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हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दाययत्व तथा बिमा सम्वन्धमा 
व्यवस्था गनन िनेको बिधेयक 

(मस्यौदा) 
 

प्रस्तावना : हवाई यात्राको दौरान हनु सक्ने यवलम्व, यात्रास्थगन, यात्रलुाई लाग्न सक्न े
चोटपटक, अङ्गभङ्ग वा मतृ्य ु तथा िाययुानिाट ओसारपसार गररन े मालसामानको 
ओसारपसारको क्रममा हनु सक्न ेबिलम्व, मालसामान नष्ट हनु,े हराउने वा बिग्रन ेअवस्था 
तथा तेश्रो पक्षमा क्षबत पगु्न गकको अवस्थामा अन्तरानयिय वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको 
दाययत्व तथा बिमा सम्िन्धमा मोन्ट्न्ियल महासन्ट्न्ध १९९९, नेपालको संसदिाट अनमुोदन 
भै कायानन्वयनमा आइसकेको र बिश्वमा रायिय तथा अन्तरानयिय हवाइ उनानमा संलग्न 
वायसेुवा संस्थाको दाययत्व िीचको बभन्नता पबन सांगरुरंदै गइरहेको अिस्थामा सो 
महासन्ट्न्धसंग सामञ्जस्य हनुेगरर आन्तररक हवाई उनानहरूमा पबन क्रमिद्ध रुपमा लागू 
गनन वाञ्छबनय भककोले आन्तररक वायसेुवाको दाययत्व तथा बिमाको सम्िन्धमा उन्ट्चत 
व्यवस्था गरी हवाई यात्रकुो अबधकार सबुनन्ट्ित हनु ेवातावरण तयार गदै हवाइ सेवालाई 
भरपदो, यवश्वसनीय, स्तरीय तथा न्ट्िम्मेवार िनाउन कानूनी व्यवस्था गनन िाञ्छनीय 
भककोले,  

 

संघीय संसदले यो ऐन िनाकको छ। 

 

पररच्छेद–१ 

 

प्रारन्ट्म्भक 

 

 

१. संन्ट्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आन्तररक वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको 
दाययत्व तथा बिमा सम्िन्धी ऐन २०७८” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हनुछे र प्रचबलत काननु अनसुार आन्तररक 
उनानका लाबग नेपालमा दतान गररकको िनुसकैु नागररक वाययुान र त्यसमा सवार 
रहेका व्यन्ट्ि, ब्यागेि, कागो, हवाई यातायात सेवा प्रदायक संस्था वा त्यस्ता 
संस्थाका प्रबतबनबध उपर पबन लागू हनुेछ । 



2 

 

  

(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सचुना प्रकाशन गरर तोकेको बमबत 
देन्ट्ि लागू हनुेछ । 

 

२. पररभाषा : यवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा : 

(क)  “आन्तररक उनान” भन्नाले वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले नेपालको कुनै कक 
स्थानिाट अको स्थानमा सञ्चालन गरेको हवाई यातायात सेवा सम्झन ुपछन ।  

(ि) "यटकट" भन्नाले  िाययुानिाट यात्रकुो ओसार पासार गने सम्िन्धमा यात्र ुर 
वाययुान संचालन संस्था िीच भकको करारका शतनहरुको अबधनमा रहने गरर 
प्रस्थान र / वा गन्तब्य बिन्द ु उल्लेि भकको कागि यटकट वा यवधतुीय 
यटकट समेतलाई  सम्झन ुपछन । 

  

(ग) “कागो” भन्नाले ब्यागेि िाहेकको वाययुानद्वारा ढुवानी गररने कन्टेनर वा 
प्याक भकको वा नभकको बनब्िा प्यालेट वा त्यस्तै प्रकृबतका ढुवानीका 
मालसामान र िीयवत िीविन्त ुसमेत सम्झन ुपछन । 

(घ)  “हलुाकवस्त”ु भन्नाले प्रचबलत कानून िमोन्ट्िम हलुाकवस्त ु भनी पररभायषत 
गरेको हलुाकवस्तुु्लाई िनाउनेछ । 

(ङ) “वाययुान धनी” भन्नाले कुनै वाययुान माबथ स्वाबमत्व भकको व्यन्ट्ि, कम्पनी 
वा संघ संस्था सम्झन ुपछन र सो शब्दले त्यस्तो कम्पनी वा संघ संस्थाका 
प्रिन्धक वा प्रिन्धक प्रबतबनबध  (मेबनन्ट्िङ्ग किेण्ट) बनयिु भककोमा बनिलाई 
समेत िनाउँछ । 

(च) “मालसामान” भन्नाले ब्यागेि वा कागोको रुपमा वाययुानद्वारा ओसारपसार 
गररने वस्तलुाई िनाउँछ । 

(छ)“तेश्रो पक्ष” भन्नाले यात्र ुवा वाययुान उनानमा संलग्न चालकदलका सदस्य तथा 
सोसँग सम्िन्ट्न्धत कमनचारी िाहेक अन्य कुनै प्राकृबतक वा कानून व्यन्ट्ि 
सम्झन ुपछन । 

(ि) “ढुवानी करार” भन्नाले कागो न्ट्िम्मा बलकको स्थानिाट कागो हस्तान्तरण गने 
स्थानसम्म कागो ढुवानी गने सम्वन्धमा भकको करार सम्झन ुपछन । 
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(झ)  “ढुवानीपत्र (कयरवेबिल)” भन्नाले करार िमोन्ट्िम वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले 
प्रषेकिाट कागो िनु्ट्झबलई त्यस्ता कागो ढुवानी गरी हस्तान्तरण गने दाययत्व 
स्वीकार गरेको ढुवानी करारलाई प्रमान्ट्णत गने बलित सम्झन ुपदनछ । 

(ञ)  “प्रापक (कन्साइनी)” प्रषेकले वाययुानद्वारा पठाकको कागो वायसेुवा सञ्चालन 
संस्था वा बनिको किेन्ट वा प्रबतबनबधिाट वनु्ट्झबलने हक प्राप्त भकको व्यन्ट्ि 
सम्झन ुपछन । 

(ट)  “प्रषेक (कन्साइनर)”भन्नाले वाययुानद्वारा ढुवानी गराउन वायसेुवा सञ्चालन 
संस्थालाई कागो हस्तान्तरण गने व्यन्ट्ि सम्झन ुपछन । 

(ठ)  “व्यागेि”भन्नाले यात्रलेु यात्राको क्रममा आफू साथ लैिान े मालसामान 
सम्झन ुपछन । 

(न)  “यात्र”ु भन्नाले िायसेुवा द्वारा िारी यटकट िररद गरर वा बनिःशलु्क यटकट 
माफन त कुनै कक स्थानिाट कुनै अको स्थान सम्म वाययुानद्वारा यात्रा गने 
व्यन्ट्ि सम्झन ुपछन । 

  तर सो शव्दले वाययुान उनानमा संलग्न चालक दलका सदस्य तथा 
सोसँग सम्वन्ट्न्धत कमनचारीलाई िनाउने छैन । 

(ढ)  “वाययुान”भन्नाले हावाको प्रयक्रयाद्वारा वायमुण्नलमा आधाररत हनु सक्न े
हवाईिहाि, हेबलकोप्टर आदद िस्तै िनुसकैु यन्त्र सम्झन ुपछन । 

(ण)  “वायसेुवा सञ्चालन संस्था” भन्नाले वाययुानद्वारा यात्र,ु नाँक तथा मालसामान 
ओसारपसार गने न्ट्िम्मा बलई हवाई यातायात सञ्चालन गने उदे्दश्यले 
नेपालको प्रचबलत काननु िमोन्ट्िमस्थायपत संस्थान, कम्पनी, किेण्ट, फमन वा 
व्यन्ट्ि सम्झन ुपछन । 

(त)  “साधारण हवाइ सेवा” भन्नाले अल्िालाइट, माइक्रोलाइट, ग्लाइनर, िलनु 
आदद  िस्ता शाहबसक मनोरञ्जनात्मक उनान गने इिाित प्राप्त हवाइ 
गबतबिबध सम्झन ुपछन । 

(थ) “हस्तान्तरण” भन्नाले ढुवानी करार िमोन्ट्िम प्रापक वा प्रषेकको बलन्ट्ित 
अनमुबत िमोन्ट्िम तोयककको कुनै व्यन्ट्िलाई ब्यागेि वा कागो िझुाउने कायन 
सम्झन ुपछन । 
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(द) “हाबनकारक कागो” भन्नाले अन्तरानयिय नागररक उड्डयन संगठनले समय 

समयमा तोकेका प्रज्वलनशील, यवयकरणयिु, यवषाल ु वा यस्तै प्रकारका 
हाबनकारक वा मालसामान सम्झन ुपछन । 

(ध) “नेपाल नागररक उड्डयन प्राबधकरण” भन्नाले नेपाल नागररक उड्डयन 
प्राबधकरण ऐन, २०५३ अनसुार स्थापना भकको संस्था सम्झन ुपछन । 

(न) “महाबनदेशक” भन्नाले नेपाल नागररक उड्डयन प्राबधकरणको महाबनदेशक 
सम्झन ुपछन । 

(प) “तोयककको” वा “तोयकक िमोन्ट्िम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत िनेको बनयममा 
तोयककको वा तोयकक िमोन्ट्िम सम्झन ुपछन । 

(फ) "दूघनटना" भन्नाले िाययुानमायात्राको क्रममा िोबननङ चेक गरेपबछ वाययुानबभत्र 
िाने क्रमका प्रयक्रयाहरुमा वा यात्रा अवबधभर वाययुानबभत्र रहँदा वा 
वाययुानिाट उत्रने क्रमका प्रयक्रयाहरुमा कुनै यात्रकुो अंगभंग वा चोटपटक 
लागेको वा मतृ्य ुभकको अिस्थालाइ सम्झन ुपछन  

(ि)  "ब्यागेि चेक" भन्नाले िाययुान र यात्र ुिीचको करारका शतनहरुको अबधनमा 
रहने गरर वाययुानद्वारा ओसार पसार गररन ेप्रस्थान र गन्तब्य बिन्द ुउल्लेि 
भै िांच गररकको पयहचान ट्याग (आइनेन्ट्न्टयफकेशन ट्याग) लाइ सम्झन ुपछन 

(भ)  "वाययुान चालकदल" भन्नाले िाययुान संचालन कायनमा संलग्न पाइलट र 
कयरहोस्टेस लगायतको समहु सम्झन ुपछन 

(म)  "ब्यापाररक हवाइ उनान" भन्नाले भाना बलइ वा नबलई यात्र,ु माल सामान 
ओसार पसार गने हवाइ यातायात सम्झन ुपछन  
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पररच्छेद–२ 

 

वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको यात्र,ु ब्यागेि, तथा कागो सम्िन्ट्न्ध दाययत्व 

 

 

३. यटकट िारी गनुन पने : (१)वाय ुसेवा सञ्चालन संस्थाले वाययुान द्वारा यात्रा गने प्रत्येक 
व्यन्ट्िको लाबग यटकट िारी गनुनपनेछ। 

 (२)  उपदफा (१) िमोन्ट्िमको यटकटमा देहायका कुरा िलुाउन ुपनेछ : 

(क)  यटकट िारी भकको स्थान र बमबत, 

(ि) यात्रा गने व्यन्ट्िको नाम, थर ठेगाना, 
(ग) यात्रा गने बमबत, समय र उनान नम्वर, 
(घ) प्रस्थान गने स्थान र अन्ट्न्तम गन्तव्य स्थान, 

(ङ) यात्राको क्रममा रोयकन ुपने भकमा रोयकन ेस्थानहरु, 

(च) यात्राको लाबग लाग्ने भाना रकम वा बनिःशलु्क, 

(छ) यस ऐन िमोन्ट्िमको दाययत्व सम्वन्धी व्यहोरा, 
(ि) यात्र ुर वायसेुवा सञ्चालन संस्था वीच आपसमा सहमबत भकका  
अन्य यवषय वा तोयकक िमोन्ट्िमका अन्य व्यवस्था । 

 (नोट: हवाइ भाना उल्लेि गदान िायसेुवाले बलने रकम, बिमानस्थल सेवा 
शलु्क तथा अन्य सरकारर बनकायलाइ िझुाउन ुपने रकम स्पष्ट उल्लेि गनुन 
पनेछ।) 

 

४. बनधानररत बमबत र समयमा सरुन्ट्क्षत यात्रा गराउन ु पने : वाययुानद्वारा यात्रा गने 
यात्रलुाई यात्राको लाबग बनधानररत बमबत र समयमा सरुन्ट्क्षत रुपमा गन्तव्य 
बिमानस्थल सम्म परु् याउने दाययत्व सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको हनुछे । 

 

५. अग्रीम िानकारी गराउन ुपने : (१) कुनै बमबत र समयमा हनुे भबनकको उनान रद्द 
वा स्थगन भकमा त्यस्तो उनान भनन बनधानररत समय भन्दा कम्तीमा बतन घण्टा 
अगानी सो उनानिाट यात्रा गनन यटकट बलकका यात्रलुाई िानकारी गराउन ुपनेछ 
। 



6 

 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िम उनान रद्द वा स्थगन भकमा वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले 
त्यस्तो उनानिाट यात्रा गनन यटकट बलकका यात्रकुो लाबग देहायको व्यवस्था मध्ये 
यात्रलेु रोिेको कुनै व्यवस्था बमलाउन ुपनेछ : 

(क) यात्रलेु यटकट वापत िझुाकको रकम यफतान गरी यटकट रद्वगने, वा 
(ि) उनान स्थगन वा रद्द भकको सेक्टरमा सोही वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको 

वाययुानद्वारा उपलब्ध हनु े पयहलो उनान वा अन्य िायसेुवाको उपलब्ध 
उनानिाट यात्रलुाई यात्रा गराउने । 

 

६. बनधानररत बमबत र समयको उनानिाट यात्रा गराउन नसकेमा : (१) कुनै उनानिाट 
यात्रा गनन यटकट बलकको कुनै यात्रलुाई वाययुानको भार क्षमता वा अन्य त्यस्तै 
कुनै प्राबिबधक कारणिाट सोयह ददनको उनानिाट यात्रा गराउन नसयककमा त्यस्तो 
यात्रलुाई देहायका मध्ये यात्रलेु रोिेको कुनै कक सयुवधा उपलव्ध गराउने दाययत्व 
सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको हनुछे :– 

(क) सम्िन्ट्न्धत वायसेुवाको उनान हनु नसक्ने भकमा सोयह िण्नमा उनान गने 
अको वायसेुवाको उनान उपलब्ध भकमा सो उनानिाट यात्रा गराउने, वा 

(ि)  यात्रिुाट कुनै थप रकम नबलई यात्रलुाई बनिको गन्तव्य स्थानसम्म तत्काल 
यात्रा गराउन सयकन ेअन्य कुनै यवकल्प भकमा सो अनरुुप यात्रा गराउने,वा 

(ग)  यात्र ुयटकट िापतको रकम यफतान ददन ेसबुनन्ट्ित गरर यटकट रद्ध गने . 

 

  

७. ब्यागेि न्ट्िम्मा बलन े : (१) यात्राको क्रममा यात्रलेु आफैले साथमा बलकर िान 
पाउने गरर तोयककका झोलाहरु िाहेक अन्य ब्यागेि यात्रलेु यवमानस्थलमा यात्राको 
लाबग सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको काउण्टरमा सम्पकन  गदानको अवस्थामा 
िाँचगरी वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले आफ्नो न्ट्िम्मामा बलई सोको प्रमाणको लाबग 
ब्यागेि ट्याग यात्रलुाई ददन ु पनेछ र गन्तव्य यवमानस्थलमा पगेु पबछ यात्रलुाई 
बनिको ब्यागेि हस्तान्तरण गनुनपनेछ । 
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८. ब्यागेि दठक अवस्थामा हस्तान्तरण भकको माबनन:े ब्यागेि हस्तान्तरण हुँदा यात्रलेु 
तत्कालकुनै कैयफयत िनाकको अवस्थामा िाहेक ब्यागेि ठीक र दरुुस्त अवस्थामा 
हस्तान्तरण भकको माबननेछ । 

 

९. ब्यागेि प्रबतको दाययत्व: (१) यात्र ुतथा सामान वाययुान बभत्र रहेको अिस्थामा वा 
वाययुान बभत्र प्रवेश गनन वा स्थानान्तरण गदान वा वाययुानिाट वायहर बनस्कन ेवा 
स्थानान्तरण गदान वाहकको लापरवाहीको कारणले भकको प्रत्यक्ष हानी नोक्सानीको 
लाबग मात्र वाहक न्ट्िम्मेवार हनुेछ । 

 

(२) वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले न्ट्िम्मा बलकको ब्यागेि हराकमा, नष्ट भकमा वा हानी 
नोक्सानी भकमा सो वापतको रकम त्यस्तो वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले सम्िन्ट्न्धत 
यात्रलुाई ददनपुनेछ । 

 

(३) क्षबतपबुतन मागगने व्यन्ट्िको कारणिाट सामानमा नोक्सानी भकको प्रमान्ट्णत 
भकमा वाहक माबथ कुनै यकबसमको दािी लाग्ने छैन । 

(४) िांच गररकका सामानमा कुनै हानी, नोक्सनी  भकमा प्रबत यकलोग्राम अबधकतम 
िीस अमेरीकी नलरको दरले कुल अमेरीकी नलर पांच हिारको सीमा ननाघ्न ेगरर 
सो िरािरको नेपाली रुपैयामा मात्र िाहकको दाययत्व बसबमत हनुछे । 

(५) यात्रलेु वाययुान बभत्र आफुसंगै लगेको वा रािेको तर िांच नगररकको 
सामानमा कुनै हानी, नोक्सानी  भकमा अबधकतम अमेररकी नलर चारसय िरािर 
हनुे नेपाली रुपैयाको हदसम्म मात्र  िाहकको दायीत्व हनुेछ । 

 

 

१०. कागो ढुवानीको न्ट्िम्मा बलकपबछ ढुवानी पत्र ददन ु पने : (१) वायसेुवा सञ्चालन 
संस्थाले प्रषेकिाट ढुवानीको लाबग कागो िनु्ट्झबलंदाको अवस्थामा प्रषेकलाइ 
ररतपिुनकको ढुवानीपत्र प्रदान गनुनपनेछ । 

  

११. ढुवानीपत्रमा िलुाउन ुपने कुराहरु : (१) ढुवानीपत्र तयार गदान देहाय िमोन्ट्िमको 
यववरण िलुाउन ुपनेछ :– 

 (क)  ढुवानीपत्र तयार गररकको बमबत र स्थान, 

 (ि)  प्रषेकका नाम, थर, ठेगाना, 
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 (ग)  वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको नाम र ठेगाना,  
 (घ)  प्रापकको नाम, थर, ठेगाना, 
 (ङ)  कागो िनु्ट्झबलकको बमबत र स्थान, 

(च)  कागो हस्तान्तरण गने स्थान, 

(छ)  कागोको प्रकृबत, पयहचानको न्ट्चन्ह, हाबनकारक कागो भकमा सोको यववरण, 

प्याकेि (पोका) को यववरण, कूल तौल वा पररमाण, 

 (ि)  कागो हस्तान्तरण गररने बमबत र समय, 

 (झ)  ढुवानी भाना, त्यस्तो भाना बतररसकेको वा बतनन िाँकी रहेको व्यहोरा, 
 (ञ) कागोको मूल्यको घोषण, र  
 (ट)  प्रषेक र वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले आवश्यक ठानेमा अन्य कुराहरु । 

 

१२. कैयफयत िनाई कागो िझुी बलन सक्न े: (१) वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले प्रषेकिाट 
कागो िनु्ट्झबलंदा कागोको सामान्य प्रकृबत, प्रमिु न्ट्चन्ह, पोका वा थानको संख्या, तौल 
वा पररमाण िझुी बलकको कागोसँग मेल िाने यस्तै व्यहोराको सम्िन्धमा कैयफयत 
िनाई कागो िझुी बलन सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िमतत्काल कुनै कैयफयत निनाई प्रषेकिाट वायसेुवा 
सञ्चालन संस्थाले कागो िझुीबलककोमा ढुवानीपत्रमा उल्लेन्ट्ित कागो ठीक दरुुस्त 
भकको माबननछे । 

 

१३. करार भकको माबनन े :(१) ढुवानीपत्रमा प्रषेक र वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले 
हस्ताक्षर गरेपबछ यस ऐन िमोन्ट्िम कागो ढुवानीको लाबग करार सम्पन्न भकको 
माबननेछ । 

 (२) ढुवानीपत्र प्रषेक र वायसेुवा सञ्चालन संस्था िीच कागोको ढुवानी गने 
सम्िन्धमा करार सम्पन्न भकको, ढुवानीपत्रमा उल्लेि भक िमोन्ट्िमको कागो 
वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले न्ट्िम्मा बलकका र ढुवानीपत्रमा लेन्ट्िकका शतन तथा 
अवस्था अनसुार कागो ढुवानी गनन मञु्जर गरेको आधारभतू प्रमाण  हनुछे । 

 (३) उपदफा (१) िमोन्ट्िम करार सम्पन्न भकपबछ कुनै पक्षको ढुवानीपत्र हराकमा, 
नाबसकमा वा ढुवानीपत्रमा सामान्य त्रटुी भकमा सो कारणिाट मातै्र सम्पन्न भकको 
करारको अन्ट्स्तत्व तथा िैधतामा कुनै असर पने छैन । 
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१४. कागो हस्तान्तरण : (१) वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले ढुवानीको लाबग न्ट्िम्मा बलकको 
कागो ढुवानी पत्रमा उल्लेि गररकको प्रापकलाई ढुवानी पत्रमा उल्लेि गररकको 
स्थानमा हस्तान्तरण गनुनपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िम कागो हस्तान्तरण गदान वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले 
कागो हस्तान्तरण गनन लाबगकको व्यन्ट्ि प्रषेकले उल्लेि गरेको प्रापक नै हो भन्न े
कुराको ययकन गननका लाबग प्रापकिाट आवश्यक प्रमाण पेश गनन लगाउन सक्नेछ 
। 

 

१५. कागो ढुवानी सम्िन्धी अन्य व्यवस्था : कागो ढुवानी सम्वन्धी अन्य व्यवस्था 
तोयकक िमोन्ट्िम हनुेछ । 

 

१६. कागो प्रबतको दाययत्व:(१) वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले प्रषेकिाट ढुवानी करार 
िमोन्ट्िम कागो वनु्ट्झबलकपबछ दफा ३१ िमोन्ट्िम प्रापकलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म 
त्यस्तो कागो उपरको सम्पूणन दाययत्व वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको हनुेछ । 

 (२) कागो ढुवानीको बसलबसलामा वायसेुवा सञ्चालन संस्था वा बनिको कमनचारी वा 
बनिको प्रबतबनबधिाट हनु गकको कुनै पबन कायन प्रबत वायसेुवा सञ्चालन संस्था स्वयं 
िवाफदेही हनुेछ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) को सवनमान्यतामा प्रबतकूल नहनुे गरी वायसेुवा सञ्चालन 
संस्था, बनिको कमनचारी वा अबधकार प्राप्त प्रबतबनबधले ढुवानी करार िमोन्ट्िम 
ढुवानीको लाबग न्ट्िम्मा बलकमा कागो हराकमा, हानी नोक्सानी वा क्षबत भकमा वा 
बनधानररत अवबधबभत्र प्रापकलाई हस्तान्तरण नगरेको कारणिाट प्रापकलाई हनु 
गकको मनाबसव हानी नोक्सानी वा क्षबतको लाबग वायसेुवा सञ्चालन संस्था स्वयं 
िवाफदेही हनुेछ र सो वापत बनिले क्षबतपूबतन बतनुन पनेछ । 

(४)    वाहकका कमनचारी, अबभकतान तथा प्रबतबनबध र अन्य ब्यन्ट्ि िसको वाययुान 
वाहकले यात्र ुतथा सामान ढुवानी गने आफ्नो कतनब्य बनिानह गनन प्रयोग गरेको छ, 
सोको हकमा र त्यस्तो व्यन्ट्िको कमनचारी, अबभकतान तथा प्रबतबनबधको हकमा 
समेत यहां उल्लेि गररककै वाहकका दाययत्व सम्िन्ट्न्ध बसमाहरु िरािरको हदसम्म 
मात्र लाग ुहनुछे । 
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१७. कागो हस्तान्तरण यढलाई भकको माबनने : ढुवानीपत्रमा कागो ढुवानी गरी सक्न ुपने 
समयावबध यकटान गररककोमा सो समयावबध बभत्र र समयावबध यकटान नगररककामा 
कागोको प्रकृबत, वायसेुवा सञ्चालनको अवस्था, तत्कालको पररन्ट्स्थबत समेतको 
आधारमा कन्ट्म्तमा ३ ददन बभत्र वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले हस्तान्तरण नगरेमा 
हस्तान्तरणको लाबग यढलाई भकको माबननेछ । 

 

१८. कागो हराकको माबनने :कागो हस्तान्तरण गने समय बनधानरण भककोमा त्यसरी 
बनधानररत समय भिुान भकको पन्र ददन र त्यसरी समय बनधानरण नभकको 
अवस्थामा वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले कागो िनु्ट्झबलकको तीस ददनबभत्र कागो 
हस्तान्तरण नगरेमा कागो हराकको माबननछे । 

 

१९. हाबनकारक कागोको ढुवानी : (१) प्रषेकले वायसेुवा सञ्चालन संस्थालाई ितरािन्य 
वा हाबनकारक कागो िझुाउँदाको अवस्थामा कागोको ितराको प्रकृबत र त्यसको 
लाबग अपनाउन ु पने उपयिु यवबध तथा सावधानीका यवषयहरुको सूचना वा 
िानकारी अबनवायन रुपमा ढुवानीपत्रमा उल्लेि गराउन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िम प्रषेकले वायसेुवा सञ्चालन संस्थालाई कागो िझुाउँदा 
कागोको ितराको प्रकृबतको िारेमा सूचना वा िानकारी उपलब्ध नगराकको 
अिस्थामा वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले कागो चलान भई सकेपबछ ढुवानी गररन ेकागो 
ितरािन्य वा हाबनकारक छनु् भन्न े कुराको िानकारी पाकमा वायसेुवा सञ्चालक 
संस्थाले त्यस्तो कागो िनुसकैु समय वा स्थानमा कसैलाई हानी नोक्सानी नहनुे गरी 
ओराल्न,नष्ट गनन वा हानी नोक्सानी नहनु ेगरी उपयिु ब्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) िमोन्ट्िमको अवस्थामा वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले ितरािन्य वा 
हाबनकारक कागो ब्यवस्थापन गरेकोमा त्यस वापत प्रषेकलाई कुनै यकबसमको 
क्षबतपूबतन बतनुन पने छैन । ितरािन्य वा हाबनकारक कागोलाइ नष्ट गनुन पने 
अिस्थामा वायसेुवाले सम्िन्ट्न्धत बनकायको बनदेशन अनसुार गने र सो िापत लाग्न े
िचन कागो िकु गने संस्था वा ब्यन्ट्ि (प्रषेक) िाट असलु उपर गररनेछ । साथै 
ितरािन्य वा हाबनकारक वस्तिुाट उत्पन्न हनु े असरुक्षा तथा नोक्सानीको 
िवाफदेही प्रषेक नै हनु ुपने छ ।  
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२०. कागोको बनरीक्षण:(१) प्रापकले वायसेुवा सञ्चालन संस्था वा सोको प्रबतबनबधको 
उपन्ट्स्थबतमा कागोको अवस्थाको िाँच नगररकनै कागो िनु्ट्झबलकमा वा प्रत्यक्ष देन्ट्िन े
हानी नोक्सानीको हकमा कागो िनु्ट्झ बलककै समयमा र प्रत्यक्ष नदेन्ट्िने हानी 
नोक्सानीको हकमा सावनिबनक यवदाको ददन िाहेक कागो िनु्ट्झबलकको बमबतले सात 
ददनबभत्र कागो हराकको वा क्षबत भकको सम्िन्धमा कुनै सूचना नगरेमा प्रापकले 
ढुवानीपत्रमा उन्ट्ल्लन्ट्ित अवस्थामा कागो िनु्ट्झबलकको माबननछे । 

  

    (२) उपदफा (१) अनसुार वायसेुवािाट कागो वा सामान िनु्ट्झबलक पबछ वायसेुवाको 
कुनै दाययत्व रहने छैन । 
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पररच्छेद- ३ 
 

आधारभतु प्रमाण र दाययत्व बसमा 
 

 

२१. यटकट, ब्यागेि ट्याग वारबसद आधारभतू प्रमाण हनु े :(१) यटकटलाई यात्र ु र 
वायसेुवा सञ्चालन संस्था िीच यात्रा सम्वन्धमा करार सम्पन्न भकको आधारभतू 
प्रमाण माबननेछ । 

  (२) ब्यागेि ट्यागलाईयात्र ु र वायसेुवा सञ्चालन संस्था िीच ब्यागेि ढुवानी 
सम्िन्धमा करार सम्पन्न भकको आधारभतू प्रमाण माबननेछ ।  

(३) वायसेुवा सञ्चालन संस्था वा बनिको किेण्ट वा बिक्री प्रबतबनबधले प्रषेकिाट 
रबसदमा उल्लेि भक िमोन्ट्िमको मालसामान िनु्ट्झबलककोमा त्यस्तो रबसदलाई 
मालसामान िनु्ट्झबलकको आधारभतू प्रमाण माबननेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) िमोन्ट्िम वायसेुवा सञ्चालन संस्था वा बनिको किेण्ट 
वा बिक्री प्रबतबनबधिाट यटकट, ब्यागेि ट्याग वा रबसद िारी भकपबछ त्यस्तो यटकट, 

ब्यागेि ट्याग वा रबसद हराकको, नाबसकको वा सामान्य प्रकृबतको त्रयुट भकको भन े
पबन त्यस्तो कारणिाट मात्र भकको करारको अन्ट्स्तत्व र िैधतालाई असर पाने छैन 
। 

 

२२. यात्रलुाई चोटपटक लागेमा, अङ्गभङ्ग वा मतृ्य ुभकमा : (१) यात्राको क्रममा िोबननङ 
चेक गरेपबछ वाययुान बभत्र िाने  क्रमका  प्रयक्रयाहरुमा  वा यात्रा अवबधभर वाययुान 
बभत्र रहँदा वा वाययुानिाट उत्रन ेक्रमका प्रयक्रयाहरुमा  कुनै दघुनटना भई चोटपटक 
लागेमा वा  शाररररक क्षबत वा अङ्ग भङ्ग  भकमा  वा मतृ्य ु हनु गकमा सम्िन्ट्न्धत 
वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले क्षबतपूबतन वापत ककलाि अमेररकी नलर 
(१,००,००० US$) ब्यहोनुनपनेछ।   

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िमको दघुनटनामा दघुनटनास्थलमै यात्रकुो मतृ्य ु भकमा 
सम्वन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले क्षबतपूबतन वापत ककलाि अमेररयक नलर 
(१,००,००० अमेररकी नलर) िरािरको रकम प्रचबलत काननु िमोन्ट्िमको मतृकको 
सिैभन्दा नन्ट्िकको हकदारलाई उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 
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 (३) उपदफा (१) िमोन्ट्िमको दघुनटनािाट घाइते वा अंगभंग भकमा सम्वन्ट्न्धत 
वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले उन्ट्चत उपचारको प्रिन्ध बमलाउन ुपनेछ ।  

      (४) उपदफा (२) िमोन्ट्िमको मतृकको शव बनिको पररवारलाई हस्तान्तरण गने 
दाययत्वका साथै उि कायनमा लाग्न े सम्पूणन िचन तथा मतृ्य ु संस्कारको लाबग 
मनाबसव मायफकको रकम पेन्ट्श्क स्वरुप (कनभान्स पेमेन्ट) मतृकका पररवारलाई 
तत्काल उपलव्ध गराउने दाययत्व सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको हनुेछ । 

     (५) उपदफा (१)र (२)मा उल्लेि गररकको रकम भन्दा कम दाययत्व हनुे गरर 
वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले आफ्नो दाययत्व बसमा तोक्न पाउन ेछैन |  

 (६) उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लेि भक िमोन्ट्िम िाहेक वायसेुवा सञ्चालन 
संस्थाले व्यहोनुन पने अन्य दाययत्व यात्र ु र वायसेुवा सञ्चालन संस्था िीच भकको 
सहमबत अनरुुप हनुेछ । 

 

२३. यढलाईिाट हनु ेदाययत्व : यात्रकुो यात्रामा यढलाई भकमा दफा ६ िमोन्ट्िम हनुेछ । 

 

२४. ब्यागेि उपरको दावी : (१) वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले न्ट्िम्मा बलकको ब्यागेि 
हस्तान्तरणको लाबग बनधानररत बमबत र समयमा हस्तान्तरण नगररकमा तत्काल 
तोयकक िमोन्ट्िमको ढाँचामा आफूले यात्रा सम्पन्न गरेको वायसेुवा सञ्चालन संस्थामा 
दावी गनुनपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िम दावी प्राप्त भकपबछ ब्यागेि हराकको वा नष्ट भकको वा 
हानी नोक्सानी भकको अवस्थामा दफा २६ िमोन्ट्िम क्षबतपूबतन ददन े दाययत्व 
सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको हनुछे । 

 

२५. यात्रपु्रबतको दाययत्व व्यहोनन िाध्य नहनुे : यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेन्ट्िकको भक 
तापबन देहायको अिस्थामा वायसेुवा सञ्चालन संस्था यस ऐन िमोन्ट्िमको यात्रपु्रबतको 
दाययत्व व्यहोनन िाध्य हनुे छैन :–(क)  िराव मौसम, प्राकृबतक वा दैवी प्रकोपको 
कारणिाट वा बिमानस्थल वा कयरिायफक सेवाको प्राबिबधक कारण वा सरुक्षा 
लगायत अन्य त्यस्तै कारण देिाई उनानको लाबग अनमुबत ददने बनकाय वा सरुक्षा 
बनकायिाट रोक लगाइकको कारणिाट उनान स्थगन वा रद्द भकको वा उनानमा 
यढलाई भककोमा सो वापतक्षबतपूबतन बतनन, 
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(ि)  वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले “क्षबतपतुी माग गने यात्रकैु गम्भीर लापरवाहीको 
कारणिाट उि यात्रलुाई चोटपटक लागेको वा अङ्गभङ्ग वा क्षबतभकको” भबन 
प्रमान्ट्णत गरेमा सो वापतकोक्षबतपूबतन, 

(ग)   यात्रलुाई पयहले देन्ट्िनै रहेको कुनै गम्भीर रोगको कारणिाट यात्रकुो अङ्गभङ्ग 
वा मतृ्य ुभकमा सो वापतको क्षबतपूबतन, 

(घ)  िाय ुसेवा संचालन संस्था र सोका कमनचाररले सिै सक्दो सािधानी अपनाउंदा 
अपनाउंदै पबन उनान यढलाईिाट हनु गकको क्षबत िापतको क्षबतपबुतन 

 

२६. कागो दाययत्व सीमा :वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले ढुवानीका लाबग कागो िनु्ट्झबलन ु
अन्ट्घ नै त्यसरी ढुवानी गररने कागोको मूल्य घोषणा गरी ढुवानीपत्रमा उल्लेि 
गरेको अवस्थामा िाहेक वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले ढुवानीका लाबग िनु्ट्झबलकका 
कागो कुनै यकबसमिाट हराक वा हानी नोक्सानी भकको कारणिाट हनु गकको हाबन 
नोक्सानी वापत त्यसरी हराकमा प्रबत यकलोग्राम बिस (२०) अमेररयक नलर भिुान 
गनुन पने दाययत्व सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको हनुेछ । 

  

२७. तेश्रो पक्ष प्रबतको दाययत्व :(१) ब्यापाररक वा बनन्ट्ि वाययुानको दघुनटना वा अन्य 
कुनै कारणिाट तेश्रो पक्षलाई हनु सक्न े हानी नोक्सानीको सम्िन्धमा आवश्यक 
क्षबतपूबतनको व्यवस्था गनुन वायसेुवा सञ्चालन संस्था वा सम्िन्ट्न्धत िाययुान धबनको 
दाययत्व हनुेछ । 

(२) वाययुानको दघुनटना वा अन्य कुनै कारणिाट तेश्रो पक्षलाई हनु सक्न े हानी 
नोक्सानीको सम्िन्धमा वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको दाययत्वको न्यूनतम सीमा देहाय 
िमोन्ट्िम हनुेछ   

(क) १०००० केिी वा सो भन्दा कम तौल भकको वाययुानको हकमा २५ 
बमबलयन अमेररकी नलर िरािरको रकम । 

(ि)  १०००१ केिी देन्ट्ि ३५००० केिी सम्म तौल भकको वाययुानको हकमा 
३५ बमबलयन अमेररकी नलरिरािरको रकम । 

(ग)  ३५००१ केिी देन्ट्ि माबथ िबतसकैु तौल भककोवाययुानको हकमा ६० 
बमबलयन अमेररकी नलर िरािरको रकम । 
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२८. प्रषेक िवाफदेही हनुे : (१) देहायको अवस्थािाट हनु गकको कुनै यकबसमको हानी 
नोक्सनी वा िचनको सम्िन्धमा प्रषेक स्वयं िवाफदेही हनुेछ :–  

(क)  ढुवानी गररने मालसामानको त्रयुटपूणन प्यायकङ्ग भकको, 
(ि)  वायसेुवा सञ्चालन संस्थालाई प्रषेकले ददकको सूचना त्रयुटपूणन वा गलत अथन 

लाग्ने भकको, 
(ग)   प्रषेकले वायसेुवा सञ्चालन संस्थालाई कागो िझुाउन ु अन्ट्घ प्रचबलत कानून 

िमोन्ट्िम कुनै स्वीकृबत वा अनमुबत बनल ुपनेमा त्यस्तो स्वीकृबत वा अनमुबत 
नबलकको, 

(घ)   प्रषेकले वायसेुवा सञ्चालन संस्थालाई ढुवानी करार िमोन्ट्िम उपलव्ध गराउन ु
पने कुनै कागिात वा बनस्सा उपलव्ध नगराकको । 

  

(२) उपदफा (१) िमोन्ट्िमको अवस्थामा कागो ढुवानी गननका लाबग िनु्ट्झबलंदाको वित 
नै त्यस्तो अवस्थाको यवद्यमानता बथयो भन्ने कुराको प्रमान्ट्णत गने दाययत्व 
सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको हनुछे ।  
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पररच्छेद- ४ 

बिमा,क्षबतपबुतन दायव र भिुानी 
 

२९.  बिमा गनुनपने : (१) वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको वाययुानमा 
यात्रा गने यात्र ु ओसारपसार गररने मालसामान, तेश्रो पक्ष र प्रचबलत कानूनले 
तोकेको अन्य दाययत्व समेतको सम्िोधन हनु ेगरर बिमा गनुनपनेछ । 

  तर वाययुानद्वारा गररने हलुाकवस्तकुो हकमा वायसेुवा सञ्चालन संस्था र 
हलुाकवस्त ुचलान गने बनकाय िीच भकको सम्झौता िमोन्ट्िम हनुछे । 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िमको बिमाले वाययुानको दघुनटनािाट यात्रलुाई हनु सक्न े
घाउचोट, अङ्गभङ्ग वा मतृ्य,ु मालसामान नष्ट हनु,े हराउन,े यवग्रनसक्ने अवस्था तथा 
दघुनटनािाट तेश्रो पक्षलाई पगु्न सक्न ेघाउचोट, अङ्गभङ्ग वा मतृ्य ुकवं धन सम्पन्ट्िको 
नोक्सानीको िोन्ट्िम समेतलाई समेटेको हनुपुनेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोन्ट्िम बिमा गदान उपदफा (२) को अबतररि यदु्ध, आतङ्ककारी 
यक्रयाकलाप, अपहरण तथा िन्धक िनाउने, गैर कानूनी कब्िा िस्ता कायनको 
िोन्ट्िम, वाययुान दघुनटना भकको अवस्थामा दघुनटना भकको वाययुानको िोितलास 
तथा उद्धार कायन कवं दघुनटनग्रस्त वाययुानका पाटनपूिान तथा अन्य वस्त ुवातावरण 
संरक्षणको दृयष्टिाट उपयिु व्यवस्थापन गने कायन समेतको िोन्ट्िम िहन गनन सक्न े
गरी बिमा गररकको हनुपनेछ । 

 

३०. बिमा गरेको प्रमाण पेश गनुनपने : प्रत्येक वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले आफूले 
सञ्चालन गरेको वाययुानमा यात्रा गने यात्र,ु आसोरपसार गररन ेमालसमान र तेश्रो 
पक्ष समेतको यस ऐन िमोन्ट्िम बिमा गररकको कुराको प्रमाण नपेाल सरकार वा 
नेपाल सरकारले तोयकददकको बनकाय वा अबधकारी समक्ष पेश गनुनपनेछ । 

 

३१. ब्यागेि क्षबतपूबतनको दावी गने अवबध र प्रयक्रया: (१) यस ऐनको दफा ९ को 
उपदफा (२) िमोन्ट्िम क्षबतपूबतन पाउन ेअवस्थामा सो दघुनटना भकको बमबतले बतस 
ददन बभत्र सम्िद्ध प्रमाण कागिात संलग्न गरर सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थामा 
क्षबतपूबतनको दावी गनुनपनेछ । 
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 (२) यस ऐनको दफा ९ उपदफा (२) िमोन्ट्िमको क्षबतपूबतन पाउने अवस्थामा 
यात्रकुो मतृ्य ु भकको बमबतिाट सादठददन बभत्र बििरण िोबल सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा 
सञ्चालन संस्थामा क्षबतपूबतन दावी गनुनपनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) िमोन्ट्िम िाहेक यात्र ुु्ले क्षबतपूबतन पाउने अन्य अवस्थामा 
क्षबत भकको सात ददनबभत्र सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थामा बििरण र प्रमाण 
समेत संलग्न गरर क्षबतपूबतनको दावी गनुनपनेछ । 

 

तर यवशेष पररन्ट्स्थबतको अवस्थामा क्षबतपूबतन दावी गने अवबध क्षबतपूबतन दावी 
गनन पाउन ेव्यन्ट्िले सूचना प्राप्त गरेको पैबतस ददन कायम हनुेछ । 

 

३२. यात्रकुो मतृ्य ुवा घाइते भकमा क्षबतपूबतन दावी :(१) कुनै यात्रलुाई यात्राको क्रममा 
चोटपटक लागेमा वा घाइते भकमा सोको उपचार तथा क्षबतवापतको रकमको 
दावीको लाबग सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्था वा बनिको किेण्ट समक्ष ६० 
ददन बभत्र यववरण सयहतदावी पेश गनुन पनेछ । 

  

(२) हवाइ यात्राको क्रममा कुनै कारणिस कुनै यात्रकुो मतृ्य ुहनु गकमा यस ऐन 
िमोन्ट्िम पाउन े क्षबतपूबतन िापतको रकम मतृक यात्रकुो काननु िमोन्ट्िमको सिै 
भन्दा नन्ट्िकको हकदारले दावी गनन सक्नछे । 

 (३) वाययुानको दघुनटनािाट तेश्रो पक्षलाई पगु्न गकको हानी नोक्सानीको 
सम्िन्धमा सोको बििरण िलुाइ सम्िन्ट्न्धत पक्षले वायसेुवा सञ्चालन संस्था वा 
बनिको किेण्ट समक्ष ६० ददन बभत्र दावी पेश गनुन पनेछ । 

  

३३. दावी उपरको बनणनय: (१) दफा ३२ िमोन्ट्िम पनन आकको दावी उपर त्यस्तो दावी 
पनन आकको साठी ददनबभत्र सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले क्षबतपूबतनको 
सम्िन्धमा बनणनय गररसक्न ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िमको बनणनय उपर न्ट्चत निझु्ने व्यन्ट्िले सो बनणनयको 
िानकारी पाकको बमबतले पैंबतस ददनबभत्र मदु्दा हेने अबधकारी समक्ष मदु्दा गनन 
सक्नछे । 
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३४. चोटपटक लागेमा वा अङ्गभङ्ग भकमा सो वापतको क्षबतपूबतनको गणना : दफा ३२ 
िमोन्ट्िम गररकको दावी उपर चोटपटक लागेमा वा अङ्गभङ्ग भकमा सो वापत ददइन े
क्षबतपूबतन बनधानरण वा गणना गदान यात्रलुाई लागेको चोटपटक वा भकको अङ्गभङ्गको 
अवस्था वा प्रकृबत र सोिाट यात्रलुाई हनु ेअशिताको र बनिले गमुाकको आम्दानी 
तथा अिसरको गम्भीरताको आधारमा गणना गररनेछ । 

  

३५. मालसामान उपरको दावी : (१) कुनै मालसामानको वाययुानद्वारा ओसारपसारको 
क्रममा कुनै प्रकारको क्षबत वा हानी नोक्सानी पगु्न गकमा त्यस्तो मालसामानको 
धबन वा सो िनु्ट्झबलन पाउने अबधकार भकको व्यन्ट्िले सो मालसामान िनु्ट्झबलंदा कै 
अवस्थामा त्यसरी हनु गकको हानी वा क्षबतको यववरण उल्लेि गरी सो सम्िन्ट्न्ध 
दावी सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्था वा बनिको किेण्ट समक्ष प्रस्ततु गनुन पनेछ 
। 

 (२) वाययुानद्वारा ओसारपसार गररकको कुनै मालसामान ओसारपसारको क्रममा नष्ट 
हनु गकमा वा हराकमा त्यस्तो मालसामानको धबन वा सो िनु्ट्झबलन पाउने अबधकार 
भकको व्यन्ट्िले त्यस्तो मालसामान ओसारपसारको लाबग वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको 
न्ट्िम्मा लगाकको प्रमाण संलग्न गरी क्षबतपूबतनको लाबग सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन 
संस्था वा बनिको किेण्ट समक्ष यथान्ट्शघ्र दावी प्रस्ततु गनुनपनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) िमोन्ट्िम पनन आकमा दावी उपर सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा 
सञ्चालन संस्थाले बिमा कम्पबनिाट दाबि यवमा प्राप्त गरेको बमबतले तीस ददन बभत्र 
यस ऐन िमोन्ट्िम पाउने रकम क्षबतपूबतनको रुपमा भिूानी ददन ुपनेछ । 
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                          पररच्छेद- ५ 
 

कारवायह तथा मदु्दा दायर गने अबधकार 

 
 

३६. महाबनदेशक समक्ष बनवेदन ददन सयकन:े (१) यात्रा स्थगन वा रद्द भकमा वा 
यात्रलुाई बनधानररत उनानिाट यात्रा गराउन नसकेमा वा उनानमा यवलम्व भकको 
अवस्थामा सम्िन्ट्न्धत वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले यात्रलुाई यस ऐन िमोन्ट्िम गनुनपने 
ब्यवस्था नगरेमा सो भक गरेको बमबतले तीन ददनबभत्र नेपाल नागररक उड्डयन 
प्राबधकरणका महाबनदेशक समक्ष बनवेदन ददन सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िम पनन आकको बनवेदन उपर दिैु पक्षको सनुवुाइ र 
िाँचवझु गदान यस ऐन िमोन्ट्िम गनुनपने ब्यवस्थामा फरक देन्ट्िकमा महाबनदेशकले 
यात्रलुाइ यसऐन िमोन्ट्िमको सबुिधा र तोयकक िमोन्ट्िमको क्षबतपूबतन ददन लगाई 
सम्िन्ट्न्धत वायसेुवािाट भबिष्यमा पनुिः यस्तो कमिोरी नदोहोर् याउने गरर बलन्ट्ित 
आदेश समेत िारर गनन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) िमोन्ट्िम ददकको आदेशको पालना नगरेमा माहबनदेशकले त्यस्तो 
वायसेुवा संस्थाको वाययुान उनानमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

 

३७. कारवाहीको बसफाररश गने : (१) यस ऐन िमोन्ट्िम गनुन पने  बिमा गरेको 
नपाइकमा माहाबनदेशकले त्यस्तो वायसेुवा सञ्चालन संस्थालाई यस ऐन िमोन्ट्िम 
गनुनपने बिमा सम्िन्धी व्यवस्थाहरु कायानन्वयन गननका लाबग अवबध यकटान गरी सो 
अवबध सम्मको लाबग व्यवसाययक उनान भनन रोक लगाउन सक्नेछ । 

 (२) यस ऐन िमोन्ट्िम पालना गनुनपने कतनव्यको पालना नगने वायसेुवा सञ्चालन 
संस्थालाई माहाबनदेशकले त्यस्तो कतनव्य पालना नगरेसम्मको लाबग उनान भनन 
नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (१) िमोन्ट्िम ददइकको अवबधमा त्यस्तो बिमा सम्िन्धी व्यवस्था 
नगरेमा माहाबनदेशकले त्यस्तो वायसेुवा सञ्चालन संस्थालाई ददकको वायसेुवा 
सञ्चालन प्रमाणपत्र रद्द  गनन सक्नछे । 
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३८. मदु्दा दायर गने के्षत्राबधकार : यस ऐन िमोन्ट्िम वायसेुवाले िहन गनुन पने दाययत्व 
िहन नगरेमा यपबनत पक्षले िायसेुवा बिरुद्ध दघुनटना भकको बमबतले छ मयहनाबभत्र 
देहायका मध्ये कुनै कक स्थानको न्ट्िल्ला अदालतमा मधु्दादायर गनन सक्नछे :– 

        क) वादी रहेको न्ट्िल्ला, 
        ि) दघुनटना भकको न्ट्िल्ला,  

        ग) वायसेुवा दतान भकको न्ट्िल्ला, 
       घ) यटकट िारर/िररद भकको न्ट्िल्ला, 
 

३९. परुावेदन : न्ट्िल्ला अदालतको फैसला न्ट्चि निझु्न े पक्षले उि फैसलाको बिरुद्ध 
सम्िन्ट्न्धत उच्चअदालत समक्ष पनुरावेदन ददन सक्नछे । 
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पररच्छेद -६ 
 

                            बिबिध 
 

 

४०. िाभल, िेयकङ तथा कागो किेण्टको दाययत्व :यस ऐन िमोन्ट्िम िाभल, िेयकङ तथा 
कागो किेन्सीको कारणिाट यात्रा तथा ढुवानीमा यवलम्ि, हानी, नोक्सानी भकमा यो 
ऐनमा व्यवस्था भक िमोन्ट्िमको क्षबतपूबतन ददने दाययत्व सम्िन्ट्न्धत किेण्टको हनुेछ 
। 

४१. साधारण हवाई सेवा सञ्चालन गने संस्थाको दाययत्व : कबभकशन स्पोटनस, फ्लाइङ 
स्कूल, िोि तथा उद्धार, व्यन्ट्िगत उनान गने हवाई यातायात सञ्चालन संस्थाको 
दाययत्व मन्त्रालयले बनणनय गरर नेपाल रािपत्रमा सचुना प्रकाशन गरर तोकेिमोन्ट्िम 
हनुेछ । 

 

४२. हदम्यादिः (१) यस ऐन िमोन्ट्िम भक गरेको कामको सम्िन्धमा उिरु गनन चाहन े
व्यन्ट्िले यस ऐनमा हदम्याद उल्लेि भककोमा सोयह िमोन्ट्िम र हदम्याद उल्लेि 
नभककोमा देहायको बमबतिाट तीस ददन बभत्र नाबलस उिरुगनुन पनेछ :– 

(क)  यस ऐनको दफा १० िमोन्ट्िम ददनपुने क्षबतपूबतन वा अन्य रकमको 
सम्िन्धमा दफा १३ िमोन्ट्िम बनणनय भकको बमबत, 

(ि)  ब्यागेि वा कागो हस्तान्तरण गरेको बमबत, 

(ग) ब्यागेि हराककोमा दफा २२ िमोन्ट्िम हराकको माबनने बमबत, 

(घ)  ढुवानीपत्र िमोन्ट्िम कागो िझुाउन ुपने बमबत, 

(ङ)  कागो हराककोमा दफा ३४ िमोन्ट्िम हराकको माबनने बमबत, 

(च)  िण्न (क) देन्ट्ि (च) वाहेकको अन्य अवस्थामा सो भक गरेको बमबत । 

(२) यस ऐनको दफा २३ िमोन्ट्िम पाउँन ु पने क्षबतपतुी नपायमा उि दघुनटना 
भकको दूई वषन बभत्र दफा ३९ अनसुार मदु्दा हेने के्षत्राबधकार भकको न्ट्िल्ला 
अदालतमा मदु्दा दायर गररसक्न ुपनेछ | 
 
 

४३. वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको बिमा सम्िन्धमा यवशेष व्यवस्था : (१) यो ऐन प्रारम्भ 
हुँदाको िित सञ्चालनमा रहेको वायसेुवा सञ्चालन संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भकको 
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बमबतले छ मयहनाबभत्र यस ऐन िमोन्ट्िम गनुनपने बिमा सम्िन्ट्न्ध व्यवस्था गररसक्न ु
पनेछ । 

 

४४. क्षबतपूती रकमको पनुरावलोकन गररन:े यस ऐनको दफा २३ िमोन्ट्िमको दाययत्व 
सीमाको रकम यो ऐन लाग ु भकको बमबतले सामान्यतया हरेक दश वषनमा नपेाल 
सरकारलेऔसत रायिय मदु्रान्ट्स्फबत अनसुार क्षबतपतुीको रकम पनुरावलोकन गरर 
नेपालको रािपत्रमा प्रकान्ट्शत गररनेछ|  

  

४५. मन्त्रालयले सचुना िारी गनन सक्न े: (१) वाययुानिाट यात्रा गने यात्र ुतथा ढुवानी 
गररने ब्यागेि वा कागो प्रबतको वायसेुवा सञ्चालन संस्थाको दाययत्व, दावी प्रयक्रया 
तथा क्षबतपूबतन सम्िन्धमा यस ऐनको कुनै व्यवस्थालाई प्रष्ट पानन आवश्यक भकमा 
मन्त्रालयले नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन गरी आवश्यक सूचना िारी गनन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) िमोन्ट्िमको सूचना िारी गदान मन्त्रालयले यस सम्िन्धमा सम्पन्न 
भकका अन्तरानयिय महासन्ट्न्ध तथा अन्तरानयिय कानूनको व्यवस्थालाई समेत आधार 
बलन सक्नेछ । 

 

४६. यो ऐन लागू नहनु े: यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेन्ट्िकको भकतापबन देहायको 
वाययुान तथा उनानमा यो ऐनको कुनै व्यवस्था लागू हनुे छैन । 

 (क) नेपाल सरकार वा नेपाली सैबनक सेवाको वाययुान,  

 (ि) नमूना वाययुान, 

(ग) साधारण हवाइ सेवा(िनरल कबभकसन) आदद । 

 

४७. बनयम िनाउने अबधकार : यस ऐनको उदे्दश्य पूरा गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
बनयमहरु िनाउन सक्नेछ । 

 

४८. प्रचबलत काननु िमोन्ट्िम हनुिेः यस ऐनमा लेन्ट्िक िबत कुरामा यस ऐन िमोन्ट्िम र 
अन्य कुराको हकमा प्रचबलत  काननु िमोन्ट्िम हनुेछ । 

 


