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नेपाल नाग�रक उड्डयन प्रािधकरण   

िवमान�थल सेवा शु� िनयमावली, २०७८ 
 

नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण ऐन, २०५३ को दफा ३४ ले �दएको 
अ�धकार �योग गर� नेपाल सरकारको स्वीकृ�त �लई नेपाल नाग�रक उ�यन 
�ा�धकरणले देहायका �नयमहरू बनाएको छ । 

 

प�रच्छेद – १ 

�ारिम्भक 
 

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यी �नयमहरूको नाम “�वमानस्थल सेवा 
शलु्क �नयमावल�, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो �नयमावल� नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको 
�म�तले प�ताल�स �दन प�छ लागू हनुेछ ।  

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�मा,– 
 (क) “आय”भ�ाले �ा�धकरणले ऐन वा यस �नयमावल� बमोिजम 

असलु गन� शलु्क, भाडा, दस्तरु, रोयल्ट� आय अंश वा अन्य 
�नि�त आय सम्झन ुपछर् । 

(ख)  “ऐन” भ�ाले नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण ऐन, 

२०५३ सम्झन ुपछर् ।  

(ग)  “कायार्लय”भ�ाले �ा�धकरणको �धान कायार्लय वा सो 
अन्तगर्तका कायार्लय तथा आयोजना सम्झन ुपछर् । 

 (घ) “कायार्लय �मखु”भ�ाले कायार्लयको �मखु भई कामकाज 
गनर्को ला�ग तो�कएको कमर्चार� सम्झन ुपछर्। 

 (ङ)  “जमानत”भ�ाले कुनै आय ठे�ा बन्दोबस्त गदार् कूल ठे�ा 
अंकको �नि�त ��तशत नगद धरौट� वा वािणज्य ब�कबाट 
जार� भएको जमानत सम्झन ुपछर् । 
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 (च)  “ठे�ा”भ�ाले यस �नयमावल� बमोिजम �ा�धकरणलाई 
भाडा, शलु्क, दस्तरु, रोयल्ट�, आय अंश वा अन्य �नि�त रकम 
बझुाउने गर� व्यापार व्यवसाय वा सेवा स�ुवधा स�ालन गनर् 
�ा�धकरण वा �वमानस्थल कायार्लयसँग ग�रएको �लखत 
सम्झन ुपछर् । 

 (छ) “�ा�धकरण”भ�ाले नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण 
सम्झन ुपछर् ।  

 (ज)  “बढाबढ वा घटाघट”भ�ाले यस �नयमावल� बमोिजम ठे�ा 
बन्दोबस्त गनर्का ला�ग ठे�ा �लन चाहने व्यि�हरूबाट डाँक 
बोलाई ग�रएको बढाबढ वा घटाघट सम्झन ुपछर् । 

 (झ)  “बोलप� सम्बन्धी कागजात”भ�ाले बोलप�दाताले मूल्य 
वा �स्ताव वा दररेट भर� वा तयार गर� पेश गनर्का ला�ग 
बोलप� आव्हान गन� सम्बिन्धत �नकायले तयार गरेको 
�लखत सम्झन ुपछर् र सो शब्दले बोलप�दातालाई �दइएको 
�नद�शन, स्पेिश�फकेसन, नक्सा, �डजाईन, कायर्के्ष�गत शतर्हरू 
(टम्सर् अफ रेफरेन्स), कायर्ता�लका, मूल्या�नका आधार, 
प�रमाण सूची, सम्झौताका शतर्हरू र यस्तै अन्य कागजात 
समेत सम्झन ुपछर्। 

 (ञ)  “मन्�ालय”भ�ाले संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन 
मन्�ालय सम्झन ुपछर् ।  

 (ट) “�वशषे प�रिस्थ�त”भ�ाले भकूम्प, बाढ�, प�हरो, आगलागी 
जस्ता �ाकृ�तक वा दैवी �कोप तथा महामार�बाट �सिजर्त 
प�रिस्थ�त सम्झन ुपछर् । 

 -ठ_ “शलु्क”भ�ाले ऐन तथा यस �नयमावल�बमोिजम 
कायार्लयले उपलब्ध गराउन ेसेवा स�ुवधा वापत असूल उपर 
गन� शलु्क सम्झन ुपछर् र सो शब्दले भाडा, दस्तरु तथा आय 
अंशलाई समेत जनाउँछ । 
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 (ड) “सम्झौता”भ�ाले बोलप�का कागजात वा �स्ताव सम्बन्धी 
कागजातमा तो�कएका शतर्हरूमा दईुपक्ष सहमत भई संय�ु 
रुपमा हस्ताक्षर भएको �लखत सम्झन ुपछर् । 

 (ढ)  “सेवा”भ�ाले ऐन तथा यस �नयमावल�बमोिजम कायार्लय 
वा अन्य सेवा �दायकले उपलब्ध गराउने �व�भ� �कारको 
सेवा स�ुवधा सम्झन ुपछर् । 

 (ण)  “सावर्ज�नक �नकाय”भ�ाले पूणर् सरकार� वा नेपाल सरकारको 
पचास ��तशत भन्दा बढ� शेयर स्वा�मत्व रहेको �नकाय 
सम्झन ुपछर् । 

   
 

प�रच्छेद – २ 

सेवा शलु्क सम्बन्धी 
 

३. अवतरण (ल्यािण्ड�) सेवा शलु्क: (१) �ा�धकरणले �वमानस्थलमा 
वाययुान अवतरण (ल्यािण्ड�) सेवा उपलब्ध गराए वापत अनसूुची-१ 
मा उल्लेख भएबमोिजमको अवतरण सेवा शलु्क लगाउनछे।  

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
देहायका वाययुानको अवतरणमा �ा�धकरणले देहायबमोिजमको शलु्क 

लगाउनछे:÷ 

(क) चाटर्र वाययुानको ला�ग अनसूुची-१ बमोिजमको 
शलु्कको दरमा थप पच्चीस ��तशत, 

(ख)  पर�क्षण वा �िशक्षण वाययुानको ला�ग  
अनसूुची-१ बमोिजमको सेवा शलु्कको दरमा 
पचास ��तशत शलु्क छुट । 

(३) �ा�धकरणले कुनै �वमानस्थलमा उच्च उडान चाप समय 
(�पक आवर) वा न्यून उडान चाप समय (�लन आवर) �नधार्रण 
गरेको समयमा उडान गन� सबै वाययुानका ला�ग अनसूुची÷१ बमोिजम 
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लाग्ने सेवा शलु्कको दरमा उच्च उडान चाप समयको ला�ग पच्चीस 
��तशतसम्म वृ�� गनर् वा न्यून उडान चाप समयको ला�ग पच्चीस 
��तशतसम्म दस्तरु छुट �दन सक्नेछ। 

(४) अन्तरार्��य उडानको कुनै वाययुान गन्तव्य स्थानमा 
जान नसक� �फतार् भई नेपालको कुनै �वमानस्थलमा अवतरण गरेमा 
�ा�धकरणले त्यस्तो वाययुानको ला�ग अनसूुची–१ मा उल्लेख भए 
अनसुारको सेवा शलु्क लगाउनेछ । 

(५) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
देहायका वाययुान �वमानस्थलमा अवतरण गदार् �ा�धकरणलाई सेवा 
शलु्क बझुाउन ुपन� छैनः÷ 

(क) �ा�धकरणको आफ्नै फ्लाईट �ा�ल�ेशन वा 
पर�क्षण उडानमा संलग्न गराइएको, 

(ख) संय�ु रा� संघमा दतार् रहेको,  
(ग) कुटनै�तक उडानको वाययुान भनी 

मन्�ालयबाट लेखी आएको । 

४. गहृ आ�य (हाउिज�) सेवा शलु्क:  (१) �ा�धकरणले �नमार्ण गरेको 
ह�गरमा वाययुानलाई गहृ आ�य सेवा उपलब्ध गराए वापत सम्बिन्धत 
वायसेुवा स�ालन संस्थाले �त्येक चौबीस घण्टा वा सोभन्दा कम 
समयको ला�ग एकपटक कायम गर� अनसूुची–२ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको गहृ आ�य सेवा शलु्क �ा�धकरणलाई बझुाउन ु 
पन�छ ।  

  (२) कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाले �ा�धकरणबाट जग्गा 
भाडामा �लई आफैले �नमार्ण गरेको �ांगरमा वाययुान �वसान गरेको 
अवस्थामा उप�नयम (१) बमोिजमको अनसूुची–२ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको शलु्क बझुाउन ुपन�छ । 
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५. भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा (�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) शलु्क:  (१) �ा�धकरणले 
�वमानस्थलमा अन्तरार्��य उडानहरूका ला�ग भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा 
उपलब्ध गराए वापत भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा शलु्क   लगाउनेछ।  

  (२) �ा�धकरणले उप�नयम (१) बमोिजमको सेवा शलु्क 
लगाउने �योजनको ला�ग भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा स�ालन गन� 
�वमानस्थलमा रा��य तथा अन्तरार्��य संस्थाबीच ��तस्पधार् गराई 
छनौट भएको संस्थालाई त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन अनमु�त  
�दनेछ । 

(३) उप�नयम (२) बमोिजमको भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा 
स�ालनको ला�ग संस्था छनौट गन� आधार तथा त्यस्तो संस्थालाई 
अनमु�त �दने ���या स�म�तबाट �नधार्रण भएबमोिजम हनुेछ। 

(४) उप�नयम (२) बमोिजम ��तस्पधार्बाट समयमै संस्था 
छनौट गनर् नसक� सेवा �वाहमा अवरोध हनु े अवस्था देिखएमा 
स�म�तको स्वीकृ�तमा नेपाल सरकारको पचास ��तशतभन्दा बढ� 
स्वा�मत्व भएको संस्थालाई वातार्�ारा तो�कएको अव�धसम्मको ला�ग 
भ�ूमस्थ सेवा स�ालनको अनमु�त �दन स�कनेछ। 

  (५) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
यस �नयमावल� �ारम्भ हुँदाका बखत कुनै �वमानस्थलमा नेपाल 
सरकारको स्वा�मत्व भएको संस्थाले भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा �दान 
ग�ररहेको भएमा �ा�धकरणले तोकेको शतर्मा त्यस्तो संस्थाको 
सेवालाई �नरन्तरता �दन सक्नेछ । 

  (६) भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा स�ालनका ला�ग �दइन ेआवेदन 
शलु्क, अनमु�त शलु्क, नवीकरण शलु्क तथा धरौट� सम्बन्धी व्यवस्था 
अनसूुची–३ मा उल्लेख भएबमोिजम हनुेछ। 

  (७) �वमानस्थलमा भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा उपलब्ध गराउनको 
ला�ग अनमु�त �ा� संस्थाले स�लन गन� भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा शलु्क 
�ा�धकरणले �नधार्रण गरेबमोिजम हनुेछ। 
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(८) उप�नयम(७) बमोिजम स�लन ग�रएको भ�ूमस्थ �बन्ध 
सेवा शलु्कको �ववरण अनमु�त �ा� संस्थाले �त्येक म�हना समा� 
भएको सात �दन�भ� �ा�धकरणमा बझुाउन ुपन�छ ।  

६. �वसान (पा�कर् �) सेवा शलु्क:  (१) �ा�धकरणले �वमानस्थलमा 
वाययुान �वसान सेवा उपलब्ध गराए वापत अनसूुची -४ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको �वसान सेवा शलु्क लगाउनछे । 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकै कुरा लेिखएको भए ताप�न 
देहायको अवस्थामा वाययुानलाई �वसान सेवा शलु्क लगाइने छैन : 

(क)  कुनै वाययुानको जाँच वा �नर�क्षणको 
�सल�सलामा वा अन्य कुनै कारणले 
महा�नद�शकको आदेशले �नगरानीमा राखेकोमा 
सो अव�धसम्म, 

(ख) �वमानस्थलमा दईु घण्टासम्म �वसान गरेको 
अव�धसम्म, 

(ग) �नयम १८ बमोिजम वाययुान आ�यगहृ 
बहाल शलु्क �तरेको अव�धसम्म, 

(घ) �ा�धकरणको आफ्नै फ्लाइट �ा�ल�ेसन वा 
पर�क्षण उडानमा संलग्न भएकोमा, 

(ङ)  संय�ु रा� संघमा दतार् रहेकोमा, 
(च)  कुटनै�तक उडानको वाययुान भनी 

मन्�ालयबाट लेखी आएमा । 

  (३) उडान योग्य नरहेका वा कुनै घटना दघुर्टनाका कारण 
�ा�धकरणबाट उडान योग्यताको �माणप� र� ग�रएका वाययुानको 
हकमा उप�नयम (१) बमोिजमको शलु्कको पच्चीस ��तशत मा� 
�वसान सेवा शलु्क लाग्नेछ । 

  (४) यस �नयमको �योजनको ला�ग �त्येक छ घण्टाको 
समयलाई एक �वसान समय मा�ननछे र त्यस्तो समय गणना गदार् 
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�वमानस्थलमा दईु घण्टाभन्दा बढ� समय �वसान गरेकोमा सरुु �वसान 
गरेको समयदेिख नै गणना ग�रनेछ । 

  (५) उप�नयम (३) बमोिजमको वाययुान �वमानस्थल 
�मखुले �नधार्रण गरेको स्थानमा �वसान गनुर् पन�छ र त्यस्तो वाययुान 
�नधार्�रत स्थान बाहेकको अन्य स्थानमा �वसान गरेमा �नधार्�रत 
स्थानमा सादार् लागेको खचर् सम्बिन्धत वाययुान स�ालकबाट असूल 
उपर ग�रनेछ। 

  (६) स�ालन आधार (अपरे�टंग बेस) तो�कएको 
�वमानस्थलमा रा�ी �वसान नगर� अन्य �वमानस्थलमा रा�ी �वसान 
गन� वाययुानलाई अनसूुची–४ मा उल्लेख भएबमोिजमको शलु्कको 
दोब्बर शलु्क लगाइनेछ ।  

७. सवार� साधन �वसान सेवा शलु्कः �वमानस्थल �मखुले �नधार्रण गरेको 
सवार� साधन �वसान के्ष�मा सवार� साधन �वसान गरेवापत 
�ा�धकरणले �नधार्रण गरेबमोिजमको सवार� साधन �वसान सेवा शलु्क 
लाग्नेछ ।  

८. स�ार तथा उ�यन सहाय सेवा शलु्क:  (१) �ा�धकरणले नेपाल 
राज्यको कुनै �वमानस्थलमा अवतरण गन� वाययुानलाई स�ार तथा 
उ�यन सहाय सेवा उपलब्ध गराए वापत �त्येक अवतरणको ला�ग 
अनसूुची–५ मा उल्लेख भएबमोिजमको स�ार तथा उ�यन सहाय 
सेवा शलु्क लगाउनछे। 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
चाटर्र ग�रएको वाययुानको हकमा अनसूुची–५ को शलु्कमा पच्चीस 
��तशत थप शलु्क लगाइनछे । 

  (३) �ा�धकरणले नेपालको वायकेु्ष�मा उडान गन� 
वाययुानलाई स�ार तथा उ�यन सहाय (ओभर फ्लाई) सेवा उपलब्ध 
गराए वापत �त्येक उडानका ला�ग अनसूुची–६ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको स�ार तथा उ�यन सहाय सेवा शलु्क लगाउनेछ । 
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  (४) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
देहायको वाययुानलाई स�ार तथा उ�यन सहाय सेवा शलु्क लाग्न े
छैनः÷ 

(क)  �ा�धकरणबाट फ्लाइट �ा�ल�ेसन वा 
पर�क्षण उडानमा संलग्न रहेको, 

(ख)  संय�ु रा� संघमा दतार् रहेको, 
(ग)  कुटनै�तक उडानको वाययुान भनी 

मन्�ालयबाट लेखी आएको । 

९. मालसामान (काग�) ढुवानी शलु्क:  �ा�धकरणले आन्त�रक तथा 
अन्तरार्��य उडानमा मालसामान ढुवानी सेवा उपलब्ध गराउने 
वायसेुवा स�ालन संस्थासँग त्यस्तो ढुवानी सेवा उपलब्ध गराए वापत 
अनसूुची–७ मा उल्लेख भएबमोिजमको मालसामान ढुवानी सेवा शलु्क 
लगाउनछे । 

१०. या� ु सेवा स�ुवधा शलु्कः (१) �ा�धकरणले दईु वषर् उमेर नाघेका 
�त्येक हवाई या�लुाई अनसूुची–८ मा उल्लेख भएबमोिजमको या� ु
सेवा स�ुवधा शलु्क लगाउनछे र �ा�धकरणले त्यस्तो शलु्क उडान 
हनुे �वमानस्थलका ला�ग तोकेबमोिजम हनुछे। 

  (२) अन्तरार्��य तथा आन्त�रक उडानका या�लेु या� ुसेवा 
स�ुवधा शलु्क हवाई �टकट ख�रद गदार्कै वखत वायसेुवा स�ालन 
संस्थालाई बझुाउन ु पन�छ र त्यस्तो उडान र� भएमा या� ु सेवा 
शलु्कवापतको रकम वायसेुवा स�ालन संस्थाले सम्बिन्धत या�लुाई 
�फतार् गनुर् पन�छ । 

  (३) वायसेुवा स�ालन गन� संस्थाले वाययुान उडान गनुर् 
अगावै या� ु�ववरण तथा उप�नयम (२) बमोिजम या� ुसेवा स�ुवधा 
शलु्कवापत �ा� रकमको �ववरण सम्बिन्धत �वमानस्थल कायार्लय 
वा �ा�धकरणले तो�क�दएको कायार्लयमा बझुाउन ुपन�छ । 
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  (४) �वमानस्थल कायार्लयले उप�नयम (३) बमोिजम �ा� 
�ववरणका आधारमा अिघल्लो म�हनामा अन्तरार्��य उडानका या�बुाट 
�लएको या� ु सेवा स�ुवधा शलु्कबापतको रकम बझुाउनको ला�ग 
��गो�रयन �ालेण्डर अन्तगर्त हरेक म�हनाको पाँच ता�रख�भ� 
सम्बिन्धत वायसेुवा स�ालन संस्थाका नाममा �बल जार� गनुर्  
पन�छ । 

  (५) उप�नयम (४) बमोिजम जार� भएको �वल बमोिजमको 
रकम सम्बिन्धत वायसेुवा स�ालन संस्थाले सोह� म�हनाको पच्चीस 
ता�रख�भ� सम्बिन्धत �वमानस्थल कायार्लय वा �ा�धकरणले 
तो�क�दएको कायार्लयमा बझुाउन ुपन�छ । 

  (६) कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाले उप�नयम (५) 
बमोिजमको अव�ध�भ� त्यस्तो रकम नबझुाएमा �त्येक �दनको ला�ग 
मूल्य अ�भवृ�� कर बाहेकको �बल रकममा शनु्य दशमलब एक 
��तशतको दरले �बलम्ब शलु्क लाग्नछे । 

  (७) उप�नयम (४) बमोिजम जार� भएको �वलको रकम 
सोह� म�हनाको बा� ता�रख�भ� बझुाउने वायसेुवा स�ालन गन� 
संस्थाले मूल्य अ�भवृ�� कर बाहेकको �बल रकममा एक ��तशतका 
दरले छुट पाउनेछ । तर अिघल्लो म�हनाको या� ु सेवा स�ुवधा 
शलु्क नबझुाएका वायसेुवा स�ालन संस्थाले त्यस्तो छुट पाउन े 
छैन । 

  (८) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
चाटर्र उडान स�ालन गन� वायसेुवा स�ालन संस्थाले अन्तरार्��य तथा 
आन्त�रक वाययुान उडान गनुर् अगावै या� ु सेवा स�ुवधा शलु्क 
सम्बिन्धत �वमानस्थल कायार्लय वा �ा�धकरणले तोकेको 
कायार्लयलाई बझुाउन ुपन�छ। 

  (९) �वमानस्थल कायार्लयमा वायसेुवा स�ालन संस्थाले 
त्यस्तो संस्थाको स्वीकृत उडान ता�लका बमोिजम �त्येक उडानको 
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�सट क्षमताको आधारमा एक म�हनाको या� ु सेवा स�ुवधा शलु्क 
अ�ीम धरौट�को रुपमा नगद वा ब�क जमानतको रुपमा जम्मा गनुर् 
पन�छ। 

   (१०) उप�नयम (९) बमोिजम धरौट� रकम ब�क जमानतको 
रुपमा रा�पुदार् त्यस्तो ब�क जमानत कम्तीमा छ म�हनाको मान्य 
अव�धको हनु ुपन�छ । 

  (११) वायसेुवा स�ालन संस्थाले या� ु सेवा स�ुवधा 
शलु्कबापतको रकम नेपाल� रुपैयाँ वा अमे�रक� डलरमा बझुाउन 
सक्नेछन ्।  

  (१२) वायसेुवा स�ालन संस्थाले या�बुाट �ा� गरेको या� ु
सेवा स�ुवधा शलु्कको लेखा अ�ाव�धक गर� रा� ुपन�छ र सोको 
�ववरण �त्येक म�हना भ�ुान भएको तीन�दन �भ� सम्बिन्धत 
�वमानस्थल कायार्लय वा �ा�धकरणले तोकेको कायार्लयमा पेश गनुर् 
पन�छ । 

  (१३) आन्त�रक उडानका या�बुाट स�लन भएको या� ु
सेवा शलु्क सम्बिन्धत वायसेुवा स�ालन संस्थाले पिक्षक रुपमा नेपाल� 
म�हनाको ए�ाइस गते र अक� म�हनाको सात गते�भ� सम्बिन्धत 
�वमानस्थल कायार्लय वा �ा�धकरणले तोकेको अन्य कायार्लयमा 
बझुाउन ुपन�छ ।  

  (१४) या� ुसेवा स�ुवधा शलु्क असलु गन� सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था स�म�तले �नधार्रण गरेबमोिजम हनुेछ । 

११= �वेश शलु्क: �वमानस्थल कायार्लयले �वेश अनमु�त �दएको के्ष�मा 
�वेश गन� व्यि� वा सवार� साधनले अनसूुची–९ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको �वेश शलु्क बझुाउन ुपन�छ । 

१२.  उ�ार तथा अिग्न �नवारण सेवा शलु्क:  �वमानस्थलमा उ�ार तथा 
अिग्न �नवारण सेवा उपलब्ध गराएवापत सम्बिन्धत वायसेुवा स�ालन 
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संस्थाले अनसूुची–१० मा उल्लेख भएबमोिजमको उ�ार तथा अिग्न 
�नवारण सेवा शलु्क �ा�धकरणलाई बझुाउन ुपन�छ ।  

१३. हवाई इन्धन �ब�� सेवा शलु्क:  (१) �ा�धकरणबाट अनमु�त �लई 
�वमानस्थल के्ष�मा हवाई इन्धन �ब�� सेवा स�ालन गरेवापत त्यस्तो 
सेवा �दायकले अनसूुची–११ मा उल्लेख भएबमोिजमको हवाई इन्धन 
�ब�� सेवा शलु्क बझुाउन ुपन�छ। 

  (२) उप�नयम (१) बमोिजम हवाई इन्धन �ब�� गन� 
संस्थाले इन्धन �ब��को मा�सक �ववरण �त्येक म�हना समा� भएको 
पाँच �दन�भ� सम्बिन्धत कायार्लयमा उपलब्ध गराउन ु पन�छ र 
कायार्लयले सोह� आधारमा मा�सक �वल जार� गन�छ । 

१४. �ाट�र� सेवा शलु्क: (१) �ा�धकरणले हवाई या�लुाई खाना 
उपलब्ध गराउन े(�ाट�र�) सेवाका ला�ग अनसूुची–१२ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको �ाट�र� सेवा शलु्क लगाउनछे। 

   (२) उप�नयम (१) बमोिजम हवाई या�लुाई खाना उपलब्ध 
गराउने सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाले मा�सक �ब�� �ववरण �त्येक 
म�हना समा� भएको पाँच �दन�भ� सम्बिन्धत कायार्लयमा पेश गनुर् 
पन�छ । 

  (३) गणुस्तर�य तथा ��तस्पध� रूपमा हवाई या�लुाई खाना 
उपलब्ध गराउने सेवा �दान गन� �योजनको ला�ग �ा�धकरणले 
एकभन्दा बढ� सेवा �दायक संस्थालाई अनमु�त �दान गनर्  
सक्नेछ । 

  (४) कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाले आफै हवाई या�लुाई 
खाना उपलब्ध गराउने सेवा स�ालन गनर् चाहेमा �ा�धकरणले 
आवश्यक मापदण्ड तोक� त्यस्तो सेवा स�ालन गनर् अनमु�त �दन 
सक्नेछ र सो सेवा स�ालन गरेमा �ा�धकरणले अनसूुची-१२ मा 
उल्लेख भएबमोिजमको शलु्क लगाउनेछ ।   
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  (५) यस �नयमबमोिजम हवाई या�लुाई खाना उपलब्ध 
गराउने सेवाको ला�ग पाँच वषर्को अनमु�त �दइनछे र त्यस्तो संस्थाले 
�दान गरेको सेवा सन्तोषजनक भएमा �ा�धकरणले अक� एक 
अव�धसम्म म्याद थप ग�र�दन सक्नेछ । 

   (६) कुनै संस्थाले यस �नयमबमोिजम अनमु�त �लई �दान 
गद� आएको हवाई या�लुाई खाना उपलब्ध गराउने सेवाका 
सम्बन्धमा गनुासो आएमा र त्यस्तो गनुासो मना�सव देिखएमा त्यस्तो 
संस्थाले समयमै गनुासो सम्बोधन गनुर् पन�छ र त्यस्तो संस्थाले गनुासो 
सम्बोधन नगरेमा �ा�धकरणले �नि�त समय तोक� सेवा �दान गनर् 
�दइएको अनमु�त खारेज गनर् सक्नेछ।  

१५. मालसामान (काग�) �बन्ध सेवा शलु्क:  (१) �वमानस्थल के्ष��भ� 
मालसामानको �बन्ध �मलाउने सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाले 
अनसूुची–१३ मा उल्लेख भएबमोिजमको मालसामान �बन्ध सेवा 
शलु्क बझुाउन ुपन�छ । 

  (२) मालसामान (काग�) �बन्ध सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
�ा�धकरणबाट स्वीकृत कायर्�व�धमा उल्लेख भएबमोिजम हनुेछ ।  

१६.  �ािन्जट काग� सेवा शलु्कः (१) �ािन्जट काग� स�ालन गन� अनमु�त 
�ा� संस्थाले �ािन्जट काग� हायण्ड�ल� गदार् अनसूुची–१४ मा 
उल्लेख भएबमोिजमको �ािन्जट काग� सेवा शलु्क बझुाउन ुपन�छ। 

(२) �ािन्जट काग� सेवा शलु्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
�ा�धकरणबाट स्वीकृत कायर्�व�धमा उल्लेख भएबमोिजम हनुेछ । 

१७. या� ुप�रवहन सेवा शलु्क:  �वमानस्थल के्ष��भ� या� ुप�रवहन सेवा 
उपलब्ध गराउने सेवा �दायकले अनसूुची–१५ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको या� ुप�रवहन सेवा शलु्क बझुाउन ुपन�छ। 

१८.  वाययुान आ�य गहृ (है�र) बहाल शलु्क: �ा�धकरणले �वमानस्थल 
के्ष��भ� �ा�धकरणको स्वा�मत्वमा रहेको वाययुान आ�य गहृ (है�र) 
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भाडामा �दँदा अनसूुची–१६ मा उल्लेख भएबमोिजमको बहाल शलु्क 
लाग्नेछ। 

१९. �वज्ञापन शलु्क: (१) �ा�धकरणले �वज्ञापनको ला�ग �नधार्रण गरेको 
स्थानमा अनसूुची–१७ मा  उल्लेख भएबमोिजमको दरमा ��तस्पधार् 
गराई �वज्ञापन गन� व्यि� वा संस्थाको छनौट गर� त्यस्तो व्यि� 
वा संस्थालाई �वज्ञापन शलु्क लगाउनछे । 

  (२) एकै स्थानबाट एकभन्दा बढ� �वज्ञापन गनर् स�कन े
इलेक्�ो�नक माध्यमबाट ग�रने �वज्ञापनको हकमा एकभन्दा बढ� 
�वज्ञापन गरेवापत उप�नयम (१) बमोिजमको दरमा थप पचास 
��तशत शलु्क लाग्नछे । 

  (३) �वमानस्थलमा रा� अनमु�त �दइन े �वज्ञापनको स्थान, 

सङ्ख्या, आकार तथा �कार, गणुस्तर लगायतका मापदण्ड 
�ा�धकरणबाट �नधार्रण गरेबमोिजम हनुेछ । 

  (४) यस �नयम बमोिजम ग�रने �वज्ञापनको ठे�ा अव�ध 
बढ�मा पाँच वषर्को हनुेछ । 

-५_ उप�नयम (१) बमोिजम �वज्ञापनको ला�ग छनौट भएका 
व्यि� वा संस्थाले �च�लत कानूनले �नषेध गरेका ध�ुपान, स�ुतर्जन्य 
पदाथर्, म�दरा जस्ता जनस्वास्थ्यलाई हानी परु् याउने वस्तकुो �वज्ञापन 
गनर् गराउन पाउन ेछैन। 

२०. व्यावसा�यक महत्वको कक्ष (�स.आइ.पी. रुम) �योग शलु्कः 
�वमानस्थलमा व्यावसा�यक महत्वको कक्ष (सी.आइ.पी.रुम) 
व्यवस्थापन मापदण्ड र शलु्क �ा�धकरणले �नधार्रण गरेबमोिजम 
हनुेछ । 

२१. ब्यागेज िस्��न� शलु्क: �ा�धकरणले �वमानस्थलमा ब्यागेज िस्��न� 
सेवा उपलब्ध गराए वापत सम्बिन्धत वायसेुवा स�ालन गन� संस्थाले 
अनसूुची–१८ मा उल्लेख भएबमोिजमको ब्यागेज िस्��न� सेवा शलु्क 
बझुाउन ुपन�छ । 
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२२.  एरोन�टकल अपरेशन कन्�ोल कम्य�ुनकेशन ( ए. ओ. �स. �स.)  शलु्क: 
�ा�धकरण�ारा ज�डत एरोन�टकल अपरेशन कन्�ोल कम्य�ुनकेशन 
(AOCC) सेवा �लन चाहने वायसेुवा स�ालन संस्थाले अनसूुची–१९ 
मा उल्लेख भएबमोिजमको एरोन�टकल अपरेशन कन्�ोल 
कम्य�ुनकेशन शलु्क बझुाउन ुपन�छ। 

२३.   ट�मर्नल उपकरणको साझा उपयोग तथा ब्यागेज �रकिन्सलेसन �णाल� 
सेवा उपयोग शलु्कः (१) �ा�धकरणले आफै वा अन्य सेवा �दायक 
संस्थामाफर् त �वमानस्थलमा कमन यजुर ट�मर्नल ई�ुपमेण्ट (CUTE) 
वा कमन यजुर अफ प्यासेन्जर �ोसे�स� �सस्टम (CUPPS) वा सोको 
प�रमािजर्त �णाल� र ब्यागेज �रकिन्सलेसन �णाल� (BRS) सेवा 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

  (२) �ा�धकरणले कुनै सेवा �दायक संस्थामाफर् त उप�नयम 
(१) बमोिजमको सेवा �लँदा  ��तस्पधार्त्मक �व�धबाट अ�धकतम 
आय अंश �स्ताव गन� र  सारभतू रुपमा �भाव�ाह� सेवा �दायक 
संस्थाको छनौट गनुर् पन�छ। 

   (३) यो �नयम �ारम्भ हनु ुअिघ उप�नयम (१) बमोिजम 
सेवा उपलब्ध गराउन ेगर�  सम्झौता भएका सेवा �दायक संस्थालाई 
सम्झौताको अव�ध बहाल रहेसम्म �ा�धकरणले त्यस्तो सेवाको 
�नरन्तरता �दन सक्नछे। 

  (४) उप�नयम (१) बमोिजमको सेवा उपलब्ध गराएबापत 
�ा�धकरणले अनसूुची–२० मा उल्लेख भएबमोिजमको दरमा शलु्क 
लगाउनछे। 

   (५) उप�नयम (२) बमोिजम छनौट भएका सेवा �दायक 
संस्थाले अनसूुची–२० मा उल्लेख भएबमोिजमको शलु्क उठाई 
सम्झौताबमोिजमको आय अंश �ा�धकरणलाई बझुाउन ुपन�छ। 

(६) उप�नयम (१) बमोिजमको सेवा उपलब्ध गराए बापत 
ग�रने �ब�ल�, असलु�, धरौट�,  छुट तथा �वलम्ब शलु्क �नयम १० 
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को या� ु सेवा स�ुवधा शलु्क सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबमोिजम  
हनुेछ ।  

२४. चलिच� छाया�न शलु्क:  कुनै व्यि� वा संस्थाले �वमानस्थल 
कायार्लयबाट अनमु�त �लई �वमानस्थल के्ष� �भ� चलिच�, �भ�डयो 
चलिच� वा �वज्ञापन आ�द छाया�न गरेवापत �ा�धकरणले त्यस्तो 
व्यि� वा संस्थालाई अनसूुची–२१ मा उल्लेख भएबमोिजमको 
चलिच� छाया�न शलु्क लगाउनेछ। 

२५.  भवन तथा कोठा बहाल शलु्क: (१) �ा�धकरणले �वमानस्थल के्ष��भ� 
वा बा�हर रहेको भवनमा वायसेुवा स�ालन संस्थालाई वायसेुवा 
स�ालनको ला�ग अत्यावश्यक स्थान वा कोठा उपलब्ध गराएवापत 
अनसूुची–२२ मा उल्लेख भएबमोिजमको भवन तथा कोठा बहाल 
शलु्क लगाउनछे । 

(२) �वमानस्थल कायार्लयले उप�नयम (१) मा उिल्लिखत 
�योजनबाहेक �वमानस्थल के्ष��भ� वा बा�हर रहेको भवनमा खाल� 
भएको वा खाल� हनु आउन ेकोठा वा स्थान बहालमा �दँदा सोह� 
सरहको कोठा वा स्थानका ला�ग तत्काल कायम रहेको बहाल 
रकमलाई न्यूनतम आय अनमुान कायम गर� प�रच्छेद÷३ बमोिजम 
बोलप� आव्हान गर� बढाबढको �कृया बमोिजम छनौट भएको 
व्यि�, फमर् वा कम्पनीलाई बहालमा �दनेछ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम कोठा वा स्थान बहालमा �दइन े
सम्झौताको अव�ध बढ�मा पाँच वषर्को हनुेछ र पाँच वषर्प�छ अ�नवायर् 
रुपमा नयाँ ठे�ाबाट कोठा वा स्थान बहालमा �दन ुपन�छ। 

(४) उप�नयम (२) मा उल्लेिखत ���याबाट दईु पटकसम्म 
बोलप� आव्हान गदार् प�न बोलप� नपरेमा वा तो�कएको न्यूनतम 
आय अनमुानभन्दा कम आय �स्ताव गर� बोलप� पेश भएमा 
कायार्लयले बोलप�का शतर् तथा उप�नयम (२) अनसुार कायम 
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ग�रएको आय अनमुानमा पनुरावलोकनका ला�ग �ा�धकरण समक्ष 
�स्ताव पेश गन�छ ।  

(५) उप�नयम (४) बमोिजम पेश भएको �स्तावलाई 
�ा�धकरणले आवश्यकता र औिचत्यताको आधारमा पनुरावलोकन 
गर� नयाँ आय अनमुान स्वीकृत गनर् सक्नेछ र तत्काल कायम रहेको 
बहाललाई आधारमानी न्यूनतम आय अनमुान ग�रएकोमा नयाँ आय 
अनमुान गनुर् परेमा �नयमावल�मा बहालदर �नधार्रण भएको वषर्देिखको 
उपभो�ा मूल्य सूचका� बमोिजमको म�ुास्फ��त समायोजन गर� हनु 
आउने दरलाई आधार �लन स�कनछे।  

(६) �वमानस्थल कायार्लयले उप�नयम (५) बमोिजम 
स्वीकृत आय अनमुानमा पनुः बोलप� आव्हान गनुर् पन�छ ।  

(७) उप�नयम (६) बमोिजम बोलप� आह् वान गदार् प�न 
कुनै बोलप� नपरेमा बहाल दर पनुरावलोकन तथा छनौट ���या 
प�रमाजर्न सम्बन्धमा �ा�धकरणको स्वीकृ�त �लई �वमानस्थल 
कायार्लयले वातार्का माध्यमबाट बहाल लगाउनछे । 

(८) उप�नयम (७) बमोिजम वातार्�ारा बहालमा लगाउन े
�योजनका ला�ग �वमानस्थल कायार्लयले सात �दनको सूचना �काशन 
गनुर् पन�छ र त्यस्तो सूचनामा बहाल लगाउन ेके्ष� र �ा�धकरणबाट 
�नधार्�रत न्यूनतम बहाल दर तथा शतर्हरू खलुाई �वमानस्थल 
कायार्लय समक्ष �स्ताव स�हतको �नवेदन �दन ुपन� व्यवस्था उल्लेख 
गनुर् पन�छ । 

(९) उप�नयम (८) बमोिजम �कािशत सूचना अनसुार �ा� 
भएका �नवेदनमध्ये �ा�धकरणबाट �नधार्�रत बहाल रकम भन्दा सवै 
भन्दा बढ� रकम कबलु गन�सँग �मशः �वमानस्थल के्ष��भ� वा 
बा�हरको भवन, कोठा वा स्थान वातार् गर� बहालमा �दन स�कनछे। 
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(१०) बहालमा �दने सम्बन्धमा भएको सम्झौतामा 
उिल्लिखत बहाल रकममा �त्येक वषर् नेपाल रा� ब�कले �नधार्रण 
गरेको मूल्यवृ�� सूचका�को अनपुातमा स्वतः वृ�� हनुछे । 

(११) �वमानस्थल कायार्लयले बहालमा �लने व्यि�, फमर् 
वा कम्पनीले सम्झौताको अव�ध�भ� सम्झौताबमोिजमको दा�यत्व र 
कतर्व्य पालना नगरेमा सम्झौता अव�ध बाँक� रहेता प�न त्यस्ता फमर् 
वा कम्पनीसँग भएको सम्झौता र� गर� व्यवसाय स�ालनमा रोक 
लगाउन सक्नेछ । 

(१२) यस �नयमावल�बमोिजम �वमानस्थलको कुनै भवन 
तथा कोठा बहालमा �लने व्यि�ले त्यस्तो सम्प�तको ममर्त तथा 
सम्भार गदार् सम्झौतामा उल्लेख भए सोह�बमोिजम र उल्लेख 
नभएकोमा वा अस्प�ता देिखएमा �वमानस्थल कायार्लयको �मखुले 
तोकेको स्तरबमोिजम ममर्त सम्भार गनुर् पन�छ। 

२६.  जग्गा बहाल शलु्कः (१) �ा�धकरणको अनमु�त �लई कुनै व्यि� वा 
संस्थाले �वमानस्थल के्ष��भ� वा बा�हरको जग्गा �योग गरेमा त्यस्तो 
व्यि� वा संस्थालाई �ा�धकरणले अनसूुची–२३ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको जग्गा बहाल शलु्क लगाउनछे। 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजमको शलु्क बझुाउने गर� 
बहालमा �लएको जग्गामा त्यस्तो बहालमा �लने व्यि� वा संस्थाले 
�ा�धकरणको स्वीकृ�त न�लई भौ�तक संरचना �नमार्ण गनुर् हदैुन । 

(३) �ा�धकरणले �वमानस्थल के्ष��भ� वा बा�हर खाल� 
रहेको जग्गामा व्यवसायी आफ� ले �नमार्ण, स�ालन तथा हस्तान्तरण 
�ारुपमा अस्थायी �कृ�तको भवन वा सटर �नमार्ण गर� व्यवसाय 
स�ालन गन� गर� अनसूुची–२३ मा उल्लेख भएबमोिजमको न्यूनतम 
दररेटका आधारमा बोलप�को माध्यमबाट ��तस्पधार् हनुे गर� बढ�मा 
दश वषर्का ला�ग भाडामा लगाउन सक्नछे। 
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(४) उप�नयम (३)बमोिजम �नमार्ण हनुे संरचनाको �डजाइन 
�ा�धकरणले स्वीकृत गरेबमोिजम हनुेछ । 

  (५) उप�नयम (३) मा उल्लेख भएको भन्दा बढ� अव�धको 
ला�ग �वमानस्थल के्ष��भ� वा बा�हर खाल� रहेको जग्गा भाडामा 
�दने वा त्यस्तो जग्गामा व्यापा�रक �योजनको ला�ग स्थायी �कृ�तको 
संरचनाको �नमार्ण, स�ालन र हस्तान्तरण गन� सम्बन्धमा नेपाल 
नाग�रक उ�यन �ा�धकरण, पूवार्धार संरचनाको �नमार्ण, �वकास तथा 
स�ालन सम्वन्धी �नयमावल�, २०६६ बमोिजम हनुेछ । 

  (६) उप�नयम (३) अनसुार हनुे सम्झौताको भाडा रकममा 
हरेक दईु वषर्मा दश ��तशतका दरले स्वतः वृ�� हनुेछ । 

  (७) गल्फ कोषर्, �वमानस्थलको ला�ग समेत ऊजार् आपू�तर् 
गन� गर� सौयर् ऊजार् जडान, ए�भएसन म्यूिजयम जस्ता �ा�धकरणको 
सहभा�गता वा सहकायर् हनुे गर� �नमार्ण तथा स�ालन हनु े
संरचनाहरूको ला�ग �दइने जग्गा बहाल सम्बन्धी सम्झौताको अव�ध 
�ा�धकरणले �नधार्रण गरेबमोिजम हनुेछ। 

  (८) �ा�धकरणले उप�नयम (७) मा तो�कएको �योजनको 
ला�ग कुनै सावर्ज�नक �नकायलाई जग्गा भाडामा �दन ुपरेमा ��तस्पधार् 
गनर् नपन� गर� त्यस्तो �नकायलाई स्वीकृ�त �दन सक्नेछ। 

  (९) �ा�धकरणको जग्गामा कसैले स्वीकृ�त न�लई वा 
स्वीकृत गरेको भन्दा फरक ढंगले कुनै भौ�तक संरचना बनाउन 
लागेमा सम्बिन्धत �वमानस्थल कायार्लय �मखुले तत्काल उ� 
कायर्मा रोक लगाउन ुपन�छ।  

(१०) कसैले �ा�धकरणको जग्गामा स्वीकृ�त न�लई भौ�तक 
संरचना �नमार्ण गरेमा �ा�धकरणले त्यस्तो संरचना स्वतः आफ्नो 
स्वा�मत्वमा ल्याउन ुपन�छ। 

२७. अन्य सेवा शलु्क: (१) �ा�धकरणले �वमानस्थल के्ष��भ� �व�तु सेवा, 
टे�लफोन सेवा, मौसमी सेवा, अवलोकन �मण सेवा वा �िशक्षणका 
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ला�ग �व�भ� कक्षहरू (Class Room, Meeting Room, Press Room) 
�योगको सेवा उपलब्ध गराए वापत अनसूुची-२४ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको �व�तु, टे�लफोन, मौसमी, अवलोकन �मण, कक्षहरू 
�योग वापतको शलु्क लगाउनेछ । 

  (२) कुनै सेवा �दायक संस्थाले �वमानस्थल के्ष��भ� रहेका 
फमर्, संस्थासँग शलु्क �लई यस �नयमावल�मा अन्य� व्यवस्था भए 
बाहेकका �वमानस्थलमा उपयोग हनुे अन्य सेवा �दान गरेमा दईु 
पक्ष बीच भएको सम्झौता रकमको पन्� ��तशतले हनु आउने रकम 
रोयल्ट� वापत �ा�धकरणलाई बझुाउन ुपन�छ ।  

  (३) �ा�धकरणले �वमानस्थलमा हवाई या� ु तथा 
मालसामानको सरुक्षा जाँचको सेवा उपलब्ध गराए वापत सम्बिन्धत 
वाययुान सेवा स�ालन संस्थासँग अनसूुची-२४ मा उल्लेख 
भएबमोिजमको सरुक्षा जाँच शलु्क लगाउनछे । 

(४) वायसेुवा स�ालन संस्थालाई एअर �ाउण्ड डाटा �ल� 
सेवा उपलब्ध गराउने सेवा �दायक संस्थाले �ा�धकरणलाई अनसूुची–
२४ मा उल्लेख भएबमोिजमको शलु्क भ�ुानी गनुर् पन�छ।  

(५) �वमानस्थलमा Managed Wide Area Network (WAN) 

Service उपलब्ध गराउने संस्थाले �ा�धकरणलाई अनसूुची–२४ मा 
उल्लेख भएबमोिजमको शलु्क भ�ुानी गनुर् पन�छ। 

२८. लागत आपूरणको आधारमा सेवा शलु्क �नधार्रण गन�:  �ा�धकरणले 
यस प�रच्छेदबमोिजमको सेवा उपलब्ध गराउँदा सो सेवाको लागत 
आपूरणको आधारबाट दररेट �नधार्रण गर� सेवा स�ुवधा शलु्क 
लगाउनछे । 

 स्प�ीकरण:  यस �नयमको �योजनको ला�ग “लागत आपूरण” भ�ाले 
कुनै सेवा उपलब्ध गराउनको ला�ग भएका वा हनुे �त्यक्ष खचर् र 
िशरोभार खचर्को जम्मा हनु आउने रकम ��त ईकाई सेवा शलु्कको 
माध्यमबाट ग�रने प�रपू�तर् सम्झन ु पछर् । यस �योजनको ला�ग 
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�शास�नक खचर्, स�ालन खचर्, �ास क�ी तथा पूजँी वा ऋणको लागत 
र सामान्यतः पन्� ��तशतसम्म दरको लगानी ��तफल समेत समावेश 
हनुेछ। 

२९. शलु्क बझुाउन ुपन�:  (१) �ा�धकरणले उपलब्ध गराएको सेवा उपयोग 
गन� वायसेुवा स�ालन संस्था तथा अन्य व्यि� वा संस्थाहरूले यस 
�नयमावल�बमोिजम लाग्न ेसबै �कारका शलु्क तो�कएको अव�ध�भ� 
बझुाउन ुपन�छ। 

  (२) यस �नयमावल�मा शलु्क बझुाउने म्याद तो�कएकोमा 
सोह�बमोिजम र नतो�कएकोमा �ा�धकरणले तो�क�दएको म्याद�भ� 
त्यस्तो शलु्क बझुाउन ुपन�छ  । 

  (३) यस �नयमावल�मा अन्यन्� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न भवन तथा कोठा बहाल, जग्गा बहालको �नयमानसुार हनु े
वा�षर्क शलु्क, वाययुान आ�य गहृ (है�र) बहाल तथा �वज्ञापन शलु्क 
लगायतका रकम र सम्झौताबमोिजम बझुाउन ुपन� अन्य रकमसमेत 
अ��म रुपमा बझुाउन ुपन�छ। 

३०. �वल जार� गन� र शलु्क भ�ुानी गन� सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) 
�ा�धकरणले वाययुान अवतरण, �वसान, स�ार उ�यन सहाय 
शलु्कवापतको �वल अं�जेी म�हनाको म�हना भ�ुान भएप�छको पन्� 
ता�रख�भ� जार� गनुर् पन�छ । 

  (२) उप�नयम (१) बमोिजम �वल जार� गनर् आवश्यक पन� 
उडान आवागमन (Flight Movement) सम्बन्धी �ववरण सम्बिन्धत 
�नकायले �मािणत गर� अं�जेी म�हनाको पाँच ता�रख�भ� 
�ा�धकरणको राजस्व शाखा वा �व�ल� इकाईमा पठाउन ुपन�छ । 

  (३) उप�नयम (१) बमोिजम �वल जार� गरेको जानकार� 
सम्बिन्धत वायसेुवा स�ालन संस्थाको इमेल ठेगानामा समेत पठाउन ु
पन�छ । 
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(४) उप�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न जलुाई म�हनाको �वललाई नेपाल� �ालेण्डर अनसुार आषाढ 
म�हनाको मसान्तसम्म हनु आउने �दन र बाँक� �दनको गर� दईु 
पटक जार� गनर् स�कनछे। यसबमोिजमको प�हलो आधा म�हनाको 
�वल जलुाईको बीस ता�रख�भ� जार� गनुर् पन�छ ।  

३१. छुट र �वलम्ब शलु्क सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) वायसेुवा स�ालन 
संस्थाले �ा�धकरणलाई बझुाउन ुपन� शलु्क �बल जार� भएको अं�जेी 
म�हनाको तीस ता�रख �भ� बझुाउन ुपन�छ । 

  (२) �नयम ३० को उप�नयम (१) बमोिजम जार� भएको 
�वल सोह� म�हनाको पच्चीस ता�रख�भ� भ�ुानी गन� वायसेुवा 
स�ालन संस्थालाई अवतरण, �वसान, सरुक्षा र स�ार तथा उ�यन 
सहाय शलु्कमा मूल्य अ�भवृ�� कर बाहेकको रकममा दईु ��तशतका 
दरले छुट �दइनेछ । 

  तर परुानो ब�ौता रहेका वायसेुवा स�ालन संस्थाले यस्तो 
छुट स�ुवधा पाउने छैनन ्र त्यस्तो छुट यो �नयमावल� लागू भएको 
�म�तदेिख जार� हनुे �वलमा मा� लागू हनुछे ।  

  (३) उप�नयम (१) मा तो�कएको म्याद�भ� शलु्क नबझुाएमा 
शलु्क बझुाउने म्याद भ�ुान भएको �म�तले साठ� �दनसम्म ��त�दन 
शून्य दशमलब शनु्य पाँच ��तशतका दरले �वलम्ब शलु्क लाग्नेछ 
र साठ� �दनप�छ �वलम्व शलु्कस�हतको ब�ौता रकममा वा�षर्क 
पन्� ��तशतका दरले ब्याज समेत थप गर� असूल ग�रनछे । 

  (४) उप�नयम (१) बमोिजम �तनुर् पन� शलु्क वा 
सम्झौताबमोिजम �तनुर्पन� शलु्क तो�कएको अव�ध�भ� भ�ुानी नगन� 
व्यि� वा संस्थालाई उप�नयम (३) बमोिजमको दरमा �वलम्व शलु्क 
लाग्नेछ । 

  (५) उप�नयम (१) मा तो�कएको शलु्क बझुाउन े म्याद 
भ�ुान भएको साठ� �दनप�छ �ा�धकरणले त्यस्तो ब�ौता रकम 
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सम्विन्धत संस्था, फमर् वा कम्पनीले राखेको धरौट� रकमबाट कटाई 
�नयम ३३ बमोिजम कारबाह� अिघ बढाउन सक्नछे ।  

३२. शलु्क असलु गन� िजम्मेवार�:  (१) यस �नयमावल�बमोिजम शलु्क 

असूल उपर गन� गराउने िजम्मेवार� सम्बिन्धत �वमानस्थल 
कायार्लयको �मखुको हनुेछ र �नजले शलु्क असलु� तथा ब�ौता 
सम्बन्धमा �त्येक म�हनाको सात गते�भ� �ा�धकरणको �धान 
कायार्लयमा ��तवेदन पठाउन ुपन�छ। 

  (२) उप�नयम (१) बमोिजम समयमै शलु्क असूल उपर 
नगन� एवम ् ��तवेदन समयमै �धान कायार्लयमा नपठाउने र यस 
�नयमावल�बमोिजम समयमा शलु्क नबझुाउन ेव्यि� वा संस्था उपर 
समयमै �नयम ३३ बमोिजमको कारबाह� ���या शरुु नगन� 
�वमानस्थल कायार्लय �मखु तथा िजम्मेवार कमर्चार�लाई नेपाल 
नाग�रक उ�यन �ा�धकरण कमर्चार�हरुको सेवाका शतर् र स�ुवधा 
सम्बन्धी �नयमावल�, २०५६ बमोिजम �वभागीय कारवाह� हनुेछ । 

३३. सेवामा रोक लगाउन ेतथा अन्य कारबाह�:  (१) यस �नयमावल�मा 
तो�कएको समय�भ� बझुाउन ुपन� शलु्क नबझुाउने वा पेश गनुर्पन� 
�ववरण पेश नगन� वा �वमानस्थल कायार्लयसँग भएको सम्झौताका 
शतर्हरू उल्लंघन गन� वायसेुवा स�ालन संस्था, व्यि� वा अन्य 
संस्थालाई �वमानस्थल कायार्लयबाट जार� भएको अनमु�तप�, 

सम्झौताप� वा अन्य कुनै कारोबार गनर् �दएको अनमु�त �वमानस्थल 
�मखुले स्थगन गर� �वमानस्थलमा रहेको �नजको सम्पि� रो�ा राखी 
�नजले यस �नयमावल�बोिजम अनमु�त �ा� गर� स�ालन गरेका काम 
कारबाह� वा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

   (२) �वमानस्थल कायार्लय �मखुले उप�नयम (१) बमोिजम 
काम कारबाह� वा व्यवसायमा रोक लगाएको सूचना यथा�स� 
�ा�धकरणको �धान कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ । 
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  (३) कुनै व्यि� वा संस्थाले �वल जार� भएको �म�तले साठ� 
�दनसम्म प�न यस �नयमावल�बमोिजमको शलु्क नबझुाएमा 
�वमानस्थल कायार्लय �मखुले त्यस्तो व्यि� वा संस्थालाई 
�वमानस्थलमा व्यवसाय गनर् रोक लगाउन े र वायसेुवा स�ालन 
संस्थाको हकमा उडानमा तत्काल रोक लगाउन सक्नछे र त्यस्तो 
रोक लगाएको जानकार� �ा�धकरणको �धान कायार्लयलाई �दन ु
पन�छ। 

  (४) यस �नयमावल�बमोिजम �ा�धकरणलाई बझुाउन ु पन� 
शलु्क नबझुाएमा वा �ा�धकरणसँग भएको सम्झौताका शतर्हरू 
उल्लंघन गन� व्यि�, फमर् वा वायसेुवा स�ालन संस्थाका 
स�ालकलाई �ा�धकरणले हवाई सेवा, �वमानस्थल तथा कायार्लयसँग 
सम्ब� कुनै �क�समको काम कारबाह� तथा व्यापार व्यवसायमा तीन 
वषर्सम्म सहभागी हनु नपाउने गर� कालो सूचीमा रा� ेगर� कारबाह� 
चलाउन सक्नेछ । 

  (५) यस �नयमावल�बमोिजम �ा�धकरणलाई बझुाउन ु पन� 
रकम ब�ौता रहेका व्यि� वा संस्थालाई �ा�धकरणबाट जार� ग�रने 
अनमु�त उपलब्ध नगराउनकुो साथै यसपूवर् �दएको अनमु�त समेत 
नवीकरण ग�रने छैन। यस �योजनको ला�ग सम्वत ्२०७६ साउन 
१ गते प�छ जार� भएका �वल वापतको रकम भ�ुानी बाँक� रहेकोमा 
ब�ौता रहेको मा�ननछे ।  

  (६) �ा�धकरणले यस �नयमावल�बमोिजम �ा�धकरणलाई 
वझुाउन ुपन� रकम ब�ौता रहेका व्यि�, फमर् वा वायसेुवा स�ालन 
संस्थाहरूलाई �ा�धकरणको �धान कायार्लय वा मातहत �वमानस्थल 
कायार्लयहरूबाट हनु ेख�रद सम्बन्धी बोलप� तथा यस �नयमावल�को 
प�रच्छेद ३ बमोिजम हनु े ठे�ा बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलप�को 
���यामा सहभागी हनु नपाउने गर� रोक लगाउन सक्नेछ।  
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प�रच्छेद – ३ 

आय स�लन गन� सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३४. आय सम्बन्धी ठे�ा बन्दोबस्त गन�:  �ा�धकरणले आफ्नो स्वा�मत्वमा 
रहेका जग्गा तथा अन्य भौ�तक संरचना बहालमा �दँदा �लइने सेवा 
शलु्क, दस्तरु स�लन लगायतका कायर्हरू ऐन, यस �नयमावल� र 
�च�लत कानूनको अधीनमा रह� ठे�ा बन्दोबस्तको माध्यमबाट 
सम्पादन गनुर् पन�छ। 

३५.  आयको �के्षपण गनुर् पन�:  �ा�धकरणले ठे�ा बन्दोबस्त गनुर् अिघ 
ठे�ासँग सम्बिन्धत आय �ोतको सम्भाव्यता, सम्भा�वत �ोत 
प�रचालन, �ोत प�रचालनको व्यवस्थापन लागत, ठे�ा अव�ध, उपलब्ध 
भएमा �वगत पाँच वषर्मा भएको वा�षर्क आय र या� ुतथा वाययुानको 
आवागमन समेतको आधारमा आयको �के्षपण गर� न्यूनतम आय 
अनमुान र स�लन कायर्ता�लकासमेत भएको कायार्न्वयन कायर्योजना 
र करारका सामान्य तथा �वशेष शतर्हरू तयार गनुर्पन�छ। 

 तर �वगत पाँच वषर्को आय उपलब्ध नभएका के्ष�मा 
उपलब्ध भएसम्मको आयको आधारमा �के्षपण गनर् स�कनेछ । 

३६.  आय �के्षपण स्वीकृत गन� अ�धकार�:  �नयम ३५ बमोिजम तयार 
भएको आय �के्षपण स�लन कायर्ता�लका र कायार्न्वयन कायर्योजना 
तथा करारका सामान्य तथा �वशेष शतर्हरू स�हतको बोलप� सम्वन्धी 
कागजात देहायबमोिजमको अ�धकार�बाट स्वीकृत हनु ुपन�छ:÷ 

(क) एक करोड रुपैयासम्म कम्तीमा छैठ� तहको 
कायार्लय �मखुबाट, 

(ख) दईु करोड रुपैयासम्म कम्तीमा आठौ तहको 
कायार्लय �मखुबाट, 

(ग) पाँच करोड रुपैयासम्म कम्तीमा  दश� तहको 
कायार्लय �मखुबाट, 
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(घ) दश करोड रुपैयासम्म कम्तीमा बा�ौ तहको 
कायार्लय �मखुबाट, 

(ङ) दश करोड रुपैयाभन्दा मा�थ ज�तसकैु रकमको 
महा�नद�शकबाट । 

३७. आय स�लनको �व�ध छनौट गनुर्पन�:  (१) �ा�धकरणले आय स�लन 
सम्वन्धी ठे�ा बन्दोबस्त गदार् देहायको �व�ध अपनाउन ुपन�छ:÷ 

  (क) �सलबन्द� �स्ताव �लई 

 (ख) खलुा बोलप�को माध्यबाट 

(१) एक चरण एक खाम (Single Stage One 

Envelope)  �व�ध अनसुार  
(२) एक चरण दईु खाम (Single Stage Two 

Envelope)  �व�ध अनसुार �ा�व�धक तथा 
आ�थर्क �स्ताव माग गर�  

३८. �सलबन्द� �स्ताव �लई आय स�लन गन�:  (१) �ा�धकरणले वा�षर्क 
दश लाख रुपैयाँसम्म स्वीकृत आय अनमुान भएको आय स�लनको 
ला�ग किम्तमा तीन वटा सूिचकृत व्यि�, फमर् वा कम्पनीसँग 
�सलबन्द� �स्ताव �लई आय स�लन गनर् स�कनछे 

   (२) �ा�धकरणले उप�नयम (१) बमोिजम �सलबन्द� �स्ताव 
�लइएका सूिचकृत व्यि�, फमर् वा कम्पनीको �ववरण हरेक वषर् 
अ�ाव�धक गनुर् पन�छ ।  

३९. खलुा बोलप� आ�ान गर� आय स�लन गन�:  (१) �ा�धकरणले  
वा�षर्क दश लाख रुपैयाँभन्दा मा�थ दश करोड रुपैयाँसम्मको आय 
अनमुान भएको आय स�लनको ला�ग ठे�ा बन्दोबस्त गदार् एक चरण 
एक खाम �व�ध अनसुार खलु्ला बोलप� आ�ान गनुर् पन�छ। 

   (२) उप�नयम (१) बमोिजम बोलप� आ�ान गदार् वा�षर्क 
दशलाख रुपैयाँभन्दा मा�थ बीस लाख रुपैयाँ सम्म आय अनमुान 
भएमा किम्तमा पन्� �दन, बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढ� पचास लाख 
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रुपैयाँ सम्मको आय अनमुान भएमा किम्तमा ए�ाईस �दन र पचास 
लाख रुपैयाँभन्दा बढ� दश करोड रुपैयासम्मको आय अनमुान भएमा 
तीस �दनको म्याद �दई रा��य दै�नक प��कामा सूचना �काशन गनुर् 
पन�छ र त्यस्तो सूचना �ा�धकरणको वेभसाइटमा समेत रा� ु 
पन�छ । 

  (३) उप�नयम (२) बमोिजमको सूचनामा देहायका कुराहरू 
खलुाउन ुपन�छः 

(क) आय ठे�ाका मखु्य मखु्य शतर्हरू, 

(ख) ठे�ा अव�धको ला�ग �के्षपण ग�रएको आय 
रकम, 

(ग) ठे�ाको अव�ध,  

(घ) ठे�ा सम्झौता बमोिजमको रकम बझुाउन े
�कस्ता र समय तथा एकम�ु वा अ�ीम 
रुपमा बझुाउँदा छुट �दइने भए सो कुरा, 

(ङ) बोलप� कागजात �ा� हनुे स्थान (स्थान 
खलुाउँदा एक भन्दा बढ� �ा�धकरणको 
कायार्लय वा स्थान समेतलाई समावेश गनर् 
स�कनछे), 

(च) बोलप� पठाउन ुपन� त�रका, 
(छ) बोलप� दािखला गनुर्पन� कायार्लय   
(ज) बोलप� वापत लाग्ने दस्तरु, 
(झ) बोलप� दािखला हनुे अिन्तम �म�त, समय र 

स्थान तथा बोलप� खो�लन े�म�त, समय र 
स्थान, 

(ञ) जमानत (�वडवण्ड) वापत रा� ुपन� नगद 
रकम वा बै� ग्यारेन्ट�को �क�सम र मान्य 
अव�ध । 
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(ट) अन्य आवश्यक शतर्हरू ।  
(४) यस �नयमबमोिजम बोलप�को माध्यमबाट आय 

स�लनको ला�ग ग�रने ठे�ा अव�ध सामान्यतया पाँच बषर् भन्दा बढ� 
हनुेछैन। 

४०. �ा�व�धक तथा आ�थर्क �स्ताव माग गर� आय स�लन गन�: (१) 
�ा�धकरणले वा�षर्क दश करोड रुपैयाँभन्दा मा�थ आय अनमुान भएको 
आय स�लनको ला�ग ठे�ा बन्दोबस्त गदार् एक चरण दईु खाम 
(Single Stage Two Envelope) �व�ध अनसुार �ा�व�धक तथा आ�थर्क 
�स्ताव माग गनुर् पन�छ। 

(२) �ा�धकरणले उप�नयम (१) बमोिजम ठे�ा बन्दोवस्त 
गनुर् अिघ देहायका �ववरणहरु खलेुको अध्ययन ��तवेदन तयार गनुर् 
पन�छः 

(क) ठे�ा बन्दोबस्त सम्वन्धी कायर्को �ववरण 

(ख) ठे�ा बन्दोबस्त �दन ुपन� आवश्यकता तथा 
आधारभतू अवधारणा, 

(ग) �ा�धकरणबाट स्वीकृत नी�त, 

(घ) ठे�ा वन्दोवस्त �दन ेशीषर्क उपशीषर्कको 
बारेमा यस अिघ कुनै अध्ययन भएको भए 
त्यसको �ववरण, 

 (ङ) ठे�ा बन्दोबस्त �दने शीषर्क उपशीषर्कको 
�कृ�त, 

 (च) ठे�ा बन्दोबस्त �दन ेशीषर्क उपशीषर्कबाट 
चाल ुआम्दानी र सोको व्यवस्थाको ला�ग 
लाग्ने खचर्, 

 (छ) ठे�ा बन्दोबस्त गन� त�रका र औिचत्यता, 
 (ज)  ठे�ा वन्दोवस्तको �ाथ�मकता र अव�ध, 

 (झ)  बोलप�दाताको योग्यता, 
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 (ञ) बोलप� सम्वन्धी कागजातको नमूना तथा 
बोलप� मूल्या�नका आधार, 

 (ट) ठे�ा बन्दोबस्त सम्बन्धी सम्झौताका मखु्य 
मखु्य शतर्, 

 (ठ) �ा�धकरणलाई हनु ेअपेिक्षत लाभ , 
 (ड) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(३) उप�नयम (२) अनसुारको अध्ययन ��तवेदन कुनै �नजी 
के्ष�बाट तयार भएको अवस्थामा �ा�धकरणले त्यस्तो ��तवेदन उपर 
अध्ययन �व�षेण गर� आवश्यक प�रमाजर्न स�हत स्वीकृत गनर् 
सक्नेछ। 

(४) यस �नयम बमोिजम हनुे आय स�लनको  ठे�ा अव�ध 
सामान्यतया दश वषर्भन्दा बढ� हनुेछैन ।  

४१.  कागजात तयार गनुर्पन�:  (१) �ा�धकरणले �नयम ४० को उप�नयम 
(२) बमोिजम तयार भएको अध्ययन ��तवेदनको आधारमा �नयम 
४० को उप�नयम (१) बमोिजम ठे�ा बन्दोबस्त गनर्को ला�ग 
कायर्के्ष�गत शतर्हरूस�हतको बोलप� सम्वन्धी कागजात तयार गनुर् 
पन�छ। 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम तयार भएको कायर्के्ष�गत 
शतर्हरू स�हतको बोलप� सम्बन्धी कागजात, मूल्या�नका आधारहरू 
महा�नद�शकबाट स्वीकृत हनुछे । 

 (३) उप�नयम (१) बमोिजम तयार ग�रने कायर्के्ष�गत 
शतर्मा देहायका कुरा समावेश गनुर् पन�छ:÷ 

(क)  ठे�ा सम्वन्धी गनुर्पन� कामको प�ृभ�ूम र 
उ�ेश्य, 

(ख) सेवा �दायकको कायर्के्ष� र �नजले सम्पादन 
गनुर्पन� काम, 
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(ग)  कामसँग सम्बिन्धत अध्ययन तथा तथ्या� 
उपलब्ध भए सोको �ववरण, 

(घ)  �ा�धकरण कायार्लयले उपलब्ध गराउने 
भौ�तक स�ुवधा, उपकरण र अन्य कुरा, 

(ङ)  सेवाको समयाव�ध, 

(च)  भ�ुानीका शतर्, कायर्ता�लका, �वलम्ब 
भ�ुानीमा लाग्ने ज�रवाना, 

(छ)  आवश्यक जनशि�को संख्या र जनशि� 
प�रचालन गन� त�रका,  

(ज)  �स्ताव मूल्या�न गन� त�रका, मूल्यांकनका 
मखु्य आधारहरु र अ�भार सम्बन्धी �ववरण,  

(झ)  अन्तरार्��यस्तरको �स्ताव माग गन� भए सो 
सम्बन्धी आवश्यक शतर्,  

(ञ)  �ा�धकरणले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । 

४२. सम्झौता गनुर् पन�: (१) �ा�धकरणले �नयम ३९ र ४० बमोिजम 
बोलप�को माध्यमबाट ठे�ा बन्दोबस्त गदार् �ा� बोलप�को 
मूल्या�नबाट छनौट भएको बोलप�दातासँग ठे�ा सम्झौता गनुर् 
पन�छ। 

   (२) उप�नयम (१) बमोिजम ग�रने ठे�ा सम्झौतामा �च�लत 
कानूनबमोिजम उल्लेख गनुर्पन� �बषयका अ�त�र� देहायका �बषयहरू 
समेत उल्लेख गनुर् पन�छ:÷  

   (क) ठे�ा बन्दोबस्तको �ववरण, 

   (ख) सम्झौता कायार्न्वयनको कायर्ता�लका, 
(ग) उपभो�ासँग �लन पाउन ेशलु्कसम्बन्धी 

व्यवस्था, 
(घ) कायार्लयलाई बझुाउन ुपन� शलु्क, भाडा, 

रोयल्ट� 
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(ङ)  सम्झौतामा नपरेका �वषयहरूमा यस 
�नयमावल� र अन्य �च�लत कानून 
बमोिजम हनुे व्यहोरा, 

(च)  यो �नयमावल� तथा अन्य �च�लत 
कानूनको ��तकूलका शतर् समावेश हनु 
गएमा अमान्य हनुे व्यहोरा, 

(छ) यो �नयमावल�मा संशोधन भएमा संशो�धत 
�ावधान लागू हनुे सम्बन्धी व्यहोरा, 

   (ज) अन्य आवश्यक कुराहरू । 

४३.  जमानत रा� ुपन�: (१) �नयम ३९ र ४० बमोिजम बोलप�को 
माध्यमबाट ग�रन ेठे�ा बन्दोवस्तमा बोलप� जमानत वापत 
स्वीकृत आय अनमुानको पाँच ��तशतले हनुे रकम र कायर्सम्पादन 
जमानत वापत कबोल अ�को पच्चीस ��तशतले हनु आउने रकम 
जमानत रा� ुपन�छ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम रािखने जमानत वापतको रकम 
नगदै वा वैक तथा �व�ीय संस्था सम्बन्धी ऐनबमोिजमको वािणज्य 
व�कले जार� गरेको व�क ग्यारेिण्ट पेश गनुर् पन�छ।     

(३) उप�नयम (२) बमोिजम पेश हनुे व�क ग्यारेण्ट�को मान्य 
अव�ध �ा�धकरणले तोकेबमोिजम हनुेछ। 

४४. ठे�ा रकमको �कस्ता बझुाउन े त�रका:  (१) �ा�धकरणले यस 
�नयमावल�बमोिजम आय स�लनको ला�ग ठे�ा बन्दोबस्त गदार् अ��म 
भ�ुानी �लनपुन� �कस्ताको अ� �नधार्रण सम्बन्धी व्यवस्था बोलप� 
सम्वन्धी कागजातमा उिल्लिखत असूल� कायर्ता�लका र अन्य 
शतर्बमोिजम हनुेछ । 

  (२) उप�नयम (१) बमोिजम असूल� कायर्ता�लका बनाउँदा 
शलु्क, दस्तरु वा भाडा उठ्ने सम्भाव्य समय र भ�ुानी गन� �कस्ताको 
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समय �मलान भएको हनु ु पन�छ र त्यस्ता �कस्ताहरू बीचको 
समयान्तर चार म�हनाभन्दा बढ� हनुे छैन । 

  (३) बोलप�दाताले सम्झौताको समयमा कूल ठे�ा 
रकमलाई वा�षर्क �कस्ता कायम गर� �त्येक वषर्को एकम�ु अ��म 
भ�ुानी गनर् मन्जरु गरेमा त्यस्तो अ�ीम भ�ुानी रकममा पाँच 
��तशत सम्म छुट �दइनेछ। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम �दइन ेछुटको ��तशत बोलप� 
सम्बन्धी कागजात वा बढाबढको सूचनामा उल्लेख भएको हनु ु 
पन�छ । 

 

४५. ब�ौता रकम असलु� सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) �ा�धकरणले �व�भ� 
कारणबाट असलु हनु नसक� बाँक� रहेको ब�ौता रकम असलु उपर 
गनर् ब�ौता असूल� कायर्योजना बनाउन ु पन�छ र त्यस्तो 
कायर्योजनाको आधारमा ब�ौता रकम असलु उपर गनुर् पन�छ । 

  (२) उप�नयम (१) बमोिजम ब�ौता असूल उपर गन� 
�ममा �ा�धकरणले स्थानीय �शासन, �हर�, नाग�रक समाज वा अन्य 
व्यि�को समेत सहयोगको ला�ग अनरुोध गनर् सक्नछे । 

  (३) उप�नयम (२) बमोिजम सहयोगको ला�ग �ा�धकरणले 
अनरुोध गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन ुसम्बिन्धत सबैको 
कतर्व्य हनुेछ। 

(४)  उप�नयम (३) बमोिजम �व�भ� �नकाय वा व्यि�बाट 
सहयोग �ा� भई ब�ौता रकम असलु� हनु आएमा सम्बिन्धत व्यि� 
वा संस्थालाई �ा�धकरणले असलु� अ�को पाँच ��तशतसम्म रकम 
परुस्कार स्वरुप उपलब्ध गराउन सक्नछे। एक भन्दा बढ� व्यि� 
वा संस्थाको स��यतामा ब�ौता रकम असूल� भएको भए त्यस्तो 
परुस्कार रकम दामासाह�बाट उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 
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  (5) यस �नयमबमोिजमको ���याबाट प�न रकम असलु 
उपर हनु नसकेमा �ा�धकरणले �च�लत कानूनबमोिजम सरकार� 
बाँक� सरह असलु उपर गनुर् पन�छ । 

४६. �च�लत कानूनबमोिजमको ���या अवलम्बन गनुर्पन�:  (१) 
�ा�धकरणले यस प�रच्छेदबमोिजम आय स�लन गदार् यो 
�नयमावल�मा उल्लेख नभएका �वषयहरुको हकमा �च�लत 
सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी कानूनबमोिजमको ���या अवलम्बन गनुर् 
पन�छ । 

 

  प�रच्छेद–4 

�व�वध 
 

४७. धरौट� रकम जम्मा गनुर् पन�ः (१) कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाले 
उडान स�ालन गनुर् अिघ त्यस्तो संस्थाको स्वीकृत उडान ता�लका 
बमोिजम अवतरण, �वसान, स�ार तथा उ�यन सहाय र सरुक्षा 
शलु्कवापत एक म�हनाको अनमुा�नत शलु्क वापत हनु आउने रकम 
अ��म धरौट�को रुपमा नगद वा ब�क ग्यारेण्ट� पेश गनुर् पन�छ। 

   (२) उप�नयम (१) बमोिजमको धरौट� रकम वापत पेश 
ग�रने ब�क ग्यारेण्ट�को मान्य अ�वध कम्तीमा एक वषर्को हनु ु 
पन�छ । 

(३) उप�नयम (१) बमोिजमको धरौट� रकम स्वीकृत उडान 
ता�लकाको आधारमा �ा�धकरणले �नधार्रण गरेबमोिजम हनुेछ । 

(४) यस �नयमावल� �ारम्भ हुँदाका बखत स�ालनमा रहेका 
वायसेुवा स�ालन संस्थाले यस �नयमावल� लागू भएको �म�तले साठ� 
�दन�भ� उप�नयम (१) बमोिजमको धरौट� रकम जम्मा गनुर् पन�छ। 

(५) कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाले कायार्लयलाई बझुाउन 
बाँक� रहेको व�ौता रकम उप�नयम (१) बमोिजम जम्मा गरेको 
धरौट� रकमबाट क�ा ग�रनछे।  
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स्प�ीकरण: यस उप�नयमको �योजनको ला�ग “ब�ौता 
रहेको रकम” भ�ाले भ�ुानी गनुर्पन� म्याद पूरा भएको �म�तले साठ� 
�दनको अव�ध पूरा भएको आसामी बाँक� रकम सम्झन ुपछर्।   

  (६) कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाको उडान सेवा बन्द हनु े
भएमा त्यस्तो संस्थाले उडान सेवा बन्द हनु ुभन्दा कम्तीमा तीस �दन 
अगावै कायार्लयलाई �लिखत जानकार� गराउन ुपन�छ ।  

(७) कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाले स�ालन गद� आएको 
उडान सेवा कुनै कारणबस बन्द भई त्यस्तो संस्थाबाट कायार्लयले 
�लन ुपन� रकम बाँक� रहेमा सम्विन्धत वायसेुवा स�ालन संस्थाले 
उप�नयम (१) बमोिजम राखेको धरौट�बाट क�ा गर� बाँक� रकम 
सम्बिन्धत संस्थालाई �फतार् �दनेछ । 

४८. छुट वा �मन्हा �दन सक्नःे (१) �ा�धकरणले मन्�ालयको सहम�त �लई 
देहायका शलु्कहरूमा देहायबमोिजमको छुट �दन सक्नेछ:÷ 

(क)  काठमाड� उपत्यका बा�हरका �वमानस्थलहरूमा 
वायसेुवा स�ालन आधार, वाययुान ममर्त सम्भार 
संस्था तथा उ�यन ता�लम संस्था स्थापनालाई 
�ोत्साहन गनर् है�र �नमार्ण तथा ममर्त सम्भार 
संरचना स्थापनाका ला�ग जग्गा बहालमा �दँदा 
स�ालक स�म�तले आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत 
गर� अनसूुची–२३ मा उल्लेख भएको शलु्कमा 
अ�धकतम पाँच वषर्का ला�ग �ा�धकरणले 
तोकेबमोिजमको छुट,  

(ख)  ��भवुन अन्तरार्��य �वमानस्थल बा�हरका 
�वमानस्थललाई स�ालन आधार बनाई पवर्तीय 
उडान -माउन्टेन फ्लाइट_ वा तेिन्ज� �हलार� 
(लकु्ला) �वमानस्थलमा उडान भन� वायसेुवाले 
आधार �वमानस्थललाई बझुाउन ुपन� अवतरण, 



34 

�वसान र  स�ार उ�यन तथा सहाय र सरुक्षा 
शलु्कमा आिंशक छुट, 

(ग)  काठमाड� उपत्यका बा�हर �नमार्ण भई 
स�ालनमा आउने अन्तरार्��य �वमानस्थलमा 
यस �नयमावल�बमोिजम लाग्ने शलु्कमा अव�ध 
तथा शतर्हरू तोक� आवश्यक छुट, 

(घ)  एक �देशको राजधानीबाट अक� �देशको 
राजधानीमा �सधा उडान गन� वाययुानको 
अवतरण तथा �वसान सेवा शलु्कमा �नधार्�रत 
अव�धको ला�ग लाग्ने शलु्कमा छुट,  

(ङ)  कुटनै�तक सेवाको, खोजतलास तथा �वपद 
व्यवस्थापन कायर्मा संलग्न भएको वाययुान एवं 
�वमानस्थलको सरकार� तथा सरुक्षा सेवा 
सम्ब� सवार� साधनमा यस �नयमावल�बमोिजम 
लाग्ने शलु्कमा आवश्यक छुट, 

(च)  नाग�रक उ�यन �व�र्नसँग सम्बिन्धत 
��याकलापमा �ा�धकरणसगँ सहकायर् गन� 
व्यि� वा संस्थालाई जग्गा भाडामा �दँदा अव�ध 
तथा शतर्हरू तोक� यस �नयमावल�बमोिजम 
लाग्ने शलु्कमा पचास ��तशतसम्म छुट,  

(छ)  गल्फ क्लव, �व�तुीय सवार� साधनको ब्या�� 
चाजर् स्टेशन, सौयर् ऊजार् उत्पादन जस्ता 
�वमानस्थल सौन्दय�करण वा वातावरण मै�ी 
संरचनाको �नमार्णको ला�ग उपलब्ध जग्गा 
भाडामा लगाउँदा यस �नयमावल�बमोिजम लाग्न े
शलु्कमा आवश्यक छुट, 

(ज) �ा�धकरणले आवश्यक ठानकेा अन्य छुट। 
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(२) कुनै व्यि� वा संस्थाले यो �नयमावल� लागू हनु ुअिघ 
�ा�धकरणलाई �तनुर् बझुाउन ुपन� ब�ौता रकम यस �नयमावल� लागू 
भएको �म�तले तीन म�हना�भ� भ�ुानी गरेमा एक पटकको ला�ग 
ब�ौता रकमको अव�ध हेर� �ा�धकरणले ज�रवाना रकममा शत 
��तशतसम्म छुट �दन सक्नछे।  

(३) कुनै व्यि� वा संस्थाले �ा�धकरणलाई भ�ुानी गरेको 
रकम �नयमानसुार लाग्ने शलु्कभन्दा बढ� भएकोमा वा दोहोरो भ�ुानी 
हनु गई ननअ्परे�टभ खातामा जम्मा हनु आएकोमा त्यस्तो रकम 
भ�ुानी गन� व्यि� वा संस्थाले पषु्�ाई हनुे कागजातस�हत �नवेदन 
�दएमा �ा�धकरणले �हसाब �मलान वा रकम �फतार् गनर् सक्नेछ। 

(४) �ा�धकरणको �धान कायार्लय वा अन्तगर्तका 
कायार्लयहरूमा रहेका कमर्चार�को स�ुवधाका ला�ग स�ा�लत 
चमेनागहृको बहाल रकममा स�म�तको स्वीकृ�त �लई महा�नद�शकले 
आवश्यक छुट �दन सक्नछे। 

४९. प�रवत्यर् �वदेशी म�ुाको दरलाई आधार मा�नन:े  (१) यस 
�नयमावल�बमोिजम कुनै सेवा उपभोगकतार् व्यि� वा संस्थाले 
�ा�धकरणलाई �तनुर् बझुाउन ुपन� शलु्क नेपाल� म�ुामा भ�ुानी गदार् 
सेवा उपभोग गरेको �दनको नेपाल रा� ब�क�ारा �नधार्�रत अमे�रक� 
डलरको �ब�� �व�नमय दरलाई आधार मा�ननेछ। 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
मा�सक रुपमा एकै पटक शलु्क बझुाउने गर� सह�ुलयत �ा� वाययुान 
स�ालन संस्थाको हकमा भने �बजक जार� गन� �दनको ला�ग नेपाल 
रा� ब�कले �नधार्रण गरेको अमे�रक� डलरको �ब�� �व�नमय दरलाई 
आधार मा�ननेछ । 

५०. �च�लत कानून बमोिजम हनु:े  यस �नयमावल�मा उल्लेख भएको 
व्यवस्थाका हकमा यसै �नयमावल�बमोिजम र अन्य �वषयको हकमा 
�च�लत कानूनबमोिजम हनुछे । 
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५१.  अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) यस �नयमावल�बमोिजम भए गरेका 
ठे�ा सम्झौतामा उिल्लिखत शतर्हरूको पालन भए नभएको तथा 
�नधार्�रत अव�ध�भ� �ा�धकरणले लगाएका शलु्क असलु उपर भए 
नभएको सम्बन्धमा कायार्लयले �ैमा�सक रुपले अनगुमन गर� 
महा�नद�शक समक्ष ��तवेदन पेश गनुर् पन�छ।  

  (२) यस �नयमावल� बमोिजम भए गरेका ठे�ा 
सम्झौताबमोिजमका काम कारबाह�हरूको �भावकार� कायार्न्वयन भए 
नभएको र यस �नयमावल� बमोिजम लगाइएका शलु्क असूल उपर 
गरे नगरेको सम्बन्धमा महा�नद�शकले समय समयमा अनगुमन गनुर् 
पन�छ। 

५२. अनसूुचीमा हेरफेर वा संशोधन:  नेपाल सरकारले यस �नयमावल�को 
अनसूुचीमा आवश्यकता अनसुार हेरफेर वा संशोधन गनर् सक्नेछ।  

५३. खारेजी र बचाउः (१)  नेपाल नाग�रक उड् डयन �ा�धकरण �वमानस्थल 
सेवा शलु्क �नयमावल�, २०६७ खारेज ग�रएको छ । 

  (२) नेपाल नाग�रक उड् डयन �ा�धकरण �वमानस्थल सेवा 
शलु्क �नयमावल�, २०६७ बमोिजम भए गरेका काम कारबाह� यसै 
�नयमावल�बमोिजम भए गरेको मा�ननछे ।   
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अनसूुची – १ 

(�नयम ३ को उप�नयम (१), (२), (३) र (४) सँग सम्बिन्धत) 

अवतरण (ल्यािण्ड�) सेवा शलु्क 

१.   अन्तरार्��य �वमानस्थलको अन्तरार्��य उडानमा 

�.सं. वाययुानको तौल शलु्क (अमे�रक� डलरमा) 

(१) दशहजार �कलो�ामसम्म बाह« डलर पचास सेन्ट 

(२) 
दशहजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� पच्चीस हजार 
�कलो�ामसम्म 

प�हलो दशहजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
बाह« डलर पचास सेन्ट र त्यसप�छको �त्येक 
हजार �कलो�ामको दईु डलर पचास सेन्टका 
दरले । 

(३) 
पच्चीस हजार �कलो�ाम 
भन्दा बढ� पचास हजार 
�कलो�ामसम्म 

प�हलो पच्चीस हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
पचास डलर र त्यसप�छको �त्येक हजार 
�कलो�ामको तीन डलर पचह�र सेन्टका 
दरले। 

(४) 

पचास हजार 
�कलो�ामभन्दा बढ� 
पचह�र हजार 
�कलो�ामसम्म 

प�हलो पचास हजार �कलो�ामको एक सय 
��चा�लस डलर पचह�र सेन्ट र त्यसप�छको 
�त्येक हजार �कलो�ामको छ डलरका 
दरले। 

(५) 
पचह�र हजार �कलो�ाम 

भन्दा बढ� एक लाख 
�कलो�ामसम्म 

प�हलो पचह�र हजार �कलो�ामको दईु सय 
��यानव्बे डलर पचह�र सेन्ट र त्यसप�छको 
�त्येक हजार �कलो�ामको सात डलर पै�तस 
सेन्टका दरले। 

(६) 
एक लाख �कलो�ाम 
भन्दा बढ� तौलको ला�ग 

प�हलो एक लाख �कलो�ामको चार सय 
सतह�र डलर पचास सेन्ट र त्यसप�छको 
�त्येक हजार �कलो�ामको आठ डलर पचप� 
सेन्टका दरले । 
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२.  आन्त�रक उडानमा 
(क) ��भवुन अन्तरार्��य �वमानस्थल, गौतमव�ु अन्तरार्��य �वमानस्थल र   
       पोखरा �वमानस्थलमा 

 

�.सं. वाययुानको तौल शलु्क (अमे�रक� डलरमा) 

(१) दशहजार �कलो�ामसम्मको पाँच सय पचास रुपैयाँ । 

(२) 

दश हजार भन्दा बढ� पच्चीस 
हजार �कलो�ामसम्म 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग पाँच सय पचास रुपैयाँ र 
त्यसप�छको �त्येक हजार �कलो�ामको 
एक सय दस रुपैयाँका दरले । 

(३) 

पच्चीस हजार �कलो�ामभन्दा 
बढ� पचास हजार 
�कलो�ामसम्म 

प�हलो पच्चीस हजार �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग दईु हजार दईु सय रुपैया ँ र 
त्यसप�छको �त्येक हजार �कलो�ामको 
एक सय पैस�ी रुपैयाँका दरले । 

(४) 

पचास हजार �कलो�ामभन्दा 
बढ� ज�तसकैु तौलको ला�ग 

प�हलो पचास हजार �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग छ हजार तीनसय पच्चीस रुपैया ँर 
त्यसप�छको �त्येक हजार �कलो�ामको 
दईु सय बीस रुपैयाँका दरले । 

(ख) चन्�गढ�, �वराटनगर, राज�वराज, जनकपरु, �समरा, भरतपरु, नेपालग�, 

सखु�त र धनगढ� �वमानस्थलमा 

(१) दश हजार �कलो�ामसम्म  चार सय रुपैयाँ ।  

(२) 

दश हजार �कलो�ाम भन्दा बढ� 
बीस हजार �कलो�ाम सम्म 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग चार सय रुपैयाँ र त्यसप�छको 
�त्येक हजार �कलो�ामको असी रुपैयाँका 
दरले । 

(३) 

बीस हजार �कलो�ामभन्दा बढ� 
ज�तसकैु तौलको ला�ग 

प�हलो बीस हजार �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग एक हजार दईु सय रुपैयाँ र 
त्यसप�छको �त्येक हजार �कलो�ामको 
ला�ग एक सय बीस रुपैयाँका दरले । 
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(ग) तेिन्ज� �हलार� (लकु्ला), जोमसोम, तिुम्ल�टार, फाप्ल,ु रामेछाप, �स�मकोट, 

जमु्ला र रारा �वमानस्थलमा 

(१) दश हजार �कलो�ामसम्मको  तीन सय रुपैयाँ ।  

(२) 
दश हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� बीस हजार �कलो�ाम 
सम्म 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
तीन सय रुपैयाँ र त्यसप�छको �त्येक  
हजार �कलो�ामको साठ� रुपैयाँका  
दरले । 

(३) 
वीस हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� ज�तसकैु तौलको ला�ग 

प�हलो बीस हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
नौ सय रुपैयाँ र त्यसप�छको �त्येक  
हजार �कलो�ामको ला�ग  नब्बे रुपैयाँका  
दरले । 

 

 (घ) ताप्लेजङु, थामखकर् , भोजपरु, ला�मडाँडा, रुम्जाटार, खानीडाँडा, दाङ, मना�, 
बाजरुा, डोल्पा (जफुाल), डोल्पा (म�सनेचौर), डोट�, बैतडी, रुकुम (सल्ले), 
रुकुम (चौरजहार�), बझा�, र साँफेवगर �वमानस्थलमा 

(१) दश हजार �कलो�ामसम्म दईु सय पचास रुपैयाँ । 

(२) 
दश हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� बीस हजार �कलो�ाम 
सम्म 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
दईु सय पचास रुपैयाँ र त्यसप�छको  
�त्येक हजार �कलो�ामको पचास रुपैयाँका  
दरले । 

(३) 
बीस हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� ज�तसकैु तौलको ला�ग 

प�हलो बीस हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
सात सय पचास रुपैयाँ र त्यसप�छको �त्येक 
हजार �कलो�ामको पचह�र रुपैयाँका 
दरले। 
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(ङ)  अन्य �वमानस्थलमा 

(१) दश हजार �कलो�ामसम्म दईु सय रुपैया ँ। 

(२) 

दश हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� बीस हजार �कलो�ाम 
सम्म 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
दईु सय रुपैयाँ र त्यसप�छको �त्येक हजार 
�कलो�ामको चाल�स रुपैयाँका दरले । 

(३) 

बीस हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� ज�तसकैु तौलको ला�ग 

प�हलो बीस हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
छ सय रुपैयाँ र त्यसप�छको �त्येक हजार 
�कलो�ामको साठ� रुपैयाँका दरले । 

��व्य:  

१. वाययुानको तौलमा आधा�रत सेवा शलु्क �नधार्रणका ला�ग 
वाययुानको उडान योग्यताको �माणप� (स�टर्�फकेट अफ एयर 
व�दर्नेश) मा उडान गनर् अनमु�त �ा� अ�धकतम तौल (म्यािक्समम ्
प�मर्�सवल टेक अफ वेट) लाई आधार मा�ननेछ। 

२. कुनै वाययुानको सम्बन्धमा कुनै �वमानस्थलमा �ा�धकरणले तौलको 
हद �नधार्रण भएको रहेछ भने त्यस्तो वाययुानको सम्बन्धमा सोह� 
बमोिजमको तौल कायम गर� शलु्क �नधार्रण ग�रनेछ। 

३. वाययुानको तौल कायम गदार् ��त एकहजार �कलो�ाम प�छ चानचनु 
�कलो�ाम कायम भएमा त्यस्तो चानचनु �कलो�ामलाई प�न 
शलु्कको �योजनको ला�ग एकहजार �कलो�ाम मा�ननेछ। 

४. नेपाल� रुपैयाँमा �तनर् पाउन ेवायसेुवाले अमे�रक� डलरमा उिल्लिखत 
दस्तरु सो उडान भएको �दनको ला�ग नेपाल रा� ब�कबाट �कािशत 
म�ुाको �ब�� �व�नमय दर अनसुार नेपाल� रुपैयाँमा बझुाउन 
स�कनछे । तर चाटर्डर् फ्लाईट लगायत अ��म भ�ुानी गनुर् पन� 
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वायसेुवाको हकमा �वल जार� भएको �दनको �ब�� �व�नमय दर 
लाग ुहनुेछ ।  

५.  कुनै आन्त�रक �वमानस्थल अन्तरार्��य �वमानस्थलमा प�रणत भएमा 
खण्ड २. सरहको अवतरण शलु्क कायम हनुछे । 
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अनसूुची – २ 

(�नयम ४ को उप�नयम (१) र (२)  सँग सम्बिन्धत 

गहृ आ�य (हाउिज�) सेवा शलु्क 
 

१.  अन्तरार्��य �वमानस्थलमा 
�.सं. वाययुानको तौल दस्तरु (अमे�रक� डलरमा) 
(१) दश हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग बाईस डलर पचास सेन्ट  

(२) 
दश हजार �कलो�ाम भन्दा बढ� 
पचास हजार �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग बाईस डलर पचास सेन्ट र 
त्यसप�छ �त्येक हजार �कलो�ामको 
दईु डलर पच्चीस सेन्टका दरले  

(३) 
पचास हजार �कलो�ाम भन्दा बढ� 
एक लाख  �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग 

प�हलो पचास हजार �कलो�ाम 
सम्मको ला�ग एक सय बा� डलर 
पचास सेन्ट र त्यसप�छ �त्येक 
हजार �कलो�ामको तीन डलर 
चा�लस सेन्टका दरले 

(४) 
एक लाख  �कलो�ाम भन्दा बढ� 
तौलका ला�ग 

प�हलो एक लाख �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग दईु सय बयासी डलर पचास 
सेन्ट र त्यसप�छ �त्येक हजार 
�कलो�ामको चार डलर पैता�लस 
सेन्टका दरले । 

 

२.  आन्त�रक उडानका �वमानस्थलमा 
 

�.सं. वाययुानको तौल दस्तरु  

(१) 
प�हलो दश हजार �कलो�ाम 
सम्मको ला�ग 

एक हजार पाँच सय रुपैयाँ । 

 

(२) 
दश हजार �कलो�ाम भन्दा बढ� 
चा�लस हजार �कलो�ाम सम्मको 
ला�ग 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम सम्मको 
एक हजार पाँच सय रुपैया र 
त्यसप�छको �त्येक हजार �कलो�ामको 
ला�ग एक सय पचास रुपैयाँका दरले। 
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(३) 
चा�लस हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� एक लाख  �कलो�ाम 
सम्मको ला�ग 

प�हलो चाल�स हजार �कलो�ामको छ 
हजार रुपैयाँ र त्यसप�छको �त्येक 
हजार �कलो�ामको ला�ग दईु सय सो� 
रुपैयाँका दरले । 

(४) 
एक लाख  �कलो�ाम भन्दा बढ� 
तौलका ला�ग 

प�हलो एकलाख �कलो�ामको अठार 
हजार नौ सय साठ� रुपैया ँ र 
त्यसप�छको �त्येक हजार �कलो�ामको 
ला�ग दईु सय सन्तानव्बे रुपैयाँका 
दरले । 

 
 

     ��व्यः  
१. वाययुानको तौल �हसाब गदार् अनसूुची १ को ��व्यको आधारमा  
  ग�रनेछ ।  

२. अन्तरार्��य �वमानस्थलमा आन्त�रक उडानको वाययुानबाट  
  खण्ड १. मा उिल्लिखत रकम बराबर नेपाल� रुपैयाँमा �लइनेछ।  



44 

अनसूुची – ३ 

(�नयम ५ को उप�नयम (६) सँग सम्बिन्धत) 
भ�ूमस्थ �बन्ध सेवा (�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) शलु्क 

 

१. भ�ूमस्थ �बन्ध स�ुवधा (�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) सेवा स�ालनका ला�ग   
 आवेदन शलु्क 

�.सं. सेवा शलु्क 

(१) सेल्फ �ाण्ड�ल�का ला�ग रु. ५,०००/- 
(२) कमिशर्यल �ाउण्ड �ाण्ड�ल�का ला�ग रु. १०,०००/- 

2.  भ�ूमस्थ �बन्ध स�ुवधा (�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) सेवा स�ालन अनमु�त तथा 
�माणप� शलु्क  
�.सं. सेवा शलु्क 

(१) सेल्फ �ाण्ड�ल�का ला�ग रु. २,००,०००/- 
(२) कमिशर्यल �ाउण्ड �ाण्ड�ल�का ला�ग रु. ५,००,०००/- 

३.  भ�ूमस्थ �बन्ध स�ुवधा (�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) सेवा स�ालन गन� अनमु�त 
तथा �माणप� नवीकरण शलु्क 

�.सं. सेवा शलु्क 

(१) सेल्फ �ाण्ड�ल�का ला�ग रु. १,००,०००/- 
(२) कमिशर्यल �ाउण्ड �ाण्ड�ल�का ला�ग रु. २,५०,०००/- 

४.  भ�ूमस्थ �बन्ध स�ुवधा (�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) सेवा स�ालन गन� अनमु�त 
तथा �माणप� �ा� गनर् रा�पुन� धरौट� 
�.सं. सेवा शलु्क 

(१) सेल्फ �ाण्ड�ल�का ला�ग रु. १०,००,०००/- 
(२) कमिशर्यल �ाउण्ड �ाण्ड�ल�का ला�ग रु. २५,००,०००/- 

 
 

५. कमिशर्यल भ�ुमस्थ �बन्ध स�ुवधा (�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) सेवा स�ालन 
गरेवापत अनमु�त तथा �माण–प� �ा� संस्थाले त्यस्तो भ�ूमस्थ �बन्ध 
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स�ुवधा (�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) वापत आजर्न गरेको कूल आय (Gross 

Revenue) को न्यूनतम पन्� ��तशत रकम �ा�धकरणलाई बझुाउन ु
पन�छ। 

६. कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाले आफै �ाउण्ड �ाण्ड�ल� सेवा स�ालन 
गरेमा अन्तरा��य उडान तथा अवतरण दवैु तफर्  ��त या� ुएक अमे�रक� 
डलरका दरले हनु आउने रकम �ा�धकरणलाई बझुाउन ुपन�छ ।  

७. उ�ार उडान, अस्पताल उडान, साना अन्तरार्��य चाटर्र उडान वा यस्तै 
�कृ�तका न्यूनतम उपकरण मा� �योग गरे पगु्ने �क�समका वाययुानले 
�ाउण्ड �ाण्ड�ल� एण्ड सपुर�भजन वापत सम्बिन्धत नाग�रक उ�यन 
कायार्लयलाई अमे�रक� डलर तीनसय बझुाउन ुपन�छ।  

८.  करारमा कमिशर्यल �ाउण्ड �ाण्ड�ल� गनर् �दँदा करार गन�ले �लन े
शलु्क �ा�धकरणबाट स्वीकृत गराई मा� �लन ुपन�छ । 
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अनसूुची – ४ 

(�नयम ६ को उप�नयम (१) र (६) सँग सम्बिन्धत 

�वसान (पा�कर् �) सेवा शलु्क 

१. अन्तरार्��य उडानका �वमानस्थलमा 

�.सं. वाययुानको तौल दस्तरु (अमे�रक� डलरमा) 

(१) पचास हजार �कलो�ामसम्म 
��त हजार �कलो�ामको एक 
डलरका दरले । 

(२) 
पचास हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� एक लाख �कलो�ामसम्म 

प�हलो पचास हजार �कलो�ामको 
ला�ग पचास डलर र त्यसप�छको 
�त्येक हजार �कलो�ामको एक 
डलर पाँच सेन्टका दरले । 

(3) 
एक लाख �कलो�ाम भन्दा बढ� 
तौलको ला�ग 

प�हलो एक लाख �कलो�ामको 
एक सय वाईस डलर पच्चीस सेन्ट 
र त्यसप�छको �त्येक हजार 
�कलो�ामको एक डलर पन्चानब्बे 
सेन्टका दरले । 

 

२. आन्त�रक उडानका �वमानस्थलमा 

�.सं. वाययुानको तौल दस्तरु 

(१) 
प�हलो दश हजार �कलो�ाम 
सम्मको ला�ग 

तीन सय पचह�र रुपैयाँ 

(२) 

दश हजार �कलो�ाम भन्दाबढ� 
चाल�स हजार �कलो�ाम 
सम्मको ला�ग 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम 
सम्मको तीनसय पचह�र रुपैया ँ
र त्यसप�छको �त्येक हजार 
�कलो�ामको सैतीस रुपैया ँपचास 
पैसाका दरले 
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(3) 

चाल�स हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� एकलाख �कलो�ाम 
सम्मको ला�ग 

प�हलो चाल�स हजार 
�कलो�ामको ला�ग एक हजार 
पाँचसय रुपैया ँ र त्यसप�छको 
�त्येक हजार �कलो�ामको चौव� 
रुपैयाँका दरले । 

(4) 
एकलाख �कलो�ाम भन्दा बढ� 
तौलका ला�ग  

प�हलो एकलाख �कलो�ाम 
सम्मको ला�ग चार हजार सातसय 
चाल�स रुपैया ँ र त्यसप�छको 
�त्येक हजार �कलो�ामको 
पचह�र रुपैयाँका दरले। 

 

��व्य:  
१. वाययुानको तौल �हसाब गदार् अनसूुची–१ को ��व्यको आधारमा  

ग�रनेछ । 

२. अन्तरार्��य �वमानस्थलमा आन्त�रक उडानको वाययुानबाट खण्ड १. मा 
उल्लेिखत रकम बराबर नेपाल� रुपैयाँमा �लइनेछ ।  
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अनसूुची – ५ 

(�नयम ८ को उप�नयम (१) र (२) सँग सम्बिन्धत) 
स�ार तथा उ�यन सहाय सेवा शलु्क 

 

१. अन्तरार्��य �वमानस्थलमा 
�.सं. वाययुानको तौल दस्तरु (अमे�रक� डलरमा) 
(१) पच्चीस हजार �कलो�ामसम्म पैताल�स डलर नब्वे सेन्ट 

(२) 
पच्चीस हजार �कलो�ामभन्दा बढ� 
पचास हजार �कलो�ामसम्म 

छयह�र डलर पचास सेन्ट 

(3) 
पचास हजार �कलो�ामभन्दा बढ� 
पचह�र हजार �कलो�ामसम्म 

एक सय बाउ� डलर 
पचह�र सेन्ट 

(4) 
पचह�र हजार �कलो�ाम भन्दा बढ� 
तौलको ला�ग 

तीन सय पाँच डलर पचास 
सेन्ट 

 

२.  आन्त�रक �वमानस्थलमा 
(१) अन्तरार्��य �वमानस्थलमा अनसूुची÷१ मा तो�कएको अवतरण 

शलु्कको पचास ��तशतले, 

(२) कन्�ोल जोन भएका �वमानस्थलमा अनसूुची÷१ मा तो�कएको 
अवतरण शलु्कको पैतीस ��तशतले, 

(३) उपखण्ड (१) र (२) बाहेकका �वमानस्थलमा अनसूुची÷१ मा 
तो�कएको अवतरण शलु्कको बीस ��तशतले । 

��व्यः  
१.  वाययुानको तौल �हसाब गदार् अनसूुची–१ को ��व्यको आधारमा 

ग�रनेछ । 

२.  कुनै आन्त�रक �वमानस्थल अन्तरार्��य �वमानस्थलमा प�रणत भएमा 
खण्ड १. को उपखण्ड (१) सरहको दस्तरु कायम हनुछे। 
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अनसूुची –६ 

(�नयम ८ को उप�नयम (३) सँग सम्बिन्धत) 
स�ार तथा उ�यन सहाय सेवा (ओभरफ्लाई) शलु्क 

 
 

१. अन्तरार्��य उडानतफर्  ओभरफ्लाई सेवा उपलब्ध गराए वापत अनसूुची 

५ को खण्ड १. मा उिल्लिखत दरले उडान दस्तरु लाग्नेछ । 

२. एउटा हे�लप्याडबाट अक� हे�लप्याडसम्म उडान गन� हे�लकप्टरलाई 

स�ार तथा उ�यन सहाय सेवा उपलब्ध गराएवापत अनसूुची–१ 

बमोिजमको अवतरण दस्तरुको चाल�स ��तशत दस्तरु लाग्नेछ । 
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अनसूुची – ७ 

(�नयम ९ सँग सम्बिन्धत) 
मालसामान (काग�) ढुवानी शलु्क 

 

1. अन्तरार्��य उडानमा आगमन तफर्  ��त �कलो�ाम पचह�र पैसाका 
दरले 

2. आन्त�रक उडानमा �स्थान तफर्  ��त �कलो�ाम पचास पैसा 
 

��व्यः  
मालसामान तौल �हसाव गदार् एक �कलो�ाम भन्दा कम चानचनु तौल 
आएमा चानचनुलाई प�न एक �कलो�ाम बराबरको शलु्क लगाइने र असूल 
ग�रनेछ । 
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अनसूुची – ८ 

(�नयम १० को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 
या� ुसेवा स�ुवधा शलु्क 

 

१. अन्तरार्��य उडानमा 
   ��त या� ु(मू.अ.कर स�हत) रु.  ३०००।– (तीन हजार रुपैया) 
2. आन्त�रक उडानमा 

�.सं. �वमानस्थल 
या�सेुवा शलु्क रकम  

(१३ ��तशत मू.्अ.कर स�हत) 

(१) अन्तरार्��य �वमानस्थलमा  रु ५००।– 

(२) 

चन्�गढ�, �वराटनगर, राज�वराज, जनकपरु, 
�समरा, भरतपरु, पोखरा, गौतमव�ु, तेिन्ज� 
�हलार� (तेिन्ज� �हलार� (लकु्ला), जोमसोम, 

नेपालग�, सखु�त र धनगढ� �वमानस्थलमा 

रु ४0०।– 

 

(3) 

तिुम्ल�टार, फाप्ल,ु रामेछाप, मेघौल�, �स�मकोट, 

जमु्ला,  रारा, ताप्लेजङु, थामखकर् , भोजपरु, 
ला�मडाँडा, रुम्जाटार, खानीडाँडा, दाङ, मना�, 

बाजरुा, डोल्पा (जफुाल), डोल्पा (म�सनेचौर), 
डोट�, बैतडी, रुकुम (सल्ले), रुकुम  
(चौरजहार�), बझा�, र साँफेवगर �वमानस्थलमा 

रु ३००।– 

 

(4) 
उपखण्ड (१), (२) र (३) बाहेकका अन्य 
�वमानस्थलहरुमा  

रु २०0।– 

 

(५) 

उपखण्ड (४) बमोिजमका कुनै �वमानस्थलको धावनमागर् कालोप� भई प�ी 
धावनमागर्बाट सेवा स�ालनमा आएको अवस्थामा �ा�धकरण व्यवस्थापनले 
सावर्ज�नक सूचना जार� गर� तोकेको �म�तबाट उपखण्ड (३) सरहको दस्तरु 
कायम हनुेछ । 

(६) 
कुनै आन्त�रक �वमानस्थल अन्तरार्��य �वमानस्थलमा प�रणत भएमा उपखण्ड 
(१) सरहको दस्तरु कायम हनुेछ 
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अनसूुची – ९ 

(�नयम ११ सँग सम्बिन्धत) 
�वेश शलु्क 

 

१. आगन्तकु �वेश शलु्क 

 (१) अन्तरार्��य �वमानस्थलको अन्तरार्��य ट�मर्नल भवनमा रहेको 
�भिजटसर् डेकमा �वेश गदार् मू.अ.कर स�हतको पचास रुपैयाँ । 

 (२) अन्तरार्��य �वमानस्थलको आन्त�रक ट�मर्नल भवनको �भिजटसर् 
डेकमा �वेश गदार् मू.अ.कर स�हतको बीस रुपैयाँ  

 (३) अन्य �वमानस्थलिस्थत रहेको �भिजटसर् डेकमा �वेश गदार् मू.अ.कर 
स�हतको दश रुपैयाँ । 

 (४) अन्तरार्��य �वमानस्थलको �नषे�धत के्ष�मा �वेशका ला�ग जार� हनुे 
�वेश पास वापत �त्येक दईु वषर्को ला�ग मू.अ.कर स�हत एक 
हजार पाँच सय रुपैयाँ । उ� �वेश पास हराई पनुः बनाउन ुपरेमा 
ज�रवाना वापत एक हजार पाँच सय र नयाँ �वेश पास वापत एक 
हजार पाँच सय गर� मू.अ.क स�हत तीन हजार रुपैयाँ । 

 (५) आन्त�रक �वमानस्थलको �नषे�धत  के्ष�मा �वेशका ला�ग जार� हनु े
�वेश पास वापत �त्येक दईु वषर्को ला�ग मू.अ.कर स�हत पाँच 
सय रुपैयाँ । उ� �वेश पास हराई पनुः बनाउन ुपरेमा ज�रवाना 
वापत पाँच सय र नयाँ �वेश पास वापत पाँच सय गर� मू.अ.कर 
स�हत एक हजार रुपैयाँ । 

 

२. सवार� साधन �वेश दस्तरु (अन्तरार्��य �वमानस्थलमा) 
�.सं. सवार� साधान दस्तरु (मू.अ.कर स�हत) 
(१) हलकुा सवार� साधन ��त �दन दईुसय पचास रुपैया ँ
(२) हलकुा सवार� साधन ��त म�हना दईुहजार पाँच सय रुपैया ँ
(३) हलकुा सवार� साधान ��त तीन म�हना पाँच हजार रुपैया ँ
(४) ठूला सवार� साधन बस आ�द ��त म�हना दईु हजार पाँच सय रुपैया ँ
(५) ठूला सवार� साधन बस आ�द ��त तीन म�हना पाँचहजार पाँचसय रुपैया ँ
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३.  अन्य �वमानस्थलमा सवार� साधन �वेश पास दस्तरु खण्ड २. मा 
उल्लेख भएको दस्तरुको आधा दस्तरु लाग्नछे । 

४. �वमानस्थल के्ष��भ� कुनै व्यि�, फमर् वा संस्थाले सवार� साधान 
वा यन्� उपकरण अक� व्यि�, फमर् वा संस्थालाई �वमानस्थल 
कायार्लयको स्वीकृ�त �लई भाडामा उपलब्ध गराउँदा कायम ग�रने 
भाडा रकमको पन्� ��तशतले हनुे आय अंश भाडामा उपलब्ध 
गराउने �नकायले �ा�धकरणलाई बझुाउन ुपन�छ । 

५. ��व्य २. मा उिल्लिखत सवार� साधन बाहेकका सरकार�, 
कुटनै�तक, गैरसरकार� संघ, संस्थाको हकमा पाँच सय रुपैयाँ ��त 
पास (स्थायी) दस्तरु �लई उपलब्ध गराउन स�कनेछ । 

 

��व्य: 

१.  �वमानस्थलमा ख�टने सरकार� �नकाय, मन्�ालयका सम्बिन्धत 
पदा�धक�रहरू, �ा�धकरणका कमर्चार�, सरुक्षा �हर� गाडर् तथा सै�नकलाई 
दस्तरु �वना नै �वमानस्थल �वेश पास उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

२. �वमानस्थल कायार्लय र �वमानस्थल सरुक्षा �हर� गाडर् तथा सै�नक 
कायार्लयका सवार� साधन र यन्� उपकरणको �वेश दस्तरु लाग्ने छैन। 

३. �स�कस्त �बरामी बोकेर ल्याउने एम्बलेुन्सलाई Valid Document पेश 
गरेको आधारमा �वेश दस्तरु लाग्ने छैन । 

४. �वमानस्थलको �नषे�धत के्ष� �वेश पास उपलब्ध गराउने तथा लाग्न े
दस्तरु सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्�ालयको सहम�तमा �ाधकरणले जार� 
गरेको  �नद� िशकामा ब्यवस्था भएबमोिजम हनुछे । 
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अनसूुची – १० 

(�नयम १२ सँग सम्बिन्धत) 
उ�ार तथा अिग्न �नवारण सेवा शलु्क 

 

१. रन्वे फो�मङ बापत   
वाययुानको तौल दस्तरु 

दश हजार �कलो�ाम 
सम्मको वाययुानको ला�ग 

��त हजार �कलो�ामको अमे�रक� डलर एक सय 
वा सो बराबरले हनु आउने नेपाल� रुपैया ँ। 

दश हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ� पच्चीसहजार �कलो�ाम 
सम्मको वाययुानको ला�ग 

प�हलो दश हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
अमे�रक� डलर एक हजार र त्यसप�छ ��त हजार 
�कलो�ामको ला�ग अमे�रक� डलर साठ�का दरले 
वा सो बराबरले हनु आउने नेपाल� रुपैया ँ। 

पच्चीस हजार �कलो�ाम 
भन्दा बढ�को वाययुानको 
ला�ग 

प�हलो पच्चीस हजार �कलो�ाम सम्मको ला�ग 
अमे�रक� डलर दईु हजार एक सय र त्यसप�छ 
��त हजार �कलो�ामको अमे�रक� डलर अठारका 
दरले वा सो बराबरले हनु आउने नेपाल� रुपैयाँ। 

 

२.  उ�ार तथा अिग्न �नवारण सेवा शलु्क (अिग्न �नवारण सेवा उपलब्ध   
 भएका �वमानस्थलहरूको ला�ग मा�)  

वाययुानको तौल दस्तरु 
दश हजार �कलो�ाम सम्मको 
वाययुानको ला�ग  

��त अवतरण एक डलर वा सो वरावरले 
हनु आउने नेपाल� रुपैया ँ।  
 

दश हजार �कलो�ाम भन्दा बढ� 
पच्चीस हजार �कलो�ामसम्मको 
वाययुानको ला�ग 

��त अवतरण एक डलर पचास सेन्ट वा 
सो वरावरले हनु आउने नेपाल� रुपैया ँ। 

पच्चीस हजार �कलो�ाम भन्दा 
बढ�को वाययुानको ला�ग 

��त अवतरण दईु डलर पचास सेन्ट वा 
सो बराबरले हनु आउने  नेपाल� रुपैयाँ। 
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अनसूुची – ११ 

(�नयम १३ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 
हवाई इन्धन �ब�� सेवा शलु्क 

 

�ब�� भएको हवाई इन्धनको मूल्यको शून्य दशमलव चार ��तशत । 
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अनसूुची – १२ 

(�नयम १४ को उप�नयम (१) र (4) सँग सम्बिन्धत) 
�ाट�र� सेवा शलु्क 

 

१.  �ाट�र� सेवा स�ालनका ला�ग आवेदन शलु्क रु १०,०००।– 

२.  �ाट�र� सेवा स�ालन अनमु�त तथा �माणप� शलु्क  

रु १,००,०००।– 

३.  �ाट�र� सेवा स�ालन गन� अनमु�त तथा �माणप� नवीकरण शलु्क 

रु ५०,०००।– 

४.  �ाट�र� सेवा स�ालन गन� अनमु�त तथा �माणप� �ा� गनर् रा�पुन� 

धरौट� रु ५,००,०००।– 

५. कमिशर्यल �ाट�र� सेवा स�ालन गदार् �व�� गरेको �बलमा उिल्लिखत 

रकमको दश ��तशत रकम बझुाउन ुपन�छ ।  

६. सेल्फ �ाट�र� सेवा स�ालन गन� वायसेुवा स�ालन संस्थाले ��त या� ु

अमे�रक� डलर चाल�स सेन्टका दरले रकम बझुाउन ुपन�छ ।  
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अनसूुची – १३ 

(�नयम १५ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 
मालसामान (काग�) �बन्ध सेवा शलु्क 

१.  अन्तरार्��य तफर्   
मालसामानको �कृ�त �नयार्त गदार् आयात गदार् 

(1)  साधारण 
मालसामान 

��त के.जी. एक रुपैया ँवा 
दईु सय रुपैयामध्ये जनु 
बढ� हनु्छ। 

��त के.जी. पाँच रुपैयाँ 
पैतीस पैसा वा एक सय 
रुपैयामध्ये जनु बढ�     
हनु्छ । 

(२)  बहमूुल्य सनु 
चाँद� जवाहरात 
जस्ता वस्तहुरू 

��त के.जी. दईु रुपैया 
पचास पैसा वा दईु सय 
पचास रुपैयाँमध्ये जनु बढ� 
हनु्छ । 

��त के.जी. आठ रुपैया ँवा 
दईु सय रुपैयाँमध्ये जनु 
बढ� हनु्छ। 

(३) नाशवान  
    मालसामान 

��त के.जी. दईु रुपैया ँवा 
दईु सय रुपैया ँ जनु बढ� 
हनु्छ । 

��त के.जी आठ रुपैया ँवा 
दईु सय रुपैयाँमध्ये जनु 
बढ� हनु्छ। 

(४) खतराजन्य बस्त ु

��त के.जी. पाँच रुपैया ँवा 
पाँच सय रुपैयाँमध्ये जनु 
बढ� हनु्छ । 

��त के.जी सो� रुपैया ँवा 
चार सय रुपैया ँमध्ये जनु 
बढ� हनु्छ। 

 (५) एक्स�से कु�रयर 
ब्याग, एक्स�से 
कु�रयर पासर्ल र 
एक्स�से काग� 

��त के.जी. पाँच रुपैया ँवा 
एकसय रुपैयाँमध्ये जनु 
बढ�  हनु्छ । 

��त के.जी. पाँच रुपैया वा 
दईु सय रुपैया ँमध्ये जनु 
बढ� हनु्छ। 

(६) जी�वत जनावर आयात वा �नयार्त गदार् बहमूुल्य मालसामान आयात वा 
�नयार्त गदार् लाग्ने दस्तरुको दोब्बर दस्तरु । 
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२. आन्त�रक तफर्   
(१) अन्तरार्��य �वमानस्थलमा – ��त के.जी एक रुपैयाँ  
(२) सखु�त, पोखरा, जोमसोम, तेिन्ज� �हलार� (लकु्ला) र तराईका 

�वमानस्थलहरूमा – ��त के.जी. पचास पैसा 
(३) अन्य �वमानस्थलमा – ��त के.जी. पच्चीस पैसा  

��व्य: 

१. खण्ड १. बमोिजम अन्तरार्��य �वमानस्थलमा उिल्लिखत मालसामानको 
वग�करण अन्तरार्��य नाग�रक उ�यन संगठनले मान्यता �दएको 
मालसामानको हवाई ढुवानीको महसलु सम्बन्धी �नयमावल� (एयर 
काग� �ा�रफ रुल्स) बमोिजम हनुेछ । 

२. प्यालेटाइजेशन तथा �ड–प्यालेटाइजेशन गनुर् परेमा ��तटन पचास 
रुपैयाँ थप दस्तरु लाग्नेछ । 

३. मालसामान धनीको अनरुोधमा कायार्लयको अ�त�र� समय र �वदाको 
�दनमा मालसामान �बन्ध गनुर् परेमा ��त प�ुलन्दा (कन्साइनमेन्ट) 
दईुसय रुपैयाँ थप दस्तरु लाग्नेछ । 

४.  �नयार्त गदार् प�हलो सात �दनसम्मको ला�ग डेमरेज दस्तरु लाग्ने छैन। 
सो अव�धप�छ तीस �दनसम्म ��त केजी पचह�र पैसा र एकतीस� 
�दनदेिख साठ� �दनसम्म ��त के.जी एक रुपैया पचह�र पैसाका दरले 
डेमरेज शलु्क लाग्नछे ।  

५.  आयात गदार् प�हलो सात कायर् �दनसम्म डेमरेज दस्तरु लाग्ने छैन। 
सो अव�धप�छ तीस �दनसम्म ��त केजी दईु रुपैयाँ र एक�तस� �दनदेिख 
साठ� �दनसम्म दईु रुपैयाँ पचास पैसाका दरले डेमरेज शलु्क लाग्नेछ। 
तर छुट �दएको अव�ध�भ� मालसामान नलगेमा त्यस्तो मालसामान 
�ा� भएको �म�तदेिख नै डेमरेज शलु्क लाग्नछे ।  

६. गोदाम�भ� तौल गदार् सा�वकमा देखाइएको भन्दा बढ� तौल भएमा 
लाग्ने दस्तरुको दोब्बर दस्तरु लाग्नेछ । 
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७. �वदेशबाट नेपालमा वा नेपालबाट �वदेशमा मानव अवशेष ल्याउन े
लैजाने �सल�सलामा सोको �बन्ध गरे वापत कुनै दस्तरु लाग्ने छैन। 

 ८. यस अनसूुचीमा उल्लेख ग�रएको मालसमान (काग�) �बन्ध सेवा 
दस्तरुहरू �त्येक दईु वषर्मा १० ��तशतका दरले स्वतः वृ�� हनुेछ। 

९. मतृ शर�र र दैवी �कोपको मालसामानमा �बन्ध वापतको दस्तरु 
लाग्ने छैन। 

१०. यस अनसूुचीको खण्ड ३. मा उल्लेिखत “नाशवान मालसामान”भ�ाले 
कृ�षजन्य वस्तहुरु, माछा, अण्डा, मास,ु सागसब्जी, फलफूलजस्ता �छ�ै 
नाश हनुे र �वशेष �कारले भण्डारण, ओसारपसार तथा व्यवस्थापन 
गनुर्पन� सामान सम्झन ुपछर् । 

११. यस अनसूुचीको खण्ड ४. मा उल्लेिखत “खतराजन्य वस्त”ुभ�ाले 
गोला, बारुद, गोल� ग�ा, �वष्फोटक पदाथर् र रसायन पदाथर्हरु 
सम्झनपुछर् र सो शब्दले मानव स्वास्थ्यमा ��तकूल असर पानर् सक्न े
र �वशेष �कारले भण्डारण तथा ओसारपसार तथा व्यवस्थापन गनुर्पन� 
मालसामान समेतलाई जनाउँछ । 
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अनसूुची – १४ 

(�नयम १६ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 
 

�ािन्जट काग� सेवा शलु्क 
 

१.  �वमानस्थलमा �रप्याके�ट� नहनुे �स�ल एरो�बल भएका मालसामानको 
�ािन्जट काग� �वन्ध बापत ��त के.जी. पचास पैसाका दरले  

२.  �वमानस्थलमा �रप्याके�ट� हनुे वा डबल एरो�बल भएका मालसामानको 
�ािन्जट काग� �वन्ध बापत ��त के.जी. एक रुपैयाँका दरले  

३.  �वमानस्थलमा चौबीस घण्टाभन्दा बढ� समय वेयर हाउसमा रहने वस्त ु
वा मालसामानको �ािन्जट काग� �बन्ध बापत खण्ड १. र २. मा 
उल्लिखत शलु्कमा पचास ��तशत थप गर� हनु आउने दरमा 

��व्यः 
१.  �ािन्जट काग� सेवा स�ालन गन� अनमु�त तथा �माणप�को ला�ग 

लाग्ने शलु्क तथा धरौट� अनसूुची÷३ मा भ�ूमस्थ �बन्ध स�ुवधा 

(�ाउण्ड �ाण्ड�ल�) सेवा तफर्  कमिशर्यल �ाउण्ड �ाण्ड�ल�का ला�ग 

�नधार्रण भए सरह हनुेछ । 

२.  �ािन्जट काग� �ाण्ड�ल� गदार् �ान्सपोटर् सेवा उपलव्ध गराउने संस्थाले 

सो वापत आजर्न गरेको कूल आय (Gross Revenue) को न्यूनतम 

पन्� ��तशत रकम �ा�धकरणलाई बझुाउन ुपन�छ । 
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अनसूुची – १५ 

(�नयम १७ सँग सम्बिन्धत) 
या� ुप�रवहन सेवा शलु्क 

 

या� ुप�रवहन सेवा उपलब्ध गराउँदा कुल �व�� (Gross Sales) रकमको 
पन्� ��तशतले हनु ेरकम। 
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अनसूुची – १६ 

(�नयम १८ सँग सम्बिन्धत) 
वाययुान आ�य गहृ (है�र) बहाल शलु्क 

 

१. अन्तरार्��«य �वमानस्थलमा ��तम�हना ��तवगर्�मटर तीन सय रुपैयाँ 
२. अन्य �वमानस्थलमा ��तम�हना ��त वगर्�मटर एक सय पचास रुपैयाँ । 
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अनसूुची – १७ 

(�नयम १९ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 
�वज्ञापन शलु्क 

 

१. अन्तरार्��य �वमानस्थलमा  
(१)  अन्तरार्��«य �वमानस्थलको अन्तरार्��«य तथा आन्त�रक ट�मर्नल भवन 

�भ� ��तम�हना ��तवगर्�मटर पाँच हजार रुपैयाँका दरले बढाबढ 
���या�ारा कायम हनु आउने रकम । 

(२)  अन्तरार्��«य �वमानस्थलको काग� ट�मर्नल भवन �भ� ��त म�हना 
��त वगर्�मटर तीन हजार रुपैयाँका दरले बढाबढ ���या�ारा कायम 
हनु आउने रकम । 

(३)  अन्तरार्��«य वा आन्त�रक ट�मर्नल भवन बा�हर �वमानस्थल के्ष� 
�भ� ��तम�हना ��त वगर्�मटर एक हजार छ सय रुपैयाँका दरले 
बढाबढ ���या�ारा कायम हनु आउने रकम । 

(४)  अन्तरार्��«य वा आन्त�रक ट�मर्नल भवन बा�हर �वमानस्थल के्ष� 
�भ� कुनै �क�समको व्यानर, प्लेकाडर् आ�द अस्थायी रुपमा रा� 
��त�दन ��तवगर्�मटर एक हजार रुपैयाँ ।   

(५)  कुनै व्यवसा�यक संस्थाले Flight Information Display System 

आफ्नो व्यापा�रक  �योजनको ला�ग �योग गनर् चाहेमा रोयल्ट� 
वापत ��तवषर् अमे�रक� डलर एक हजार । 

(६)  एउटै �वज्ञापन बोडर्बाट दबैु तफर्  देिखन े गर� �बज्ञापन गरेमा 
�नयमानसुार लाग्ने �वज्ञापन शलु्कमा थप पचास ��तशत शलु्क 
लाग्नेछ । 

(७)  गौतमब�ु र पोखरा �वमानस्थलमा अन्तरार्��«य उडान स�ालन 
नभएसम्म खण्ड २. को उपखण्ड (१) मा तो�कए बमोिजमको 
शलु्क लाग्नेछ । 
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२. आन्त�रक �वमानस्थलमा  
(१) चन्�गढ�, �वराटनगर, जनकपरु, �समरा, भरतपरु, मेघौल�, तेिन्ज� 

�हलार� (लकु्ला), जोमसोम, नेपालगन्ज, सखु�त र धनगढ� 
�वमानस्थलमा ट�मर्नल भवन �भ� ��तम�हना ��त वगर्�मटर एक 
हजार रुपैयाँ र ट�मर्नल भवन बा�हर �वमानस्थल के्ष��भ� ��तम�हना 
��त वगर्�मटर छ सय रुपैयाँका दरले बढाबढ ���या�ारा कायम 
हनु आउने रकम। 

(२) उपखण्ड (१) बाहेकका अन्य �वमानस्थलको ट�मर्नल भवन �भ� 
��त म�हना ��त वगर्�मटर चार सय रुपैयाँ र ट�मर्नल भवन बा�हर 
�वमानस्थल के्ष� �भ� ��त म�हना ��त वगर्�मटर दईु सय रुपैयाँका 
दरले बढाबढ ���या�ारा कायम हनु आउने रकम । 
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अनसूुची – १८ 

-�नयम २१ सँग सम्बिन्धत) 
व्यागेज िस्��न� शलु्क 

 

१. �वमानस्थलमा वायसेुवा स�ालन संस्थाले राखेको Secondary Baggage 

Screening सेवा अन्य वायसेुवा स�ालन संस्थालाई उपलव्ध गराएवापत 

�ा� हनुे कूल आम्दानीको पन्� ��तशत रकम। 

२. अन्तरार्��य �वमानस्थलमा �वमानस्थल कायार्लयको तपर्mबाट राखेको 

Secondary Baggage Screening सेवा वापत ��त उडान Small 

Category मा अमे�रक� डलर तीस, Medium Category मा  अमे�रक� 

डलर चाल�स र Wide Body Category मा अमे�रक� डलर पचास।   

३. कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थाले अक� कुनै वायसेुवा स�ालन संस्थालाई 

शलु्क �लई कुनै सेवा �दान गदार् �स �बलको पन्� ��तशत रोयल्ट� 

रकम ।  
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अनसूुची – १९ 

-�नयम २२ सँग सम्बिन्धत) 
एरोन�टकल अपरेशन कन्�ोल कम्य�ुनकेशन ( A O C C )  शलु्क 

 

१. अन्तरार्��य वायसेुवा तफर्   
(१) तीनवटा सम्म वाययुान स�ालन गन� संस्थाले मूल्य अ�भवृ�� कर 

बाहेक वा�षर्क अमे�रक� डलर बीस  हजार । 

(२) तीन भन्दा बढ� वाययुान स�ालन गन� संस्थाले तीनवटा वाययुानको 
ला�ग उपखण्ड (१) बमोिजमको शलु्कर त्यसप�छका ��त वाययुानको 
ला�ग मूल्य अ�भव�ृ� कर बाहेक वा�षर्क अमे�रक� डलर दईु हजारका 
दरले हनु आउने रकम । 

२. आन्त�रक वायसेुवा तफर्   
(१) तीनवटा सम्म वाययुान स�ालन संस्थाले मूल्य अ�भवृ�� कर वाहेक 

वा�षर्क दश लाख रुपैयाँ। 

(२) तीनभन्दा बढ� वाययुान स�ालन गन� संस्थाले तीनवटा वाययुानको 
ला�ग उपखण्ड (१) बमोिजमको शलु्क र त्यसप�छका ��त 
वाययुानको ला�ग मूल्य अ�भवृ�� कर वाहेक वा�षर्क एक लाख 
रुप�याका दरले हनु आउने रकम । 
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अनसूुची – २० 

(�नयम २३ को उप�नयम (४) र (५) सँग सम्बिन्धत) 
C U P P S  वा C U T E  तथा B R S  सेवा शलु्क 

 

१.  ट�मर्नल उपकरणको साझा उपयोग सम्वन्धी सेवा शलु्क    
कायार्लयले �वमानस्थलमा ट�मर्नल उपकरणको साझा उपयोग 
(Common User Terminal Equipment - CUTE) वा (Common User of 

Passenger Processing System–CUPPS) वा CUSS-Kiosks सेवा 
उपलब्ध गराएवापत सम्बिन्धत वायसेुवाबाट सोझै वा सेवा �दायक 
माफर् त ��त या� ुअमे�रक� डलर एक (मूल्य अ�भवृ�� कर बाहेक) का 
दरले शलु्क लगाउने तथा असलु उपर गन�छ ।  

 

२.  व्यागेज �रकिन्स�लएशन �णाल� (BRS) सेवा उपयोग शलु्क  
�ा�धकरणले �वमानस्थलमा व्यागेज �रकिन्स�लएशन �णाल� (Baggage 

Reconciliation System –BRS) सेवा उपलब्ध गराए वापत सम्बिन्धत 
वायसेुवाबाट सोझै वा सेवा �दायक माफर् त ��त या� ुअमे�रक� डलर 
प�तीस सेन्ट (मूल्य अ�भवृ�� कर बाहेक) का दरले शलु्क लगाउन े
तथा असलु उपर गन�छ ।  
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अनसूुची – २१ 

(�नयम २४ सँग सम्बिन्धत) 
चलिच� छाया�न शलु्क 

 

चलिच�, �भ�डयो चलिच�, वतृ िच� आ�द िखचे वापत सम्बिन्धत चलिच� 
�नमार्तासँग �त्येक ६ घण्टाको एक पटकको दरले अन्तरार्��य �वमानस्थलमा 
पन्� हजार रुपैयाँ र आन्त�रक �वमानस्थलमा सातहजार रुपैयाँका दरले । 
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अनसूुची – २२ 

(�नयम २५ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 
भवन तथा कोठा बहाल शलु्क 

 

१.  अन्तरार्��य �वमानस्थलको (क) अन्तरार्��य ट�मर्नल भवनको चेक 

इन ए�रया बा�हर ��तम�हना ��त वगर्�मटर एक हजार आठ सय 

रुपैयाँ, (ख) चेक इन ए�रयामा ��त म�हना ��त वगर्�मटर दईु हजार 

चार सय रुपैयाँ, (ग) आगमन तफर्  ��तम�हना ��त वगर्�मटर तीन 

हजार रुपैयाँ, (घ) �स्थान तफर्   ��त म�हना ��तवगर्�मटर तीन हजार 

छ सय रुपैयाँ, (ङ) स्टेराइल ए�रयामा ��त म�हना ��त वगर्�मटर 

छ हजार रुपैयाँ र (च) अन्तरार्��य अपरेशन एअरलाइन्स �बिल्ड�मा 

��तम�हना ��त वगर्�मटर दईु हजार एक सय साठ� रुपैयाँ . 

२. अन्तरार्��य �वमानस्थलको आन्त�रक ट�मर्नल भवन तथा काग� 

ट�मर्नलमा ��त म�हना ��त वगर्�मटर एक हजार दईु सय रुपैयाँ । 

३. आन्त�रक तफर् का �वराटनगर, तेिन्ज� �हलार� (लकु्ला), नेपालगन्ज, 

�वमानस्थल ट�मर्नलको (क) चेकइन ए�रया बा�हर ��त म�हना ��त 

वगर्�मटर रु. ३०० रुपैयाँ, (ख) चेकइन ए�रयामा रु. ३६० रुपैया, 

(ग) चेकइन ए�रया प�छको �स्थान ए�रयामा रु. ४०० रुपैयाका 

दरले र (घ) सो बाहेकको अन्य के्ष�मा रु. २५० का दरले । 

४. चन्�गढ�, राज�वराज, जनकपरु, �समरा, भरतपरु, जोमसोम, दाङ, सखु�त 

र धनगढ� �वमानस्थलको (क) चेकइन ए�रया बा�हर ��त म�हना 

��त वगर्�मटर दईु सय रुपैयाँ, (ख) चेकइन ए�रयामा दईु सय पचास 

रुपैया, (ग) चेकइन ए�रया प�छको �स्थान ए�रयामा तीन सय 
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रुपैयाका दरले र र (घ) सो बाहेकको अन्य के्ष�मा एक सय पचास 

रुपैयाँका दरले । 

५. अन्य �वमानस्थलमा ��त म�हना ��त वगर्�मटर एकसय असी रुपैयाँ 

६.  खण्ड १. र २. मा लेिखए बाहेक अन्तरार्��य �वमानस्थल के्ष� 

�भ�को अन्य कुनै भवन, भवनको कुनै भाग वा कोठामा ��त म�हना 

��त वगर्�मटर एक हजार रुपैयाँ । 

७.  गौतमब�ु र पोखरा �वमानस्थलमा अन्तरार्��य उडान स�ालन नभए 

सम्म खण्ड ३. मा तो�कए बमोिजमको शलु्क लाग्नेछ ।  
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अनसूुची – २३ 

(�नयम २६ को उप�नयम (१) र (३) तथा �नयम ४८ को  
उप�नयम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बिन्धत) 

 

जग्गा बहाल शलु्क 

१.  अन्तरार्��य �वमानस्थलमा  
(१)  व्यावसा�यक �योजनको ला�ग जग्गा बहालमा उपलब्ध गराउँदा 

��त वषर् ��त वगर्�मटर न्यनुतम छ सय रुपैयाँका दरले बढाबढ 
���या�ारा �नधार्�रत दरमा । 

(२) �ा�धकरणबाट स�ालन �माणप� �ा� वायसेुवा स�ालन संस्था, 
ममर्त सम्भार संस्था, Flying School आ�दलाई �ा�र वा 
ईिन्ज�नय�र�/ ममर्त सम्भार संरचना �नमार्णको ला�ग जग्गा 
बहालमा उपलब्ध गराउँदा ��त वषर् ��त वगर्�मटर तीन हजार 
रुपैयाँका दरमा । 

(३)   कृ�ष �योजनको ला�ग ��त रोपनी ��तवषर् न्यूनतम एक हजार 
रुपैयाँका दरले बढाबढ ���या�ारा कायम हनु आउने रकम । 

(४)  गल्फ कोषर् तथा अन्य खेलकुदका ला�ग ��त रोपनी ��त वषर् 
न्यूनतम दईु हजार रुपैयाँका दरले बढावढ ���या�ारा कायम 
हनु आउने रकम । 

(५)   इक्वीपमेन्ट याडर्मा ��त वषर् ��त वगर्�मटर एक हजार रुपैयाँका 
दरले ।  

 

२.  आन्त�रक �वमानस्थलहरूमा  
(१)   व्यावसा�यक �योजनको ला�ग जग्गा बहालमा उपलब्ध गराउँदा 

��त वषर् ��त वगर्�मटर न्यनुतम तीनसय रुपैयाँका दरले बढाबढ 
���या�ारा �नधार्�रत दरमा । 

(२)   �ा�धकरणबाट स�ालन �माण प� �ा� वायसेुवा स�ालन संस्था, 
ममर्त सम्भार संस्था, Flying School आ�दलाई �ा�र वा 
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ईिन्ज�नय�र�/ ममर्त सम्भार संरचना �नमार्णको ला�ग जग्गा 
बहालमा उपलब्ध गराउँदा ��त वषर् ��त वगर्�मटर एक सय पचास 
रुपैयाँका दरमा। 

(३) कृ�ष �योजनको ला�ग ��त रोपनी ��तवषर् एक हजार रुपैयाँका 
दरले बढाबढ ���या�ारा कायम हनु आउने रकम । 

(४)   �वमानस्थल सौन्दय�करण, बगैचा, गल्फ क्लव तथा अन्य 
खेलकुदका ला�ग ��तरोपनी ��तवषर् एक हजार रुपैयाँका दरले । 

(५) इक्वीपमेन्ट याडर्मा ��त वगर् �मटर ��त वषर् तीन सय रुपैयाँका 
दरले । 
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अनसूुची – २४ 

(�नयम २७ को उप�नयम (१), (३), (४) र (५)  सँग सम्बिन्धत) 
 

अन्य सेवा शलु्क 
 

१.  �व�तु सेवा शलु्क  
(१) सव�मटर जडान भएकोमा नेपाल �व�तु �ा�धकरणले �लने ��त 

य�ुनट इनज� शलु्कको अ�धकतम दरमा पचास ��तशत सेवा 
शलु्कथप गर� सव�मटरले देखाए अनसुार खपत य�ुनटको दरले। 

(२) सव�मटर जडान नभएकोमा नपेाल �व�तु �ा�धकरणले �लन ेमा�सक 
इनज� बील रकमलाई �वमानस्थल भवनको के्ष�फलले भाग गर� 
भाडामा �लएको के्ष�फल (रेण्टेड ए�रया)  ले गणुन गदार् आउन े
अ�मा पचास ��तशत सेवा शलु्कथप गर� हनु आउने रकम । 

(३) �वमानस्थल �भ� तीन फेजको �व�तु सेवा उपयोग गन� संस्था वा 
व्यि�ले पचास ��तशत शलु्क थप गर� हनु आउने �डमाण्ड 
शलु्क। 

२.  टे�लफोन सेवा शलु्क  
(१) दूरस�ार कम्पनीबाट �लइएका डाइरेक्ट �लज लाईनको ला�ग 

�वमानस्थल कायार्लयको केबलु तथा स�भर्स उपलब्ध गराए वापत 
केबलु स�भर्स चाजर् ��त लाईन ��तम�हना तीन सय रुपैयाँ । 

(२) ��भवुन अन्तरार्��य �वमानस्थल कायार्लयको पी.ए.बी. एक्स लाईन 
�योग गरेवापत देहाय बमोिजमको दस्तरु लाग्नेछः 
(क) �मटर जडान नभएकोमा इन्टरकम तथा लोकल कलको 

ला�ग ��तम�हना पाँचसय रुपैयाँ । 
(ख) �मटर जडान भएकोमा नेपाल दूर स�ार संस्थानले �लइन े

टे�लफोन महशलुमा पच्चीस ��तशत सेवा दस्तरु थप गर� 
हनु आउने रकम कुल संख्याको आधारमा इन्टरकम सेवा 
�योग गरे मा�सक एक सय पचास रुपैयाँ । 
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(ग) लाईन कम्य�ुनकेशन गनर् गराउन चाहने व्यि�ले सम्बिन्धत 
�वमानस्थलको अनमु�त �लन ुपन�छ । जडान गनर् आवश्यक 
�प वायर इत्या�द जडान गराउन चाहने व्यि� वा संस्थाले 
नै व्यहोनुर् पन�छ। अनमु�त �लई सेवा उपलब्ध गराउँदा 
त्यस्तो संस्थाले सम्बिन्धत उपभो�ासंग �लने रकमको पन्� 
��तशतले हनु आउने दस्तरु सम्बिन्धत �वमानस्थल 
कायार्लयलाई बझुाउन ुपन�छ । 

(३) डाटाको ला�ग �योग गनर् �लइएका अिप्टकल फाइबर �लज लाइनको 
ला�ग �वमानस्थल कायार्लयको केबलु तथा सेवा उपलब्ध गरेवापत 
अिप्टकल फाइबर स�भर्स चाजर् ��तम�हना ��तच्यानल एकहजार रुपैयाँ 
र थप च्यानल �योग गरे वापत ��तम�हना ��त च्यानल पाँचसय 
रुपैयाँ ।  

(४) डाटा स�भर्सको ला�ग �योग गनर् �लइएका इन्टरनटे–य.ु�ट.�प.–अन्य 
केबलु चाजर् लाइन �योग गदार् �वमानस्थल कायार्लयको केबलु तथा 
सेवा उपलब्ध गरेवापत केबलु स�भर्स चाजर् ��तम�हना ��तलाइन 
पाँचसय रुपैयाँ ।  

३. मौसमी सेवा शलु्क  
 (१) आन्त�रक उडानका वाययुानहरूले �त्येक उडान वा अवतरणको  

अमे�रक� डलर दशका दरले मौसमी सेवा शलु्क बझुाउन ुपन�छ ।  
 (२)  अन्तरार्��य उडानका वाययुानहरूले �त्येक उडान वा अवतरणको 

अमे�रक� डलर पन्�का दरले मौसमी सेवा शलु्क बझुाउन ुपन�छ । 

४.  कक्षहरू �योग सेवा शलु्क : 
(१)  Multimedia �योग गन� गर�–६ घण्टाको ला�ग तीनहजार रुप�या 
(२)  Multimedia �योग नगन� गर�–��त�दनको ला�ग तीनहजार रुप�या 

��व्यः  
उ�यन सरुक्षा सम्बन्धी कायर्�महरूका ला�ग कक्षहरू �योग गरे वापतको 
शलु्क लाग्ने छैन। 
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५.  सरुक्षा जाँच शलु्क (से�ु�रट� चाजर्)  
अनसूुची -१ मा तो�कएको अवतरण शलु्कको दश ��तशत । 

६.  Air Ground Data Link Service Charge  
वायसेुवा स�ालन संस्थाले Air Ground Data Link Service उपलब्ध 
गराउने सेवा �दायक संस्थाले कायार्लयलाई वा�षर्क पाँच लाख रुपैयाँ 
वा सो सेवा उपलब्ध गराउँदा त्यस्तो संस्थाले सो सेवा वापत सम्विन्धत 
�वमानस्थलबाट हनु े कुल आयको पन्� ��तशतमध्ये जनु बढ� हनु्छ 
सोबमोिजमको रकम सम्बिन्धत कायार्लय वा �ा�धकरणले तोकेको अन्य 
कायार्लयमा बझुाउन ुपन�छ। 

७.  Managed Wide Area Network (WAN) Service Charge  

कुनै संस्थाले �ा�धकरणको सहम�त �लई �वमानस्थलमा वायसेुवा स�ालन 
संस्थालाई Managed Wide Area Network (WAN) Service उपलब्ध 
गराउँदा त्यस्तो संस्थाले सो सेवावापत सम्विन्धत �वमानस्थलबाट हनु े
कुल आयको पन्� ��तशत रकम �वमानस्थल कायार्लयमा  बझुाउन ु
पन�छ । 
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