हवाई नीति, २०७७

भाग -१

प्रारम्भ
१.१

ऩष्ृ ठभूमम:१.१.१

हवाई मातामात नेऩारराई ववश्वका अन्म भुरुकसॉग जोड्ने एक बयऩदो य प्रबावकायी

भाध्मभ फन्नक
ु ा साथै आन्तरयक ऺेत्रभा ऩनन सम्ऩककको प्रभुख भाध्मभ यहे को छ।
नागरयक उड्डमन ऺेत्ररे ऩमकटन उद्मोग, वाणणज्म तथा अथकव्मवस्थाको ववकास य
ववस्तायभा भहत्वऩूणक मोगदान गरययहे को छ।

१.१.२

नागरयक उड्डमन ऺेत्रभा दे खाऩये को द्रत
ु तय ववकाससॊगै नेऩाररे ऩनन हवाई सेवाभा

सवकसाधायणको ऩहुॉच य ववदे शी ऩमकटक आगभन फद्
प्रफद्कधनभा
ृ धधफाट अथकतन्त्रको
सकायात्भक ऩरयणाभ हाससर गये को छ । अन्तयाकष्ट्रिम नागरयक उड्डमन सॊगठन
(International Civil Aviation Organization-ICAO) य अन्तयाकष्ट्रिम हवाइ मातामात सॊघ

(International Air Transport Association-IATA) रे प्रकासशत गये को आवधधक

िाफपक फद्
ृ धधको प्रफवृ िराई दृष्ट्रटगत गदाक सभेत नेऩारभा हवाई मातामात ऺेत्र एक प्रभुख
मातामातको ऺेत्रको रुऩभा अनघ फढे को छ ।
१.१.३

करयफ ७० वषकको इनतहास फोकेको मस अवधधभा नेऩारको नागरयक उड्डमन ऺेत्रभा

उल्रेखनीम उऩरष्ट्धधहरु हाससर बएका छन ्। नेऩाररे वव.सॊ. २०५० सारभा ऩहहरो ऩटक
याष्ट्रिम हवाई नीनत रागु गरय उदाय हवाई नीनतको अवरम्फन गये को धथमो । सो नीनत
ऩश्चात ् हवाई सेवा ऺेत्रभा ननजी ऺेत्रको प्रवेशसॊगै वामुसेवा कम्ऩनीको स्थाऩना य
सॊचारनरे आन्तरयक हवाई िाफपकभा तीब्र फद्
ृ धध बएको य हवाई ऺेत्र अझ फढी
प्रनतस्ऩधॉ, सुरब एवॊ बयऩदो फन्न ऩुगेको छ ।

१.२.

ववगिका प्रयास र वितमान स्थिति:
१.२.१

हवाई मातामात सेवाफाट यारिराई अधधकतभ राब हाससर गनक मस सेवाको ववकासराई
प्रोत्साहन ऩुग्ने गयी गैय सैननक हवाई उडान (सससबर एसबएशन) ऐन, २०१५ जायी बएको
य वव सॊ २०२१ भा नेऩार वामु सेवा ननगभको स्थाऩना ऩश्चात हवाइ मातामातको
व्मावसानमक

शुरुवात

बएको

ऩाइन्छ

1

।

याष्ट्रिम

एवभ ् अन्तययाष्ट्रिमस्तयभा

हवाई

मातामातको ऺेत्रभा आएको नववनतभ ऩरयवतकन, हवाई मातामातको आवश्मकता य
भहत्वराई आत्भसात ् गदै नेऩार सयकायरे वव.सॊ. २०५० सारभा सवकप्रथभ याष्ट्रिम हवाई
नीनत, २०५० जायी गये को धथमो ।
हवाई मातामात ऺेत्रभा बएको ववकास तथा ऩरयवतकन य मस ऺेत्रभा ननजी ऺेत्रको
सहबाधगताराई प्रोत्साहन गने गरय नेऩार सयकायफाट ऩरयभाष्ट्जत
क हवाई नीनत, २०६३ जायी
बएको धथमो ।
१.२.२

नागरयक उड्डमन ऺेत्रभा बएको फद्
ृ धध अनुसाय ऩूवाकधाय ववकास य ववस्तायभा सभेत प्रगनत

दे णखएको छ । आधथकक वषक २०७५।७६ को अन्त्म सम्भ भुरुकबय यहे का कयीफ ५२

ववभानस्थरभध्मे ३३ वटा सन्चारनभा यहे को छ बने ३५ वटा ववभानस्थरको धावनभागक
कारोऩत्रे गरयएको छ । त्रत्रबुवन अन्तययाष्ट्रिम ववभानस्थरको धावनभागक सुधाय गनक
ुक ा
साथै ऩाफककग ऺेत्रहरुको ववस्ताय गरयएको छ । गौतभ फुद्ध अन्तयाकष्ट्रिम ववभानस्थर
ननभाकणको अष्ट्न्तभ चयणभा छ बने ऩोखया अन्तययाष्ट्रिम ववभानस्थरको ननभाकण प्रगनत

६१ प्रनतशत ऩुगेको छ । मसका साथै ववभानस्थरहरुभा आधनु नक प्रववधधहरु, बौनतक

सुववधाको ववकास एवॊ व्मवस्थाऩनभा थऩ सुधायहरु सभेत बएका छन । अहहरेको
अफस्थाभा नेऩारभा हे सरकप्टय सभेत गरय १८ वटा आन्तरयक फामस
ु ेवाहरुरे सेवा हदइयहे का

छन ् बने ३० वटा अन्तयाकष्ट्रिम फामुसेवाहरुरे ननमसभत उडान गरययहे का छन ् । करयफ

साहठको सॊख्माभा प्मायाग्राइडडॊग कम्ऩननहरु, केहह अल्िाराइट कम्ऩननहरु य एक फरुन
कम्ऩननरे इजाजत तथा सॊचारन प्रभाणऩत्र सरएय धमाफसानमक उडान गरययहे का छन ् ।

१.२.३

ऩनछल्रो हवाई नीनत, २०६३ जायी बएको १४ वषकभा नीनतरे तम गये को कामकहदशा य
कामकनीनतरे नेऩारको हवाई मातामातराई अझ सुयक्षऺत, व्मावसानमक, कुशर, दऺ,
प्रबावकायी एवॊ दीगो फनाउन सफकएको भहशश
ु बएताऩनन हवाइ मातामातका ऺेत्रभा नमाॉ
चुनौनत य सभस्माहरु दे खा ऩये का छन ् । भुरुकरे सॊनघम शासन प्रणारी अफरम्फन गये को
सन्दबकभा हवाइ ऺेत्रको त्रफकाश य प्रफधकनभा नतनै तहको साझेदायी स्ऩरट गनक आफस्मक
सभेत दे णखएको छ । तसथक फदसरॉ दो ऩरयष्ट्स्थनतसॉग प्रबावकायी हुने गयी हवाई मातामात
सेवाका ऺेत्रभा सभम-साऩेऺ नीनत अवरम्फन गयी यारिरे सरएको "समद्
ृ ध नेऩाऱ सुखी
नेऩाऱी" को दीघककारीन रक्ष्म हाससर गनक सहामक हुने गयी नमाॉ हवाई नीनत
गनक वान्छनीम दे णखएको छ ।

१.३.

चुनौिीहरु:
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तजभ
ुक ा

१.३.१

नागरयक उड्डमन ऺेत्रफाट दे शको आधथकक गनतववधधभा उल्रेखनीम मोगदान ऩुर्माउन सनने
वातावयण श्रज
ृ ना गनक मस ऺेत्रराई अझ फढी सुयक्षऺत, बयऩदो,सऺभ एवॊ हदगो फनाउनु ।

१.३.२

वामस
ु ेवा कम्ऩनीहरुको स्वस्थ, प्रनतस्ऩधाकत्भक एवॊ हदगो सॊचारनद्वाया बयऩदो हवाइ
मातामात सॊजार सेवाको ववकास य भुरुकका दग
क स्थानभा सहज आवागभन सुननष्ट्श्चत
ु भ
गनुक ।

१.३.३

नेऩारका वामस
ु ेवा कम्ऩनीहरुको अन्तययाष्ट्रिम उडानभा ऩहुॉच वद्
ृ धधद्धाया हवाइ तथा खास
गयी ऩमकटन उद्मोगभा ठोस मोगदान गनक सनने फनाउनु ।

१.३.४

ववभानस्थरको ननभाकण य स्तयोन्ननत एवॊ हवाई भागकराई आधुननक प्रववधधमुनत एवॊ
सुववधा सम्ऩन्न तुल्माई मात्रुहरुको आवागभनराई अझ फढी सुयक्षऺत य सुववधाजनक
फनाउनु।

१.३.५

नागरयक उड्डमन ऺेत्रको ऩूवाकधाय सेवाहरुको ववकास य ववस्तायभा सावकजननक-ननजी
साझेदायीको अवधायणाराई कामाकन्वमनभा ल्माउनु ।

१.३.६

नागरयक उड्डमन ऺेत्रराई आवश्मक ऩने दऺ जनशष्ट्नतको ववकास गन,ुक जनशष्ट्नतको
ऩरामन योननु य योजगायीभा थऩ अवसयहरु श्रज
ृ ना गनुक ।

१.३.७

प्रादे सशक हवहरुको ववकास गयी आन्तरयक हवाइ सन्जारको ववकास गनुक य त्रत्रबुवन
ववभानस्थरभा अनत व्मस्त सभम (Pick-hour) भा हुने congestion राई व्मवस्थाऩन
गन।ुक

१.३.८

अन्तय ननकाम (Multiple Disciplinary) सभन्वमफाट नागरयक उड्डमन ऺेत्रभा हुने
फिमाकराऩराई चस्
ु त एवॊ प्रबावकायी फनाउनु ।

१.३.९ सुववधा सम्ऩन्न अन्तयाकष्ट्रिम ववभानस्थरको सॊख्मा य नेऩारको अन्तयाकष्ट्रिम उडान गने
ववभानको सॊख्मा थऩ गनुक ।

१.४ नयााँ नीतिको आवश्यकिा: हवाई नीनत २०६३ जायी बएको कयीफ १४ वषक व्मनतत बएको य मस
फीचभा नेऩारको सॊववधान जायी बै दे शरे सॊघीम शासन प्रणारी सभेत अवरम्वन गये को सन्दबक य भाधथ
उष्ट्ल्रणखत चुनौती सभेतराई सम्फोधन गयी हवाई मातामात ऺेत्रभा सकायात्भक ऩरयफतकनका राधग
साभनमक नीनत ल्माउन जरुयी दे णखएकोरे प्रस्ताववत हवाई नीनत, २०७७ को आवस्मकता ऩये को हो ।
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भाग -२
दीघतकाऱीन सोच, ऱक्ष्य, उद्दे श्य र रणनीति
२.१

दीघतकाऱीन सोच:हदगो य सफकसुरब हवाई मातामात सेवा ।

२.२

ऱक्ष्य:सुयक्षऺत, प्रनतस्ऩधधक, प्रबावकायी, ववश्वसनीम य सवकसुरब हवाइ मातामात सेवाको ववकास गरय
याष्ट्रिम अथकतन्त्रको भहत्वऩुणक हहस्साको रुऩभा त्रफकास गने ।

२.३

उद्दे श्य:२.३.१

हवाइ उड्डमन सुयऺा य हवाई सुयऺाको स्तयराइ फद्
ृ धध गयी अन्तयाकष्ट्रिम भाऩदण्ड अनुरूऩ
कामभ गने ।

२.३.२

हवाइ मातामातको ववकास य प्रवद्कधनभा स्वदे शी तथा ववदे शी रगानीराई प्रोत्साहन गने।

२.३.३

त्रफभानस्थर ऩुफाकधायहरुको त्रफकाश य आधुननफककयणका साथै सडक मातामात नऩुगेका
दग
क
ु भ

२.३.४

य ऩमकटकीम भहत्वका ऺेत्रभा हवाई सेवाको ऩहुॉच ऩुर्माउने।

नेऩारको ऩमकटन, वाणणज्म तथा अन्तयाकष्ट्रिम धमाऩाय प्रफद्कधनभा टे वा ऩुग्ने गयी सॊबाववत
अन्तयाकष्ट्रिम ऩमकटक उद्गभ गन्तव्महरुसम्भ नेऩारी वामस
ु ेवाको सॊजार ववस्ताय गने।

२.३.५

नागरयक उड्डमन ऺेत्रका ननमाभक य सेवा प्रदामक सॊस्थाको स्थाऩना य ऺभता सुदृढ गने
।

२.३.६
२.४

नागरयक उड्डमन ऺेत्रका राधग आवश्मक ऩने दऺ जनशष्ट्नत उत्ऩादन गने।

रणनीति: उष्ट्ल्रणखत दीघककासरन सोच, रक्ष्म तथा उद्दे श्म हाससर गनक दे हामका यणनीनत तथा
कामकनीनत अवरम्वन गरयनेछ:
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२.४.१

नागरयक उड्डमन ऺेत्रका प्रचसरत अन्तयाकष्ट्रिम भहासष्ट्न्ध, याष्ट्रिम कानून य स्थावऩत

भाऩदण्डका आधायभा

प्रबावकायी ननमभनको व्मवस्था गयी उड्डमन सुयऺा (Aviation Safety)

को स्तयभा ननयन्तय सुधाय गने।(उद्दे श्म १ सॊग सम्फष्ट्न्धत)
२.४.२

याष्ट्रिम

सुयऺाको

सॊवेदनसशरताराई

प्राथसभकताभा

याख्दै

हवाई

सुयऺा

सम्फष्ट्न्ध

भहासष्ट्न्धहरु, प्रचसरत कानून य स्थावऩत भाऩदण्ड फभोष्ट्जभ हवाई सुयऺाराई सुदृढ गदै रैजाने।
(उद्दे श्म १ सॊग सम्फष्ट्न्धत)
२.४.३

हवाइ ऺेत्रभा आवश्मक कानन
ू ी तथा प्रकृमागत सुधाय गदै वैदेसशक रगानी तथा नमाॉ

२.४.४

हवाई मातामात ऩूवाकधाय ववकासभा जोड हदइ सुयक्षऺत, रागत प्रबावकायी य सुववधामुनत

२.४.५

प्रादे सशक उडान सॊजार ववकासराई प्रोत्साहन गने।(उद्दे श्म ३ सॊग सम्फष्ट्न्धत)

प्रववधध सबत्र्माउने। (उद्दे श्म २ सॊग सम्फष्ट्न्धत)

ववभानस्थरको ववकास गने।(उद्दे श्म ३ सॊग सम्फष्ट्न्धत)

२.४.६ ऩमकटकीम दृष्ट्रटरे भहत्वऩूणक वा सडक मातामात नऩुगेका दग
क स्थानभा सवकसुरब हवाई
ु भ
मातामात सेवाको ऩहुॉच य ववकास गने ।(उद्दे श्म ३ सॊग सम्फष्ट्न्धत)
२.४.७

वाणणज्म,

व्माऩाय

य

ऩमकटनराई

रक्षऺत

गयी

अन्तयाकष्ट्रिम

वामुसेवाहरुको ववस्ताय गदै जाने। (उद्दे श्म ४ सॊग सम्फष्ट्न्धत)

गन्तव्महरुभा

नेऩारी

२.४.८ हवाई सेवाराई स्वस्थ य प्रनतस्ऩधॉ फनाई नागरयक उड्डमन ऺेत्रको हदगो ववकास गने।
(उद्दे श्म ३ सॊग सम्फष्ट्न्धत)
२.४.९

हवाइ ऺेत्रभा वातावयणणम हदगोऩना, साभाष्ट्जक तथा साॊस्कृनतक ऩऺको सभेत जगेनाक गने

धमवस्था गने

२.४.१० हवाइ सेवा सम्फध्द हवाइ उड्डमन कृमाकराऩराई ऩमकटन प्रफद्कधनसॉग एफककृत गदै
ववकास, ववस्ताय य प्रवद्कधन गने। (उद्दे श्म ३ सॊग सम्फष्ट्न्धत)

२.४.११ अन्तयाकष्ट्रिम तथा िाष्ट्न्जट कागो व्मवसाम प्रवद्कधनका राधग आवश्मक कानन
ू ी
य प्रकृमागत सयरीकयण गने। (उद्दे श्म ३ सॊग सम्फष्ट्न्धत)

व्मवस्था

२.४.१२ हवाइ मातामात ऺेत्रसम्फद्ध सॊस्थाहरुको सॊगठनात्भक एवॊ व्मवस्थाऩकीम सुधाय गने
।(उद्दे श्म ५ सॊग सम्फष्ट्न्धत)

२.४.१३ नागरयक उड्डमन ऺेत्रका राधग आवस्मक ऩने दऺ तथा व्मवसानमक जनशष्ट्नत ऩरयऩूनतकको
राधग आवश्मक सॊस्थागत व्मवस्था सभराउने।(उद्दे श्म ६ सॊग सम्फष्ट्न्धत)
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२.४.१४ नागरयक उड्डमन ऺेत्रभा ननमाभक य सेवा प्रदामक सॊस्थाको स्थाऩना, ऺभता असबफष्ट्ृ ध्द य

सॊस्थागत सफसरकयण गने

भाग -३
कायतनीति
३.१

हवाइ उड्डयन सुरऺा सम्बन्धी कायतनीति (रणनीति १ संग सम्बस्न्धि):
३.१.१

अन्तयाकष्ट्रिम भहासन्धी य प्रचसरत भाऩदण्डको प्रबावकायी कामाकन्वमन
गरय

३.१.३

उड्डमन सुयऺाको सुननष्ट्श्चतता गरयनेछ ।

नागरयक उड्डमन सेवा प्रदामक ननकामहरुभा उडान सुयऺा प्रफद्कधनका
राधग प्रबावकायी रुऩभा SMS रागु गदै रधगनेछ।

३.१.४

अन्तयाकष्ट्रिम हवाई उड्डमन सुयऺा भाऩदण्डहरु ऩारना गदै नेऩारको हवाई
उड्डमन सुयऺाको स्तयराई ननयन्तय ववश्वको औसत स्तयबन्दा भाधथ
यहने व्मवस्था सभराईनेछ ।

३.१.५

अन्तयाकष्ट्रिम भाऩदण्ड अनुरुऩ नेऩारको Air Navigation सेवाराइ त्रफकास
गदै

बू—उऩग्रहभा आधारयत अत्माधुननक प्रववधधको प्रमोग गयी थऩ

प्रबावकायी फनाइनेछ।
३.१.६

वामुमानको दघ
क ना जाॉचराई ववश्वसनीम एवॊ प्रबावकायी फनाउन एक
ु ट
स्वतन्त्र, साधन स्रोत सम्ऩन्न दघ
क ना जाॉच सॊमन्त्र स्थाऩना गरयनेछ ।
ु ट
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३.१.७

ननजी तथा तारीभ प्रमोजनको राधग वामुमान उत्ऩादन गने सॊस्थारे
तोकेको इष्ट्न्जन ऩयपयभेन्स रयरामववसरटी (Engine Performance
Reliability), ननमाभक ननकामरे जायी गये का शतक ऩयू ा गने गरय एक
इष्ट्न्जन ष्ट्स्थय ऩखेटा (Fixed Wing) बएका वामुमानराई आमात य
सन्चारन अनभ
ु नत हदने व्मवस्था सभराइनेछ।

३.१.८

वायुयान आयाि सम्बन्धमामा दे हायको व्यवथिा गररनेछ:
(क)

प्रेसयाइज्ड वामुमानको हकभा १२ (फाह्र) फषक बन्दा ऩुयानो वा
इकोनोसभक डडजाइन राइप (Economic Design Life) को ५०
(ऩचास)

प्रनतशत

ऩूया

गये को

वा

३५०००

(ऩैनतस

हजाय)

प्रेसयाइजेशन साइकर ऩूया गये को भध्मे जुन ऩहहरे हुन आउॉ छ
त्मस्ता वामुमानहरुको आमातभा ननषेध गरयने,
(ख)

प्रेसयाईज्ड नबएका वामुमानको हकभा १५(ऩन्र) फषकबन्दा ऩुयाना
वामुमानराई आमात गनक अनुभनत प्रदान नगने ।

३.१.९

आधुननक प्रववधधको सॊमोजनफाट हवाई भागक (En-Route) तथा गन्तधम
(Destination) को ताजा भौसभी जानकायी य भौसभी बववरमफाणी
(Weather Forecast) सभमभै प्राप्त गनक सनने गरय बयऩदो व्मवस्था
सभराईनेछ ।

३.१.१०

वामुसेवा कम्ऩनीहरुको दानमत्व स्ऩरट हुने गयी आवश्मक कानून तजभ
ुक ा
गरय कामाकन्वमनभा ल्माइनेछ ।

३.१.११

त्रफश्वभा दे खाऩये को नमाॉ प्रववधध {जस्तै :- ड्रोन अऩये शन (Drone
Operation),

Unmanned

aerial

Vehicle

(UAV)

रगामतका

उऩकयण} को प्रमोग गनक ईजाजत प्रदान गनुक ऩदाक याष्ट्रिम सुयऺा एवॊ
सॊवेदनसशरता, नागरयकको ज्म-ू धन य सम्ऩविको सुयऺा य त्मस कामकफाट
नागरयक उड्डमन ऺेत्रभा ऩनक सनने गाष्ट्म्बमकता सभेतराई दृष्ट्रटगत गयी
सम्फष्ट्न्धत सुयऺा ननकामसॊगको सभन्वमभा नेऩार नागरयक उड्डमन
प्राधधकयणरे ईजाजत प्रदान गनक सनने व्मवस्था सभराईनेछ । साथै
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इजाजत वेगय कसैरे उडान गये वा गयाएभा य त्मस्तो उडानफाट नागरयक
उड्डमन ऺेत्रभा जोणखभ उत्ऩन्न हुन गएभा त्मस्तो कृमाकराऩ गनेराई
प्रचसरत कानन
ू को दामयाभा ल्माई कायवाही गने व्मवस्था सभेत गरयनेछ
।

३.२ हवाइ सुरऺा सम्बन्धी कामकनीनत(यणनीनत २.४.२ सॊग सम्फष्ट्न्धत):
३.२.१

हवाई

सुयऺा

अन्तयाकष्ट्रिम
सम्फोधन

सम्फष्ट्न्ध
नागरयक

हुने

गयी

भहासष्ट्न्धहरु
उड्डमन

हवाई

तथा

सॊगठनद्वाया

सयु ऺा

सम्फष्ट्न्ध

हवाई

सुयऺा

स्थावऩत

सम्फष्ट्न्ध

भाऩदण्डहरुको

कानन
ू भा

सभमानक
ु ुर

ऩरयभाजकन गदै रधगनेछ।
३.२.२

हवाई सुयऺा ववरुद्धका अऩयाधको ऩरयवनतकत शैसरराई दृष्ट्रटगत गयी
जोणखभ ववश्रेषणको ऩरयणाभ (Risk Analysis Result) भा आधारयत
सुयऺात्भक उऩामहरु रागू गदै रधगनेछ।

३.२.३

सूचना

प्रववधधको

दरु
ु ऩमोगफाट

हवाई

सुयऺा

ववरुद्ध

हुन

सनने

अऩयाधराई ननमन्त्रण गनक Cyber Security भा ववशेष ध्मान हदइनेछ ।
३.२.४

हवाई

सुयऺा

प्रावधानहरुको

उच्च

सतककता

तथा

प्रबावकायी

रुऩभा

कामाकन्वमनको राधग ऩेशागत रुऩभा दऺ जनशष्ट्नत सहहतको छुट्टै हवाई
सुयऺा दस्ता (Dedicated Aviation Security force ) को व्मवस्था
गरयनेछ।
३.२.५

अन्तयाकष्ट्रिम नागरयक उड्डमन सॊगठन य त्मस्का सदस्म यारिहरुसॊग
हवाई सुयऺा सम्फन्धी सूचना, प्रववधध तथा कामकिभको आदान—प्रदान गने
जस्ता ववषमभा सभन्वम य सहमोगराई थऩ प्रबावकायी फनाउॉ दै रधगनेछ।

३.३

हवाई ऺेत्र ऱगानी सम्बन्धी कायतनीति(रणनीति २.४.३. संग सम्बस्न्धि):
३.३.१

हवाई मातामात सॊयचनाहरु जस्तै ववभानस्थर, ववभानस्थर ऺेत्र सबत्र ऩने
सडक, ये रभागक, टसभकनर बवन, कागो कम्प्रेनस जस्ता ऩूवाकधायहरुको
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ववकास तथा सॊचारनभा स्वदे शी तथा ववदे शी ननजी ऺेत्रको रगानीराई
प्रोत्साहन गरयनेछ ।
३.३.२

वामुसेवा सॊचारन, प्रसशऺण, भभकत सॊबाय तथा मात्रु सेवा सुववधा प्रदामक
अनुसाय ववदे शी रगानी गनक स्वीकृनत हदन सफकनेछ :१ अन्तययाष्ट्रिम वामुसेवा ८० प्रनतशतसम्भ
२ आन्तरयक वामुसेवा ४९ प्रनतशतसम्भ
३ फ्राइङ्ग स्कूर ९० प्रनतशतसम्भ
४ भभकत सॊबाय सॊस्था ९५ प्रनतशतसम्भ
५ मात्रु सेवा सुववधा प्रदामक व्मवसामभा ७५ प्रनतशतसम्भ

३.३.३

साधायण

हवाइ

सेवा

(General

Aviation)

सम्फद्ध

उड्डमन

व्मवसामहरु जस्तै भाइिो राईट (Micro light), ह्माङ्ग ग्राईडडङ्ग
(Hang Gliding), प्मायाग्राईडडङ्ग (Para Gliding),

हे सर ष्ट्स्कईङ्ग

(Heli Sking), हट एमय वेरुननङ्ग (Hot Air Ballooning), Para
Motoring, Sky Diving जस्ता कृमाकराऩ सॊचारनका राधग आफस्मक
इजाजत तथा सॊचारन प्रभाणऩत्र हदने प्रफिमाराई सयसरकयण गरयनेछ ।
३.३.४

स्वदे शी तथा ववदे शी रगानीभा हवाई उडान प्रसशऺण सॊस्था (Flying
School) सॊचारनका राधग प्रोत्साहहत गरयनेछ य त्मस्ता सॊस्थाहरुराइ
तोफकएको अफधध सम्भ ननशुल्क त्रफभानस्थर प्रमोग गनक ऩाउने धमवस्था
सभराइनेछ ।

३.३.५

बूसभस्थ

प्रफन्ध

सेवा

(Self

Ground

handling

Service)

राई

सभमानक
ु ु र सुधाय गदै गण
ु ात्भक तथा प्रनतस्ऩधॉ फनाइनेछ।
३.३.६

ननमाभक ननकामको स्वीकृनतभा कुनै व्मष्ट्नत वा सॊस्थारे नेऩारभा दताक
बएका वामुमानराई ववदे शभा फेच त्रफखन गनक वा सरजभा हदन चाहे भा
अन्तययाष्ट्रिम

प्रचरनराई

सभेत

दृष्ट्रटगत

कायवाही अगाडी फढाउन सनने तुल्माईनेछ ।
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गयी

स्वीकृनत

सम्फन्धी

३.३.७

सञ्चारनभा नआएका त्रफभानस्थरराइ नागरयक उड्डममन वा ऩमकटन ऺेत्र
आफद्ध कृमाकराऩका राधग साफकजननक ननष्ट्ज रगानी प्रफधकन गरयनेछ ।

३.३.८

अनुसन्धानात्भक प्रमोगका राधग फामुमानको डडजाइन तथा ननभाकण गनक हदने
धमवस्था गरयनेछ ।

३.३.९

फामुमान खरयद तथा सरजभा अन्तयाकष्ट्रिम रागानीराइ सहज फनाउन

Convention

on

Interest

in

Mobile

Equipment

and

Aircraft Protocol अनभ
ु ोदन गरय हो अनरु
ु ऩ कानन
ु तजभ
ुक ा गरयनेछ ।

३.४ हवाइसेवा ववथिार ििा सञ्चाऱनसम्बन्धी कायतनीति(रणनीति २.४.४ संग सम्बस्न्धि):
३.४.१

अन्तयाकष्ट्रिम उडान गने नेऩारी वामुसेवा कम्ऩनीहरुको ऺभता य
सेवास्तयको आधायभा न्मामोधचत रुऩरे हवाई सेवा सम्झौता (Air
Service Agreement) फभोष्ट्जभ ऩायदसशक रुऩभा उडान सॊख्मा य रुट
ववतयण गयी फजाय ऩहुॉचको अधधकाय (Market Access Right)
सुननष्ट्श्चत गरयनेछ।

३.४.२

नेऩारी वामुसेवाराई अधधकतभ राब हुने गयी तथा ऩायस्ऩरयकताको
आधायभा अन्म ववसबन्न भुरुकहरुसॊग द्ववऩऺीम तथा फहुऩऺीम हवाई
सेवा सम्झौता गरयनेछ।

३.४.३

भुरुकको आवश्मकता, सॊस्थाको प्रात्रफधधक, आधथकक तथा धमाफसामीक एवॊ
सॊचारन औधचत्मता सभेतका आधायभा नमाॉ ववभान कम्ऩनीराई इजाजत
तथा अनुभनत हदने व्मवस्था गरयनेछ ।

३.४.४

ऩाॉच फषकसम्भ सपरताऩूवकक आन्तरयक हवाई सेवा प्रदान गयी सेवा
चारू याखेको आन्तरयक वामुसेवा सॊचारन सॊस्थाको प्राववधधक, आधथकक य
व्मवस्थाऩकीम ऺभताको भूल्माॊकन गदाक सऺभ दे णखएभा आन्तरयक हवाइ
सेवा सॊचारन सॊस्थाराई अन्तययाष्ट्रिम हवाई सेवा सॊचारनको राधग
इजाजत तथा सॊचारन प्रभाणऩत्र (AOC) हदन सफकनेछ । मसयी अनुभनत
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प्राप्त

गने

वामुसेवा

सॊस्थारे

ऩाॉच

वषकसम्भ

कम्तीभा

तीन

वटा

वामुमानफाट आन्तरयक उडानराइ ननयन्तयता हदनु ऩनेछ । साथै मस
व्मवस्था अनस
ु ाय अन्तययाष्ट्रिम हवाई सेवा सॊचारनको राधग इजाजत
तथा सॊचारन प्रभाणऩत्र गने वामुसेवा सॊस्थासॊग सेवा सॊचारन गदाकका
फखत कम्तीभा तीन वटा अन्तययाष्ट्रिम उडान गने वामुमान हुनुऩनेछ ।
३.४.५

नेऩारभा दताक बई सॊचारनयत वामुसेवा कम्ऩनीहरुरे वामुमान
बाडा (lease) भा ल्माई उडान सॊचारन गनक चाहे भा फढीभा १ फषकको
अवधधसम्भ Wet lease अथाकत ACMI (वामम
ु ान, उडान कभकचायी, भभकत
सम्बाय य फीभा) का आधायभा ल्माई सॊचारन गनक ऩाउने धमवस्था
गरयनेछ ।

३.४.६

१ फषक बन्दा फढी अवधधका राधग बाडाभा ल्माउनु ऩये भा उडान कभकचायी,
भभकत सम्बाय य फीभा आपैरे व्महोने गयी Dry Lease Basis (ववभान
भात्र) भा सञ्चारन ननमन्त्रण (Operational control) उडान सॊचारन
गने सॊस्थाभा यहने गयी सेवा सॊचारन गनक हदन

सफकने व्मवस्था

सभराईनेछ ।
३.४.७

अस्वस्थ प्रनतस्ऩधाकका कायणफाट वामस
ु ेवा सॊस्थाराई ऩरामन हुन नहदई
ऺभता तथा ऩूॉष्ट्ज रगानीको आधायभा दीगो सॊचारन सुननष्ट्श्चत गनक
वामुसेवा कम्ऩनीहरु एक आऩसभा गासबने य प्राष्ट्प्त गने (Merger and
Acquisition)

फिमाकराऩराई

प्रोत्साहहत

गनक

कानूनी

व्मवस्था

सभराइनेछ।
३.४.८

कुनै सॊस्था वा व्मष्ट्नतरे ननजी प्रमोगका राधग ववभान दताक गयी सॊचारन
गनक चाहे भा व्माऩारयक उडान गनक नऩाउने गयी हवाई उडान सुयऺा य
हवाई सुयऺाका अननवामक प्रावधानहरुसहहतका आवश्मक शतकहरु तोफक
अनुभनत प्रदान गनक सफकनेछ।

३.४.९

अन्तययाष्ट्रिम वा आन्तरयक वामुसेवा सॊचारन सॊस्थारे सञ्चारन प्रभाणऩत्र
प्राप्त गये को सभनतरे एक वषकसबत्रभा कष्ट्म्तभा ३ (तीन) वटा वामुमानहरु
ल्माई सॊचारनभा ल्माएको हुनु ऩनेछ ।
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३.४.१०

आन्तरयक

फजायको

भाग

य

ऩूनतकको

त्रफश्रेषणको

आधायभा

भात्र

सञ्चारनयत आन्तरयक वामस
ु ेवा कम्ऩनीराई Fleet थऩको स्वीकृनत हदने
व्मवस्था सभराइनेछ ।

३.५ ऩाँज
ू ी ििा वायुयान ववथिार सम्बन्धी कायतनीति(रणनीति २.४.९ संग
सम्बस्न्धि):
३.५.१ दे हामभा उष्ट्ल्रणखत सॊस्था स्थाऩना तथा सॊचारनका राधग
दे हाम फभोष्ट्जभको न्मूनतभ ऩूॉजी हुनऩ
ु नेछ :(क)

अन्तययाष्ट्रिम वामुसेवाका राधग ईजाजत प्राप्त गनक कष्ट्म्तभा ५०
(ऩचास) कयोड रुऩैमा चुनता ऩूॉष्ट्ज बएको य सञ्चारन प्रभाणऩत्र
प्राप्त गनुऩ
क ने अवस्थाभा चुनता ऩूॉजी १ (एक) अफक य सञ्चारन
ऩूॉजी सहहत कम्तीभा २ (दई
ु ) अयव रुऩैंमा बएको ।

(ख)

आन्तरयक वामुसेवाका राधग ईजाजत प्राप्त गनक कष्ट्म्तभा २५
(ऩच्चीस) कयोड रुऩैंमा चुनता ऩूॉजी बएको य AOC प्राप्त गनऩ
ुक ने
अवस्थाभा चुनता ऩूॉजी ५० (ऩचास) कयोड य सञ्चारन ऩूॉजी
सहहत कम्तीभा १ (एक) अयव रुऩैंमा बएको ।

ग)

हे सरकप्टयका राधग ईजाजत प्राप्त गनक कष्ट्म्तभा १० (दश) कयोड
रुऩैंमा चुनता ऩूॉजी बएको य AOC प्राप्त गनऩ
ुक ने अवस्थाभा
चन
ु ता ऩॉूजी २५ (ऩष्ट्च्चस) कयोड य सञ्चारन ऩॉज
ू ी सहहत
कम्तीभा ५० (ऩचास) कयोड रुऩैंमा बएको ।

(घ)

हवाई

उडान

प्रसशऺण

सॊस्था

(flying

school)

सॊचारनको

ईजाजत प्राप्त गनक कष्ट्म्तभा ५ (ऩाॉच) कयोड रुऩैंमाको चुनता ऩूॉजी
बएको य AOC प्राप्त गनऩ
ुक ने अवस्थाभा सॊचारनका दृष्ट्रटकोणरे
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चुनता ऩूॉजी सहहत कम्तीभा १५ (ऩन्र) कयोड रुऩैमाको सॊचारन
ऩूॊजी (Working Capital) बएको हुनुऩने ।
(ङ)

Approved Training Organization (ATO) स्थाऩनाका राधग २

(दइ
ु ) कयोडको चन
ु ता ऩूॉजी य सॊचारनका दृष्ट्रटकोणरे चन
ु ता ऩूॉजी
सहहत कष्ट्म्तभा थऩ ५ (ऩाॊच) कयोड रुऩैंमाको सॊचारन ऩूॉजी
(Working Capital) बएको ।

(च )

भभकत

तथा

सम्बाय

सॊस्था

{Maintenance

and

Repair

Organization (MRO) } सॊचारनका राधग ईजाजत प्राप्त गनक
कष्ट्म्तभा ५ (ऩाॉच) कयोड रुऩैमा चन
ु ता ऩॉूजी बएको य सॊस्था
सॊचारन गनुक ऩने अवस्थाभा चुनता ऩूॉजी सहहत १० (दश)
कयोडको सॊचारन ऩूॉजी बएको ।
(च)

साधायण वामुसेवा (General Aviation) को ऩरयबाषा सबत्र ऩने :
(अ)

भाईिोराईट एमयिाफ्ट रगामतका ईष्ट्न्जनफाट सॊचासरत
(Power driven) वामुमानफाट सेवा सॊचारनका राधग
ईजाजत प्राप्त गनक कम्तीभा ५० राख रुऩैंमाको चन
ु ता
ऩूॉजी बएको य सॊचारनका ननसभि Recreational AOC
प्राप्त गने अवस्थाभा चुनता ऩूॉजी सहहत कम्तीभा १
(एक) कयोड रुऩैमाको सॊचारन ऩॉूजी (Working Capital)
बएको ;

(आ)

प्मायाग्राईडडङ्ग जस्ता ईष्ट्न्जन नचाहहॊने (Non Power
Driven) प्रववधधफाट सेवा सॊचारनका राधग ईजाजत
प्राप्त गनक कम्तीभा २० (फीस) राख रुऩैंमाको चुनता ऩूॉजी
य सॊचारनका ननसभि Recreational AOC (RAOC)
प्राप्त गने अवस्थाभा चुनता ऩूॉजी सहहत कम्तीभा ४०
(चासरस)
Capital)

राख

रुऩैमाको

बएको

सॊचारन

ऩूॊजी

(Working

हुनुऩने । साथै, प्माया भोटय

डाईसबङ्गराई मसै प्रावधान अन्तगकत व्मवस्था गरयने ।
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३.६ ववमानथिऱ ऩूवातधार सम्बन्धी कायतनीति (रणनीति २.४.५ संग सम्बस्न्धि):
३.६.१

त्रत्रबुवन अन्तयाकष्ट्रिम ववभानस्थरराई मात्रु चाऩको आधायभा उऩरधध
सुववधाहरुको

िभश:

फनाइनेछ।
३.६.२

गौतभ

फुद्ध

अधधकतभ

अन्तययाष्ट्रिम

उऩमोग

ववभानस्थर

गदै

य

सुववधा

ऩोखया

सम्ऩन्न

अन्तयाकष्ट्रिम

ववभानस्थर सञ्चारनभा दऺता हाससर गये का अन्तयाकष्ट्रिम सॊस्थाहरुसॉग
सहकामक गयी सञ्चारनभा ल्माइने ववकल्ऩ सभेत खुरा याणखनेछ।

३.६.३

अन्तयाकष्ट्रिम ववभानस्थर एवॊ आन्तरयक हफको रूऩभा ववकास गनक सफकने
आन्तरयक ववभानस्थरको ननभाकण तथा सञ्चारनभा सावकजननक/ननजी
साझेदायीको अवधायण प्रोत्साहहत गरयनेछ।

३.६.४

अन्तययाष्ट्रिम प्रचरनराई सभेत दृष्ट्रटगत गयी ववभानस्थरहरुराई ननम्न
अनस
ु ाय वगॉकयण तथा सॊचारन गरयनेछ :
(क) अन्तययाष्ट्रिम ववभानस्थर
(ख) आन्तरयक ववभानस्थर:
(अ) सुगभ ववभानस्थर
(आ) साना ववभानस्थर -

Short Take-off and Landing

(STOL) ।
(इ) प्रदे श हव ववभानस्थर
३.६.५

दे शको आवश्मकता, बौगोसरक अवष्ट्स्थनत, जनसॊख्माको ववतयण, ऺेत्रीम
सन्तर
ु न, ऩमकटन प्रवद्कधन एवॊ अन्म ववभानस्थरको ननकटता, रागत
प्रनतपर ववश्रेषण सभेतको आधायभा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम ननकाम
वा ननजी

रगानीभा ववभानस्थर

ननभाकण

एवॊ

सॊचारनको अनुभनत

(Permission) हदॊदा दे हामको कामकनीनत अष्ट्ख्तमाय गरयनेछ :
(क)

प्रादे सशक सन्तुरन तथा हवाई मातामात ववकासभा दयू गासभ भहत्व
याख्ने आन्तरयक ववभानस्थरहरुको ननभाकण एवॊ ववकासका राधग
कूर ननभाकण रागतको ६० (साठी) प्रनतशत यकभ नेऩार सयकाय
(फैदेसशक सहमोग सभेत), १५ (ऩन्र)प्रनतशत प्रदे श सयकाय, १५
(ऩन्र) प्रनतशत प्राधधकयण य फाॉकी १०(दश)
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प्रनतशत स्थानीम

तहको सहबाधगता प्रफधकन गरयनेछ । प्रदे श सयकाय तथा स्थानीम
तहको रगानी घटफढ बएभा सोही अनुऩातभा नेऩार सयकायको
रगानी कामभ गरयनेछ ।
(ख)

प्राधधकयणफाट स्वीकृत भाऩदण्ड फभोष्ट्जभ ननजी ऺेत्रको रगानीभा
आन्तरयक ववभानस्थर, हे सरऩोटक तथा हे सरप्माड ननभाकण तथा
सॊचारन गनक हदने व्मवस्था गरयनेछ ।

३.६.६

ववभानस्थरको

वगॉकयण

ववभानस्थर

होटर

कन्पेनसनयी

सऩ,

अनस
ु ाय

सेवा

सॊचारन

(एअयऩोटक

होटर),

उडान

बान्छाघय,

गनक

कय

सनने

भुनत

व्माऩारयक

गयी
ऩसर,
तथा

भनोयञ्जनात्भक कृमाकराऩ, ववदे शी भुद्रा सटही जस्ता मात्रस
ु े वा
सुववधाका स्तय फद्
ृ धध हुने नन ्एयोनहटकर आम श्रोतका ऺेत्र
ऩहहचान ववकास य ववस्ताय गदै रधगनेछ।
३.६.७

ववभानस्थरभा मात्रु य साभान Processing राई आधुननक प्रत्रफधधको प्रमोग
गरय सुववधा सम्ऩन्न गयाउने य ववभानस्थरभा आवत-जावत गने
मात्रक
ु ो सुववधाका राधग आवश्मक ऩने मातामातको व्मवस्था,
व्मागेजिसर रगामतका सेवाराइ सहज य सुदृढरुऩभा सॊचारन
गने व्मवस्था सभराईनेछ ।

३.६.८

ववभानस्थरको प्रकृनत अनुसाय ववभानस्थर ऩरयसयसबत्रै स्वास््म सेवा प्रदान
गनक सनने व्मवस्थाराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ । अन्तययाष्ट्रिम
ववभानस्थर ऺेत्रसबत्र प्राथसभक सेवा उऩचायसहहतको अस्ऩतार सेवा
प्रफधकन गरयनेछ ।

३.७ हवाइ उडान सन्जाऱ ववथिार सम्बन्धी कायतनीति(रणनीति २.४.६ संग सम्बस्न्धि):
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३.७.१ काठभाण्डौ केष्ट्न्द्रत उडानराई अन्तयप्रदे श सॊजारीकृत उडानको रुऩभा ववकास गनक
य अन्तयप्रदे श उडानराई प्रोत्साहन गनक

सभमानुकुर.

सहुसरमत

कामकिभहरु कामाकन्वमनभा ल्माइनेछ।
३.७.२ आन्तरयकतपक सेवा सॊचारन गनक नमाॉ वामस
ु ेवा सॊचारन सॊस्थाराई इजाजत हदॊदा
काठभाण्डौ फाहहय आधाय फनाई उडान गने गयी इजाजत हदइनेछ । मस्तो उडान
गने वामस
ु ेवा कम्ऩनीराइ ननष्ट्स्चत वषकसम्भ थऩ सहुसरमत हदइनेछ ।

३.८ हवाइ सेवाको ऩहुंच सम्बस्न्ध कायतनीति (रणनीति २.४.७ संग सम्बस्न्धि)
३.८.१ दग
क
ऺेत्रभा ननमसभत उडान गनक तोफकएका वामुसेवारे ननमसभत उडान नगये
ू भ
उडान ननरम्वन गने वा इजाजत खाये ज गनेसम्भको व्मवस्था सभराई प्रबावकायी
रुऩभा कामाकन्वमन गरयनेछ ।
३.८.२

सडक मातामात नऩग
क त्रफभानस्थरभा उडान गने फामस
ु ेको य दग
ु भ
ु ेवा सॊस्थाराइ
उडान सॊख्माको आधायभा हवाइ इन्धन तथा अन्म शुल्कभा छुट हदने वा प्रनत
व्मष्ट्नत थऩ यकभ अनुदान हदने व्मवस्था गरयनेछ ।

३.८.३

ऩहाडी बेगका ऩमकटकीम दृष्ट्रटरे सभेत भहत्वऩूणक तथा ऺेत्रीम एवॊ आधथकक
सॊतुरनभा

टे वा

ऩुमाकउन

सहमोगी

हुने

ववभानस्थरहरुको

स्तयफद्
ृ धध

तथा

सुदृहढकयणको व्मवस्था गरयनेछ ।

३.९ वािावरण व्यवथिाऩन सम्बन्धी कायतनीति(रणनीति २.४.८ संग सम्बस्न्धि):
३.९.१ वातावयणभा उड्डमन ऺेत्ररे ऩाने प्रबाव न्मूननकयण गनक अन्तययाष्ट्रिम
नागरयक उड्डमन सॊगठनरे प्रनतऩादन गये का व्मवस्था अनुरुऩ वातावयण प्रबाव
न्मूननकयण कामकिभ ल्माइनेछ।
३.९.२ ववभानस्थर, ववभानस्थरभा प्रमोग हुने सवायी साधन तथा उऩकयणभा
वैकष्ट्ल्ऩक उजाक

(Alternative Energy) प्रमोग गनक प्रोत्साहहत गयी प्रदष
ु ण न्मून

गरयनेछ।
३.९.३ वामम
ु ानफाट हुने उत्सजकन कभ गनक उऩमन
ु त उऩामको अवरम्फन गरयनेछ।
३.९.४ ववभानस्थर ऩरयसय सबत्रका जुनसुकै प्रकायको पोहोय वस्तुराई उऩमुनत
ठाउॉ भा ववसजकन गने व्मवस्था सभराउने य वामुमान तथा सवायी साधन रगामतका
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उऩकयण सॊचारनफाट हुने ध्वनी प्रदष
ु ण य कावकन उत्सजकनराई न्मूननकयण गने
कृमाकराऩराई ननयन्तयता हददै ववभानस्थर ऺेत्रराई हवाई उडानका दृष्ट्रटकोणरे
सुयक्षऺत, सपा य आकवषकत तवयरे व्मवष्ट्स्थत गरयनेछ ।

३.१० जनशस्ति ववकास सम्बन्धी कायतनीति(रणनीति २.४.१० संग सम्बस्न्धि):
३.१०.१ नेऩारको नागरयक उड्डमन ऺेत्रभा आवश्मक ऩने जनशष्ट्नत उत्ऩादन गनक नेऩार
सफै हवाई व्मवसामीहरुको सहरगानीभा National Aviation Academy को स्थाऩना
गरयनेछ।
३.१०.२ नेऩारको नागरयक उड्डमन ऺेत्रका दऺ जनशष्ट्नतराइ ऩरामन हुन नहदन
सम्फष्ट्न्धत सॊस्थाहरुराइ Retention Programme ल्माउन प्रोत्साहन गरयनेछ ।
३.१०.३

हवाइ उड्डममन त्रफकासका ननसभि अनस
ु न्धान तथा प्रत्रफधध हस्तान्तयण

(Research and Technology Transfer) जस्ता कृमाकराऩभा ननजी रगाननकताकराइ
प्रोत्साहन गरयनेछ ।

३.११ साधारण हवाइ सेवा (General Aviation) सम्बस्न्ध कायततनति (रणनीति २.४.११
संग सम्बस्न्धि):
३.११.१ नेऩारभा साधायण हवाइ सेवा त्रफकास गनक ननजी ऺेत्रको सॊरग्नताभा

साहससक

तथा भनोयञ्जनात्भक उड्डममन जस्ता हवाइ फिमाकराऩराइ प्रोत्साहन गरयनेछ
।
३.११.२ साधायण हवाइ सेवा सॊचारनको राधग उऩमुनत त्रफभानस्थर य हवाइ ऺेत्र
तोफकनेछ ।
३.११.३ ननजी प्रमोजनको राधग कुनै धमष्ट्नत वा सॊस्थारे फामम
ु ान सॊचारन गनक चाहे भा
इजाजत तथा उडान सॊचारन प्रभाणऩत्र हदने धमवस्था गरयनेछ ।

३.१२ कागो ब्यवसाय प्रबधतन सम्बन्धी कायतनीति(रणनीति २.४.१२ संग सम्बस्न्धि):
३.१२.१ हवाइ कागो ढुवानी सेवाभा

ननष्ट्ज ऺेत्रराइ सभेत सहबाधग तथा प्रोत्साहहत गनक

आफस्मक कानुनी तथा सॊस्थागत धमफस्था सभराइने छ ।
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३.१२.२ हवाइ कागो धमवसामराइ प्रफधकन गनक आफस्मक बौनतक ऩुफाकधायको त्रफकाश
गरयनेछ ।
३.१२.३ हवाइ कागो व्मावसाम भात्र गने गयी वामुमानसहहत दताक हुने ववभान कम्ऩनीराइ
सो कम्ऩनीको ऩाच ् वषक सम्भ राग्ने आमकय ऩाफकिंग शुल्क नेसबगेसन शुल्कभा
छुट हदइनेछ बने ऩूवाकधायका राधग ऩाच वषकसम्भ ननशुल्क जग्गा उऩरव्ध
गयाइनेछ ।

३.१३ तनयामक र सेवा प्रदायक संथिाको थिाऩना र बबकाश सम्बन्धी कायतनीति(रणनीति २.४.१४
संग सम्बस्न्धि):
३.१३.१ सेवा प्रवाह य ननमभनका राधग अरग अरग सॊयचनात्भक व्मवस्था गयी सेवा प्रदामक
य ननमाभक सॊस्थाको स्थाऩना य ऺभता असबफध्
ृ दीॊभा गरयनेछ।

३.१३.२ नेऩार वामस
ु ेवा ननगभराई प्रचसरत कानून फभोष्ट्जभ कम्ऩनीभा रुऩान्तयण गयी

प्रनतस्ऩधॉ सॊस्थाको रुऩभा ववकास तथा सञ्चारन गरयनेछ। साथै ननजी रगानी तथा
व्मवस्थाऩन कयाय जस्ता ववकल्ऩहरूराइ प्रोत्साहहत गरयनेछ ।

३.१३.३ हवाई सेवा सम्फद्ध सयकायी स्वासभत्वका सॊस्थाहरुको आधथकक ववकास तथा
ववववधधकयणका राधग जग्गा जसभनराई व्मवसानमक प्रमोजनभा ल्माई आम आजकन
गनक सनने व्मवस्था सभराईनेछ ।

भाग चार
बबबबध
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४.१

कर छुट, भमू म व्यवथिा ििा मभषा :४.१.१

योजगायभूरक नागरयक उड्डमन ऺेत्रभा कामाकयम्ब गनक २ (दई
ु ) अफक रुऩैमाॉ रगानी
गने व्मष्ट्नत वा सॊस्थाराई ऩाॊच फषक सम्भ आमकयभा ऩूणक छुट हदन सनने
व्मवस्था सभराइनेछ।

४.१.२

खयीद गयी वा सरज वा सरज ऩचेज गयी ऩैठायी गये का वामुमानहरुको ऩैठायी
गदाकको अवस्थाभा ५ (ऩाॉच)फषक बन्दा कभ उभेय बएका वामुमान आमात गने
सॊस्थाराई प्रत्मेक वामम
तथा सरज कयभा
ु ान आमात गदाकको बन्साय भहशर
ु
सहुसरमत प्रदान गने य त्मस्ता वामुमानको ननयन्तय सॊचारनका िभभा ऩहहरो
३(तीन)फषक सम्भ आमकयभा सहुसरमत प्रदान गने व्मवस्था सभराईनेछ ।

४.१.३

ववभानस्थर ववकास य ननभाकण, वामुमान य वामुमानसॊग सम्फष्ट्न्धत उऩकयणहरुको
भभकत सम्बाय गने सॊस्था, हवाई उडान प्रसशऺण सॊस्था, वामुमान ननभाकण वा
डडजाइन वा त्मस्तै प्रकायका आधनु नक प्रववधधमन
ु त ऺेत्रभा रगानी गने व्मष्ट्नत वा
सॊस्थाराई त्मस्ता कामक गनक प्रचसरत कानून फभोष्ट्जभ आवश्मक बूसभ उऩरधध
गयाइनेछ।

४.१.४

हवाई

इन्धनको

गुणस्तयराई

अन्तययाष्ट्रिम

भाऩदण्ड

अनुरुऩ

कामभ

गदै

अन्तययाष्ट्रिम उडान गने वामुसेवा सॊस्थारे दीगो एवॊ प्रनतस्ऩधॉ सेवा सॊचारन गने
वातावयणराई सहज फनाउन बन्साय भहशर
ु , हवाई इन्धन जस्ता उडानसॊग
सम्फष्ट्न्धत वस्तुभा सहुसरमत प्रदान गने व्मवस्था सभराई प्रनतस्ऩधाकत्भक आऩूनतक
व्मवस्था गरयनेछ ।
४.१.५

Flying School

सञ्चारनभा आएको अफधध दे णख ऩहहरो ऩाॊच फषक सम्भ

आमकयभा छुट हदइनेछ ।
४.१.६

इष्ट्न्जन ओबयहर सभेत गने गरय स्थाऩना बएको फामुमान भभकत सॊबायसॊस्थाको
राधग १० फषक सम्भ आफस्मक जग्गा ननशुल्क उऩरधध गयाइने य सञ्चारनभा
आएको सभनतरे ऩाॊच फषक सम्भ आमकयभा शत प्रनतशत छुट हदइने य ऩनछल्रो
ऩाॊच फषक ऩचास प्रनतशत छुट हदइने छ ।
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४.१.७

कुनै त्रफदे शी फामुसेवारे
फपताक

रैजाने

नेऩारभा फामुमान भभकत सॊबाय तथा ओबयहर गरय त्रफदे श

अफस्थाभा

त्रफध्मभान

जहाजको

कय

सम्फष्ट्न्ध

धमवस्थाराइ

ऩुनयावरोकन गरय आसशमान तथा साकक भुरुक प्रनतरप्रधध फनाइनेछ ।
४.१.८

हवाइ ऺेत्रभा रगानी गने कम्ऩनी वा व्मष्ट्नत वा ननजको प्रनतननधध/कभकचायी य
ऩरयवायका सदस्मराई नेऩारभा उनत ववदे शी रगानी यहेसम्भ आवासीम सबषा हदने
व्मवस्था सभराइनेछ ।

४.१.९

कुनै फामुसेवा सॊस्थारे एक नमाॊ फामुमान थऩ गदाक दइ
ु आधथकक फषक सम्भ य दइ
ु
वा दइ
ु बन्दा फहढ फामुमान थऩ गदाक ३ फषक सम्भ आमकयभा ५० प्रनतशत छुट
हदइनेछ ।

४.२

नीति कायातन्वयन:

४.२.१

नीति कायातन्वय सममति:
मो नीनत कामाकन्वमनको ष्ट्जम्भेवायी सम्फन्धभा नागरयक उड्डमन भन्त्रीको हुनेछ। भागकदशकन गनक
दे हाम फभोष्ट्जभको एक उच्चस्तयीम "हवाई नीति कायातन्वयन सममति" गठन गरयनेछ:
(क) भन्त्री, सॊस्कृनत, ऩमकटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम
अध्मऺ
(ख) सधचव, प्रधानभन्त्री तथा भष्ट्न्त्रऩरयषद्को कामाकरम
(आधथकक तथा ऩूवाकधाय ऺेत्र)

सदस्म

(ग) सधचव, अथक भन्त्रारम

सदस्म

(घ) सधचव, सॊस्कृनत, ऩमकटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम

सदस्म

(ङ) सधचव, गह
ृ भन्त्रारम
सदस्म
(च) सधचव,

यऺा भन्त्रारम

सदस्म
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(छ) भहाननदे शक,

नेऩार नागरयक उड्डमन प्राधधकयण

सदस्म
(ज) नेऩार वामस
ु ेवा ननगभ तथा नेऩारी नीष्ट्ज वामुसेवाका तपकफाट १-१ जना प्रनतननधध
(झ)

नेऩारका ननजी ऺेत्रका वामु सेवा कम्ऩनीका प्रनतननधध

(झ)

सहसधचव, हवाई उद्मोग व्मवस्थाऩन भहाशाखा,
सॊस्कृनत, ऩमकटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम

५.२

सदस्म

सदस्म

सदस्म-सधचव

ससभनतको फैठकप्रत्मेक तीन भहहनाभा फस्नेछ य आवश्मकतानस
ु ाय अरु सभमभा
ऩनन फस्न सननेछ ।

५.३

ससभनतको फैठक फस्ने सभनत सभम य स्थान अध्मऺको आदे शानुसाय सदस्मसधचवरे सम्फन्धत सदस्महरुराई दइ
ु हदन अनघ जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।

५.४

ससभनतभा प्रस्िुत हुने ववषमवस्तु 'एजेण्डा' अध्मऺसॊग सभन्वम गयी सदस्म
सधचवरे तमाय गने य फैठकको ननणकमकामाकन्वमनका राधग सम्फष्ट्न्धत ननकामभा
सभन्वम गने काभ सदस्म -सधचवरे गनेछन ् ।

५.५

ससभनतरे ववशेषऻता य आवश्मकताको आधायभा अन्म ववसबन्न ऺेत्रकासम्फद्ध
व्मष्ट्नत वा ववशेषऻराई ऩमकवेऺक वा आभष्ट्न्त्रत सदस्मको रुऩभा ससभनतको
फैठकभा आभन्त्रण गनक सननेछ।

५.६

ससभनतरे मो नीनतको प्रबावकायी कामाकन्वमनका राधग भागकदशकन गनेछ।

५.७

मस ससभनतको सधचवारमको काभ सॊस्कृनत, ऩमकटन तथा नागरयक उड्डमन
भन्त्रारमरे गनेछ।

६

अनुगमन ििा मूलयांकन:
६.१

नीनत कामाकन्वमन ससभनतरे मो नीनत कामाकन्वमनको अनुगभन ववसबन्न आवधधक
फैठक, सभीऺा तथा अन्तफिकमाका भाध्मभफाट गनेछ।

६.२

भन्त्रारमरे सेवा प्रदामक सॊस्था तथा ननमाभक सॊस्थाको कामक सम्ऩादनको
अनुगभन गनक सननेछ।
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६.३

भन्त्रारमफाट मो नीनत कामाकन्वमनको भूल्माॊकन साभान्मत: प्रत्मेक दई
ु वषकभा
हुनेछ।

७.

जोखखम

:-

नागरयक उड्डमन सेवा एक उच्च प्रववधधमुनत

य फाह्म ऺेत्रको फढी प्रबाव ऩने कायणरे

अन्तयाकष्ट्रिम रुऩभा उड्डमन ऺेत्रभा आएको ऩरयवतकनरे नीनत कामाकन्वमनभा प्रबाव ऩनक सननेछ ।
ननजी ऺेत्रको रगानी सोचे अनुरुऩ नआएभा य सयकायी ऺेत्रफाट हुने रगानीभा सभमभा स्रोतको
उऩरव्धता हुन नसकेभा नीती कामाकन्वमनभा असय ऩने दे णखन्छ ।
४.३

खारे जी र बचाउ
४.३.१

हवाइ नीनत, २०६३ खाये ज गरयएको छ ।

४.३.२

हवाइ नीनत, २०६३ फभोष्ट्जभ बए गये का सम्ऩूणक कामकहरु मसै नीनत अन्तगकत बए
गये को भानननेछ।
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