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आर्थिक वषि @)&&.)&* को नीर्त,
फजेट तथा कामिक्रभ

शुक्रवार, अगस्त 07, 2020

1

आर्थिक वषि २०७७/०७८ को फजेट तथा कामिक्रभका प्राथर्भकताहरु

 सॊ स्थागत सुधाय ।

 ववभानस्थर र्नभािण तथा स्तयोन्नर्त ।
 सॊ चाय उऩकयण, सुयऺा उऩकयण तथा भौसभी उऩकयण जडान एवॊ स्तयोन्नर्त ।
 अन्तयािविम ववभानस्थरभा Passenger Processing System को आधुर्नवककयण गने।
 हवाई सुयऺा तथा उड्डमन सुयऺा सुदृवढकयण ।
 ICAO रगामत उड्डमन ऺेत्रका अन्तयािविम सॊ स्थाहरुसॊ ग सहकामि।
 आम वृवि ।

 जनशक्ति ववकास ।
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ववभानस्थर ऩुवािधाय ववकास सम्फन्धी नीर्त

•

गौतभफुि अन्तयािविम ववभानस्थरको र्नभािण कामि सम्ऩन्न गयी सॊ चारनभा ल्माइनेछ ।

•

ऩोखया अन्तयािविम ववभानस्थरको र्नभािण कामि सम्ऩन्न गरयनेछ ।

•

र्त्रब ुवन अन्तयािविम ववभानस्थरभा आन्तरयक एप्रोन ऺेत्र ववस्तायको कामि अगार्ड फढाइनेछ य
धावनभागिको दक्तऺणतपि Parallel Taxiway ववस्तायको कामि अगाडी फढाइनेछ ।

•

र्त्रब ुवन अन्तयािविम ववभानस्थरभा Boutique Airport को अवधायणा अनुरुऩको फाॉवक काभ canopy
structure य टर्भिनर बवनहरुको Renovation तथा साज-सज्जाको कामि सम्ऩन्न गरयनेछ ।

•

र्नजगढ अन्तयािविम ववभानस्थरको गुरुमोजनाको तमाय गने कामि प्रायम्ब गरयनेछ।

•

ववभानस्थर र्नभािण तथा ववस्तायका रार्ग आवश्मक ऩने जग्गा अर्धग्रहणको प्रकृमा थारर्न गरयनेछ ।

•

तेह्रथुभको च ुहानडाॉडाभा आन्तरयक ववभानस्थर र्नभािण कामिको रार्ग वातावयणीम प्रबाफ भुल्माॊकन (EIA)
कामि सम्ऩन्न गरयनेछ।
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एमय नेर्बगेसन सर्बिसेज सम्फन्धी नीर्त

• नेऩारको हवाई आकाशभा Surveillance सेवाको ववस्तायका रार्ग काठभाण्डौ, गौतभवुि
नेऩारगञ्ज य धनगढी ववभानस्थरभा जर्डत ADS-B Surveillance प्रणारीराई सञ्चारनभा
ल्माईनेछ ।

• ICAO APAC Seamless ANS Plan रागु गने क्रभभा सो का रार्ग आवश्मक सन्जार
ऩूवािधायको रुऩभा Common Regional Virtual Private Network (CRV) रागू गरयनेछ ।
• र्नभािणाधीन अन्तयािविम ववभानस्थर, Hub Airports (ववयाटनगय, नेऩारगञ्ज) य ऩमिटकीम
दृविकोणरे भहत्वऩूण ि रुक्रा ववभानस्थरभा प्रबाफकायी Air Traffic Service (ATS)
ब्मवस्थाऩनका रार्ग Electronics Flight Strip को जडान गरयनेछ ।
• हवाई उडान सुयऺा अझ सुदृढ फनाउन र्त्र.अ.वव रगामत ववयाटनगय, जनकऩुय, नेऩारगञ्ज
तथा धनगढी ववभानस्थरभा थऩ RNAV Procedure तमाय गयी कामािन्वमन गने य अन्म
Domestic Route राई RNAV Route भा ऩरयस्कृत गदै रर्गनेछ ।
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उडान तथा हवाई सुयऺा सम्फन्धी नीर्त

•

गौतभवुि अन्तयािविम ववभानस्थरराई प्रभाणीकयण गरयनेछ ।

•

ICAO Global Aviation Safety Plan अनुसाय Nepal Aviation Safety Plan (NASP) ऩरयभाजिन गयी

•

•

•

कामािन्वमनभा ल्माइनेछ ।

अन्तयािविम नागरयक उड्डमन सॊ गठनरे तोकेको भाऩदण्ड रागू गयाउनुका साथै आवश्मक सुऩरयवेऺण,
र्नयीऺण, अनुगभन, सॊ ऩरयऺण तथा र्नगयानी कामि गदै सोको दामया पयावकरो ऩायी नेऩारको सभग्र
उड्डमन सुयऺा स्तयराई अर्बफृवि गदै रर्गनेछ ।
ICAO फाट सम्ऩन्न USOAP Audit फाट औल्माईएका Findings को क्रभश: हर (Resolution) गयी नेऩारको
Effective Implementation (EI) दयराई सुधाय गदै रर्गनेछ ।
नागरयक उड्डमनसॉग सम्फक्तन्धत अन्तयािविम सॊ घसॊ स्था (ICAO, EASA, DGAC-France, COSCAP-SA, CANSO,
ACI, CASP-AP) एवॊ सॊ गठनसॉगको सभन्वम तथा सहकामिराई र्नयन्तयता ददइनेछ ।
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कऩोये ट, प्रशासकीम तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीर्त
• अन्तय प्रदे श हवाई उडान सञ्चारनको रार्ग वामुसेवा कम्ऩनीहरुराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

• नेऩार नागरयक उड्डमन प्रार्धकयणको सूचना प्रववर्ध नीर्त (IT Policy) तमाय ऩायी रागु गरयनेछ
।
• पयक पयक कामि प्रकृर्तका रार्ग तमाय ऩारयएका छु ट्टा छु ट्टै सफ्टवेमय राई एवककृत गयी
एकद्वाय प्रणारी भापित व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (MIS) राई व्मवक्तस्थत गदै रर्गनेछ ।
• प्रार्धकयण तथा भातहतका र्नकामफाट हुने सफै प्रकायका र्नभािण, ऩयाभशि सम्फन्धी कामिको
रार्ग फोरऩत्र आव्हान गदाि सवायी साधन, कम््मूटय, ल्माऩटऩ, पर्निचय आदद जस्ता
साभानहरु सभावेश गयी खरयद गनि य बाडाभा र्रन सभेत नऩाइने व्मवस्थाराई र्नयन्तयता
ददईनेछ ।
•

Common Use Passenger Processing System (CUPPS) तथा Baggage Reconciliation System(BRS), Self
Baggage Drop (SBD) System जडान गयी सेवा सञ्चारनभा ल्माईनेछ।
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कऩोये ट, प्रशासकीम तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीर्त

• प्रार्धकयणको काठभाण्डौं क्तस्थत सम्ऩूण ि Cost Center को खचि तपिका कायोफायको ब ुिानी
एकर र्फन्दुफाट गरयने प्रवक्रमाको थारनी गरयनेछ ।
• आर्थिक तथा रेखाऩयीऺण सर्भर्तको कामिववर्ध तथा कामिऺेत्रगत शति (TOR) राई
सभसाभवमक ऩरयभाजिन गदै सर्भर्तराई थऩ प्रबाफकायी फनाइनेछ ।
• अन्तयािविम फोरऩत्रको भाध्मभफाट खरयद गरयने मन्त्र उऩकयणको फोरऩत्र सम्फक्तन्ध कागजात
तमाय ऩादाि Factory Acceptance Test (FAT) य Operation and Maintenance Training को
प्राफधान सभाफेश गरयने छै न।

• र्नभािण, आऩूर्ति तथा भभित सम्बाय सम्फन्धी सम्ऩूणि खरयद प्रवक्रमा फोरऩत्रको
भाध्मभफाट गरयनेछ।
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ववभानस्थर व्मवस्थाऩन तथा सॊ चारन सम्फन्धी नीर्त

• गौतभफुि अन्तयािविम ववभानस्थर सॊ चारनभा ल्माइनेछ ।
• र्त्रब ुवन अन्तयािविम ववभानस्थरराई आवश्मकतानुसाय २४ सै घण्टा सञ्चारन मोग्म याक्तखनेछ
।
• र्त्रब ुवन अन्तयािविम ववभानस्थर केक्तन्ित वामुमान ववसान आधायस्थर (Operation Base) राई
क्रभश: Hub Airport भा स्थानान्तयण गने कामि थऩ प्रबाफकायी फनाइनेछ ।

• ववश्व भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोर्बड १९ रे ववभानस्थरहरुभा ऩये को प्रर्तकुर
प्रबावफाट क्तशऺा र्रई र्त्र.अ.वव. रगामतका अन्म ववभानस्थरहरुभा ऩर्न मो य मस्तै खारका
Pandemic disease फाट सुयक्तऺत यहन सम्फक्तन्धत र्नकाम सॊ ग सभन्वम तथा सहकामि गयी
ववभानस्थरफाट अऩनाउनु ऩने स्वास््म सुयऺा सम्फन्धी आवश्मक सफै सुयऺा उऩामहरु
अऩनाई सुयक्तऺत आवागभनको व्मवस्था र्भराईनेछ ।

शुक्रवार, अगस्त 07, 2020

8

भानव सॊ साधन सम्फन्धी नीर्त

•

ICAO को Trainair Plus को सदस्मता प्राप्त नागरयक उड्डमन प्रक्तशऺण प्रर्तष्ठानराई याविम उड्डमन

प्रर्तष्ठानको रुऩभा ववकास गरयने प्रवक्रमा अगाडी फढाइनेछ ।

• नागरयक उड्डमन प्रक्तशऺण प्रर्तष्ठानफाट Standardized Training Package (STP) फभोक्तजभका
ऩाठ्यक्रभ तमाय ऩायी याविम / अन्तयािविमस्तयभा हवाई सेवासॉग सम्फक्तन्धत तारीभ सञ्चारन
गदै रर्गनेछ।

• नागरयक उड्डमन प्रक्तशऺण प्रर्तष्ठानफाट सञ्चारन हुॉदै आएका ववर्बन्न ववषम/सेवा/सभूहसॉग
सम्फक्तन्धत तारीभ कामिक्रभहरुराई र्नयन्तयता ददॊ दै थऩ तारीभका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ
।
• नागरयक उड्डमन प्रक्तशऺण प्रर्तष्ठानफाट सञ्चारन गरयने तार्रभ कामिक्रभहरुको ऩाठ्यक्रभहरु
तथा Trainig Modality हरु सभमानुकूर ऩरयभाजिन गदै रर्गनेछ ।

• ववश्वब्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोर्बड १९ को कायण र्सजिना बएको ववद्यभान
ऩरयस्थीर्तभा जनशिी ववकासको रार्ग Virtual Training Program राई प्रोत्साहन गरयनेछ ।
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नेऩार नागरयक उड्डमन प्रार्धकयण

आर्थिक वषि २०७7/०७8 को फजेट तथा कामिक्रभभा
सभावेश बएका भुख्म-भुख्म कामिक्रभहरु
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आ.व.2077/78 को फजेट भा सभावेश बएका भुख्म-भुख्म कामिक्रभहरु
क) जग्गा प्रार्प्त तपि :
 गौतभ फुि अन्तयािविम ववभानस्थरको रार्ग अर्धग्रहण गरयएको जग्गाको भुआब्जा ववतयण गनि २ अफि
१६ कयोड ८३ राख फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 र्नजगढ अन्तयािविम ववभानस्थरका रार्ग अर्धग्रहण गरयएको जग्गाको भुआब्जा ववतयण गनि २० कयोड
फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 ऩोखया अन्तयािविम ववभानस्थरका रार्ग अर्धग्रहण गरयएको जग्गाको भुआब्जा ववतयण गनि ७८ कयोड
फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 र्त्रब ुवन अन्तयािविम ववभानस्थरका रार्ग अर्धग्रहण गरयएको जग्गाको भुआब्जा ववतयण गनि ८० कयोड
फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।

ु , चन्िगढी, ववयाटनगय, याभेछाऩ, सुखेत, नेऩारगॊज, धनगढी, जुम्रा, याजववयाज य डोटी
 ता्रेजङ्ग
ववभानस्थर ववस्तायको रार्ग आवश्मक जग्गा अर्धग्रहण गनि ६१ कयोड यकभ ववर्नमोजन बएको छ।
 दाङ्गको नायामणऩुयभा नमाॉ ववभानस्थर र्नभािणका रार्ग जग्गा अर्धग्रहणका रार्ग ५० राख फजेट
ववर्नमोजन बएको छ ।
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आ.व.2077/78 को फजेट भा सभावेश बएका भुख्म-भुख्म कामिक्रभहरु
ख) ऩूवािधाय र्नभािण तपि :
 र्त्रबुवन अन्तयािविम ववभानस्थरको धावनभागिको उत्तय तपि एप्रोन तथा ्मायरर ट्याक्सी वे र्नभािणका रार्ग १ अफि
९१ कयोड २३ राख फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 र्त्रबुवन अन्तयािविम ववभानस्थरको धावनभागिको दक्तऺण तपि ्मायरर ट्याक्सी वे र्नभािणका रार्ग १ अफि ४६ कयोड
१ राख फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 र्त्रबुवन अन्तयािविम ववभानस्थरको टर्भिनर बवन ववस्ताय तथा स्तयोन्नर्तका रार्ग ४० कयोड ।
बएको छ ।

फजे ट ववर्नमोजन

 र्त्रबुवन अन्तयािविम ववभानस्थरभा फुवटक एमयऩोटिको अवधायणाअनुसाय फाॉकी काभ ऩूया गनिका रार्ग Canopy
र्नभािण/आन्तरयक टर्भिनर बवन र्नभािणका रार्ग २८ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 गौतभ फुि अन्तयािविम ववभानस्थरको धावनभागि तथा टर्भिनर बवन र्नभािणका रार्ग ३ अफि
राख फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।

२८

कयोड ३

 ऩोखया अन्तयािविम ववभानस्थर (र्नभािण बवन तथा धावनभागि सभेतका रार्ग) १० अफि २५ कयोड फजेट ववर्नमोजन
बएको छ ।
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आ.व.2077/78 को फजेट भा सभावेश बएका भुख्म-भुख्म कामिक्रभहरु

 र्नजगढ ववभानस्थर र्नभािणका रार्ग १९०० हे क्टय ऺेत्रपरभा यहे का रुख कटान तथा Site Clearance का रार्ग रु
३ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।

 र्नजगढ ववभानस्थरको ऩेरयपेयी योड र्नभािणका रार्ग ५ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
ु ववभानस्थरको धावनभागि ववस्ताय कामिका रार्ग २ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 15ता्रे जङ्ग
 ईराभ, गुक्तल्भ, डोल्ऩा, भर्सनेचौय, कार्रकोट, फझाङ, फरे वा ववभानस्थरको धावनभागि ऩक्की गनि फजे ट ववर्नमोजन
बएको छ ।
 तुक्तम्रङ्टाय, याजववयाज, सुखेत य र्सभया ववभानस्थरको धावनभागि ओबयरे गनिका रार्ग फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 रुक्रा तथा र्सभीकोट ववभानस्थरभा एप्रोन तथा हे र्र्माड र्नभािणका रार्ग फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 ववयाटनगय याभेछाऩ याया तुक्तम्रङटाय सापेँफगय नेऩारगॊज र्सभया ववभानस्थरभा टावय टर्भिनर बवन र्नभािणका रार्ग
फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 र्सनाभॊ गर क्तस्थत AANSON बवन र्नभािणका रार्ग फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
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आ.व.2077/78 को फजेट भा सभावेश बएका भुख्म-भुख्म कामिक्रभहरु
ग) माक्तन्त्रक उऩकयण तपि:
 ववयाटनगय, याजववयाज, थाभखकि, पा्रु, नेऩारगॊज, दाङ्ग, याया, डोटी, सापेँफगय, फरे वा, रुम्जाटाय य र्सर्भकोट
ववभानस्थरभा ATC Tower console जडानकारार्ग ८ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 डोटी, सापेफगय, याजववयाज, रुकुभ, जनकऩुय, र्सभया, फरे वा, याया, चन्िगढी, बयतऩुय ववभानस्थरभा भौसभी सू चना
प्रणारी जडान तथा स्तयोन्नर्तका रार्ग ४ कयोड २६ राख फजेट ववर्नमोजन गये को छ ।
 गौतभ फुि अन्तयािविम ववभानस्थर सॊ चारनका रार्ग मन्त्र तथा उऩकयण खयीद तथ जडानका रार्ग ६० कयोड फजे ट
ववर्नमोजन गये को छ ।
 गौतभ फुि अन्तयािविम ववभानस्थर, चन्गगढी, जनकऩुय, र्सभया, बयतऩुय य धनगढी ववभानस्थरभा एक्सये खयीद तथा
जडानका रार्ग १४ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 काठभाडौं, धनगढी बैयहवा य नेऩारगॊज ववभानस्थरभा ADS B सॊ चारका रार्ग ३ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ।
 गौतभफुि रुक्रा ववयाटनगय य नेऩारगॊजभा ववभानस्थरभा EFS प्रणारीको जडान गनिराई १० कयोड फजेट ववर्नमोजन
बएको छ ।
 अन्तयािविम ववभानस्थरभा CUPPS य BRS से वाका रार्ग २५ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
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आ.व.2077/78 को फजेट भा सभावेश बएका भुख्म-भुख्म कामिक्रभहरु

 Flight inspection of CNS and visual aid equipment का रार्ग ५ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 Data Center स्थाऩनाका रार्ग ५ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 गौतभफुि अन्तयािविम ववभानस्थरका रार्ग पामय बेईकर खयीदका रार्ग ४१ कयोड १० राख फजे ट ववर्नमोजन
बएको छ ।

 Air Traffic Controller (ATC) जनशक्ति तार्रभका रार्ग आवश्मक ऩने र्सभुरेटय खरयदका रार्ग फजेट ववर्नमोजन
बएको छ ।

 र्त्र.अ.वव.को Remote Parking bay भा High Mast with lead light का रार्ग ३ कयोड फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।

 र्त्र.अ.वव भा Baggage Handling System जडानका रार्ग ५ कयोड ६० राख फजेट ववर्नमोजन बएको छ ।
 कोर्बड १९ को ववद्यभान असहज ऩरयक्तस्थतभा PPE Mask से नेटाईजय आददका रार्ग फजेट ववर्नमोजन गरयएको छ ।

शुक्रवार, अगस्त 07, 2020

15

नेऩार नागरयक उड्डमन प्रार्धकयण

आर्थिक वषि २०७7/०७8 को प्रस्ताववत फजेटको सायाशॊ तार्रका
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आर्थिक वषि २०७7/०७8 को फजेट सायाशॊ तार्रका
स्रोत तपि
आम्दानी (LPN)
ववभानस्थर ववकाश शुल्क
ऋण/शेमय/अनुदान

उऩमोग तपि
२ अफि ७ कयोड ३२ राख
६० कयोड २८ राख
२० अफि ९५ कयोड ६५ राख

ऩूॉजीगत फजेट
कभिचायी सम्फन्धी खचि
कभिचायी अवकाश ब ुिानी
अन्म कामि सॊ चारन खचि

जम्भा

नेऩार सयकायफाट प्राप्त हुनऩु ने
फढी ब ुिानी बएको भु.अ.कय नेऩार
सयकायफाट वपताि ऩाउनु ऩने

२३ अफि ६३ कयोड २५ राख

८६ कयोड ४५ राख

१ अफि २६ कयोड ६२ राख

जम्भा

भु.अ.कय, आम कय तथा अन्म

१ अफि ३८ कयोड ४० राख
५२ कयोड २० राख
१ अफि ६६ कयोड
३४ अफि २१ कयोड ८ राख

४ अफि ७४ कयोड ४० राख

वामुमान सॊ चारन कोषको नन् अऩये वटब
खाता
६२ कयोड ७ राख
क्तस्थय सम्ऩक्तत्त प्रर्तस्थाऩन कोष

जम्भा आम्दानी :

३० अफि ६४ कयोड ४८ राख

१ अफि ५3 कयोड ४८ राख

२५ अफि ७६ कयोड ३२ राख

२०७७ श्रावण 1 गतेको ऩेश्की भौज्दात
(भोववराईजेसन + प्रर्ततऩत्र) M
५ अफि ३८ राख

२०७७ श्रावण 1 गतेको फैं क भौज्दात

१० अफि 35 कयोड ३८ राख

जम्भा

४१ अफि १२ कयोड ०८ राख

खू द फचत (न्मुन)
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जम्भा

४१ अफि ११ कयोड ०३ राख

१ कयोड ०५ राख
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आर्थिक वषि २०७7/०७8 को फजेट को श्रोत

०७७ श्रावणको शुरु

आम्दानी

फैंक भौज्दात

5%

25%

ववभानस्थर ववकाश

शुल्क
2%

०७७ श्रावणको शुरु

ऩेश्की

ऋण/शेमय/अनुदान

12%

51%

वपताि ऩाउनु ऩने (भु अ

क) ।
3%

नेऩार सयकायफाट प्राप्त
हुनऩु ने ।
2%
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नेऩार नागरयक उड्डमन प्रार्धकयण

आर्थिक वषि २०७७/०७८ य ववगत ५ वषिहरुको फजेट र्फच तुरनात्भक क्तचत्रण
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आ.व.२०७5/०७6 य 076/77 को भार्सक आमको
तुरनात्भक क्तचत्र
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-
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आ.व. ०७6/०७7 य 077/78 को तुरनात्भक फजेट ववर्नमोजन
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