
�म�त....................... 
 

�वषय:- मानवर�हत हवाई उपकरण (RPA/Drone) उडान अनमु�त पाउँ l 
 
�ी गहृ मन्�ालय, 
िजल्ला �शासन कायार्लय................... 
 
संलग्न चेक�ल� अनसुारको �ववरणका अ�त�र� देहायको �ववरण स�हत मानवर�हत हवाई उपकरण ( RPA/Drone) उडान 

अनमु�त का ला�ग अनरुोध गदर्छु  l मानव र�हत हवाई उपकरण  (Remotely Piloted Aircraft (RPA) Popularly Known as 

‘Drone’उडान सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५ र �च�लत काननुले तोकेका अन्य सतर्हरु पालना गन� ��तव�ता व्य� गदर्छु l  
 
देहाय 

क. RPA/Droneउडान गन� व्यि�/संस्थाको नाम:-  
 

ख. RPA/Droneउडान गन� व्यि�/संस्थाको ठेगाना:-  

अ. �देश:- 
आ. िजल्ला:-  

इ. स्थानीय तह:- 
ई. वडानं.:-  

उ. गल्ल�:- 
ऊ. फोन नं.:-  

ऋ. ईमेल:-  
 

ग. RPA/Drone उडान सम्बन्धी �ववरण 

अ. उडानके्ष�/ईलाका:-  

�देश:- 
िजल्ला:-  

स्थानीय तह:- 
ईलाका:-  

आ. उडान गन� �म�त:-  

इ. उडानको उदेश्य:-  
ई. RPA/Drone Category:- A / B / C (कायर्�व�धको �करण ५ बमोिजम-कुनै एकमा गोलो लगाउनहुोस)   

 

�नवेदकको 
दस्तखत..................................... 

नामथर...................................... 

दजार्..........................................   

 
(यो �नवेदनको साथै संलग्न चेक�ल� अनसुारको �ववरण परुा भर� �नवेदकले �मािणत गर� संगै पेश गनुर् पन�छ l) 

 



मानवर�हत हवाई उपकरण (Remotely Piloted Aircraft/Drone) �ोन उडान अनमु�तका ला�ग पेश गनुर्पन� कागजातहरु 
 

चेक�ल� 
 

�.सं. �ववरण/कागजात 
संलग्न 

कै�फयत 
छ छैन 

1.  
तो�कएको ढाँचामा पेशगरेको �नवेदन  ( �नवेदनमा दस्तखत गन� व्यि� संस्था /�नकाय 

�मखु वा अ�धकार �ा� अ�धकार� हनुपुन�)  

   

2.  
नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरणमा मानवर�हत हवाईउपकरण दतार् गरेको �माणप� 

(कायर्�व�धको अनसूुची१)  

   

3.  उडान �ववरण (Flight Details-Date, time & Place) खलेुको प�    

4.  उडान गनुर्पन� के्ष�को अक्षांश/देशान्तर खलेुको गगुल साईटम्याप    

5.  
�नवेदक नेपाल� �ाकृ�तक व्यि�को हकमा फोटोस�हतको �ववरण खलु्ने नाग�रकता नं. 

खलेुको नेपाल सरकारबाट जार� प�रचयप�को �मािणत ��त�लपी 

   

6.  

�नवेदक �वदेशी नाग�रक भए �नजको बैध राहदानी, नेपालको वैध �वेशाज्ञा, आगमन 

�मािणत, अनअराईभल �भसा �लने भए हवाई �टकेट र नेपालमा �नजको RPAउडानको 

काम गनर् संस्था वा व्यि�को नाममा जार� गरेको अ�धकारप� (Letter of 
Authorization) 

   

7.  

�नवेदक कानूनी व्यि�/संस्था भएमा दतार्�माणप� (न�वकरण गनुर्पन� भएमा सो 

समेत), करच�ुा �माणप�, �बन्धप�/�नयमावल� वा �वधान वा संस्थाको उदेश्य 

नखलेुकोमा संचालक स�म�त वा कायर्स�म�तको �नणर्य 

   

8.  

�नवेदकले अरु कुनै व्यि� वा संस्थाको ला�ग काम गन� भएमा त्यस्तो व्यि� वा 

संस्थाले �दएको अ�धकारप� (अ�धकार प� �दने व्यि� वा संस्थाको हकमा प�न �स.नं. 

५, ६, र ७ मा उल्लेिखत कागजात आवश्यक पन�)  

   

9.  संचार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालयको सहम�तप�    

10.  नाग�रक उ�यन �ा�धकरणको सहम�तप�    

11.  Category C र D  को RPA/Drone को हकमा ते�ो पक्ष वीमा गरेको �माणप�    

12.  व्यवसा�यक �योजनको ला�ग उडान गन� भएमा सम्बिन्धत मन्�ालयको �सफा�रसप�    

13.  
अन्य �नकायको सहम�त आवश्यक पन� भएमा तत ्तत ्�नकायको सहम�तप� (जस्तै- 

नेपाल� सेना, परुातत्व �वभाग, रा��य �नकुन्ज, �शासन आ�द)  

   

 
(पेश गरेका कागजातहरु चेक�ल�को �मै संग रा�हुोस)् 


