सच
ू नाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनस
ु ारको
प्रयोजनको लागि भन्सार विभािसँि सम्बन्न्धत २०७३ श्रािण दे खि कार्तिक 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- २ िटा ।



िण्डेड िेयर हाउस सुविधाको लागि इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्या- २५ िटा ।



भन्सार एजेन्टको इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्या- १ १ िटा ।



Hot line, Hello सरकार लिायत विशभन्न

र्नकायमा परे का २५ िटा उजुरीहरुको फछयौट

िररएको ।


महसल
ु ििीकरणको िररएको - १ १ िटा ।



श्रािण दे िी कार्तिक सम्मको अिगधमा रु १ ०३४९२२०००।- िेरुजु फछयौट िररएको ।



WAN अन्तिित प्रत्यक्ष अनुिमनिाट दे खिएका कैक्रफयतहरुको सच्याउन लिाएको कारणिाट
रु. ५७९३००३।- थप प्रा्त राजस्ि प्रा्त भएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम २५६ िटा consignment हरुमा कुटनैर्तक सुविधा
प्रदान िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम ३१ ७ िटा consignment हरुमा महसुल सुविधा
प्रदान िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम विशभन्न आयोजनाहरुको १ ०० िटा consignment
का लागि छुट सुविधा प्रदान िररएको ।



६७४ िटा िस्तुहरुको प्रयोिशाला परीक्षण सनख्या तथा ििीकरण िररएको ।



१ पटक भन्सार मूल्यानकन िोरठी सम्पन्न भएको ।



विशभन्न माध्यम (सेिाग्राही स्ियन उपन्स्थर्त, टे शलफोन सम्पकि र ईमेल) िाट जम्मा १ ३१ ७
जना सेिाग्राहीिाट सोगधएका मुख्य मुख्य प्रश्नहरुको जिाफ प्रदान िररएको ।



आगथिक ऐन, २०७२ को दफा १ ८ र आगथिक ऐन, २०७३ को दफा १ ९ बमोन्जम पटके
रुपमा विशभन्न िस्तुहरुमा ददइएको महसुल छुटको वििरण प्रा्त भए सम्मको
अध्यािगधक िररएको ।



अथि मन्रालयबाट स्िीकृत विशभन्न आयोजनाहरुको मारटर शलरट अनुसार ददइएको
छुटको वििरण अध्यािगधक िरररहे को ।



आगथिक ऐन, २०७३ िरे का पररितिनलाई समािेश िरी भन्सार ऐन,र्नयमािली र र्नजी
खिटी िण्
ु टा भारी सम्बन्धी सच
ू ना भएको नेपाली/अँग्रेजीमा प्रकाशन िररएको ।



भन्सार प्रशासनका कायिहरुलाई व्यिन्स्थत िने तथा व्यापार सहजीकरण कायिमा सघाउ
पुयािउने उद्दे श्यले भन्सार विभाि र नाडा अटोमोबाईल्स एशोसीएसन अफ नेपाल तथा
क्यान महासनघ बीच समिदारीपर मा हस्ताक्षर सम्पन्न िरीएको ।



भन्सार बबन्दम
ु ा मालिस्तु प्रिेश दे खि जाँचपास पश्चात अन्न्तम बदहििमन सम्मका
हरे क चरणमा लाग्ने समयको अध्ययन िरी भविश्यमा िररनुपने सुधारका क्षेरहरु

पदहचान िने उद्दे श्यले बबराटनिर भन्सार कायािलयमा Time Release Study सम्पन्न
िररएको ।



आिामी पाँचौ चरणको भन्सार सध
ु ार तथा आधर्ु नकीकरण रणर्नती एिन कायियोजना
(२०१ ७-२१ ) को अन्न्तम िाका तयार िररएको ।



२९औँ नेपाल-चीन उपमहार्नदे शकस्तरमा व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार सह्योि
सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको ।



प्रणाली परीक्षण बाट LED BULB को Harmonised code ९४०५४००० बाट लिाउनु पनेमा
विशभन्न

शीषिक-उपशीषिक

लिाई

जाँचपास

भएकोमा

System

Audit

िदाि

रु.

३२,५४,५४९।०० रकम छुट भएको दे खिएकोले सोका लागि विशभन्न भन्सार कायािलयमा
छुट असुलको लागि पराचार िररएकोमा मेची भन्सार कायािलयबाट रु. ३४५४१ /००
असूल भएको ।



सुक्िा बन्दरिाह भन्सार कायािलयमा २०७३ श्रािण १ ितेबाट ASYCUDA WORLD
कायािन्ियन भएको ।





Manifesto मोडलको Documentation तयार भई Development शुरु िररएको ।
Prepayment Features शुरु िनि Documentation को कायि सम्पन्न भएको ।

Data Centre को स्थापना भई Server लिाएतका अन्य Equipment हरु Installation
िममा रहे को ।



Nepal National Window (NNSW) तफि First phase को Bidding Document तयार भई
World Bank िाट No Objection प्रकृया परु ा िनि PCO (Project Coordination Office)
माफित कारबाही अिाडी बढाईएको ।



Exim Code कायािन्ियनको सन्दभिमा भन्सार विभािमा पररचयात्मक तथा Testing
कायिशाला सम्पन्न िररएको ।



भन्सार विभाि अन्तिितका १ ९ िटा कायािलय प्रमुिसँि कायिसम्पादन सम्िौता
सम्पन्न िररएको ।



भन्सार विभािमा चमेना िह
ृ सनचालनको लागि बोलपर माफित छनोट िरी कायािदेश
ददईएको ।



भन्सार विभािमा २४ सै घण्टा बबद्धत
ु अपुर्तिका लागि डेडडकेटे ड क्रफडर जडान िररएको
।



कायिसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणालीको पुनरािलोकन सम्िन्धमा कायिदल
िठन भएको ।



विराटनिर भन्सार कायािलयमा Final Time Release Study को प्रर्तिेदनको प्रारन्म्भक
िाका तयार िररएको ।



माननीय उप-प्रधानमन्री तथा अथि मन्रीज्यूको नीर्तित र्नणियको कायि योजना
तयार िरी अथि मन्रालयमा पेश िररएको ।



सनसोगधत क्योटो अशभसन्धीको पक्ष रारि हुने प्रस्ताि सनसदबाट पाररत भएको ।



सामर्यक कर असुली ऐन २०१ २ को दफा ३ िमोन्जम सूगचत आदे शले िरे का
पररितिन समेत समािेश िरी भन्सार महसुल दरिन्दी नेपाली, अनग्रेजी र एक्रककृत
महसुल दरिन्दी पुस्तक नेपालीमा प्रकाशन िने कायि भएको ।

LED BULB को हामोनाईज्ड कोड ९४०५४००० बाट लिाउनु पनेमा विशभन्न शशषिक



उपशशषिकमा लिाई जाँचपास भएकोमा System Audit िदाि रु ३२ लाि ५४ हजार ५४९
रुपयाँ रकम छुट भएको दे खिएकोले सोका लागि

सोको लागि विशभन्न भन्सार

कायािलयमा छुट असुलको लागि पराचार भएकोमा मेची भन्सार कायािलयबाट रु ३४
हजार ५ सय ४१ असल
ु भएको ।
भन्सार



ब्यिस्थापन

िोरठीको

शसफाररस

कायािन्ियनको

लागि

सबै

भन्सार

कायािलयलाई पररपर िररएको ।
शसराहा भन्सार कायािलयको ASYCUDA System र CRS मा आएको समस्या समाधान



िररएको । साथै नयाँ Version को CRS Installation िररएको ।
विराटनिर भन्सार कायािलयमा सच
ू ना प्रविगध सम्िन्धी अनि
ु मन भई IT सम्िन्धी



ताशलमको आिश्यकता पदहचान िररएको ।


िावषिक प्रिती प्रर्तिेदनको मस्यौदा तयार भई छपाईको चरणमा रहे को ।



आ.ि. २०७३/७४ को वप.शस.ए. लक्ष्य र्नधािरण िरी सबै भन्सार कायािलयलाई पररपर
िररएको ।
भन्सार विभािको IT EQUIPMENT REPLACEMENT PLANE तयार िने कायिको लागि



सबै शािाहरुबाट कम््युटर सम्िन्धी वििरण सनकलन िररएको ।

विभाि अन्तिितका कमिचारीहरुको बावषिक कायि सम्पादन मूल्यानकन सम्पन्न



िररएको ।

सहायक स्तररय सेिाकाशलन ताशलममा सहभागिताका लागि ३१



जना राजपर

अननक्रकत कमिचारीहरुलाई मनोनयन िरी पठाईएको ।


आगथिक ऐन,२०७३ ले िरे का पररितिन समेत समािेश िरी भन्सार ऐन , र्नयमािली र
िुण्टा खिटी भारी आदे श नेपाली/अनग्रेजी पुस्तक प्रकाशन भएको।



विशभन्न भन्सार कायािलयलाई PCA िनि २०६ िटा Consignment छनौट िरी पठाइएको
।



मेची, िीरिन्ज र सक्
ु िा बन्दरिाह भन्सार कायािलयमा Video Conference Equipment
जडान िररएको ।



भन्सार कायािलयहरुमा Computer Peripheral हरु हस्तान्तरण िररएको ।



सूचना प्रविगधसँि सम्बन्न्धत Equipment हरु िररद कायिको लागि Tender Document
तयार िररएको ।



विराटनिर भन्सार कायािलयमा सम्पन्न Time Release Study को प्रर्तिेदन तयार िरी
छलफलको िममा रहे को ।



सनसोगधत

क्योटो

अशभसन्न्धको

पक्ष

रारि

हुने

व्यिस्थावपका

सनसदबाट पाररत

प्रस्तािलाई नेपाल राजपरमा प्रकाशशत िने प्रक्रिया अिाडड बढाईएको ।


भन्सार सध
ु ार योजना (२०१ ७-२१ ) तयारीका लागि रान्रिय तथा अन्तरान्रिय विज्ञको
सह्योिमा

तयार

भएको

प्रारन्म्भक

िाका

उपर

केन्न्रय

तथा न्जल्ला

न्स्थत

सरोकारिालाहरुसनि Consultation सम्बन्न्ध कायि सम्पन्न िररएको ।



यस विभाि र अन्तिितका विशभन्न सेिा, समूह र श्रेणीका ४७५ जना कमिचारीहरुको
सरुिा तथा पदस्थापना िररएको ।



अथि मन्रालय तथा अन्य र्नकायबाट प्रा्त र्नदे शनहरु यस विभािका शािा र भन्सार
कायािलयहरुमा पररपर िररएको ।



आगथिक ऐन,२०७३ ले िरे का पररितिनहरुलाई समेत समािेश िरी भन्सार महसल
ु
दरिन्दी पस्
ु तक (नेपाली र अनग्रेजी) र एक्रककृत महसल
ु दरिन्दी पस्
ु तक नेपालीमा
प्रकाशन िररएको ।




पररपर सँग्रह, २०७३ प्रकाशनमा ल्याउने कायिको सुरुिात िररएको ।

न्यून बबजकीकरण भएका मालिस्तु िररद सम्बन्न्ध र्नदे शशका तयार िरीएको

र

उक्त र्नदे शशका २०७३ मङ्सीर १ िते दे खि कायािन्ियन िनि सम्पूणि भन्सार
कायािलयहरुलाई पररपर िरे को ।


Valuation Reporting System र्नमािण िरी मख्
ू य - मख्
ू य भन्सार कायािलयको
Valuation Data Upload िने व्यिस्था शमलाइएको ।



भन्सार विभािको नयाँ र्नमािण हुने भिनको शशलन्यास भई र्नमािण कायि सरु
ु
िररएको ।



िररद इकाई/मूल्याँकन सशमर्त िठन भई कायि सुरु िररएको ।



भन्सार कायािलयहरुको सम्पकि र्नदे शकको न्जम्मेिारी सदहत आिश्यकता अनस
ु ार
अनि
ु मन िनि टोली िठन िरीएको ।

र्तहार तथा छठ पििका साििजर्नक बबदाका ददनमा समेत भन्सार कायािलयहरु िल
ु ा



रािी आिश्यक भन्सार जाँचपास सम्बन्धी कायि िनि व्यिस्था शमलाइएको ।


Gate Control and Passenger Clearance Software testing in Mechi Customs Office.



Data Centre, Aw System and System Architecture Validated and Quality
assurance by UNCTAD Mission.
Preparation and Implementation of Active- Passive- Recovery Architecture for Aw
System.
Need Assessment and Gap Analysis in Birgunj Customs Office for Aw
Implementation.
Study of present Aw System and Network Infrastructure of Mechi and Dryport
Customs.






Meeting Conducted with port operator ( in DOC and Dryport Customs) about
Preparation and Development of Manifest.

(च) सूचना अगधकारीको नाम र पदिः- कुलराज ज्ञिाली, र्नदे शक

(छ) ऐन, र्नयम, विर्नयम र र्नदे शशकाहरुको सूचीिः-

ऐनहरुको 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



मू.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 (अनि
ु मन तथा र्नयन्रण) र्नयमािली २०७०



म.ू अ.कर र्नयमािली २०५३



अन्तिःशुल्क र्नयमािली २०५९

विर्नयम, र्नदे शशका िा आदे शहरुको सच
ू ीिः


जाँचपास पर्छको परीक्षण कायिविगध २०७२



न्यन
ू विजकीकरणको सामान िररद िने र्नदे शशका, २०६६



कमिचारी सरुिा र्नदे शशका २०७१



भन्सार मूल्यानकन र्नदे शशका २०६८



भन्सार कायिविगध, २०६७



भन्सार कायािलयिाट जाँचपास भएका मालिस्तुहरु सीलबन्दी
ढुिानी साधन पैठारी िनि प्रकृया सम्बन्धी कायिविगध, २०७१



नीन्ज िुण्टा खिटी भारी सम्बन्धी सूचना २०७१ र २०७३

कन्टे नरिाट ढुिानी िने

र



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



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



पररपर सनग्रह

(ज) आम्दानी िचि तथा आगथिक कारोिार सम्बन्धी अद्यािगधक वििरणिःशशषिक नन.

र्नकासा

श्रािण दे खि कार्तिक मदहनासम्म चालु तफि

३०५०१ ८३

रु. २७८८८२५।१ ४

श्रािण दे खि कार्तिक मदहनासम्म चालु तफि

३०५३२१ ३

रु. ४८७९०५७।९५

श्रािण दे खि कार्तिक मदहनासम्म पुनजीित तफि

३०५०१ ८४

रु. ५४०८३४।००

श्रािण दे खि कार्तिक मदहनासम्म पनज
ु ीित तफि

३०५३२१ ४

रु. ६६१ २८१ ६२।००

श्रािण दे खि कार्तिक मदहनासम्म कूल राजस्ि आम्दानी रु. ७५३०४७०२०००।००
(विभाि अन्तिित कायािलयहरुको अशभलेि अनस
ु ार)

