
 
 

1 
 

 
 
 
 

 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण 
सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, 2064 को दफा 5(3) ि सूचनाको हक 
सम्बन्िी धनयमावली, २०६५ को धनयम ३ बमोजिम सावविधनक गरिएको 

ववविण 

(20७६ श्रावण मवहनादेजि पौष मवहनाको मसान्तसम्म) 

 
 
 
 

 
 
 

 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण 

बबिमहल, काठमाडौं 
माघ, २०७6 
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सूचना सावविधनक गने धनकायको नाम :- नपेाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण,  बबिमहल, काठमाडौं 
सूचना सावविधनक गिेको अवधि :- २०७६ पौष मवहनाको मसान्तसम्म । 
 

१. धनकायको स्वरुप ि प्रकृधत   

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण ऐन, २०५३ बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण स्थापना 
भएको हो । नेपालमा नागरिक उड्डयन (धसधभल एधभएशन) को ववकास तथा ववस्ताि गनव ि िाविय 
तथा अन्तिावविय हवाई सम्पकव को लाधग हवाई उडान, हवाई सञ्चाि, हवाई पथ प्रदशवन (एयि 
नेधभगेशन) ि हवाई परिवहन (एयि ट्रान्स्पोरे्टशन) सेवाको सञ्चालन सिुजित, धनयधमत, स्तिीय ि 
प्रभावकािी बनाउन प्राधिकिणको स्थापना भएको हो । महाधनदेशक, उप-महाधनदेशक-४, 
महाप्रबन्िक, प्रधतष्ठान प्रमिु  धनदेशक लगायत अधिकृत ि सहायक तहका गिी प्राधिकिणको कुल 
स्वीकृत कमवचािी दिबन्दी संख्या १०६५ िहेको छ । 

 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण नेपालमा हवाई यातायातको िेत्रमा धनयामक ि सेवा प्रदायक 
संस्थाको भधूमका धनवावह गने, िाविय तथा अन्तिावविय हवाई उडान, हवाई सञ्चाि, हवाई पथ प्रदशवन 
(एयि नधेभगेशन) ि हवाई परिवहन (एयि ट्रान्स्पोरे्टशन) सेवाको सञ्चालन सिुजित, धनयधमत, स्तिीय ि 
प्रभावकािी बनाउने उदे्दश्यकासाथ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण  स्थापना भएको हो । 

 

प्राधिकिणको सम्पूणव काम कािवाहीको सञ्चालन, िेिदेि ि व्यवस्थापनको लाधग देहायका अध्यि 
तथा सदस्यहरू भएको सञ्चालक सधमधतको गठन भएको छ :- 

(क) संस्कृधत, पयवर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा िाज्यमन्त्री वा नेपाल सिकािले  

तोकेको व्यजि                                                         - अध्यि 

(ि)  प्रधतधनधि, संस्कृधत, पयवर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय                         - सदस्य 

(ग)  प्रधतधनधि, अथव मन्त्रालय                                                   - सदस्य 

(घ)  पयवर्टन उद्योग व्यवसायमा ववशेष दिल तथा अनभुव भएका धनिी िेत्र वा संघ, 

     संस्थाका व्यजिहरूमध्ये नेपाल सिकािबार्ट मनोधनत एकिना            - सदस्य                                             

(ङ)  नागरिक उड्डयन सम्बन्िमा ववशेष योग्यता हाधसल गिेका व्यजिहरूमध्येबार्ट 

     कम्तीमा एकिना मवहला सवहत नेपाल सिकािबार्ट मनोधनत दईुिना िना             - सदस्य                                                        

(च) ..... 
(छ)  महाधनदेशक                                                       - सदस्य-सजचव    

 

२. धनकायको काम, कतवव्य ि अधिकाि काम, कतवव्य ि अधिकाि 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको ऐनमा अन्यत्र लेजिएको काम, कतवव्य ि अधिकािको अधतरिि 
प्राधिकिणको काम, कतवव्य ि अधिकाि देहाय बमोजिम िहेकोछ :- 

(क) प्रचधलत कानून बमोजिम इिाित प्राप्त वायसेुवा सञ्चालन संस्थाहरूलाई वायसेुवा सञ्चालन गनव तोवकए 
बमोजिम अनमुधत तथा प्रमाणपत्र प्रदान गने, धनलम्बन गने वा िद्द गने । 
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(ि) प्रचधलत कानून बमोजिम इिाित प्राप्त हवाई उडान सम्बन्िी प्रजशिण संस्थाको सञ्चालन गनव तोवकए 
बमोजिम अनमुधत तथा प्रमाणपत्र प्रदान गने, धनलम्बन गने वा िद्द गने । 

(ग) प्रचधलत कानून बमोजिम इिाित प्राप्त वाययुान तथा वाययुानको पार्टवपूिावहरूको उत्पादन, ममवत तथा 
पिीिण सवहतको ववस्ततृ ममवत (ओभिहल) गने संस्थाहरूलाई तोवकए बमोजिम अनमुधत ददने तथा 
त्यस्तो संस्थामा काम गने प्राववधिज्ञलाई तोवकए बमोजिम इिाित, कायविमताको स्तिीकिण (िेवर्टङ्ग) 
तथा प्रमाणपत्र ददने, नवीकिण गने, िद्द गने, स्थधगत गने, वफताव गने तथा त्यस्तो इिाित       
कायविमताको स्तिीकिण (िेवर्टङ्ग) ि प्रमाणपत्र ददने सम्बन्िमा आवश्यक योग्यता तोक्न ेतथा पिीिा 
धलने । 

(घ) वायसेुवा सञ्चालनसँग सम्बद्ध तोवकए बमोजिमको योग्यता प्राप्त व्यजिहरूलाई तोवकए बमोजिम 
इिाित, कायव िमताको स्तिीकिण (िेवर्टङ्ग) तथा प्रमाणपत्र ददने, नवीकिण गने, िद्द गने, स्थधगत गने, 

वफताव गने तथा त्यस्तो इिाित कायविमताको स्तिीकिण (िेवर्टङ्ग) ि प्रमाणपत्र ददने सम्बन्िमा 
आवश्यक योग्यता तोक्ने ि पिीिा धलने । 

(ङ) अन्तिावविय नागरिक उड्डयन संगठनको सदस्य िाि वा त्यस्तो िािबार्ट अधिकाि प्राप्त संघ संस्थाबार्ट 
वायसेुवा सञ्चालनसग सम्बजन्ित ववषयहरूमा प्रदान गिेको इिाित, कायविमताको स्तिीकिण (िेवर्टङ्ग) 
तथा प्रमाणपत्रहरू ि वाययुान ममवत तथा पिीिण सवहतको ववस्ततृ ममवत (ओभिहल) गने संस्थालाई 
नेपाली वाययुानको ममवत तथा पिीिण सवहतको ववस्ततृ ममवत (ओभिहल) गनव मान्यता ददने । 

(च) वाययुानको तोवकए बमोजिम दताव (िजििेशन) गने ि जचन्ह अंवकत (मावकव ङ्ग) गने । 

(छ) वाययुानको तोवकए बमोजिम उडान योग्यताको प्रमाणपत्र (सवर्टववफकेर्ट अफ एयिवददवनेश) ददने, 
नवीकिण गने ि िािेि गने । 

(ि) वाययुानको उडान, वाययुानबार्ट यात्र,ु डाँक तथा मालसामान ओसाने ि अन्य औद्योधगक व्यवसाय 
सम्बन्िी कामको धनधमत्त वाययुानको प्रयोग गनव पाउने अवस्थाहरू तोक्ने । 

(झ) वाययुान, वाययुान िाख्न े स्थान, वाययुान उडान तथा वाययुान सेवा सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था ि 
वाययुान ममवत तथा पिीिण सवहतको ववस्ततृ ममवत (ओभिहल) गने स्थानको धनिीिण गने । 

(ञ) प्रचधलत कानून बमोजिम नेपाल सिकािले धनषिे गिेको िेत्र तथा स्थान बाहेक नेपाल िाज्यधभत्र 
वाययुान प्रवेश गने, नेपाल िाज्यबार्ट वाययुान प्रस्थान गने, नेपाल िाज्यमाधथ उडान गनव पाउने 
अवस्था, हवाई मागव ि वाययुान अवतिण गने स्थानहरू तोक्ने । 

(र्ट) ववमानस्थल तथा ववमानस्थल िेत्रधभत्र अजग्न धनवािण तथा िीवनोद्धाि सेवा उपलधि गिाउने ि िोि 
तथा उद्धाि कायवमा समन्वय गने । 

(ठ) ववमानस्थलमा भधूमस्थ सेवा (ग्राउण्ड ह्याजण्डधलंग) सेवा सञ्चालन गने, गिाउने । 
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(ड) दृविगत ि याजन्त्रक उडान (धभियुल एण्ड इन्रु्टस्मेण्र्ट फ्लाइर्ट) गने तथा हवाई मानजचत्र (एिोनवर्टकल 
चार्टवस)् को आवश्यकता तोक्ने, त्यस्तो मानजचत्र तयािगने तथा प्रचलन गने ि उडानको लाधग मौसम 
सम्बन्िी सूचना आदान प्रदान गने । 

(ढ) हवाई यातायात सेवा तथा सो सम्बन्िी ववषयको प्राववधिक िाँचबझु गनव प्राधिकिणले आफ्नो वाययुान 
िाख्न ेि प्रयोग गने । 

(ण) हवाई उडान सेवा (एयि ट्रावफक सधभवस), हवाई उडान सूचना सेवा (फ्लाइर्ट इन्फमेशन सधभवस), सचेत 
गने सेवा (एलवर्टवङ्ग सधभवस), हवाई उडान सल्लाह सेवा (एयि ट्रावफक एडभाइििी सधभवस), हवाई 
उडान धनयन्त्रण सेवा (एयि ट्रावफक कन्ट्रोल सधभवस) ि हवाई पथ प्रदशवन सेवा तथा सवुविा (एयि 
नेधभगेशन सधभवस तथा फेधसधलवर्टि), िेत्र धनयन्त्रण सेवा (एरिया कन्ट्रोल सधभवस), पहुँच िेत्र धनयन्त्रण 

सेवा (एप्रोच कन्ट्रोल सधभवस) तथा ववमानस्थल धनयन्त्रणसेवा (एिोड्रम कन्ट्रोल सधभवस) उपलधि 
गिाउने । 

(त) हवाई सञ्चाि सम्बन्िमा प्रयोग गरिने नापको इकाई तोक्ने, वाययुानद्वािा वा वाययुानमा सन्चािको 
धनधमत्त प्रयोग गरिने संकेत ि त्यस्तो संकेत ददंदा प्रयोग हनुे यन्त्र तोक्ने । 

(थ) वाययुानको आवाि धनयन्त्रण गने ि वाययुान सञ्चालनबार्ट वायमुण्डल तथा वाताविणमा हनुे प्रदूषणमा 
िोक लगाउने । 

(द) ितिािन्य वस्त ु तथा पदाथवहरूको वाययुानद्वािा ओसाि पसाि गनव धनषिे तथा धनयन्त्रण गने ि 
परिमाण तोक्ने । 

(ि) हवाई उडान अनमुधत प्रदान गने ि वाययुानका चालकहरूको काम, कतवव्य, उडान तथा ववश्राम समय 
तोक्ने । 

(न) हवाई यातायात सेवा सञ्चालनमा लाग्ने यात्र ुतथा मालसामानको ढुवानीको भाडा दस्तूि धनिाविण गने 
सम्बन्िमा नेपाल सिकािलाई सझुाव ददने । 

(प) ववमानस्थल, ववमानस्थल िेत्र ि त्यहाँ उपलधि सेवा सवुविाहरूलाई अधिकतम आधथवक लाभ ि 
सदपुयोग हनुे गिी तोवकए बमोजिम प्रयोग गने वा गने ददने । 

(फ) अन्तिावविय नागरिक उड्डयन सम्बन्िी महासजन्ि (कन्भेन्सन) बार्ट पारित भई नेपाल सिकािबार्ट 
अनमुोदन भएको ि सो महासजन्ि अन्तगवत बनेको तथा अन्तिावविय नागरिक उड्डयन संगठन 
(आई.धस.ए.ओ.) बार्ट धनिावरित मापदण्ड (स्याण्डडवस)् ि धसफारिशहरू (परिजशि तथा दस्तावेि) 
आदद आवश्यकतानसुाि लागू गने, गिाउने । 

(ब) प्राधिकिणको स्वाधमत्वमा िहेको भवन, वाययुान, यन्त्र, उपकिण आदद सम्पजत्तको आवश्यकतानसुाि       
बीमा गने । 

(भ) नेपाल सिकािले तोकेका अन्य कायवहरू गने, गिाउने ।
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3. नपेाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको संगठनात्मक संिचना 
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नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको  

धनदेशनालय, कायावलय, प्रधतष्ठान, ववभाग ि नागरिक उड्डयन कायावलय (धनदेशकस्ति) ि आयोिनाका जिम्मेवाि पदाधिकािी ि सम्पकव  
रे्टधलफोन नम्बि  

 

महाधनदेशक िािन पोििेल 
 

क्र. सं. हाल कायवित कायावलय                     पद                                जिम्मेवाि पदाधिकािीको नाम       सम्पकव  रे्टधलफोन नम्बि 

 

१. प्राधिकिण, प्रिान कायावलय      उप-महाधनदेशक           निेन्रबहादिु थापा         ९८५१०७६९८९   

२. प्राधिकिण, प्रिान कायावलय         उप-महाधनदेशक/प्रविा             िािकुमाि िेत्री          ९८५१०६७८३४ 

३. धत्र.अ.वव.ना.उ. कायावलय         महाप्रबन्िक              देबेन्र के.सी.           ९८५११४२०२२ 

४. नागरिक उड्डयन प्रजशिण प्रधतष्ठान   प्रमिु                  देवानन्द उपाध्याय        ९८५११४५९५५  

 ववभाग/नागरिक उड्डयन कायावलय/आयोिना 
१ पोििा ना. उ. कायावलय भोला प्रसाद गिुागाईँ ९८४१३९१८१३ 

२ गौतमबदु्ध अन्तिाविय  ववमानस्थल  

 संचालन तयािी कायवदल   प्रताप बाब ुधतवािी ९८४१२०००२२ 

३ Domestic Airports & Facilitation Dept. शिशिल शित्रकार ९८४९७३३३८९ 

४ AIM Department सुधीर कुमार िौधरी ९८४१३२००८७ 

५    ATM Department दिपक बराल ९८४९२२८७०७ 

६ Communication & Navigation Aid Dept.     हसंराज पाण्डेय  ९८४१९२७५८१ 

७ Airport Operation Department, TIA   िवे िन्द्र लाल कर्ण                ९८४१३०५९३७ 

८ गौतमबुद्ध शवमानस्थल ना.उ. कायाणलय टेकराज पोखरेल ९८४१८७०४८२ 

९ Flight Operation Department, TIA सुरेि मान ससंह ९८४१३२४६४३ 

१० Improvement of Aviation Safety Facilities Project मिन लाल काफ्ले ९८४१२०७८९२ 

११ अथण शवभाग  गोशवन्द्ि प्रसाि िहाल ९८५२०२११३८ 

१२ कपोरेट योजना तथा अनुगमन शवभाग जग्गनाथ शनरौला ९८४९८८७६४८ 

१३ Electro mechanical Department कुल प्रसाि ससंखडा ९८५१००५८६८ 

१४ राशिय गौरव आयोजना, 

 Aerodrome Engineering Department प्रिीप अशधकारी ९८५११०६३९१ 

१५ प्रिासन शवभाग शवनोि प्रसाि न्द्यौपान े ९८४१४३८३०९ 

१६ Rescue & Fire Fighting Department सुशनल भट्टराई ९८४१३७०३२५ 

१७ Technical Service Department, TIA िवेनारायर् िाह ९८४१५८१९३४ 

१८ ANS Safety Std. Department नशवना कमाणिायण ९८४१४८५०९२ 

१९ नेपालगंज ना. उ. कायाणलय प्रेमनाथ ठाकुर ९८४१२५८९२४ 

२० Aerodrome Safety Std. Department बाबुराम पौडेल ९८५१०९६७३३ 

२१ शवराटनगर ना. उ. कायाणलय टेकनाथ शसटौला ९८४१०३१११ 

२२ आन्द्तररक लेखा परीक्षर् शवभाग शिखा िमाण बास्तोला ९८४१३९३६९९ 

२३ Air Transport Capacity Enhancement Project मुरारी भण्डारी  ९८४१३७८९२३ 

२४ Aviation Security Department गोपाल िन्द्र थापा ९८४१४१८१७८ 

२५ Human Resource Department दिनेि राज जोिी ९८४१७०३७६८ 
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२६ ICAO, Int'l Affairs & Legal Department राम कुमार राय ९८४१३०९७५० 

२७ CNS Planning & Development Department मुकुल शमश्र ९८४९४९६७०० 

२८         Flight Safety Standard Department                                        राजु श्रेष्ठ                           ९८५११७७९३९ 

 

4.  धनकायबार्ट प्रदान गरिन ेसेवा 
(क) माधथ उजल्लजित कायविेत्र अन्तगवतका नीधतगत कायवहरु ि 

(ि)   नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको दैधनक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्िी कायवहरु। 

5. सेवा प्रदान गने धनकायका जिम्मेवाि अधिकािी 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको धनदेशनालय, कायावलय, प्रधतष्ठान, ववभाग, आयोिना, नागरिक उड्डयन 
कायावलयहरुबार्ट सूचना मागकतावको माग बमोजिम प्राप्त गिी सूचना अधिकािी माफव त सेवा प्रदान भैिहेको । साथै 
आवश्यकतानसुाि सम्बजन्ित धनदेशनालय, कायावलय, प्रधतष्ठान, ववभाग, आयोिना, नागरिक उड्डयन कायावलयहरुबार्ट 

सूचना मागकतावको माग बमोजिम सूचना उपलधि गने व्यवस्था गरिएको छ । 

 

6. सेवा प्रदान गनव लाग्न ेदस्तिु ि अवधि 

(क) सूचना ददँदा धलनपुने शलु्क/दस्तिु  

 सूचना मागको धनवेदन ददँदा वर्टकर्ट र्टाँस्न ुनपने ि कुनै शलु्क वा दस्तिु लाग्दैन। 

 सामान्य आकािको (आठ दशमल तीन इन्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात इन्च लम्बाईसम्म 
साइि भएको) कागिमा तयाि गरिएको वा िहेको दश पषृ्ठ सम्मको सूचना धनिःशलु्क उपलधि 
गिाइनेछ। 

 दश पषृ्ठभन्दा िेिै सूचना ददँदा धनम्न अनसुाि शलु्क धलइनछे :- 

 सामान्य आकािको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाई ि एघाि दशमलब सात इन्च 
लम्बाईसम्म आकाि भएको) कागिमा तयाि गरिएको वा िहेको दश पषृ्ठभन्दा बढी सूचनाको 
लाधग प्रधत पषृ्ठ पाँच रूपैंया ँलाग्नेछ। 

 माधथ उल्लेि भएभन्दा ठूलो आकािको कागिमा तयाि गरिएको वा िहेको सूचनाको 
लाधग प्रधत पषृ्ठ दश रूपैयाँ दस्तिु लाग्नेछ। शरुुका दश पेि धनिःशलु्क ददनपुने बाध्यता 
यसमा िहने छैन। 

 धडस्केर्ट, सीडी, पेनड्राइभ ि अन्य यस्तै प्रकािका धडजिर्टल माध्यम ि प्रववधिद्वािा प्रदान गरिने 
सूचनाको लाधग प्रधत धडस्केर्ट, सीडी, पेनड्राइभ वापत पचास रूपैयाँ दस्तिु लाग्नछे। 

 कुनै सूचना तयाि गदाव माधथ लेजिएभन्दा बढी िचव लाग्ने भएमा वास्तववक लागतको 
आिािमा दस्तिु धलइनेछ। 

 सावविधनक धनकायमा िहेका कुनै धलित, सामग्री वा सो धनकायको काम कािवाही अध्ययन 
वा अवलोकन वा सावविधनक महत्वको धनमावण कायव भइिहेको स्थलको भ्रमण वा अवलोकन 
आिा घण्र्टाभन्दा बढी समय गने भएमा प्रधतघण्र्टा प्रधतव्यजि पचास रुपैयाँ दस्तिु लाग्नेछ । 
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ति सावविधनक पसु्तकालय ि सावविधनक रुपमा धन:शलु्क उपलधि गिाइएको स्थानको 
अवलोकन वापत दस्तिु लाग्ने छैन।  

 प्रचधलत कानूनमा सूचना माग गदाव लाग्ने दस्तिुको सम्बन्िमा छुटै्ट व्यवस्था भएकोमा भन े
सोही बमोजिम दस्तिु लाग्नेछ। 

 मूल्य िािी धबक्री ववतिण गने मदुरत वा कुनै पधन माध्यमको सूचना सामग्रीको दस्तिु त्यसमा 
अंवकत वा धनिावरित मूल्य बमोजिम नै हनुेछ। 

  प्राधिकिणको उदे्दश्य ि कामको प्रबिवन लाधग ववतिण गरिने सूचना-सामग्रीको शलु्क लाग्न े
छैन। 

(ि) सूचना उपलधि गिाए वापत शलु्क धलने तरिका 
 नगद धलएि िािस्व िातामा िम्मा गनव सवकनेछ । 

 कुनै बैंकमा िम्मा गनव लगाई सोको भौचि पेश गनव लगाउन सवकनेछ । 

 सो िकम बिाबिको हलुाक वर्टकर्ट धनवदेनमा र्टाँस्न लगाउन पधन सवकनेछ । 

(ग) सेवा प्राप्त गनव लाग्ने अवधि 

 सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवधिधभत्र, धनवेदन प्राप्त भएपधछ 
सूचना अधिकािीले तत्काल उपलधि गिाउन सवकन ेप्रकृधतको सूचना भए तत्काल ि तत्काल 
उपलधि गिाउन नसवकन े प्रकृधतको सूचना भए धनवेदन प्राप्त भएको धमधतले पन्र ददनधभत्र 
धनवेदकलाई उपलधि गिाइनेछ। कुनै व्यजिको िीउँ ज्यानको सिुिासँग सम्बजन्ित सूचना 
माग गिेको पाइएमा २४ घण्र्टाधभत्र उपलधि गिाइने छ । 

 अन्य ववशेष ऐन धनयमले अवधि तोकेकोमा सोही बमोजिम हनुेछ । 

7. धनणवय गने प्रवक्रया ि अधिकािी 
(क) धनणवय प्रवक्रया सम्बन्िमा 

 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणले उपलधि गिाउन ेसेवा सम्बन्िमा 
 सिकािी धनणवय प्रवक्रया सिलीकिण धनदेजशका, २०६५ बमोजिम। 

 प्राधिकिणको ऐन, धनयमावली, धनदेजशका, कायवववधि अनसुाि । 

 सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिने सूचना सम्बन्िमा 
 सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम। 

(ि)  धनणवय गने अधिकािी सम्बन्िमा 
 प्राधिकिणले सम्पादन गने नीधतगत एवं अन्य कायवहरु, 

 प्राधिकिण सञ्चालक सधमधतबार्ट भएको धनणवयहरु,  

 महाधनदेशकस्तिबार्ट हनुे कायवहरु, 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त अधिकाि बमोजिम,  

 सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सूचना सम्बन्िमा । 
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8.  धनणवय उपि उििुी सनु्न ेअधिकािी 
क)  प्राधिकिणले उपलधि गिाउने सेवा सम्बन्िमा 
      - प्रचधलत ऐन कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम 

ि)  सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ बमोजिम पिेको उििुी सम्बन्िमा  
     - िाविय सूचना आयोग 

9.  सम्पादन गिेको कामको ववविण 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण 

को  

आधथवक वषव २०७६/०७७ स्रोत तथा उपयोगको सािांश ताधलका 
स्रोततफव  (रु.) उपयोगतफव  (रु.) 
आम्दानी  ८ अबव ३३ किोड १३ लाि  पूिँीगत िचव  ३४ अबव ४ किोड ३७ लाि  

ववमानस्थल ववकास शलु्क २ अबव २१ किोड २८ लाि  कायवसञ्चालन िचव   ४ अबव १८ किोड ८४ लाि  

ऋण/शेयि/अनदुान  १७ अबव २९ किोड ८९लाि    

              िम्मा  27 अबव 84 किोड 30 लाि       िम्मा   ३8 अबव 23 किोड २१लाि  

नेपाल सिकािबार्ट प्राप्त हनुपुने   68 किोड 40 लाि  सावँा/व्याि भिुानी   99 किोड 50 लाि  

  लाभांश  35 किोड 76 लाि  

मूल्य अधभबवृद्ध कि  २ अबव 67 किोड 4८ लाि  

िम्मा आम्दानी २8 अबव 52 किोड 70 लाि  कमवचािी बोनस 1 अबव २6 किोड 31 लाि  

 वाययुान सञ्चालन कोषको 
ननअ्पिेवर्टभ िाता 

63 किोड 65 लाि  

प्रतीपत्र/मोववलाइिेशन पेस्की 3 अबव २9 किोड 99 लाि  जस्थि सम्पजत्त प्रधतस्थापन कोष 1अबव 65 किोड 66 लाि  

२०७६ श्रावणको शरुु मौज्दात  15 अबव 14 किोड 93 लाि  आयकि व्यवस्था 1 अबव 14 किोड 94 लाि  

िम्मा 46 अबव 97 किोड 62 लाि  िम्मा 46 अबव 96 किोड 51लाि  

िूद वचत न्यून  १ किोड 11 लाि    

 

१०. प्रमिु ि  सूचना अधिकािीको नाम, पद तथा सम्पकव  रे्टधलफोन नम्बि  
 

महाधनदेशक िािन पोििेल ४२६२३८७ 

सूचना अधिकािी/उपधनदेशक धत्रलोचन पौड्याल ९८५१२५५३१३ 
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1१.  ऐन, धनयम, ववधनयम वा धनदेजशकाको सूची 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणसँग, सम्बजन्ित ऐन, धनयमावली, कायवववधि, धनदेजशका म्यानअुल आदद 
आवश्यकतानसुाि नेपाली ि अंग्रिेी भाषामा प्राधिकिणको Websitewww.caanepal.gov.np मा िाजिएको छ । 

 

१२.  आम्दानी  िचव  तथा आधथवक कािोवाि  सम्बन्िी  अद्यावधिक ववविण 

आम्दानीतफव  (रु.) 
      

शीषवक Budgeted 
Upto Poush  

Actual 
Projected  

Annual 76.77 

एधडएफ 2,21,28,00,000.00 84,35,28,139.16 76% 76% 1,68,70,56,278.32 76% 

एधडएफ बाहेक अन्य 
आय 8,33,13,00,000.00 3,37,76,88,702.02 81% 81% 6,75,53,77,404.04 81% 

िम्मा आय 8,33,13,00,000.00 4,22,12,16,841.18 101% 101% 8,44,24,33,682.36 101% 

       िचवतफव  (रु.) 
      

Heading Budget 
Actual Expenses  
Upto Poush Progress  

Proportional 
% 

Projected  
Annual 76.77 

कायवसञ्चालन िचव 4,18,84,00,000.00 1,53,11,34,199.69 37% 73% 3,57,26,46,465.93 85% 

पूिँीगत िचव 34,04,37,00,000.00 9,15,51,01,952.41 27% 54% 22,88,77,54,881.02 67% 

मूल्य अधभबवृद्ध कि 
ि अन्य िचव 8,73,30,00,000.00 2,28,45,88,588.63 26% 52% 5,33,07,06,706.81 61% 

िम्मा व्यय 46,96,51,00,000.00 12,97,08,24,740.73 28% 55% 31,79,11,08,053.76 68% 

              

 

कोड शीषवक बिेर्ट (रु.) िचव (रु.) 

3.1.01  तलब 600000000 258970097.3 

3.1.02.1  संचय कोष थप 60000000 21666908.3 

3.1.02.2  कल्याणकािी कोष थप 40000000 36840680.45 

3.1.03  भत्ता 397886000 160657859.3 

3.1.04  अधतरिि  पारिश्रधमक िचव 160360000 38985968.13 

3.1.05  पोशाक 22760000 12362000 

3.1.06  औषधि उपचाि िचव 77000000 74091336.9 

3.1.07  संजचत धबदा 30000000 0 

3.1.09  रे्टधलफोन िचव 700000 259107.68 

3.1.10  िािा िचव 26715000 4421194 

3.1.11.1  पेन्सन 130000000 1491791.99 

3.1.11.2  उपदान 130000000 72143239.15 

3.1.11.3  ववदा 30000000 14990530.49 

3.1.11.4  औषधि उपचाि 40000000 18385836.09 

http://www.caanepal.gov.np/
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3.1.11.5  िीवन  सिुिण िचव 40000000 19225609.77 

3.1.11.6  अन्य सवुविा 2000000 0 

3.1.12  आन्तरिक पयवर्टन िचव 28640000 5056950 

3.1 मसलन्द तथा छपाई 26062000 6471780.68 

3.11 अन्य  कायावलय सामान 26365000 8004375.15 

3.12 पसु्तक तथा  पत्रपधत्रका 3935000 782367 

3.13.01  इन्िन सवािी सािन 23463000 8035142.55 

3.13.02  इन्िन अन्य  प्रयोिन 35770000 6495113.67 

3.14 अधतधथ सत्काि 11510000 3440495.38 

3.16 दैधनक तथा भ्रमण िचव 52405000 13498658 

3.17.01  भवन ममवत ( ववमानस्थल ) 197989557 11591368.17 

3.17.02  िन वे, याक्सी वे, एप्रोन तथा सडक 179190000 31964695.84 

3.17.03  सिसफाई 126690000 45188737.52 

3.17.04  अन्य 17050000 3096445.9 

3.18 उत्सव तथा  समािोह िचव 28415000 9834325.35 

3.19 बैंक कधमशन  िचव 2485000 1004584.25 

3.2.01  धबिलुी तथा  पानी 203010000 81988329.39 

3.2.02  रे्टधलफोन, रे्टलेक्स, फ्याक्स तथा हलुाक 15716000 1734823.85 

3.2.03  ववज्ञापन 28210000 9547964.79 

3.2.04  सिसफाई  सामान 9650000 2362790.1 

3.2.05  सिसफाई  ज्याला 8285000 1754035.4 

3.2.06  सिुिा िचव 33145000 4350000.1 

3.2.07  बीमा िचव 27750000 6501477.08 

3.2.08  अन्य सेवा  िचव 504759854 82037774.33 

3.2.09  सेवा प्रदायक िचव 199122710 59237535.48 

3.2 भैपरि िचव 21000000 2000000 

3.21 सञ्चालक  सधमधत बैठक िचव 2000000 308268 

3.22 अन्य सधमधत  बैठक िचव 18170000 2931253.5 

3.3.01  स्वदेशी  तालीम 49660000 3667644.41 

3.3.02  ववदेशी  तालीम 85528000 11128401.3 

3.3.03  ववदेशी  सेधमनाि तथा गोष्ठी 25500000 12244065.42 

3.4 स्वदेशी  सेधमनाि तथा गोष्ठी 30700000 3260854.62 

3.5 अन्ययन तथा  अनसुन्िान 3075000 0 

3.6 पिीिा सञ्चालन 31650000 5673993 

3.7 पिामशव  तथा सल्लाह 1473122124 221329885.8 

3.8.01  घि िग्गा वहाल 10360000 90000 
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3.9.01  भवन तथा  सडक (ममवत) 62065000 20888942.51 

3.9.02  उड्डयन  उपकिण (ममवत ) 73174800 5031875 

3.9.03  सपोर्टव प्र णाली उपकिण (ममवत) 288567208 26004220.24 

3.9.04  सवािी सािन (ममवत ) 14405000 2991314.58 

3.9.05  अन्य ममवत 12435000 2200399.4 

4 फोम कम्पाउण्ड तथा ड्राइकेधमकल्स 5750000 0 

 

 िम्मा  कायवसञ्चालन िचव 5784201253 1531134200 

    
1.1.02 अधिग्रहण -Land 5694799621 1315880538 

1.2.01 िन वे, याक्सी वे तथा एप्रोन धनमावण 18521858945 6768243734 

1.2.02 भवन 2749951458 327196072.7 

1.2.03 िनवे ववद्यतुीकिण 214880783 0 

1.2.04 ववमानघार्ट  धनयन्त्रण उपकिण 278438070 10945280 

1.2.05 िेत्र धनयन्त्रण उपकिण 76500000 0 

1.2.06 एप्रोच  धनयन्त्रण उपकिण 4560000 4549600 

1.2.09 आन्तरिक  एयिग्राउण्ड उपकिण 79293200 12899990 

1.2.10 पथप्रदशवन नेधभगेशन उपकिण 1302685841 0 

1.2.11 र्टधमवनल  सूचना उपकिण 34107840 0 

1.3.01 िोि तथा  उद्दाि उपकिण 9000000 0 

1.3.02 सूििा उपकिण 327220350 18955450 

1.3.03 अजग्न  धनवािण तथा िीवनोद्धाि उपकिण 889499452 101499618.9 

1.3.04 मौसमी  सूचना उपकिण 59012413 16188140.03 

1.3.05 याजन्त्रक  उपकिण 1437267615 100453412.8 

1.3.06 सडक 100740000 396648.25 

1.3.07 धलप्र्ट तथा  एधलभेर्टि 25710000 0 

1.3.09 प्लान्र्ट  तथा मेजशनिी 79749840 18887081.65 

1.4.01 सवािी सािन 38600000 9200 

1.4.02 कायावलय सामान 16976000 2894224.35 

1.4.03 स्र्टील फधनवचि 51258300 15183083.54 

1.4.04 काठ फधनवचि 13840000 2477660 

1.4.05 पानी तथा  धबिलुी व्यवस्था 123571500 1223898.86 

1.4.06 पसु्तक  म्यानअुल तथा नक्सा 1915000 0 

1.4.07 ववववि  जस्थि सम्पधत 18872500 1261084 

1.4.08 सफ्र्ट वेयि ििीद 213500000 0 

2 - अप अपलेिन गनुवपने पूिँीगत िचव 84047788 0 

 

िम्मा पूिँीगत िचव 32447856516 9155101952 
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१३. तोवकए बमोजिमका अन्य ववविण  

सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ को दफा ३ ि दफा ७ (१) बमोजिम माग गिेको सूचना ि उपलधि 
गिाइएको सूचना संख्या : 

 

 माग गरिएको सूचना संख्या   : १३ 

 उपलधि गिाइएको सूचना संख्या  : १३ 

  

    गनुासो व्यवस्थापन 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण मातहतका धनकायहरुका सम्बन्िमा सिोकािवालाहरुका गनुासो व्यवस्थापन 
प्राधिकिण प्रशासन ववभागले गदै आएको छ। यस अवधिमा प्राधिकिणले प्राप्त गनुासोहरु गनुासोसँग 
सम्बजन्ित धनदेशनालय, कायावलय, प्रधतष्ठान, ववभाग, आयोिना ि नागरिक उड्डयन कायावलयमा सनुवुाईका लाधग 
सम्बन्िमा पठाइएको ि गरिएको कािवाहीको िानकािी प्राधिकिणमा उपलधि गिाउने संयन्त्रको ववकास 
गरिएको छ। यस अवधिमा प्राधिकिणका धनकायहरुको कायवसँग सम्बजन्ित गनुासोहरुको सनुवुाईको अवस्था 
यसप्रकाि िहेको छिः  

 

 

गनुासोको माध्यम प्राप्त 
संख्या 

फर्छ्यौर्ट संख्या फर्छ्यौर्ट (%) 

हेलो सिकािबार्ट प्राप्त गनुासो ११ ३ (बाँकी फर्छ्यौर्टको 
प्रवक्रयामा िहेको ।) 

 

 

     नपेाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणका प्रकाशनहरु 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणले आफूसँग सम्बजन्ित कामहरूको प्रगधत ववविण तथा प्रधतवेदनहरू, 
बिेर्ट, प्राधिकिणका दस्तावेिहरु वेभसाइर्टमा िाख्नकुा साथै छपाई गिेि प्रकाशन गिी सववसािािणको सहि 
पहुँच स्थावपत गरिएको छ। प्राधिकिणका प्रकाशनहरू प्राधिकिणको Website  www.caanepal.gov.np मा 
िाजिएको छ । 

 

१४. अजघल्लो आधथवक वषवमा सावविधनक धनकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालन गिेको भए सोको ववविण  

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको स्वीकृत नीधत, बिेर्ट तथा कायवक्रम अनसुाि कधतपय 

कायवक्रम/आयोिना ववगत आधथवक वषवदेजि नै सञ्चालन भएको ि सोसो धनिन्तिता कायम भैिहेको छ । 
 

१५. सावविधनक धनकायको वेबसाइर्टमा भए सोको ववविण प्राधिकिणको वेभसाइर्ट 

नाम उपयोग 
www.caanepal.gov.np नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणका प्रकाशन तथा अन्य सूचनामलुक 

िानकािी 

http://www.caanepal.gov.np/
http://www.caanepal.gov.np/
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१६.  सावविधनक धनकायले प्राप्त गिेको वैदेजशक सहायता ऋण अनदुान एवं प्राववधिक सहयोग ि 
सम्झौता सम्बन्िी ववविण  

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणले प्राप्त गिेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं 
प्राववधिक सहयोग ि सम्झौता नेपाल सिकािको धनदेशन ि प्राधिकिणको नीधत अनसुाि हनु े
गिेको । 

 
१७.  सावविधनक धनकायले सञ्चालन गिेको कायवक्रम ि सोको प्रगधत प्रधतवेदन 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको चाल ुआधथवक वषव २०७६/०७७ को स्वीकृत नीधत, बिेर्ट 
तथा कायवक्रम अनसुाि कायवक्रम सञ्चालन भएको ि प्रगधत प्रधतवेदन माधसक ि चौमाधसक रुपमा 
धनयधमत भएको । आवश्यकतानसुाि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको प्रगधतका सम्बन्िमा 
समय-समयमा पत्रकाि सम्मेलन सञ्चालन गिी सूचना प्रवाह गिेको । 

 

१८.  सावविधनक धनकायले  वगीकिण तथा संििण गिेको सूचनाको नामावली ि त्यस्तो सूचना     

      संििण गनव तोवकएको समयावाधि 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणबार्ट हालसम्म सूचना वगीकिण नभएको ि सूचना संििण 
भैिहेको छ ।  

 

१९.  सावविधनक धनकायमा पिेको सूचना माग सम्बन्िी धनवेदन ि सो उपि   सूचना ददएको ववविण  

सूचना मागकतावको माग अनसुाि सूचना धलजित ि मौजिक रुपमा उपलधि गिाइएको छ । 

 

२०. सावविधनक धनकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सोको ववविण 

 

    आवश्यकतानसुाि ववधभन्न िावियस्तिको पधत्रका प्रकाजशत गने गरिएको । नेपाल नागरिक उड्डयन 
प्राधिकिणको वावषवकोत्सवको उपलक्ष्यमा िावियस्तिको पधत्रका ि Souvenir मा ववधभन्न लेि  
िचनाहरु प्रकाजशत गरिएको । 

     नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणबार्ट सम्पाददत ववधभन्न गधतववधि/वक्रयाकलापको बािेमा 
िानकािी गिाउने उदे्दश्यले प्रत्येक ३/३ मवहनामा  CAAN NEWS प्रकाजशत गने गरिएको छ ।            
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