सच
ू नाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनस
ु ारको
प्रयोजनको लागि भन्सार विभािसँि सम्बन्न्धत २०७२ कार्तिक दे खि पौष सम्मका
सच
ू नाहरु उक्त दफा ५ को उपदफा (४) िमोन्जम अद्यािगधक िरी प्रकाशन
िररएको छ ।
(क) र्नकायको स्िरुप र प्रकृर्तिः- नेपाल सरकारको कायि सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार (कायि
विभाजन) र्नयमािली २०६९ िमोन्जम स्थावपत ३१ िटा मन्रालयहरु मध्ये अथि मन्रालय
अन्तिित रही राजस्ि प्रशासन क्षेरसँि सम्बद्ध कायि िने विभािीयस्तरको र्नकायको रुपमा
भन्सार विभाि क्रियाशशल रहे को छ ।
(ि) र्नकायको काम, कतिव्य र अगधकारिः- भन्सार विभािको काम, कतिव्य र अगधकार दे हाय
अनुसार तोक्रकएका छन ् :

भन्सार प्रशासनसँि सम्बद्ध विषयहरुमा नीर्त तजम
ुि ा िरी अथि मन्रालयमा शसफाररस
िने ।



नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन िरे बमोन्जमका व्यन्क्तहरुले िैंक
जमानत, सोही सूचनामा तोक्रकएिमोन्जम मालिस्तुमा महसुल छुट सुविधा अन्तिित पैठारी
िने सुविधा प्रदान िने ।



आयात र्नयाितलाई व्यिन्स्थत िरी व्यापार सहजीकरण िने ।



भन्सार सुधार तथा आधर्ु नकीकरणका र्नन्म्त योजना तथा कायििम तजम
ुि ा िरी
कायािन्ियन

िने

िराउने, इन्टे शलजेन्स

तथा

जोखिम

व्यिस्थापन

माफित

राजस्ि

पररचालनलाई सुरक्षक्षत बनाउने, अिैध व्यापार र्नयन्रण िने ।


र्नषेगधत एिम ् प्रर्तबन्न्धत मालिस्तु ओसारपसार र्निरानी िरी समाजलाई सुरक्षक्षत
बनाउने ।



मातहतका कायािलयहरुको र्नयशमत अनुिमन िरी सेिाप्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने ।



कमिचारीहरुको मनोबल अशभिद्
ृ गध एिम ् सदाचार पद्धर्तको विकासमा ध्यान ददने ।



विद्यमान ऐन कानून अनुरुप समूगचत राजस्ि सङ्कलन िने ।



िण्डेड िेयरहाउसको सुविधा प्रदान तथा नविकरण िने ।



भन्सार एजेन्टको इजाजतपर प्रदान तथा नविकरण िने ।



भन्सार राजस्ि लक्ष्य अनुसार सनकलन िने ।



भन्सार कायािलयहरुमा आिश्यक बजेट उपलब्ध िराउने ।



बढुिा नयाँ भनाि बाहे क जनशन्क्त व्यिस्थापन िने ।



स्िेदशी ताशलममा मनोनयन िने, विदे शी ताशलम मनोनयनको लागि शसफाररस िने ।



न्जन्सी र्नरीक्षण र व्यिस्थापन िने ।



विभाि तथा कायािलयहरुको बजेट तजुम
ि ा, र्नकासा र िाँडफाँड िने ।



बजेट िचि तथा अनुिमन िने ।



केन्रीय दहसाि राख्न आगथिक वििरण तयार िनि र म.ले.प. िराउने ।



िेरुजु फछयौट िने िराउने ।



स्थानीय भन्सार कायािलयको र्नयशमत अनि
ु मन\/र्नरीक्षण िने ।



भन्सार एजेन्टको र्नयुन्क्त नविकरण तथा अनुिमन िने ।



विश्ि भन्सार सनिठन शसत आिश्यक सूचना प्रिाह िने ।



बैंक ग्यारे न्टीको अनुिमन िने ।



कारोिार मल्
ु यको अनि
ु मन िने र कायािलयलाई मल्
ू यानकनको तथयानक उपलब्ध िराउने ।



स्थानीय भन्सार नाकाहरुिाट र्नधािरण िरे का कारोिार मल्
ू यको विश्लेषण िने ।



मूल्यानकन सम्बन्धी पुनरािलोकन िने ।



छनौटको आधारमा Post Clearance Audit (PCA) िराउने ।



भन्सार सूचना प्रणाली (ASYCUDA) विस्तार कायािन्ियन र अनुिमन िने ।



भन्सार प्रशासनलाई यान्न्रकरण तथा आधर्ु नकीकरण िने योजना िनाउने ।



विद्यत
ु ीय सनचार प्रणाली प्रभािकारी रुपमा विकास िराउने ।



राजस्िको दै र्नक, माशसक तथा िावषिक असूली अशभलेि अद्यािगधक िने, तथयानक
प्रशोधन तथा विश्लेषण िने ।



िावषिक रुपमा िैदेशशक व्यापारको िस्तुित तथयानक वििरण तयार िने ।



द्गधविधा परे का िस्तह
ु रुको रान्रिय तथा अन्तरािन्रिय परामशििाट ििीकरणको टुनिो
लिाउने ।



भन्सार दरिन्दी सनशोधनको प्रारन्म्भक प्रस्ताि तयार िने र र्नणिय भएपर्छ दरिन्दी
पुन्स्तका प्रकाशशत िने ।



कानून िमोन्जम भन्सार महसुल छुट ददने ।



भन्सार कायािलयहरु र्नरीक्षण तथा अनुिमन िरी सुधारका र्नम्ती कायियोजना िनाई
लािू िने ।



विशभन्न

क्रकशसमको

रासायर्नक

पदाथि

र

अन्य

िस्तुहरुको

ििीकरणको र्नणिय िने ।


भन्सार प्रशासनसँि सम्िन्धीत उजरु ीको आिश्यक फछ्यौट िने ।

(ि) र्नकायमा रहने कमिचारी सनख्या र कायिवििरणिःकमिचारी सनख्यािः


रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रशासन) पद सनख्या ३



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (राजस्ि) पद सनख्या ६



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (प्रशासन) पद सनख्या १



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (लेिा) पद सनख्या १



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (केशमरिी) पद सनख्या १



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (आगथिक योजना तथा तथयानक) पद सनख्या १



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (विविध) पद सनख्या २



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (राजस्ि) पद सनख्या २१



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (सा.प्र.) पद सनख्या २



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (विविध) पद सनख्या १ १



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (इन्न्ज कम््यू) पद सनख्या ३



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (लेिा) पद सनख्या १



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (आगथिक योजना तथा तथयानक) पद सनख्या २



रा.प. तत
ू ) पद सनख्या १
ृ ीय श्रेणी (कानन



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (केशमरट) पद सनख्या ३



माइिोबायोलोन्जरट (सेिा करार) पद सनख्या १



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (राजस्ि) पद सनख्या २८



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (लेिा) पद सनख्या २



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (विविध) पद सनख्या २



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (केशमरिी) पद सनख्या २

नमूना

परीक्षण

िरी



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (सा.प्र.) पद सनख्या १



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (सा.प्र.) टाइवपरट पद सनख्या ४



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (आगथिक योजना तथा तथयानक) भ.स.र्न. पद सनख्या १



रा.प.अ. द्गधतीय श्रेणी (इलेन्क्िशसयन) पद सनख्या १



रा.प.अ. द्गधतीय श्रेणी (अ.ल्या.टे .) पद सनख्या १



हलुका सिारी चालक पद सनख्या १ ०



ल्याब व्याई (सेिा करार) पद सनख्या १



कायािलय सहयोिी पद सनख्या २०



स्िीपर पद सनख्या २

कूल जम्मा १ ३५

(ङ) सम्पादन िरे को कामको वििरणिः

िण्डेड िेयर हाउस सव
ु िधाको लागि

नयाँ

इजाजतपर प्रदान िररएको सङ्ख्या- १ िटा ।



िण्डेड िेयर हाउस सव
ु िधाको लागि इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्या- १ िटा ।



Hot line, Hello सरकार लिायत विशभन्न

र्नकायमा परे का १ ३ िटा उजुरीहरुको फछयौट

िररएको ।


भन्सार नाका पररितिनको लागि ३२६ िटा कारोिारहरुलाई स्िीकृती प्रदान िररएको ।



बस्तु ििीकरणको लागि भन्सार कायािलयहरुिाट अनुरोध भई आएको ६ िटा िस्तुहरुको
ििीकरण िररएको ।



कार्तिक दे िी पुष सम्मको अिगधमा रु १ ६०६६०००।- िेरुजु फछयौट िररएको ।



WAN अन्तिित प्रत्यक्ष अनुिमनिाट दे खिएका कैक्रफयतहरुको सच्चयाउन लिाएको
कारणिाट रु. ५०८३०४९।- थप प्रा्त राजस्ि प्रा्त भएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम २४९ िटा consignment हरुमा कुटनैर्तक सुविधा
प्रदान िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम २९० िटा consignment हरुमा महसुल सुविधा
प्रदान िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम विशभन्न आयोजनाहरुको ४६ िटा consignment
का लागि छुट सुविधा प्रदान िररएको ।



िस्तह
ु रुको प्रयोिशाला परीक्षण सनख्या तथा ििीकरण समेत ४४४ िटा ।



नेपाल चीन िीच २८ ओन उपमहार्नदे शक स्तरीय िावषिक िैठक सम्पन्न भएको ।



Customs Reporting System को प्रारुप सम्पन्न भएको ।



भैरहिा भन्सारमा एक्रककृत जाँच चौकी (ICP) स्थापनाको लािी सहरी विकास मन्रालय र
शहरी विकास तथा भिन र्नमािण विभािसँि जग्िाको भोिागधकार सम्िन्धी समझदारी
पर (MOU) मा हस्तान्तरण िरीएको ।



आशसकुडा िल्डि कायािन्ियन सम्िन्धी :

- प्रणालीको Prototype विकास : Procedure Code र Taxation Rule हरुलाई
Customization िररएको ।

- प्रणाली सनचालनका लागि आिश्यक पने Hardware तथा Software िररदका लगि
बोलपरको सच
ू ना प्रकाशशत िररएको

-एकद्धार प्रणाली विकासका लागि आिश्यक फमि छनोट िनिका लागि अिश्यक बोलपर



सम्िन्धी कािजात तयार पाररएको ।
Sub Moduals Development :
- राजस्ि छुट सम्िन्धी प्रणाली तयार िररएको ।

- Gate Managment र अन्य System Development का लागि Design सम्िन्धी कायि
सम्पन्न

िररएको ।

-भन्सार विभािमा दै र्नक हुने कामहरुलाई व्यिन्स्थत एनि सहज िनाउन Office
- Automation System तयार िरी लािू िररएको ।


मेची, भैरहिा, सक्
ु िा िन्दरिाह, कृरणनिर र नेपालिनजमा IP क्यामेरा जडान सम्िन्धी स्थानीय
भन्सार कायािलयहरुमा िने कायिहरु सम्पन्न भएको ।



उच्च स्तरीय कर प्रणाली पन
ु रािलेकन आयोिले प्रस्तत
ु िरे का भन्सार सम्िन्धी सझ
ु ािहरु
प्राथशमकीकरण िरी शसफारीस िनि उपमहार्नदे शकको सनयोजकत्िमा कायिदल िठन िररएको ।



आगथिक ऐन, २०७१ को दफा १ ८ िमोन्जम पटके रुपमा विशभन्न िस्तह
ु रुमा ददइएको महसल
ु छुटको
वििरण प्रा्त भए सम्मको अद्यािगधक िररएको ।



अथि मन्रालयिाट स्िीकृत विशभन्न आयोजनाहरुको मारटर शलरट अनस
ु ार ददइएको छुटको वििरण
अद्यािगधक िरररहे को ।



विशभन्न माध्यम (सेिाग्राही स्ियन उपन्स्थर्त, टशलफोन सम्पकि र ईमेल) िाट जम्मा १ ०७९ जना
सेिाग्राहीिाट सोगधएका मख्
ु य मख्
ु य प्रश्नहरुको जिाफ प्रदान िररएको ।



िजेट िक्तव्यमा समािेश भएका नीर्त तथा कायििम र भन्सार विभािको िावषिक कायियोजनाको
प्रथम तीन मदहनाको समीक्षा सम्पन्न िररएको ।




मल्
ू याकन पन
ु रािलोकन सशमर्तको २ िटा िैठक सम्पन्न िररएको ।

व्यापार सहजीकरण,सामञ्जस्यीकरण तथा समन्िय सदहतको भन्सार र्नयन्रण प्रणालीलाइ

प्रभािकारी बनाउन भन्सार कानन
ु मा सध
ु ार िनिको लागि प्रक्रियाहरुको पन
ु रािलोकन र भन्सार ऐन
र्नयममा िनप
ुि ने सध
ु ार अध्यन िनि विज्ञ सदहतको कायिटोली िठन भएको ।


व्यापार सहन्जकरण सम्िन्धी अन्तरान्रिय महासन्धी सम्शोधन क्योटो अशभसन्धीका सामान्य

मापदण्डहरु समािेश िरी ऐन र्नयममा िनिपने सध
ु ार सम्िन्धी प्रस्ताि तयार िनि कायिदल िठन
भइ सध
ु ारका क्षेर समेत पदहचान िने कायि सम्पन्न भएको ।



SASEC

उपक्षेत्ररय भन्सार सहयोि अशभिद्
ृ गध अन्तरिितको आयोजना न १ को कायािन्ियन िने

शसलशसलामा बनिलादे श र भारतसँि पदहचान भएका ३ मालिस्तह
ु रुको र्नकासी पैठारी कािजात
अदान प्रदान िने कायि अिामी नोभेम्िर ३० बाट कायािन्ियन िने र्नणिय भएको ।



SESEC भन्सार उपसमह
ु को चौथौ िैठक २७ र २८ अक्टोिर २०१ ५ मा क्रफशलवपन्समा सम्पन्न ।
चाँदी पैठारी सम्िन्धी सरोकारिालाहरु सँि अन्तक्रियात्मक िैठक सम्पन्न ।



तातोपानी र रसि
ु ा भन्सार कायािलय िुलाउनको लागि आिश्यक पहल िररएको ।



नेपाल सरकारले हालै जारी िरे को श्िेतपरका सम्िन्धमा िनप
ुि ने नीर्तित सध
ु ारका सम्िन्धमा
सरोकारिाला र्नन्ज क्षेरका प्रर्तर्नधी सँि िैठक िरी अथि मन्रालयमा आिश्यक प्रस्ताि पेस
िररएको ।



नेपाल रान्रिय एकद्धार प्रणाली विकास सम्िन्धी :

- नेपाल रान्रिय एकद्धार प्रणाली विकास िने फमि छनोटका लागि आिश्यक Bid

Document तयार पारी Review का लािी नेपाल भारत क्षेत्ररय व्यापार तथा यातायात
आयोजना , आयोजना समन्िय कायािलय भरकाली पठाईएको ।

- नेपाल रान्रिय एकद्धार प्रणालीमा आिद्ध हुने भनी ६२ िटा सरोकारिाला र्नकायहरुको
पदहचान िररएको ।
- नेपाल एकद्धार प्रणाली कायािन्ियनका लािी आिश्यक पने कानन
ु ी व्यिस्थाका बारे मा
पदहचान िररएको ।

-Quality assurance and Advisory service प्रदान िने अन्तरान्रिय परामशिदातासँि ४ पटक
िैठक बशसएको ।



Asycuda World को विकास र कायािन्ियन सम्िन्धी :

-भन्सार ऐन र आगथिक ऐनमा उल्लेखित विषयहरु कायािन्ियन हुन सक्ने िनाउन
आिश्यक Procedure Code र Rule Writing प्रणालीमा शमलाईएको ।

- प्रणालीमा रहे का प्रज्ञापनपरमा आिश्यक अनस
ु ार Field थ्ने तथा लेिल पररितिन िने
कायि िररएको ।

- प्रणालीलाई हाम्रो आिश्यक अनस
ु ार चल्न सक्ने बनाउन UNCTAD बाट आउनभ
ु एका
Experts को सहायतामा आिश्यक Customization िररएको ।




राजस्ि छुट सम्िन्धी Sub System तयार पाररएको ।

भन्सार िेट व्यिस्थापन , Customs Valuation Process module र Bank Guarantee Module
Framework तयार पारी विकास सम्िन्धी कायि सरु
ु िरीएको ।




I/E Code सम्िन्धी कायिविधीको मस्यौता तयार पाररएको ।

को

भन्सार विभाि र नेपालिनज भन्सार कायािलय विच Intranet को पण
ु ि रुपमा सम्पकि कायम
िरीएको ।



विभाि अन्तिितका छोटी भन्सार कायािलयहरुको ितिमान अिस्था र सनर्िय सनरचनामा रुपान्तर

हुँदाका िित बन्न सक्ने सनरचना र अिन्स्थतीका बारे मा अध्ययन िनि उपमहार्नदे शकज्यक
ू ो
सनयोजकत्िमा कायिदल िठन िररएको ।


चालू चौथो चरणको भन्सार सध
ु ार तथा अधुर्नकीकरण रणनीर्तक कायियोजनाको मध्यािगध
सशमक्षा िने िममा शािाबाट अिश्यक समन्िय िररएको ।



दक्षक्षण एशसयाली उपक्षेत्ररय भन्सार अयेजनको पदहलो आयोजना सीमािती भन्सारहरुिीच र्नकासी

प्रज्ञापनपर अदान प्रदान िने सम्िन्धमा िनिलादे शमा नेपालिाट र्नकासी हुने पदहचान िररएका ३
िस्तह
ु रुको र्नकासी प्रज्ञापनपर बनिलादे श भन्सारलाई उपलव्ध िराउन अथि मन्रालयबाट स्िीकृत
प्रा्त िरी मेची भन्सार कायािलयमा अिश्यक कायािथि लेिी पठाईएको ।


भन्सार एजेन्ट प्रशशक्षण कायििम सनचालन र्नदे शशका २०७२ र्नमािण भएको ।



IT section को सनिठन तथा व्यिस्थापन सम्िन्धी सनिठन सनरचनाको प्रस्ताि तयार भएको ।



न्जन्सी र्नररक्षण प्रर्तिेदन अनस
ु ार शललामी प्रकृया अिाडी िढाइएको ।



Asycuda World सम्िन्धी र्नयमहरुलाइ अन्न्तम रुप प्रदान ।




Asycuda World को पररक्षण सम्पन्न ।
Preparation and Submission of bidding document for NNSW Development to World bank for No
objection through project coordination office (NIRTTP) .
Asycuda World को मेची भन्सार कायािलयमा Piloting को तयारी िररएको ।




मेची भन्सारमा भन्सार कमिचारी, भन्सार एजेन्टहरु र बैंक कमिचारीहरुलाइ छुट्टा छ्ट्टै ताशलम
प्रदान िररएको ।



रसि
ु ा भन्सारमा Intranet Connectivity र IP Camera जडानका लागि सनम्भाव्यता अध्ययन िररएको
।





Intranet /Internet र IP Camera िररद सम्िन्न्धत टे ण्डर प्रकृया सम्पन्न िररएको ।

वप.शस.ए. कायिविधी २०७२ स्िीकृत भई कायािन्ियनको लागि कायािलयहरुमा पररपर भएको ।

ििीकरण सनग्रह प्रकाशनको लागि छापािाना पठाइएको र पररपर सनग्रह प्रकाशनको लागि पररपर
सनकलन भइरहे को ।



भन्सार विभािमा रहे का परु ाना मालिस्तु तथा सिारी साधनको शललामी प्रकृयाका लागि सच
ू ना
प्रकाशन िररएको ।



भन्सार विभािमा कायिरत कमिचारीहरुका लािी १ ददने साििजर्नक िररद सम्िन्धी ताशलम
सनचालन िररएको ।





भन्सार विभािमा नयाँ चमेना िह
ू ना प्रकाशन िररएको ।
ृ र्नमािणका लागि सच

सिै भन्सार कायािलयहरुको कायिमल
ू क प्रणाली लिाएत अन्य विषयमा अनि
ु मन िनिको लागि
अनि
ु मन टोली िठन भएको ।

(च) सूचना अगधकारीको नाम र पदिः- सूयप्र
ि साद सेडाईं, र्नदे शक
(छ) ऐन, र्नयम, विर्नयम र र्नदे शशकाहरुको सूचीिःऐनहरुको सच
ू ीिः


भन्सार ऐन, २०६४



सालिसाली आगथिक ऐनहरु



विदे शी विर्नमय र्नयशमत िने ऐन, २०१ ९



साििजर्नक िररद ऐन, २०६३



करार ऐन, २०५६



र्नकासी पैठारी र्नयन्रण ऐन, २०१ ३



राजस्ि चह
ु ािट र्नयन्रण ऐन, २०५२



म.ू अ.कर ऐन, २०५२



अन्तिःशुल्क ऐन, २०५८



िातािरण सनरक्षण ऐन, २०५३

र्नयमहरुको सूचीिः


भन्सार र्नयमािली, २०६४



विदे शी विर्नमय र्नयमहरु, २०२०



साििजर्नक िररद र्नयमािली, २०६४



र्नकासी पैठारी र्नयमहरु २०३४



राजस्ि चह
ु ािट (अनुिमन तथा र्नयन्रण) र्नयमािली २०७०



म.ू अ.कर र्नयमािली २०५३



अन्तिःशल्
ु क र्नयमािली २०५९

विर्नयम, र्नदे शशका िा आदे शहरुको सूचीिः


जाँचपास पर्छको परीक्षण कायिविगध २०७२



न्यून विजकीकरणको सामान िररद िने र्नदे शशका, २०६६



कमिचारी सरुिा र्नदे शशका २०७१



भन्सार मूल्यानकन र्नदे शशका २०६८



भन्सार कायिविगध, २०६७



भन्सार कायािलयिाट जाँचपास भएका मालिस्तह
ु रु सीलबन्दी

कन्टे नरिाट ढुिानी िने

र

ढुिानी साधन पैठारी िनि प्रकृया सम्बन्धी कायिविगध, २०७१


नीन्ज िुण्टा खझटी भारी सम्बन्धी सूचना २०७१



र्नकासी पैठारी सम्बन्धी िाखणज्य तथा आपूर्ति मन्रालयको नेपाल राजपरमा शमर्त
२०६६/०७/१ ६ मा प्रकाशशत सच
ू ना ।



भन्सार विभािको प्रयोिशालाको सनक्षक्ष्त कायिविगध - २०७१










UN Convention against Tariff in Narcotic Drugs and Psychotropic substances, 1998.
Single Convention on Narcotics Drugs, 1961
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES)
WCO GATT Valuation Guidelines
WCC SAFE Framework Guidelines
WCC PCA Guidelines Volume I
WCC PCA Guidelines Volume II
WCO HS Classification and Nomenclature
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कार्तिक दे खि पौष मदहनासम्म चालु तफि

रु.१ ५८६७९९८।०९

कार्तिक दे खि पौष मदहनासम्म पनज
ु ीित तफि रु. १ २४२४१ १ ।००

िचि
रु. १ ५८६७९९८।०९
रु. १ २४२४१ १ ।००

कार्तिक दे खि पौष मदहनासम्म कूल राजस्ि आम्दानी रु. ३१ ६८४९५७०००।००
(विभाि अन्तिित कायािलयहरुको अशभलेि अनस
ु ार)

