iinn  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  rrooaadd  ffuunndd..  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  nneeww  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  
aaccttuuaallllyy  eemmaannaattee  ffrroomm  tthhee  mmaannaaggeerr,,  ii..ee..,,  TTrraannssiitt  NNeeww  ZZeeaallaanndd..  OOnnee  ddiissaaddvvaannttaaggee  ooff  tthhiiss  
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aapppprrooaacchh  iiss  tthhaatt  iinnaaddeeqquuaattee  ffuunnddss  aarree  bbeeiinngg  ggeenneerraatteedd  ffoorr  tthhee  rrooaadd  ffuunndd..  TThhee  NNeeww  ZZeeaallaanndd  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  tthhuuss  oofftteenn  bbeeeenn  ooppppoosseedd  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  ssiinnccee  iitt  hhaass  bbeeeenn  
sseeeenn  aass  bbeeiinngg  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  ttaarrggeettss  ffoorr  pprriiccee  iinnffllaattiioonn..  AAnnootthheerr  ddrraawwbbaacckk  iiss  tthhaatt  tthhee  rrooaadd  
uusseerr  cchhaarrggeess  aarree  nnoott  bbeeiinngg  sseett  iinn  tteerrmmss  ooff  cclleeaarrllyy  llaaiidd  ddoowwnn  pprriinncciipplleess,,  aanndd  aa  tthhiirrdd  pprroobblleemm  iiss  
tthhaatt  aapppprroopprriiaattiioonnss  aarree  bbaassiiccaallllyy  oonnllyy  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  aatt  aa  ttiimmee,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  lloonnggeerr  tteerrmm  
ppllaannnniinngg  ddiiffffiiccuulltt..  
  
IItt  iiss  aarrgguueedd  hheerree  tthhaatt  tthheessee  pprroobblleemmss  ccaann  bbee  ssoollvveedd  bbyy  eexxpplliicciittllyy  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  
rreegguullaattoorr  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  IItt  iiss  tthhiiss  oorrggaanniissaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaakkiinngg  ssuurree  tthhaatt  aaddeeqquuaattee  mmoonneeyy  iiss  aavvaaiillaabbllee,,  bbootthh  iinn  tthhee  sshhoorrtt  aanndd  lloonngg  rruunn,,  
aanndd  tthhaatt  tthhee  cchhaarrggeess  aarree  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  cclleeaarr  aanndd  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  pprriinncciipplleess..  
  
AAllssoo  ttoo  bbee  mmeennttiioonneedd  iiss  tthhaatt  tthhee  aapppprrooaacchh  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreessppeeccttss  ddiiffffeerrss  ffrroomm  
tthhee  mmooddeell  ppuusshheedd  bbyy  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  iinn  AAffrriiccaa..  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ooff  tthheessee  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  
aarrgguueedd  hheerree  tthhaatt  sseeaattss  oonn  tthhee  bbooaarrddss  ooff  NNaammFFuunndd  aanndd  NNaammRRooaadd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  eeaarrmmaarrkkeedd  ffoorr  
ssppeecciiffiicc  iinntteerreessttss,,  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhee  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  mmuusstt  aabboovvee  aallll  bbee  llooyyaall  ttoo  
tthhee  bbaassiicc  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthheessee  oorrggaanniissaattiioonnss,,  aanndd  nnootthhiinngg  eellssee..  TThhiiss,,  ooff  ccoouurrssee,,  ddooeess  nnoott  rruullee  
oouutt  tthhaatt  aa  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  iinn  hhiiss  nnoorrmmaall  ddaaiillyy  aaccttiivviittiieess  aaccttuuaallllyy  rreepprreesseennttss  oorr  ccoommeess  ffoorrmm  aa  
ssttaakkeehhoollddeerr..  TThhee  iimmppoorrttaanntt  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  rraatthheerr  tthhaatt  hhee//sshhee  sshhoouulldd  wwoorrkk  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  
NNaammFFuunndd//NNaammRRooaadd  wwhhiillee  ssiittttiinngg  oonn  tthheeiirr  bbooaarrddss,,  aanndd  nnoott  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr..              
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NNiillss  BBrruuzzeelliiuuss                  AAppppeennddiixx  11  
11999966--0033--0099  
SSeeccoonndd  ddrraafftt                  
  
  
  
TTHHEE  RROOAADD  FFUUNNDD  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  NNAAMMIIBBIIAA  ((NNAAMMFFUUNNDD))  
  
  
11..  GGeenneerraall  
  
NNaammFFuunndd  iiss  aann  aaggeennccyy  ooff  tthhee  ssttaattee..  IItt  iiss  aa  ccoorrppoorraattee  bbooddyy,,  wwhhiicchh  ccaann  ssuuee  aanndd  bbee  ssuueedd,,  aanndd  
wwhhiicchh  ccaann  aaccqquuiirree,,  hhoolldd  ttiittllee  ttoo  aanndd  ddiissppoossee  ooff  pprrooppeerrttyy..  IItt  oonnllyy  hhaass  tthhee  ppoowweerrss  wwhhiicchh  aarree  
vveesstteedd  iinn  iitt  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt,,  oorr  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  
FFiinnaannccee,,  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt..  NNaammFFuunndd  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  
FFiinnaannccee  ffoorr  mmeeeettiinngg  iittss  ffiinnaanncciiaall  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  rreeppoorrttiinngg  oobblliiggaattiioonnss..  
  
NNaammFFuunndd  wwiillll  mmaannaaggee  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ooff  NNaammiibbiiaa..  IItt  wwiillll  iinn  aaddddiittiioonn  sseett  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  
aanndd  eessttaabblliisshh  pprriinncciipplleess  ffoorr  hhooww  ttoo  aallllooccaattee  RRooaadd  FFuunndd  rreevveennuueess  ttoo  ((ii))  NNaammRRooaadd  aanndd  ((iiii))  
llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  ttoo  bbee  ssppeenntt  oonn  ttrraaffffiicc  rreellaatteedd  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee..  AAnn  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  
wwiillll  ddeeffiinnee  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  aanndd  bbaassiicc  ppoolliicceess  ffoorr  tthheeiirr  sseettttiinngg..  NNaammFFuunndd  sshhaallll  pprrooppoossee  mmoorree  
ddeettaaiilleedd  ppoolliicciieess  ffoorr  tthhee  sseettttiinngg  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess,,  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
TThhee  RRooaadd  FFuunndd  wwiillll  ffiinnaannccee  aallll  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  ooff  aanndd  aallll  iinnvveessttmmeennttss  iinn  tthhee  ssttaattee  
rrooaaddss  ((pprrooccllaaiimmeedd  rrooaaddss  tthhaatt  aarree  nnoott  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aann  llooccaall  aauutthhoorriittyy))  tthhaatt  aarree  
ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivvee  ooff  NNaammRRooaadd..  OOtthheerr  iinnvveessttmmeennttss  iinn  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  
nneettwwoorrkk  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  ggrraannttss  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  RReevveennuuee  FFuunndd  ooff  NNaammiibbiiaa  ((sseeee  
ffuurrtthheerr  AAppppeennddiixx  22))..  TThhee  RRooaadd  FFuunndd  wwiillll  ffuurrtthheerrmmoorree  ffiinnaannccee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  ooff  
ddeeccllaarreedd  rrooaaddss  uunnddeerr  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthheessee  rrooaaddss  mmeeeettiinngg  ssppeecciiffiieedd  
mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  ((ee..gg..  lleevveell  ooff  ttrraaffffiicc,,  tthhaatt  tthhee  rrooaadd  ffuullffiillllss  aa  ppuubblliicc  ffuunnccttiioonn  aanndd  iiss  bbuuiilltt  ttoo  
aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  ttoo  aa  mmiinniimmuumm  lleevveell  ooff  tteecchhnniiccaall  ssttaannddaarrdd))  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  cceeiilliinngg  oonn  tthhee  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  aaccttiivviittiieess  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  rrooaaddss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sseett  
ssttaannddaarrddss..  TThhee  ssttaannddaarrddss  aarree  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt,,  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  NNaammRRooaadd  aanndd  tthhee  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess..  NNaammFFuunndd  wwiillll  
bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  pprriinncciipplleess  ffoorr  hhooww  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  cceeiilliinngg  oonn  tthhee  lleevveell  ooff  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  aanndd  tthheessee  pprriinncciipplleess  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
TThhee  RRooaadd  FFuunndd  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ffiinnaannccee  aannyy  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ((eexxcceepptt  aass  sseett  oouutt  iinn  aann  aacctt  ooff  
PPaarrlliiaammeenntt)),,  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  ooppeerraattiinngg  NNaammFFuunndd  iittsseellff..  
  
EEaacchh  yyeeaarr,,  NNaammFFuunndd  wwiillll  pprreeppaarree  aa  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee,,  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  
PPrrooggrraammmmee  aanndd  aa  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt..  TThhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthheessee  ddooccuummeennttss  wwiillll  bbee  
iinniittiiaatteedd  bbyy  aaddvviissiinngg  NNaammRRooaadd  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aabboouutt  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  pprruuddeenntt  lleevveellss  ooff  
ssppeennddiinngg  oonn  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  iinnvveessttmmeennttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhee  lloonngg--tteerrmm  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  
FFuunndd,,  aanndd  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  iimmpplleemmeenntt  ddrraassttiicc  cchhaannggeess  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess..  
NNaammFFuunndd  wwiillll  tthheenn  pprreeppaarree  iittss  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ((ii))  
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tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aa  ddrraafftt  oonnee--yyeeaarr  aanndd  aa  ddrraafftt  iinnddiiccaattiivvee  ffiivvee--yyeeaarr  pprrooggrraammmmee  ffrroomm  
NNaammRRooaadd;;  aanndd  ((iiii))  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  bbyy  NNaammRRooaadd  oorr  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  ((aass  
aann  aaggeenntt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  aaccttiinngg  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess))  ooff  eessttiimmaatteess  ooff  rreeqquuiirreedd  
aammoouunnttss  ooff  mmoonneeyy  ttoo  bbee  ppaaiidd  oouutt  ooff  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ffoorr  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ddeeccllaarreedd  
rrooaaddss  uunnddeerr  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  wwhhiicchh  mmeeeett  sseett  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  aafftteerr  hhaavviinngg  ttaakkeenn  iinnttoo  
aaccccoouunntt  tthhee  cceeiilliinngg  oonn  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  rrooaaddss..    
  
NNaammFFuunndd  wwiillll  nnoott  aacccceepptt  tthheessee  ddrraafftt  pprrooggrraammmmeess  ffrroomm  NNaammRRooaadd  uunnttiill  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  
ddeemmaannddss  ffoorr  ffuunnddss  ffrroomm  NNaammRRooaadd  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  oovveerraallll  
oobbjjeeccttiivveess  ooff  eennssuurriinngg  tthhee  lloonngg--tteerrmm  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  FFuunndd,,  aatt  rreeaassoonnaabbllyy  ssttaabbllee  rrooaadd  uusseerr  
cchhaarrggeess  aanndd  ooff  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  aann  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  rreessoouurrcceess..  IIff  NNaammRRooaadd''ss  ddrraafftt  pprrooggrraammmmeess  
aarree  nnoott  aacccceepptteedd,,  tthheeyy  aarree  ttoo  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  NNaammRRooaadd  ffoorr  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn;;  NNaammFFuunndd  hheennccee  
hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  aauutthhoorriissee  mmoonneeyyss  ttoo  bbee  ssppeenntt  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhaatt  tthhee  
ddeemmaannddss  ooff  NNaammRRooaadd  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  bbaassiicc  oobbjjeeccttiivveess  ooff  
NNaammFFuunndd  aanndd  NNaammRRooaadd..    
  
NNaammFFuunndd  wwiillll  ssuubbmmiitt  iittss  ddooccuummeennttss  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee,,  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aass  
NNaammRRooaadd  ssuubbmmiittss  iittss  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ddooccuummeennttss  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn..  TThhee  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee  wwiillll  sseett  oouutt  ((ii))  tthhee  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  ffoorr  tthhee  
ccoommiinngg  yyeeaarr;;  ((iiii))  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess;;  ((iiiiii))  tthhee  
aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  NNaammRRooaadd;;  aanndd  ((iivv))  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  aatt  tthhee  
bbeeggiinnnniinngg  aanndd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr..  TThhee  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee  wwiillll  ccoonnttaaiinn  
ssiimmiillaarr  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  wwiillll,,  iinntteerr  aalliiaa,,  ccoonnttaaiinn  iinnddiiccaattoorrss  ttoo  aallllooww  
ffoorr  aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  NNaammFFuunndd''ss  aabbiilliittyy  ttoo  ffoorreeccaasstt  rreevveennuueess  aanndd  ttoo  aasssseessss  tthhee  lloonngg--tteerrmm  
vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  FFuunndd..  
  
TThhee  tthhrreeee  ddooccuummeennttss  wwiillll  bbee  llaaiidd  bbeeffoorree  PPaarrlliiaammeenntt  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee..    
  
TThhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  wwiillll  oonnllyy  bbee  rreeccoorrddeedd..  IItt  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  mmoonniittoorr  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  
NNaammFFuunndd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  aanndd  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall..  
  
  
22..  TThhee  PPrriinncciippaall  OObbjjeeccttiivveess  
  
TThhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNaammFFuunndd  sshhaallll  bbee  ttoo    
  
((ii))  mmaannaaggee  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ooff  NNaammiibbiiaa  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  
ffiinnaannccee  tthhee  ppuubblliicc  rrooaadd  nneettwwoorrkk  ooff  NNaammiibbiiaa,,  wwhhiillee  eennssuurriinngg  tthhee  lloowweesstt  ppoossssiibbllee  rrooaadd  uusseerr  
cchhaarrggeess  wwhhiicchh  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  lloonngg--tteerrmm  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  FFuunndd  aatt  rreeaassoonnaabbllyy  ssttaabbllee  
lleevveellss  ooff  cchhaarrggeess;;  
  
((iiii))  sseett  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  wwhhiicchh  pprroommoottee  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  tthhee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  aanndd  
eeqquuiittyy  bbeettwweeeenn  rrooaadd  uusseerrss;;  
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((iiiiii))  aallllooccaattee  mmoonneeyyss  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ttoo  NNaammRRooaadd  wwhhiicchh  wwoouulldd  eennssuurree  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  
ooff  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  aatt  aacccceeppttaabbllee  ssttaannddaarrdd  aanndd  aatt  mmiinniimmuumm  ccoosstt..        
  
((iivv))  aallllooccaattee  mmoonneeyyss  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ttoo  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  wwhhiicchh  wwoouulldd  eennssuurree  tthhee  
pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ddeeccllaarreedd  rrooaaddss  aatt  aacccceeppttaabbllee  ssttaannddaarrdd  aanndd  aatt  mmiinniimmuumm  ccoosstt..        
  
33..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  
  
TThhee  aaffffaaiirrss  ooff  NNaammFFuunndd  sshhaallll  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy  aa  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss,,  wwhhiicchh  sshhaallll  hhaavvee  nnoott  lleessss  
tthhaann  33  aanndd  nnoott  mmoorree  tthhaann  44  mmeemmbbeerrss..  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  33  yyeeaarrss  bbyy  
tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  iinn  CCaabbiinneett..  DDiirreeccttoorrss  ccaann  bbee  rreeaappppooiinntteedd  ffoorr  oonnee  ffuurrtthheerr  33--yyeeaarr  
ppeerriioodd..  
  
DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  ppoosssseessss  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aanndd  hhaavvee  eexxppeerrttiissee  iinn  ssuucchh  mmaatttteerrss  aass  wwiillll  eennssuurree  
tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNaammFFuunndd..  
  
PPeerrssoonnss  wwhhoossee  iinntteerreesstt  oorr  dduuttyy  wwoouulldd  bbee  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  dduuttyy  ooff  aa  ddiirreeccttoorr  wwoouulldd  nnoott  bbee  
eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  oorr  ffoorr  rreettaaiinniinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  bbooaarrdd..  ((TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  ee..gg..  
ppeerrssoonnss  wwhhoo  ((ii))  aarree  iinn  tthhee  eemmppllooyy  oorr  oonn  tthhee  BBooaarrdd  ooff  NNaammRRooaadd  oorr  iinn  ssiimmiillaarr  ppoossiittiioonn  iinn  aa  
llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittyy  oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn;;  oorr  ((iiii))  iinn  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  aass  cciivviill  sseerrvvaannttss  hhaavvee  ttoo  ddeeaall  
ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  wwiitthh  NNaammFFuunndd;;  oorr  ((iiiiii))  iinn  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  aass  ppoolliittiiccaall  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  wwoouulldd  
bbee  aabbllee  ttoo  ttaakkee  ddeecciissiioonnss  wwhhiicchh  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  aaffffeecctt  NNaammFFuunndd;;  oorr  ((iivv))  rreepprreesseenntt  rrooaadd  
uusseerrss,,  wwoouulldd  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt..))  
  
AAnnyy  mmeemmbbeerr  mmaayy  aatt  aannyy  ttiimmee  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  iinn  CCaabbiinneett  
ffoorr  ddiissaabbiilliittyy,,  bbaannkkrruuppttccyy,,  nneegglleecctt  ooff  dduuttyy,,  oorr  mmiissccoonndduucctt  pprroovveedd  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  
MMiinniisstteerr..  
  
TThhee  bbooaarrdd  sshhaallll  aappppooiinntt  tthhee  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  ooff  NNaammFFuunndd,,  wwhhoo  sshhaallll  nnoott  bbee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  
bbooaarrdd..  TThhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  
bbyy  tthhee  bbooaarrdd..    
  
  
44..  FFuunnccttiioonnss  
  
TThhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  NNaammFFuunndd  aarree  ttoo::  
  
((aa))  mmaannaaggee  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ooff  NNaammiibbiiaa;;    
  
((bb))  rreeccoommmmeenndd  ddeettaaiilleedd  ppoolliicciieess  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  sseettttiinngg  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess;;  
  
((cc))  sseett  lleevveellss  oonn  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  iinn  tteerrmmss  ooff  aacccceepptteedd  ppoolliicciieess,,  aanndd  oorrggaanniissee  tthhee  
ccoolllleeccttiioonn  ooff  rreevveennuueess  ffrroomm  tthheessee  cchhaarrggeess  aanndd  tthheeiirr  ddeeppoossiittiioonn  iinnttoo  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  AAccccoouunntt  
((iitt  iiss  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  NNaammRRooaadd  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  tthhee  aaccttuuaall  ccoolllleeccttiioonn  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess));;  
  
((dd))  rreeccoommmmeenndd  ppoolliicciieess  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  hhooww  ttoo  aallllooccaattee  mmoonneeyyss  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  ttoo  
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llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthheeiirr  rrooaaddss,,  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aacccceepptteedd  ssuucchh  
ppoolliicciieess;;  
  
((ee))  rreeccoommmmeenndd  ppoolliicciieess  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  oonn  bboorrrroowwiinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffiinnaannccee  iinnvveessttmmeennttss  iinn  tthhee  
ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk,,  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aacccceepptteedd  ssuucchh  ppoolliicciieess;;  
  
((gg))  ddeetteerrmmiinnee  ((ii))  lleevveellss  ooff  ffuunnddss  ttoo  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  NNaammRRooaadd;;  ((iiii))  lleevveellss  ooff  ffuunnddss  ttoo  
bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess;;  aanndd  ((iiiiii))  eexxppeennddiittuurree  oonn  tthhee  NNaammFFuunndd  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffoorr  tthhee  nneexxtt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aanndd  ffoorr  eeaacchh  yyeeaarr  ooff  tthhee  nneexxtt  ffiivvee  yyeeaarrss  tthhrroouugghh  aa  
OOnnee--YYeeaarr  aanndd  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee;;  
  
((ff))  iimmpplleemmeenntt  OOnnee--YYeeaarr  aanndd  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmeess;;  aanndd  
  
((ii))  ffoollllooww  aanndd  ssuuppppoorrtt  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreelleevvaannccee  ttoo  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  
NNaammFFuunndd..  
  
  
55..  PPoowweerrss  
  
NNaammFFuunndd  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo::  
  
((aa))  sseett  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess,,  iinn  tteerrmmss  ooff  ppoolliicciieess  aapppprroovveedd  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ttoo  bbee  ddeeppoossiitteedd  
iinnttoo  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  AAccccoouunntt;;  
  
((bb))  eessttaabblliisshh,,  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ooppeerraattee  oonnee  oorr  sseevveerraall  bbaannkk  aaccccoouunnttss  ((tthhee  NNaammFFuunndd  AAccccoouunntt  
((nnoottee  tthhiiss  iiss  NNaammFFuunndd''ss  oowwnn  aaccccoouunntt));;  
  
((cc))  mmaakkee  ppaayymmeennttss  ffrroomm  tthhee  NNaammFFuunndd  AAccccoouunntt  aass  aauutthhoorriisseedd  bbyy  tthhee  eennaabblliinngg  aacctt;;    
  
((dd))  iinnvveesstt  mmoonneeyyss  iinn  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  AAccccoouunntt  aanndd  tthhee  NNaammFFuunndd  AAccccoouunntt  iinn  aaccccoorrddaannccee  
wwiitthh    aapppprroopprriiaattee  aanndd  eessttaabblliisshheedd  rreegguullaattiioonnss  oorr  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  pprroocceedduurreess  aapppprroovveedd  bbyy  
tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee::  
  
((ee))  bboorrrrooww  mmoonneeyy  aanndd  iissssuuee  gguuaarraanntteeeess  oorr  iinnddeemmnniittiieess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  
eessttaabblliisshheedd  rreegguullaattiioonnss  oorr  wwiitthh  pprroocceedduurreess  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  oorr  aass  
aapppprroovveedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt;;  
  
((ff))  eessttaabblliisshh  aanndd  ssttaaffff  aann  aapppprroopprriiaattee  oorrggaanniizzaattiioonn;;  
  
((gg))  aappppooiinntt  ssttaaffff  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt;;  
  
((hh))  ffiirree  ssttaaffff  iinn  tteerrmmss  ooff  aapppplliiccaabbllee  ((pprriivvaattee  sseeccttoorr))  llaabboouurr  llaawwss;;  
  
((ii))  eennggaaggee  eexxtteerrnnaall  aauuddiittoorrss  ttoo  pprreeppaarree  aauuddiittss,,  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall;;  
  
((jj))  eenntteerr  iinnttoo  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  pprriivvaattee  oorr  lleeggaall  ppeerrssoonnss  ffoorr  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  aannyy  ooff  iittss  
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ffuunnccttiioonnss;;  
  
  
66..  DDuuttiieess  
  
IInn  eexxeerrcciissiinngg  iittss  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ppoowweerrss,,  NNaammFFuunndd  sshhaallll    
  
((aa))  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  rrooaaddss  aanndd  rrooaadd  uusseerr  
cchhaarrggeess  aarree  aacchhiieevveedd;;  
  
((bb))  ccoonnssuulltt  wwiitthh  NNaammRRooaadd,,  rreelleevvaanntt  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aanndd  rrooaadd  uusseerrss  bbeeffoorree  ssuubbmmiittttiinngg  aannyy  
pprrooppoossaallss  ffoorr  aa  OOnnee--YYeeaarr  aanndd  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee;;  
  
((cc))  ooppeerraattee  iittss  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  uunnddeerrttaakkee  iittss  ffuunnccttiioonnss  iinn  tthhee  mmoosstt  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  wwaayy  
ppoossssiibbllee,,  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  ttoo  iittss  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivveess..    
  
((dd))  ffoorrmmuullaattee,,  ppuubblliisshh  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tteennddeerriinngg  pprroocceedduurreess  aanndd  ppoolliicciieess  ffoorr  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  
ccoonnssuullttiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  ootthheerr  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  iittss  ooppeerraattiioonnss;;    
  
((ee))  ffoorrmmuullaattee  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aa  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ppoolliiccyy  wwhhiicchh  sshhaallll  pprroommoottee  eeqquuaall  
ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eennccoouurraaggeemmeenntt  ooff  aallll  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  rraaccee,,  ccrreeeedd  aanndd  
sseexx;;  aanndd  
  
((ff))  ooppeerraattee  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemmss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ggeenneerraallllyy  
aacccceepptteedd  aaccccoouunnttiinngg  pprroocceedduurreess..  
  
  
77..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  
  
EEaacchh  yyeeaarr  NNaammFFuunndd  sshhaallll  pprreeppaarree  ((ii))  aa  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee;;  ((iiii))  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  
PPrrooggrraammmmee;;  aanndd  ((iiiiii))  aa  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt,,  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  jjooiinnttllyy  ttoo  tthhee  
MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  nnoott  llaatteerr  tthhaann  xxxx..  TThhee  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  sshhaallll  bbee  
pprreeppaarreedd  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  aapppprroovveedd  ((ii))  ppoolliicciieess  oonn  tthhee  sseettttiinngg  oorr  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess;;  ((iiii))  
pprriinncciipplleess  ffoorr  aallllooccaattiinngg  mmoonneeyyss  ttoo  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthheeiirr  rrooaaddss;;  
aanndd  ((iiiiii))  ffiivvee--yyeeaarr  pprrooggrraammmmeess..    
  
TThhee  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  sshhaallll  ffuurrtthheerr  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  
gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ((ii))  bboorrrroowwiinngg  ooff  mmoonneeyy  ffoorr  tthhee  
ffiinnaanncciinngg  ooff  iinnvveessttmmeennttss  iinn  SSttaattee  RRooaaddss;;  ((iiii))  mmeeaassuurreess  ttoo  jjuuddggee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  
NNaammFFuunndd;;  aanndd  ((iiiiii))  ffuuttuurree  lleevveellss  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess..  
  
TThhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    
  
((ii))    tthhee  bbaassiiss  ffoorr  sseettttiinngg  nneeww  lleevveellss  ffoorr  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess;;  
    
((iiii))  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  mmoonneeyyss  ttoo  NNaammRRooaadd  aanndd  tthhee  llooccaall  rrooaadd  
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aauutthhoorriittiieess;;  
  
((iiiiii))  tthhee  mmeeaassuurreess  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  NNaammFFuunndd  ccaann  bbee  jjuuddggeedd;;  
  
((iivv))  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhaatt  llooaannss  aarree  bbee  ttaakkeenn  uupp  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciinngg  ooff  iinnvveessttmmeennttss  iinn  
SSttaattee  RRooaaddss;;    
  
((vv))  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ssyysstteemmss  uunnddeerr  wwhhiicchh  NNaammFFuunndd  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  iittss  
ffuunnccttiioonnss;;  aanndd  
  
((vvii))  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  rreeccoommmmeennddeedd  OOnnee--YYeeaarr  aanndd  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmeess,,  aanndd  
rreeccoommmmeennddeedd  rriisskk  mmiittiiggaattiinngg  aaccttiioonnss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  NNaammFFuunndd  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn    tthhiiss  
rreeggaarrdd..  
  
TThhee  rreeccoommmmeennddeedd  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  gguuiiddeelliinneess  
iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr,,  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee  ppuubblliicc  bbyy  llaayyiinngg  tthheemm  bbeeffoorree  ppaarrlliiaammeenntt..  
  
  
88..  DDiirreeccttiivveess  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  
  
NNaammFFuunndd  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  llaawwffuull  ddiirreeccttiioonn  iinn  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee  wwhhiicchh  
iiss  nnoott  iinn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  dduuttiieess,,  ppoowweerrss  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff  NNaammFFuunndd,,  ssuubbjjeecctt  
ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  aa  ccooppyy  ooff  ssuucchh  aa  ddiirreeccttiioonn  sshhaallll  llaayy  bbeeffoorree  ppaarrlliiaammeenntt  aanndd  sshhaallll  bbee  
ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  GGaazzeettttee..  
  
  
99..  FFiinnaanncciiaall  PPrroovviissiioonnss  
  
AAllll  rreevveennuueess  ffrroomm  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  wwiillll  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinnttoo  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  AAccccoouunntt,,  wwhhiicchh  
sshhaallll  bbee  aa  sseeppaarraattee  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  NNaammiibbiiaa  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  
PPaayymmeennttss  ffrroomm  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  AAccccoouunntt  sshhaallll  oonnllyy  bbee  mmaaddee  iinn  tteerrmmss  ooff  rreegguullaattiioonnss  iissssuueedd  bbyy  
tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee..    
  
BBoorrrroowwiinngg  ooff  sshhoorrtt  tteerrmm  aanndd  lloonngg  tteerrmm  ffuunnddss  sshhaallll  oonnllyy  bbee  mmaaddee  iinn  tteerrmmss  ooff  rreegguullaattiioonnss  
iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee,,  aanndd//oorr  aass  aapppprroovveedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  
NNaammFFuunndd  aanndd  NNaammRRooaadd  sshhaallll  aaggrreeee  oonn  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  dduurriinngg  eeaacchh  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  
aauutthhoorriisseedd  ffuunnddss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  tthhee  NNaammRRooaadd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  bbee  
ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  NNaammRRooaadd  AAccccoouunntt..  NNaammFFuunndd  aanndd  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  sshhaallll  aaggrreeee  oonn  tthhee  
mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  dduurriinngg  eeaacchh  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauutthhoorriisseedd  ffuunnddss  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  sshhaallll  bbee  
ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aauutthhoorriisseedd  aaccccoouunnttss  ooff  tthheessee  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess..    
  
  
1100..  RReeppoorrttiinngg  aanndd  AAuuddiittiinngg  
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NNaammFFuunndd  sshhaallll  pprreeppaarree  qquuaarrtteerrllyy  ffiinnaanncciiaall  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  
MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee..  
  
NNaammFFuunndd  sshhaallll  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  wwhhiicchh  sshhaallll  ccoommpprriissee    
  
((aa))  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  yyeeaarr;;  
    
((bb))  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ffoorr  tthhee  RRooaadd  FFuunndd  aanndd  ffoorr  NNaammFFuunndd,,  wwiitthh  aann  aauuddiitt  ooppiinniioonn  bbyy  tthhee  
AAuuddiittoorr  GGeenneerraall;;  aanndd  
  
((cc))  AA  ssttaatteemmeenntt  ooff  sseerrvviiccee  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt,,  
iinncclluuddiinngg  aann  aauuddiitt  ooppiinniioonn  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall..  
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NNiillss  BBrruuzzeelliiuuss                AAppppeennddiixx  22  
11999966--0033--0099  
SSeeccoonndd  ddrraafftt            
  
  
  
TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  RROOAADD  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  NNAAMMIIBBIIAA  ((NNAAMMRROOAADD))  
  
11..  GGeenneerraall  
  
NNaammRRooaadd  iiss  aann  aaggeennccyy  ooff  tthhee  ssttaattee..  IItt  iiss  aa  ccoorrppoorraattee  bbooddyy,,  wwhhiicchh  ccaann  ssuuee  aanndd  bbee  ssuueedd,,  aanndd  
wwhhiicchh  ccaann  aaccqquuiirree,,  hhoolldd  ttiittllee  ttoo  aanndd  ddiissppoossee  ooff  pprrooppeerrttyy..  IItt  oonnllyy  hhaass  tthhee  ppoowweerrss  wwhhiicchh  aarree  
vveesstteedd  iinn  iitt  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt,,  oorr  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  
WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt..  NNaammRRooaadd  sshhaallll  bbee  
rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  TTrraannssppoorrtt  ffoorr  mmeeeettiinngg  iittss  ffiinnaanncciiaall  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  rreeppoorrttiinngg  
oobblliiggaattiioonnss..  
  
NNaammRRooaadd  wwiillll  ooppeerraattee  tthhrroouugghh  ttwwoo  ssoouurrcceess  ooff  ffuunnddss..  FFiirrssttllyy  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattiioonnss  ffrroomm  aa  
ddeeddiiccaatteedd  RRooaadd  FFuunndd,,  aass  aauutthhoorriisseedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd  ooff  NNaammFFuunndd  ((AAppppeennddiixx  11))  tthhrroouugghh  
aapppprroovvaall  ooff  ((ii))  aa  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee;;  aanndd  ((iiii))  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee,,  wwhhiicchh  
bbootthh  wwiillll  ccoommpprriissee  tthhrreeee  ccoommppoonneennttss::  ((aa))  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssttaattee  rrooaaddss;;  ((bb))  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssttaattee  
rrooaaddss;;  aanndd  ((cc))  tthhee  NNaammRRooaadd  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee  wwiillll  sseett  oouutt  tthhee  ttoottaall  
mmaaxxiimmuumm  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyyss  ttoo  bbee  ssppeenntt  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  ccoommppoonneennttss..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  
IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee  iiss  ttoo  aallllooww  NNaammFFuunndd  ttoo  aauutthhoorriissee  tthhee  mmiinniimmuumm  aammoouunntt  ooff  
mmoonneeyy  tthhaatt  ccaann  bbee  ssppeenntt  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ffiivvee  yyeeaarrss..  TThhiiss  mmiinniimmuumm  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  wwiillll  bbee  
ttiieedd  ttoo  tthhee  aauutthhoorriisseedd  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  ttoo  bbee  ssppeenntt  ((iinn  rreeaall  tteerrmmss))  ffoorr  eeaacchh  oonnee  ooff  tthhee  
ccoommppoonneennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee,,  ee..gg..  ((aa))  9955%%  ooff  aauutthhoorriisseedd  mmaaxxiimmuumm  
eexxppeennddiittuurree  ffoorr  ((ii))  mmaaiinntteennaannccee;;  aanndd  ((iiii))  tthhee  NNaammRRooaadd  AAddmmiinniissttrraattiioonn;;  aanndd  ((bb))  110000%%  ooff  
eessttiimmaatteedd  ffuuttuurree  ccoossttss  dduurriinngg  eeaacchh  yyeeaarr  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ffoorr  aapppprroovveedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  
pprroojjeeccttss..  AAss  ppaarrtt  ooff  eeaacchh  OOnnee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee,,  NNaammFFuunndd  wwiillll  aallssoo  aapppprroovvee  nneeww  
ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss..  
  
SSeeccoonnddllyy,,  NNaammRRooaadd  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  ttoo  ccoonnssttrruucctt  ssttaattee  rrooaaddss  wwhhiicchh  PPaarrlliiaammeenntt  ddeecciiddeess  sshhoouulldd  
bbee  bbuuiilltt  aalltthhoouugghh,,  NNaammRRooaadd  aanndd  NNaammFFuunndd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  oobbjjeeccttiivveess  ccoonncclluuddee  
tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  jjuussttiiffiieedd,,  oorr  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  bbuuiilltt  aatt  aa  llaatteerr  ttiimmee..  IInn  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaannccee,,  
tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  tthhee  rrooaaddss  wwiillll  bbee  ffiinnaanncceedd  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  RReevveennuuee  
FFuunndd..  IInn  tthhee  llaatttteerr  ccaassee,,  PPaarrlliiaammeenntt  wwiillll  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  tthhee  ffuunnddss  rreeqquuiirreedd  aatt  tthhee  ddeessiirreedd  ttiimmee  
ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  tthheessee  wwiillll  tthheenn  bbee  ppaaiidd  bbaacckk  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  RReevveennuuee  FFuunndd  bbyy  NNaammFFuunndd  
aatt  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroopprriiaattee  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  rrooaaddss  aass  jjuuddggeedd  bbyy  
NNaammRRooaadd//NNaammFFuunndd..  TThhee  iinniittiiaall  ppllaannnniinngg  ((uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn))  ooff  rrooaaddss  
ttoo  bbee  ffiinnaanncceedd  wwiitthh  aapppprroopprriiaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  RReevveennuuee  FFuunndd  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  TThhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssuucchh  rrooaaddss,,  oonnccee  
ccoonnssttrruucctteedd,,  iiss  aatt  aallll  ttiimmeess  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  NNaammRRooaadd,,  aanndd  wwiitthh  ffiinnaanncciinngg  ffrroomm  
NNaammFFuunndd..    
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22..  TThhee  PPrriinncciippaall  OObbjjeeccttiivvee  
  
TThhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivvee  ooff  NNaammRRooaadd  sshhaallll  bbee  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  SSttaattee  RRooaadd  nneettwwoorrkk  ssoo  tthhaatt  iitt  
ggeenneerraatteess  mmaaxxiimmuumm  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss..  
  
  
33..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  
  
TThhee  aaffffaaiirrss  ooff  NNaammRRooaadd  sshhaallll  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy  aa  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss,,  wwhhiicchh  sshhaallll  hhaavvee  nnoott  lleessss  
tthhaann  66  aanndd  nnoott  mmoorree  tthhaann  88  mmeemmbbeerrss..  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  33  yyeeaarrss  bbyy  
tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  CCaabbiinneett..  DDiirreeccttoorrss  ccaann  bbee  
rreeaappppooiinntteedd  ffoorr  oonnee  ffuurrtthheerr  33--yyeeaarr  ppeerriioodd..  
  
DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  ppoosssseessss  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aanndd  hhaavvee  eexxppeerrttiissee  iinn  ssuucchh  mmaatttteerrss  aass  wwiillll  eennssuurree  
tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNaammRRooaadd..  
  
PPeerrssoonnss  wwhhoossee  iinntteerreesstt  oorr  dduuttyy  wwoouulldd  bbee  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  dduuttyy  ooff  aa  ddiirreeccttoorr  wwoouulldd  nnoott  bbee  
eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  oorr  ffoorr  rreettaaiinniinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  bbooaarrdd..  ((TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  ee..gg..  
ppeerrssoonnss  wwhhoo  ((ii))  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss  wwoouulldd  hhaavvee  aann  eeccoonnoommiicc  iinntteerreesstt  iinn  ccoonnttrraaccttss  ttoo  bbee  
aawwaarrddeedd  bbyy  NNaammRRooaadd;;  oorr  ((iiii))  iinn  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  aass  cciivviill  sseerrvvaannttss  hhaavvee  ttoo  ddeeaall  ddiirreeccttllyy  oorr  
iinnddiirreeccttllyy  wwiitthh  NNaammRRooaadd;;  oorr  ((iiiiii))  iinn  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  aass  ppoolliittiiccaall  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  
ttaakkee  ddeecciissiioonnss  wwhhiicchh  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  aaffffeecctt  NNaammRRooaadd,,  wwoouulldd  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  
aappppooiinnttmmeenntt..  OOffffiicceerrss  aanndd  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ttoo  bbee  sseett  uupp  ttoo  mmaannaaggee  NNaammFFuunndd  wwiillll  
nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  eeiitthheerr,,  aanndd  vviiccee  vveerrssaa..))  
  
AAnnyy  mmeemmbbeerr  mmaayy  aatt  aannyy  ttiimmee  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  
aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  CCaabbiinneett  ffoorr  ddiissaabbiilliittyy,,  bbaannkkrruuppttccyy,,  nneegglleecctt  ooff  dduuttyy,,  oorr  mmiissccoonndduucctt  
pprroovveedd  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr..  
  
TThhee  bbooaarrdd  sshhaallll  aappppooiinntt  tthhee  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  ooff  NNaammRRooaadd,,  wwhhoo  sshhaallll  nnoott  bbee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  
bbooaarrdd..  TThhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  
bbyy  tthhee  bbooaarrdd..    
  
  
44..  FFuunnccttiioonnss  
  
TThhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  NNaammRRooaadd  aarree  ttoo::  
  
((aa))  mmaannaaggee  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannnniinngg,,  ddeessiiggnn,,  ssuuppeerrvviissiioonn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  
aanndd  mmaaiinntteennaannccee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ((ii))  pprrooggrraammmmeess  aauutthhoorriisseedd  bbyy  NNaammFFuunndd;;  aanndd  ((iiii))  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrddss  sseett  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn;;    
  
((bb))  aassssiisstt  tthhee  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  wwiitthh  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthheeiirr  ppllaannss  aanndd  bbuuddggeettss  ffoorr  rrooaadd  
mmaaiinntteennaannccee;;  
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((cc))  aaddvviissee  aanndd  aassssiisstt  llooccaall  rrooaadd  aauutthhoorriittiieess  oonn  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatttteerrss;;  
  
((dd))  aaddvviissee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oonn  ppoolliicciieess,,  ssttaannddaarrddss  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  rrooaadd  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ttoo  eennssuurree  aa  ssaaffee  aanndd  eeffffiicciieenntt  rrooaadd  nneettwwoorrkk;;  
  
((ee))  rreeccoommmmeenndd  ttoo  NNaammFFuunndd  lleevveellss  ooff  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aanndd  iinnvveessttmmeennttss  iinn  
tthhee  SSttaattee  RRooaadd  nneettwwoorrkk  aanndd  tthhee  NNaammRRooaadd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffoorr  tthhee  nneexxtt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aanndd  ffoorr  
eeaacchh  yyeeaarr  ooff  tthhee  nneexxtt  ffiivvee  yyeeaarrss;;  
  
((ff))  iimmpplleemmeenntt  OOnnee--YYeeaarr  aanndd  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmeess  ffoorr  ((ii))  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  
tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk;;  ((iiii))  iinnvveessttmmeennttss  iinn  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk;;  ((iiiiii))  tthhee  NNaammRRooaadd  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  aass  aauutthhoorriisseedd  bbyy  NNaammFFuunndd;;    
  
((gg))  iimmpplleemmeenntt  aaddddiittiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  aass  ddeecciiddeedd  oonn  bbyy  PPaarrlliiaammeenntt,,  aanndd  iinn  
tteerrmmss  ooff  aann  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  
NNaammRRooaadd//NNaammFFuunndd..  
  
((hh))  aaddvviissee,,  aass  rreeqquueesstteedd,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  NNaammFFuunndd  oonn  aapppprroopprriiaattee  lleevveellss  ooff  lleevviieess,,  
dduuttiieess  aanndd  cchhaarrggeess  oonn  vveehhiicclleess  aanndd//oorr  ffoorr  uussee  ooff  vveehhiicclleess  oonn  tthhee  ppuubblliicc  rrooaadd  nneettwwoorrkk;;  
  
((ii))  ssuuppppoorrtt  aa  ttrraaiinniinngg  aanndd  eedduuccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  wwhhiicchh  wwiillll  aassssiisstt  tthhee  rrooaadd  ccoonnttrraaccttiinngg  iinndduussttrryy  
ttoo  ddeevveelloopp  qquuaalliittyy  pprroocceedduurreess  aanndd  qquuaalliittyy  pprroodduuccttss;;  
  
((jj))  ffoollllooww  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  rrooaadd  sseeccttoorr;;    
  
((kk))  ccaarrrryy  oouutt  aann  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn  pprrooggrraammmmee;;  aanndd    
  
((ll))  uunnddeerrttaakkee  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  rrooaadd  uusseerr  cchhaarrggeess  ttoo  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinnttoo  tthhee  RRooaadd  
FFuunndd,,  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  NNaammFFuunndd..  
  
  
55..  PPoowweerrss  
  
NNaammRRooaadd  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo::  
  
((aa))  tthhrroouugghh  aaggeennttss,,  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ccoonnssttrruucctt  rrooaaddss  wwhhiicchh  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk;;  
  
((bb))  eessttaabblliisshh,,  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ooppeerraattee  oonnee  oorr  sseevveerraall  bbaannkk  aaccccoouunnttss  ((tthhee  NNaammRRooaadd  AAccccoouunntt));;  
  
((cc))  mmaakkee  ppaayymmeennttss  ffrroomm  tthhee  AAccccoouunntt  aass  aauutthhoorriisseedd  bbyy  tthhee  eennaabblliinngg  aacctt  
  
((dd))  iinnvveesstt  mmoonneeyyss  iinn  tthhee  AAccccoouunntt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  aanndd  eessttaabblliisshheedd  
rreegguullaattiioonnss  oorr  wwiitthh  pprroocceedduurreess  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee;;  
  
((ee))  bboorrrrooww  mmoonneeyy  aanndd  iissssuuee  gguuaarraanntteeeess  oorr  iinnddeemmnniittiieess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  
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eessttaabblliisshheedd  rreegguullaattiioonnss  oorr  wwiitthh  pprroocceedduurreess  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee;;  
  
((ff))  eessttaabblliisshh  aanndd  ssttaaffff  aann  aapppprroopprriiaattee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  iitt  sshhaallll  bbee  
ppeerrmmaanneennttllyy  rreepprreesseenntteedd  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn  tthhrroouugghh  aa  RReeggiioonnaall  RReessiiddeenntt  EEnnggiinneeeerr;;  
  
((gg))  aappppooiinntt  ssttaaffff  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt;;  
  
((hh))  ffiirree  ssttaaffff  iinn  tteerrmmss  ooff  aapppplliiccaabbllee  ((pprriivvaattee  sseeccttoorr))  llaabboouurr  llaawwss;;  
  
((ii))  eennggaaggee  eexxtteerrnnaall  aauuddiittoorrss  ttoo  pprreeppaarree  aauuddiittss,,  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall;;  
  
((jj))  eenntteerr  iinnttoo  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  pprriivvaattee  oorr  lleeggaall  ppeerrssoonnss  ffoorr  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  aannyy  ooff  iittss  
ffuunnccttiioonnss;;  
  
  
66..  AAddddiittiioonnaall  PPoowweerrss  tthhaatt  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  
  
TThhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  mmaayy  ggrraanntt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoowweerrss  
vveesstteedd  iinn  hhiimm  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aacctt  ooff  PPaarrlliiaammeenntt,,  oonn  aa  tteemmppoorraarryy  bbaassiiss  oorr  oonn  aann  oonnggooiinngg  bbaassiiss,,  
ssuubbjjeecctt  ttoo  ((ii))  rreegguullaattiioonnss  tthhaatt  mmaayy  bbee  iissssuueedd  bbyy  hhiimm;;  aanndd  ((iiii))  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  aannyy  ppeerrssoonn  
((lleeggaall  oorr  ootthheerrwwiissee))  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  eexxeerrcciissee  bbyy  NNaammRRooaadd  ooff  tthheessee  ppoowweerrss  ccaann  aappppeeaall  ttoo  tthhee  
MMiinniisstteerr,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhaavviinngg  rreeccoouurrssee  ttoo  aannyy  ootthheerr  lleeggaall  mmeeaannss::  
  
((aa))  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ssttaattee  rrooaaddss  aanndd  tteemmppoorraarryy  cclloossuurree  ooff  ssttaattee  rrooaaddss;;  
  
((bb))  tthhee  ""rrooaadd  aauutthhoorriittyy  ppoowweerrss""  ooff  tthhee  RRooaaddss  OOrrddiinnaannccee;;  
  
((cc))  rreesseerrvvaattiioonn  ooff  llaanndd  ffoorr  aa  pprrooppoosseedd  rrooaadd;;  
  
((dd))  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  rreessttrriicctteedd  rrooaaddss;;  
  
((ee))  ccoonnttrrooll  ooff  oovveerrllooaaddeedd  aanndd  aabbnnoorrmmaall  vveehhiicclleess  oonn  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk;;  
  
((ff))  tthhee  sseettttiinngg  ooff  ffeeeess  oorr  cchhaarrggeess  ffoorr  ooppeerraattiinngg  oovveerrllooaaddeedd  oorr  aabbnnoorrmmaall  vveehhiicclleess  oorr  ffoorr  
hhaavviinngg  ooppeerraatteedd  oovveerrllooaaddeedd  oorr  aabbnnoorrmmaall  vveehhiicclleess  oonn  tthhee  ssttaattee  rrooaadd  nneettwwoorrkk  iinn  tteerrmm  ooff  
pprreessccrriibbeedd  rruulleess;;  
  
((gg))  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  ssuucchh  ffeeeess  aanndd  cchhaarrggeess,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinnttoo  tthhee  NNaammFFuunndd  
AAccccoouunntt;;  
  
((hh))  ddiirreeccttiinngg  ddrriivveerrss  ooff  oovveerrllooaaddeedd  vveehhiicclleess  ttoo  rreemmoovvee  eexxcceessss  llooaaddss  oonn  tthhee  vveehhiiccllee;;  
  
((ii))  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  aapppprroopprriiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  ssuucchh  lleevviieess,,  dduuttiieess  aanndd  cchhaarrggeess  oonn  rrooaadd  uusseerrss  
wwhhiicchh  ppaarrlliiaammeenntt  mmaayy  ddeecciiddee  sshhoouulldd  bbee  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  rrooaadd  mmaaiinntteennaannccee  aanndd//oorr  rrooaadd  
ccoonnssttrruuccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbrriiddggeess;;  
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77..  DDuuttiieess  
  
IInn  eexxeerrcciissiinngg  iittss  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ppoowweerrss,,  NNaammRRooaadd  sshhaallll    
  
((aa))  hhaavvee  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  rrooaaddss;;  
  
((bb))  ccoonnssuulltt  wwiitthh  rreelleevvaanntt  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aanndd  rrooaadd  uusseerrss  bbeeffoorree  ssuubbmmiittttiinngg  aannyy  pprrooppoossaallss  
ffoorr  aa  OOnnee--YYeeaarr  aanndd  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee;;  
  
((cc))  ooppeerraattee  iittss  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  uunnddeerrttaakkee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  
mmoosstt  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  wwaayy  ppoossssiibbllee,,  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  ttoo  iittss  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivvee..  TToo  tthhiiss  eenndd  
NNaammRRooaadd  sshhaallll  ((ii))  eennggaaggee  aaggeennttss  ((rrooaadd  ccoonnttrraaccttoorrss))  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiinngg  aaccttiivviittiieess,,  nnoorrmmaallllyy  tthhrroouugghh  aa  ccoommppeettiittiivvee  tteennddeerriinngg  pprroocceedduurree  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  
bbyy  iittss  bbooaarrdd;;  aanndd,,  ((iiii))  iiff  ffoouunndd  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee,,  eennggaaggee  ccoonnssuullttaannttss  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  
ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddiieess,,  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ddeettaaiilleedd  ddeessiiggnn,,  pprreeppaarraattiioonn  ooff  aannnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  
pprrooggrraammmmeess  aanndd  ffoorr  uunnddeerrttaakkiinngg  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  mmaaiinntteennaannccee  aanndd    ccoonnssttrruuccttiioonn  wwoorrkkss,,  
tthhrroouugghh  aa  ccoommppeettiittiivvee  tteennddeerriinngg  pprroocceedduurree  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  iittss  bbooaarrdd..  
  
((dd))  ffoorrmmuullaattee,,  ppuubblliisshh  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tteennddeerriinngg  pprroocceedduurreess  aanndd  ppoolliicciieess  ffoorr  ((ii))  rrooaadd  
ccoonnttrraaccttoorrss;;  ((iiii))  ccoonnssuullttaannttss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  sseerrvviicceess  sseett  oouutt  uunnddeerr  ((cc));;  aanndd  ((iiiiii))  ootthheerr  ggooooddss  
aanndd  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreedd  bbyy  NNaammRRooaadd..  TThheessee  pprroocceedduurreess  aanndd  ppoolliicciieess  sshhaallll  ttaakkee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
iinnttoo  aaccccoouunntt::    
  
  ((11))      tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  pprroommoottiinngg  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  rrooaadd  ccoonnttrraaccttiinngg  aanndd      
    ccoonnssuullttaannccyy  iinndduussttrryy;;  
  
  ((22))  tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  pprroommoottiinngg  ssmmaallll--ssccaallee  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  eennssuurree  tthhee  lloonngg--tteerrmm    
    ccoommppeettiittiivvee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  iinndduussttrryy;;  
  
  ((33))  tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  pprroommoottiinngg  llaabboouurr--bbaasseedd  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn    
    tteecchhnniiqquueess;;  
    
  ((44))  tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  aalllloowwiinngg  ssttaattee--oowwnneedd  ccoonnttrraaccttoorrss  oorr  ccoonnttrraaccttoorrss  oowwnneedd  bbyy    
    llooccaall  aauutthhoorriittiieess  ttoo  aaddoopptt  ttoo  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett  ccoonnddiittiioonnss;;  aanndd  
  
  ((55))  tthhee  ccoossttss  ooff  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  tteennddeerriinngg  pprroocceedduurree  oorr  ooff  aannyy    
    ccoonnttrraacctt  ffoorrmmeedd  ppuurrssuuaanntt  tthheerreettoo..  
  
((ee))  ffoorrmmuullaattee  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aa  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ppoolliiccyy  wwhhiicchh  sshhaallll  pprroommoottee  eeqquuaall  
ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eennccoouurraaggeemmeenntt  ooff  aallll  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  rraaccee,,  ccrreeeedd  aanndd  
sseexx;;    aanndd  
  
((ff))  ooppeerraattee  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemmss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ggeenneerraallllyy  
aacccceepptteedd  aaccccoouunnttiinngg  pprroocceedduurreess..  
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88..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeennttss  
  
BBaasseedd  oonn  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  NNaammFFuunndd,,  NNaammRRooaadd  sshhaallll  pprreeppaarree  eeaacchh  yyeeaarr  ((ii))  aa  OOnnee--YYeeaarr  
PPrrooggrraammmmee;;  ((iiii))  aann  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  PPrrooggrraammmmee;;  aanndd  ((iiiiii))  aa  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt,,  
wwhhiicchh  aafftteerr  bbeeeenn  aauutthhoorriisseedd  bbyy  NNaammFFuunndd  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  jjooiinnttllyy  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  
TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  nnoott  llaatteerr  tthhaann  xxxx..  TThhee  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  
SSttaatteemmeenntt  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ((aallrreeaaddyy))  aapppprroovveedd  ((ii))  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttaannddaarrddss;;  ((iiii))  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss;;  aanndd  ((iiiiii))  iinnddiiccaattiivvee  ffiivvee--yyeeaarr  pprrooggrraammmmeess..  
AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  ttaakkiinngg  iinnttoo  
aaccccoouunntt  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  mmeeaassuurreess  ttoo  jjuuddggee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  
ooff  NNaammRRooaadd..    
  
TThhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    
  
((ii))  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  rreeccoommmmeennddiinngg  aanndd  tthhee  ccoossttiinngg  ooff  nneeww  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss;;  
  
((iiii))  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  rreeccoommmmeennddiinngg  aanndd  ccoossttiinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess;;  
  
((iiiiii))    tthhee  mmeeaassuurreess  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  NNaammRRooaadd  ccaann  bbee  jjuuddggeedd;;  
  
((iivv))  tthhee  aapppprroovveedd  tteennddeerriinngg  pprroocceedduurreess;;    
  
((vv))  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ssyysstteemmss  uunnddeerr  wwhhiicchh  NNaammRRooaadd  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  iittss  
ffuunnccttiioonnss;;  aanndd  
  
((vvii))  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  rreeccoommmmeennddeedd  OOnnee--YYeeaarr  aanndd  IInnddiiccaattiivvee  FFiivvee--YYeeaarr  
PPrrooggrraammmmeess,,  aanndd  rreeccoommmmeennddeedd  rriisskk  mmiittiiggaattiinngg  aaccttiioonnss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  NNaammRRooaadd  aanndd  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  
TThhee  rreeccoommmmeennddeedd  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  gguuiiddeelliinneess  
iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr,,  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee  ppuubblliicc  bbyy  llaayyiinngg  tthheemm  bbeeffoorree  ppaarrlliiaammeenntt..  
  
  
99..  DDiirreeccttiivveess  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  
  
NNaammRRooaadd  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  llaawwffuull  ddiirreeccttiioonn  iinn  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  
TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  nnoott  iinn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  dduuttiieess,,  
ppoowweerrss  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff  NNaammRRooaadd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  aa  ccooppyy  ooff  ssuucchh  aa  ddiirreeccttiioonn  
sshhaallll  llaayy  bbeeffoorree  ppaarrlliiaammeenntt  aanndd  sshhaallll  bbee  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  GGaazzeettttee..  
  
  
1100..  FFiinnaanncciiaall  PPrroovviissiioonnss  
  
TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  NNaammFFuunndd  aanndd  NNaammRRooaadd  sshhaallll  aaggrreeee  oonn  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  dduurriinngg  eeaacchh  
ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aauutthhoorriisseedd  ffuunnddss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  tthhee  NNaammRRooaadd  
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aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  NNaammRRooaadd  AAccccoouunntt  
  
PPaayymmeennttss  ffrroomm  tthhee  NNaammRRooaadd  AAccccoouunntt  sshhaallll  oonnllyy  bbee  mmaaddee  bbyy  oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  NNaammRRooaadd,,  aass  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  iittss  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss..  
  
  
1111..  RReeppoorrttiinngg  aanndd  AAuuddiittiinngg  
  
NNaammRRooaadd  sshhaallll  pprreeppaarree  qquuaarrtteerrllyy  ffiinnaanncciiaall  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  
MMiinniisstteerr  ooff  WWoorrkkss,,  TTrraannssppoorrtt  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  
  
NNaammRRooaadd  sshhaallll  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  wwhhiicchh  sshhaallll  ccoommpprriissee    
  
((aa))  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  yyeeaarr;;  
    
((bb))    ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  wwiitthh  aann  aauuddiitt  ooppiinniioonn  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall    
  
((cc))  AA  ssttaatteemmeenntt  ooff  sseerrvviiccee  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaatteemmeenntt,,  
iinncclluuddiinngg  aann  aauuddiitt  ooppiinniioonn  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall..  
  
  


