सच
ू नाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनस
ु ारको
प्रयोजनको भन्सार विभागसँग सम्बन्न्धत २०७१ कार्तिक दे खि पौषसम्मका
सच
ू नाहरु उक्त दफा ५ को उपदफा (४) िमोन्जम अद्यािधधक गरी प्रकाशन
गररएको छ ।
(क) र्नकायको स्िरुप र प्रकृर्तिः- नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार (कार्य
विभाजन) ननर्मािली २०६९ िमोजजम स्थावपत २७ िटा मन्त्रालर्हरु मध्र्े अथय मन्त्रालर्
अन्त्तियत रही राजस्ि प्रशासन क्षेरसँि सम्बद्ध कार्य िने केन्त्रीर्स्तरको ननकार् भन्त्सार विभाि
हो ।
(ि) र्नकायको काम, कतिव्य र अधधकारिः- भन्त्सार विभािको काम, कतयव्र् र अगिकार दे हार्
अनुसार तोककएका छन ् :

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सच
ू ना प्रकाशन िरे िमोजजमका व्र्जततहरुले िैंक
जमानत, सोही सूचनामा तोककएिमोजजम मालिस्तुमा महसुल छुट सुवििा अन्त्तियत पैठारी
िने सुवििा प्रदान िने ।



भन्त्सार प्रशासनसँि सम्बद्ध विषर्हरुमा नीनत तजुम
य ा िरी अथय मन्त्रालर्मा ससफाररस
िनय ।



आर्ात ननर्ायतलाई व्र्िजस्थत िरी व्र्ापार सहजीकरण िने ।



भन्त्सार सुिार तथा आिनु नकीकरणका ननजम्त र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुम
य ा िरी
कार्ायन्त्िर्न

िने

िराउने, इन्त्टे सलजेन्त्स

तथा

जोखिम

व्र्िस्थापन

माफयत

राजस्ि

पररचालनलाई सुरक्षक्षत बनाउने, अिैि व्र्ापार ननर्न्त्रण िने ।


ननषेगित एिम ् प्रनतबजन्त्ित मालिस्तु ओसारपसार ननिरानी िरी समाजलाई सुरक्षक्षत
बनाउने ।



मातहतका कार्ायलर्हरुको ननर्समत अनुिमन िरी सेिाप्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने ।



कमयचारीहरुको मनोबल असभिवृ द्ध एिम ् सदाचार पद्धनतको विकासमा ध्र्ान ददने ।



विद्र्मान ऐन कानून अनुरुप समूगचत राजस्ि सङ्कलन िने ।



िण्डेड िेर्रहाउसको सुवििा प्रदान तथा नविकरण िने ।



भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजतपर प्रदान तथा नविकरण िने ।

(ग) र्नकायमा रहने कमिचारी संख्या र कायिवििरणिःकमिचारी संख्यािः


रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रशासन) ३ पद



रा.प. वद्धतीर् श्रेणी (राजस्ि) ६ पद



रा.प. वद्धतीर् श्रेणी (प्रशासन) १ पद



रा.प. वद्धतीर् श्रेणी (लेिा) १ पद



रा.प. वद्धतीर् श्रेणी (केसमष्ट्री) १ पद



रा.प. वद्धतीर् श्रेणी (आर्ोत) १ पद



रा.प. वद्धतीर् श्रेणी (विविि) २ पद



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (राजस्ि) २१ पद



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (सा.प्र.) २ पद



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (विविि) ११ पद



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (इजन्त्ज कम््र्ू) ३ पद



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (लेिा) १ पद



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (आर्ोत) २ पद



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (कानून) १ पद



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (केसमष्ट्ट) ३ पद



माइक्रोबार्ोलोजजष्ट्ट (सेिा करार) १ पद



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (राजस्ि) २८ पद



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (लेिा) २ पद



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (विविि) २ पद



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (केसमष्ट्री) २ पद



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (सा.प्र.) १ पद



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



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (आर्ोत) भ.स.नन. १ पद



रा.प.अ. वद्धतीर् श्रेणी (इलेजतरससर्न) १ पद



रा.प.अ. वद्धतीर् श्रेणी (अ.ल्र्ा.टे .) १ पद



हलुका सिारी चालक १० पद



ल्र्ाब व्र्ाई (सेिा करार) १ पद



कार्ायलर् सहर्ोिी २० पद



स्िीपर २ पद

कूल जम्मा १३५
(घ)

(ङ)

(घ) र्नकायिाट
प्रदान गररने सेिा
१.

िण्डेड

हाउसको

िेर्र
इजाजत

प्रदान तथा नविकरण

(च)

(छ)

(ङ) सेिा प्रदान गने

(च) सेिा प्राप्त गनि

र्नकायको शािा र

लाग्ने दस्तरु र

न्जम्मेिार अधधकरी
अनुिमन

सूर्प्र
य साद

(ज)

(छ) र्नणिय गने
प्रकृया र अधधकारी

अिधध

शािा

भन्त्सार ऐन २०६४ र

सहभागिता

सेडाईं

भन्त्सार

प्रकृर्ा सशसशर कुमार

ननदे शक

२०६४
इजाजत

ननर्मािली
बमोजजम
सलन

रु.

मूलक

ढुुंिाना महाननदे शक

६०००।- र नविकरण
रु. ३०००।२. भन्त्सार एजेन्त्टको
इजाजत प्रदान तथा
नविकरण

अनुिमन शािा

भन्त्सार ऐन २०६४ र

ननदे शक

२०६४ बमोजजम

सर्
य साद सेडाईं
ू प्र

भन्त्सार ननर्मािली

सशसशर कुमार ढुुंिाना
महाननदे शक

इजाजत रु. ७०००।र नविकरण रु.
७०००।३.

भन्त्सार

नाका

पररितयनको जानकारी
ददने ।

महशुल तथा

भन्त्सार ऐन २०६४ र

ििीकरण शािा

भन्त्सार ननर्मािली

कूलराज ज्ञिाली

२०६४ बमोजजम,

ननदे शक
४.

मालिस्तक
ु ो

ििीकरण िने

महशुल

तथा

ििीकरण

शािा

कूलराज

ज्ञिाली

ननदे शक
५. पन
ु िः मल्
ू र्ाुंकनको
लागि आदे श

भन्त्सार

मल्
ू र्ाुंकन

ननिःशुल्क

भन्त्सार ऐन २०६४ र
भन्त्सार
२०६४

ननर्मािली

भन्त्सार ऐन २०६४ र
भन्त्सार

शमाय ननदे शक

२०६४
ननिःशुल्क

महाननदे शक

सशसशर कुमार ढुुंिाना
महाननदे शक

बमोजजम,

ननिःशुल्क

शािा, नारार्ण प्रसाद

सशसशर कुमार ढुुंिाना

ननर्मािली

सशसशर कुमार ढुुंिाना
महाननदे शक

बमोजजम,

* प्रत्यायोन्जत अधधकार िमोन्जम १ र २ नं. को काम अनग
ु मन शािाको र्नदे शकिाट हुने ।

(ज) र्नणियउपर
उजरु ी सन्
ु ने
अधधकारी

(झ) सम्पादन गरे को कामको वििरणिः

सिै भन्त्सार कार्ायलर्हरुको जाँचपास ASYCUDA ++ प्रणालीिाट भईरहे कोमा अि Web base मा
आिाररत ASYCUDA World ननमायण िनय UNCTAD सँि सहमनत परमा हस्ताक्षर िररर्ो ।



SASEC Trade Facilitation Program को निद अनि
ु ादको पदहलो ककस्ताको ५ िटा Condition परु ा
िरी दोस्रो ककस्ता िापतको सात समसलर्न अमेररका डलर ननकासा माि िररददनको लागि अथय
मन्त्रालर्मा अनरु ोि िररएको ।



भन्त्सार विभािको िावषयक कार्यर्ोजनाको प्रथम चौमाससक प्रिनत समीक्षा िैठक सम्पन्त्न िररएको
।



िैदेसशक रोजिारीमा जाने र फकयने कामदारहरुको लागि सच
ू नामल
ू क Pamphlet छपाई िरी
वितरण िररएको ।



विभाि र अन्त्तियत कार्ायलर्हरुको स्िीकृत O & M िमोजजमका पदहरु ननजामती ककताििानामा
दताय िरे को ।




साकय सम्मेलनका क्रममा त्रर. वि. स्थल भन्त्सार कार्ायलर्मा हुन सतने कार्यचापलाई मध्र्नजर
िरी थप १२ जना कमयचारी काजमा िटाईएको ।
सिै भन्त्सार कार्ायलर्हरुमा Baggage तथा Cargo चेकजाँच िने सम्बन्त्िी अध्र्र्न िरी प्रनतिेदन
पेश िनय एक कार्यदल िठन िररर्ो ।




विद्र्त
ु ीर् हाजजरी शरु
ु िररएको ।

२३ जना रा. प. अनुं. कमयचारीहरुलाई राजस्ि प्रशासन तासलम केन्त्रमा सेिाकासलन तासलमका
लागि मनोनर्न र ७ जना कमयचारीहरुलाई िैदेसशक तासलमका लागि मनोनर्न िररएको ।



सरकारी कािजात िुल्र्ाउने ननर्म २०२७ अनस
ु ार विभािमा कािजात िुल्र्ाउने प्रर्ोजनाथय
ससमनत िठन िररएको ।



आगथयक ऐन, २०७१ को दफा १८ बमोजजम पटके रुपमा विसभन्त्न िस्तह
ु रुमा ददइएको महसल
ु छुटको
वििरण प्रा्त भए सम्मको अद्र्ािगिक िररएको ।



अथय मन्त्रालर्िाट स्िीकृत विसभन्त्न आर्ोजनाहरुको माष्ट्टर सलष्ट्ट अनस
ु ार ददइएको छुटको

वििरण अद्र्ािगिक िरररहे को ।



भन्त्सार विभाििाट प्रकाशन हुने पररपर सुंग्रह र ििीकरण सुंग्रह तर्ार िरी प्रकाशनको लागि
मर
ु णका लागि पठाइएको ।

सन
ु चाँदीको आर्ात ननर्ायत िने तथा िहना िनाई ननकासी िने विसभन्त्न सेिाग्राहीसँि छलफल
िररर्ो ।



भन्त्सार तथा िैर भन्त्सार क्षेरिाट हुने चोरी ननकासी पैठारीलाई ननर्न्त्रण िनय राजस्ि अनस
ु न्त्िान
विभाि, आन्त्तररक राजस्ि विभािका महाननदे शक तथा नेपाल प्रहरीको DIG र सशस्र प्रहरीको SSP
लिार्तका पदागिकरीसँि छलफल सम्पन्त्न ।



िनष
ु ा जजल्लाजस्थत जटहीमा जटही भन्त्सार कार्ायलर्को स्थापना िररर्ो ।



एक भन्त्दा िढी भन्त्सार अगिकृतहरु दरिन्त्दी भएको भन्त्सार कार्ायलर्हरुको र्ारश
ु ािािाट भन्त्सार
अगिकृतले नै सामान जाँचपास िने व्र्िस्था समलाइएको ।



चालु आगथयक िषयको पँज
ू ीित िचय िवृ द्ध िनय मातहत सिै भन्त्सार कार्ायलर्हरुलाई ननदे शन ददईर्ो
।



भन्त्सार विभािको कार्ायलर् भिन ननमायणको लागि Design तथा Drawing िनय सहरी विकास तथा

भिन ननमायण विभािलाई जजम्मा ददईर्ो साथै नेपाल सभर रहे को भन्त्सार कार्ायलर्को भौनतक
पि
ू ायिारको सि
ु ार िने सशलसशलामा भन्त्सार कार्ायलर्हरुको ननमायणको कार्य एकककृत रुपमा अिाडड
बढाउन सहरी विकास तथा भिन ननमायण विभािसँि MOU िनय अजन्त्तम चरणमा रहे को ।



३ िटा उद्र्ोिहरुलाई िण्डेड िेर्र हाउस सुवििाको लागि

नर्ाँ

इजाजतपर प्रदान

िररएको ।


६ िटा उद्र्ोिहरुको िण्डेड िेर्र हाउस सुवििाको लागि इजाजतपर नविकरण िररएको ।



१ िटा भन्त्सार एजेन्त्ट इजाजतपर नविकरण िररएको ।



Hot line, Hello सरकार वििुल लिार्त विसभन्त्न

ननकार्मा परे का १२ िटा उजुरीहरुको

फछर्ौट िररएको ।


भन्त्सार नाका पररितयनको लागि २७१ िटा कारोिारहरुलाई स्िीकृती प्रदान िररएको ।



बस्तु ििीकरणको लागि भन्त्सार कार्ायलर्हरुिाट अनुरोि भई आएको १३ िटा िस्तुहरुको
ििीकरण िररएको ।



१०६०४३०००।- िेरुजु फछर्ौट िररएको ।



WAN अन्त्तियत प्रत्र्क्ष अनुिमनिाट दे खिएका कैकफर्तहरुको सच्चर्ाउन लिाएको
कारणिाट थप प्रा्त राजस्ि रु. ३९,९८,७४८।-



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम २६३ िटा consignment हरुमा कुटनैनतक सुवििा
प्रदान िररएको ।



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम २७० िटा consignment हरुमा महसुल सुवििा
प्रदान िररएको ।



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम विसभन्त्न आर्ोजनाहरुको ९९ िटा consignment
का लागि छुट सुवििा प्रदान िररएको ।



प्रर्ोिशाला शािािाट विसभन्त्न प्रकारका १०४० िस्तह
ु रुको प्रर्ोिशाला परीक्षण िररएको ।



आगथयक ऐन, २०७१ को दफा १८ बमोजजम पटके रुपमा विसभन्त्न िस्तह
ु रुमा ददइएको महसल
ु छुटको
वििरण ५६ अद्र्ािगिक िररएको ।

आ.ि. २०७१/०७२ को पौष मदहनासम्ममा जम्मा परे का १७ िटा उजुरीहरु (हे लो सरकार समेत) को



कारिाही अिाडड बढाइएको ।

विसभन्त्न माध्र्म (सेिाग्राही स्िर्ुं उपजस्थनत, टसलफोन सम्पकय र ईमेल) िाट जम्मा १७२४ जना



सेिाग्राहीले सोगिएका मख्
ु र् मख्
ु र् प्रश्नहरुको जिाफ प्रदान िररएको ।

भन्त्सार व्र्िस्थापन तथा मल्
ू र्ाुंकन िोष्ट्ठी कानतयक १३ दे खि १७ मा सम्पन्त्न िरी उतत िोष्ट्ठीको



ननणयर् कार्ायन्त्िर्नका लागि सम्पण
ू य भन्त्सार कार्ायलर् लेिी पठाएको ।

(ञ) सूचना अधधकारीको नाम र पदिः- सूयप्र
ि साद सेडाईं, र्नदे शक
(ट) ऐन, र्नयम, विर्नयम र र्नदे शशकाहरुको सूचीिःऐनहरुको सूचीिः


भन्त्सार ऐन, २०६४



सालिसाली आगथयक ऐनहरु



विदे शी विननमर् ननर्समत िने ऐन, २०१९



साियजननक िररद ऐन, २०६३



करार ऐन, २०५६



ननकासी पैठारी ननर्न्त्रण ऐन, २०१३



राजस्ि चह
ु ािट ननर्न्त्रण ऐन, २०५२



म.ू अ.कर ऐन, २०५२



अन्त्तिःशुल्क ऐन, २०५८



िातािरण सुंरक्षण ऐन, २०५३

र्नयमहरुको सच
ू ीिः


भन्त्सार ननर्मािली, २०६४



विदे शी विननमर् ननर्महरु, २०२०



साियजननक िररद ननर्मािली, २०६४



ननकासी पैठारी ननर्महरु २०३४



राजस्ि चह
ु ािट (अनुिमन तथा ननर्न्त्रण) ननर्मािली २०७०



मू.अ.कर ननर्मािली २०५३



अन्त्तिःशुल्क ननर्मािली २०५९

विर्नयम, र्नदे शशका िा आदे शहरुको सच
ू ीिः


जाँचपास पनछको परीक्षण कार्यविगि २०६६



न्त्र्ून विजकीकरणको सामान िररद िने ननदे सशका, २०६६



कमयचारी सरुिा ननदे सशका २०७१



भन्त्सार मूल्र्ाुंकन ननदे सशका २०६८



भन्त्सार कार्यविगि, २०६७



भन्त्सार कार्ायलर्िाट जाँचपास भएका मालिस्तह
ु रु सीलबन्त्दी

कन्त्टे नरिाट ढुिानी िने

र

ढुिानी सािन पैठारी िनय प्रकृर्ा सम्बन्त्िी कार्यविगि, २०७१


नीजज िुण्टा खिटी भारी सम्बन्त्िी सूचना २०७१



ननकासी पैठारी सम्बन्त्िी िाखणज्र् तथा आपूनतय मन्त्रालर्को नेपाल राजपरमा समनत
२०६६/०७/१६ मा प्रकासशत सूचना ।



भन्त्सार विभािको प्रर्ोिशालाको सुंक्षक्ष्त कार्यविगि - २०७१





UN Convention against Tariff in Narcotic Drugs and Psyenotropic substances, 1998.
Single Convention on Narcotics Drugs, 1961
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES)
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