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नेपाली सैननक विमान चार्टर उडान विकास सनमनि (गठन) आदे श, २०७३
विकास सनमनि ऐन, २०१३ को दफा ३ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे हायको
आदे श जारी गरे को छ ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस आदे शको नाम "नेपाली सै ननक विमान चार्टर उडान विकास
सनमनि (गठन) आदे श, २०७३" रहेको छ ।
(२) यो आदे श िुरुन्ि प्रारम्भ हुनछ
े ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अर्ट नलागेमा यस आदे शमा,(क)

"अध्यि" भन्नाले सनमनिको अध्यि सम्झनु पछट ।

(ख)

"कोष' भन्नाले

(ग)

"चार्टर उडान" भन्नाले नेपाली सेनामा रहेका सैननक जहाजहरुले विकास,

दफा ७ बमोक्षजमको कोष सम्झनु पछट ।

उद्धार र अन्य कायटका लानग शुल्क नलएर गररने उडान सम्झनु पछट ।
(घ)

"सदस्य" भन्नाले सनमनिको सदस्य सम्झनु पछट र सो शव्दले अध्यि,
उपाध्यि र सदस्य-सक्षचि समेिलाई जनाउँछ ।

(ङ)

"सदस्य-सक्षचि" भन्नाले सनमनिको सदस्य-सक्षचि सम्झनुपछट ।

(च)

"सनमनि" भन्नाले दफा ३ बमोक्षजमको नेपाली सै ननक विमान चार्टर उडान
विकास सनमनि सम्झनु पछट ।

३.

सनमनिको गठन : (१) चार्टर उडानलाई व्यिक्षस्र्ि बनाउनको लानग सै ननक विमान चार्टर उडान
विकास सनमनि नामको एक सनमनि गठन गररएको छ ।
(२) सनमनिको गठन दे हाय बमोक्षजम हुनेछ :(क)

रिा मन्री िा राज्यमन्री

- अध्यि

(ख)

प्रिान सेनापनि,

- उपाध्यि

(ग)

सक्षचि, रिा मन्रालय

- सदस्य

(घ)

सक्षचि, अर्ट मन्रालय

- सदस्य

(ङ)

बलानिकृि, नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा

- सदस्य

(च)

व्यिस्र्ा िर्ा युद्धकायट महाननदे शक, नेपाली सेना,
जङ्गी अड्डा

- सदस्य
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(छ)

महाननदे शक, सै ननक हिाई महाननदे शनालय

- सदस्य-सक्षचि

(३) सनमनिले आिश्यकिा अनुसार सम्बक्षन्िि विषयका विज्ञ िा पदानिकारीलाई सनमनिको
बैठकमा आमन्रण गनट सक्नेछ ।
४.

सनमनिको काम, किटव्य र अनिकार : सनमनिको काम किटव्य र अनिकार दे हाय बमोक्षजम हुनेछ :(क)

चार्टर उडानको लानग भाडादर ननिाटरण गने,

(ख)

चार्टर उडानको लानग नेपाली सेनामा रहेका सै ननक जहाजलाई आिश्यक
खचटको व्यिस्र्ा नमलाउने,

(ग)

चार्टर उडानलाई सेिामुलक र लाभदायी बनाई त्यसको विकास एिम्
विस्िारको लानग आिश्यक कायटहरु गने,

(घ)

चार्टर उडानलाई व्यिक्षस्र्ि, सेिामूलक र पारदशी बनाउन आिश्यक पने
अन्य कायटहरु गने ।

५.

सनमनिको बैठक सम्िन्िी कायटविनि : (१) सनमनिको बैठक आिश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।
(२) सनमनिको बैठक अध्यिले िोकेको नमनि, समय र स्र्ानमा बस्नेछ ।
(३) सनमनिको बैठक बस्नु भन्दा कम्िीमा चौिीस घण्र्ा अगािै सदस्य-सक्षचिले बैठकको
कायटसूची सबै सदस्यहरुलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(४) सनमनिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रनिशि भन्दा बढी सदस्यहरु उपक्षस्र्ि भएमा
सनमनिको बैठकको लानग गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानननेछ ।
(५) सनमनिको बैठकको अध्यििा अध्यिले र ननजको अनुपक्षस्र्िीमा उपाध्यिले गनेछ।
(६) सनमनिको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनछ
र मि बराबर भएमा बैठकको
े
अध्यििा गने व्यक्षिले ननणटयक मि ददनेछ ।
(७) सनमनिको ननणटय सनमनिको सदस्य-सक्षचिले प्रमाक्षणि गनेछ ।
(८) सनमनिको बैठक सम्िन्िी अन्य कायटविनि सनमनि आफैले ननिाटरण गरे बमोक्षजम
हुनेछ ।

६.

सनमनिको कमटचारी सम्बन्िी व्यिस्र्ा : सनमनिलाई आिश्यक पने कमचाटरी नेपाली सेना, जङ्गी अड्डाले
उपलब्ि गराउनेछ ।

७.

सनमनिको कोष : (१) सनमनिको नाममा एउर्ा छु ट्टै कोष रहनेछ र सो कोषमा दे हाय बमोक्षजमका
रकमहरु रहनेछन् :-
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(क)

नेपाल सरकारबार् प्राप्त रकम,

(ख)

चार्टर उडान गरी आजटन गररएको पचास प्रनिशि रकम,

(ग)

अन्य कुनै स्रोिबार् प्राप्त रकम ।

(२) सनमनिको िफटबार् गररने सम्पूणट खचट उपदफा (१) बमोक्षजमको कोषबार् बेहोररनेछ।
(३) कोषमा रहने रकम नेपाल राष्ट्र बैक िा "क" श्रे णीको िाक्षणज्य बैंकमा खािा खोली
राक्षखनेछ ।
ु
(४) कोषको सञ्चालन सदस्य-सक्षचि र लेखा सम्बन्िी काम गने प्रमुख कमटचारीको सं यि
दस्िखिबार् हुनछ
े
८.

.

ले खा र लेखा परीिण : (१) सनमनिको आय व्ययको ले खा प्रचनलि कानून बमोक्षजमको ढाँचामा
रा्नु पनेछ ।
(२) सनमनिको ले खापरीिण महाले खा परीिकबार् हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले सनमनिको आय व्ययको ले खा ित्सम्बन्िी कागजाि र अरु नगदी,
क्षजन्सी जुनसुकै बखि जाँच्न िा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

९.

उपसनमनि िा कायटदल गठन गनट सक्ने : (१) सनमनिले यस आदे श बमोक्षजम गने कामका लानग
आिश्यकिा अनुसार उपसनमनि िा कायटदल गठन गनट सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गठन भएको उपसनमनि िा कायटदलको काम, किटव्य र
अनिकार िर्ा कायाटिनि त्यस्िो उपसनमनि िा कायटदल गठन गदाटका बखि सनमनिले िोके बमोक्षजम
हुनेछ ।

१०.

अनिकार प्रत्यायोजन : सनमनिले आफ"लाई प्राप्त अनिकार मध्ये आिश्यकिा अनुसार केही अनिकार
कुनै सदस्य िा दफा ९ बमोक्षजमको उपसनमनि िा कायटदललाई प्रत्यायोजन गनट सक्नेछ ।

११.

िावषटक प्रनििेदन पेश गने : सनमनिले िषटभररमा आफूले गरे को काम कारबाहीको प्रनििेदन आनर्टक
िषट समाप्त भएको नमनिले िीन मवहनानभर रिा मन्रालय समि पेश गनुट पनेछ .

१२.

नेपाल सरकारसँगको सम्पकट : सनमनिले नेपाल सरकारसँग सम्पकट गदाट रिा मन्रालय माफटि गनुट
पनेछ ।

१३.

सनमनिको कायाटलय : सनमनिको कायाटलय नेपाली सेनाको सै ननक हिाई महाननदे शालयमा रहनेछ ।

१४.

कायटविनि बनाउन सक्ने : चार्टर उडानलाई व्यिक्षस्र्ि, सेिाम"लक र पारदशी बनाउन सनमनिले
कायटविनि बनाई लागू गनट सक्नेछ ।
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१५.

खारे जी र बचाउ : (१) शाही नेपाली सैननक विमान सेिा व्यापाररक उडान विकास सनमनि (गठन)
आदे श, २०३६ खारे ज गररएको छ ।
(२) उपदफा -१_ बमोक्षजमको सनमनिबार् भए गरे का काम कारबाही यसै आदे श बमोक्षजम
भए गरे को मानननेछ ।
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