सच
ू नाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनस
ु ारको
प्रयोजनको लागि भन्सार विभािसँि सम्बन्न्धत २०७१ माघ दे खि चैत्रसम्मका
सच
ू नाहरु उक्त दफा ५ को उपदफा (४) िमोन्जम अद्यािगधक िरी प्रकाशन
िररएको छ ।
(क) ननकायको स्िरुप र प्रकृनतिः- 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 ननकार्को रुपमा भन्त्सार
विभाि कृर्ाशशल रहे को छ ।
(ि) ननकायको काम, कततव्य र अगधकारिः- भन्त्सार विभािको काम, कतयव्र् र अगिकार दे हार्
अनुसार तोककएका छन ् :

भन्त्सार प्रशासनसँि सम्बद्ध विषर्हरुमा नीनत तजम
ुय ा िरी अथय मन्त्रालर्मा शसफाररस
िनय ।



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



आर्ात ननर्ायतलाई व्र्िजस्थत िरी व्र्ापार सहजीकरण िने ।



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

िने

िराउने, इन्त्टे शलजेन्त्स

तथा

जोखिम

व्र्िस्थापन

माफयत

राजस्ि

पररचालनलाई सुरक्षक्षत बनाउने, अिैि व्र्ापार ननर्न्त्रण िने ।


ननषेगित एिम ् प्रनतबजन्त्ित मालिस्तु ओसारपसार ननिरानी िरी समाजलाई सुरक्षक्षत
बनाउने ।



मातहतका कार्ायलर्हरुको ननर्शमत अनुिमन िरी सेिाप्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने ।



कमयचारीहरुको मनोबल अशभिवृ 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 ।



भन्त्सार राजस्ि लक्ष्र् अनुसार असूल िराउने ।



भन्त्सार कार्ायलर्हरुमा आिश्र्क िजेट सामान उपलब्ि िराउने ।



बढुिा नर्ाँ भनाय बाहे क जनशजतत व्र्िस्थापन िने ।



स्िेदशी ताशलममा मनोनर्न िने, विदे शी ताशलम मनोनर्नको लागि शसफाररस िने ।



जजन्त्सी ननरीक्षण र व्र्िस्थापन िने ।



विभाि तथा कार्ायलर्हरुको िजेट तजुम
य ा, ननकासा र िाँडफाँड िने ।



िजेट िचय तथा अनुिमन िने ।



केन्त्रीर् दहसाि राख्न आगथयक वििरण तर्ार िनय र म.ले.प. िराउने ।



िेरुजु फछर्ौट िने िराउने ।



स्थानीर् भन्त्सार कार्ायलर्को ननर्शमत ननरीक्षण िने ।



भन्त्सार एजेन्त्टको ननर्ुजतत तथा अनुिमन िने ।



विश्ि भन्त्सार संिठन शसत आिश्र्क सूचना प्रिाह िने ।



िैंक ग्र्ारे न्त्टीको अनुिमन िने ।



भारतीर् अन्त्तःशल्
ु क कफतायको कारिाही िने ।



कारोिार मुल्र्को अनुिमन िने र कार्ायलर्लाई मल्
ू र्ांकनको तथर्ांक उपलब्ि िराउने ।



स्थानीर् भन्त्सार नाकाहरुिाट ननिायरण िरे का कारोिार मूल्र्को विश्लेषण िने ।



मूल्र्ांकन सम्बन्त्िी पुनरािलोकन िने ।



छनौटको आिारमा PCA िराउने ।



ASYCUDA विस्तार कार्ायन्त्िर्न र अनि
ु मन िने ।



भन्त्सार प्रशासनलाई र्ाजन्त्रकरण तथा आिनु नकीकरण िने र्ोजना िनाउने ।



विद्र्ुतीर् संचार प्रणाली प्रभािकारी रुपमा विकास िराउने ।



राजस्िको दै ननक, माशसक तथा िावषयक असूली अशभलेि अद्र्ािगिक िने, तथर्ांक
प्रशोिन तथा विश्लेषण िने ।



िावषयक रुपमा िैदेशशक व्र्ापारको िस्ति
ु त तथर्ांक तर्ार िने ।



वद्धवििा परे का िस्तुहरुको राजरिर् तथा अन्त्तरायजरिर् परामशयिाट ििीकरणको टुंिो लिाउने
।



भन्त्सार दरिन्त्दी संशोिनको प्रारजम्भक प्रस्ताि तर्ार िने र ननणयर् भएपनछ दरिन्त्दी
पुजस्तका प्रकाशशत िने ।



कानून िमोजजम भन्त्सार महसुल छुट ददने ।



भन्त्सार कार्ायलर्हरु ननरीक्षण तथा अनुिमन िरी सुिारका ननम्ती कार्यर्ोजना िनाई
लािू िने ।



विशभन्त्न ककशसमको Chemical को नमन
ू ा परीक्षण िरी ििीकरणको ननणयर् िने ।

(ि) ननकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायतवििरणिःकमतचारी 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 (केशमरिी) १ पद



रा.प. वद्धतीर् श्रेणी (आगथयक र्ोजना तथा तथर्ांक) 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 (आगथयक र्ोजना तथा तथर्ांक) २ पद



रा.प. तत
ू ) १ पद
ृ ीर् श्रेणी (कानन



रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (केशमरट) ३ पद



माइक्रोबार्ोलोजजरट (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 (केशमरिी) २ पद



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (सा.प्र.) १ पद



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



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (आगथयक र्ोजना तथा तथर्ांक) भ.स.नन. १ पद



रा.प.अ. वद्धतीर् श्रेणी (इलेजतिशसर्न) 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

(ङ) सम्पादन िरे को कामको वििरणिः

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




भन्त्सार विभाििाट प्रकाशन हुने पररपर संग्रह र ििीकरण संग्रह प्रकाशन िररएको ।
अथय मन्त्रालर्िाट स्िीकृत विशभन्त्न आर्ोजनाहरुको मारटर शलरट अनस
ु ार ददइएको छुटको वििरण
अद्र्ािगिक िरररहे को ।



भन्त्सार नाका पररितयनको लागि २१३ िटा कारोिारहरुलाई स्िीकृती प्रदान िररएको ।



बस्तु ििीकरणको लागि भन्त्सार कार्ायलर्हरुिाट अनरु ोि भई आएको ९ िटा िस्तह
ु रुको
ििीकरण िररएको ।



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम २३७ िटा consignment हरुमा कुटनैनतक सुवििा
प्रदान िररएको ।



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम ३२२ िटा consignment हरुमा महसल
ु सवु ििा
प्रदान िररएको ।



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम विशभन्त्न आर्ोजनाहरुको १३२ िटा consignment
का लागि छुट सुवििा प्रदान िररएको ।




पस्
ु तक (भन्त्सार स्माररका, २०७१) प्रकाशन िररएको ।

(सेिाग्राही सेिा कक्षः एक पररचर्) पजु स्तका प्रकाशन िररएको ।



भन्त्सार समाचार िषय ७ अंक १ प्रकाशन िररएको ।



SASEC

व्र्ापार

सहजीकरण

कार्यक्रमको

Project

Steering

Committee

सरोकारिालाहरुसँि छलफल कार्यक्रम सम्पन्त्न भएको ।



िैठक

तथा

Time Release Study को राजरिर् कार्यशाला तथा ताशलम सञ्चालन िररएको ।
भारतमा सम्पन्त्न भएको SASEC Customs Sub-group
प्रनतननगित्ि िररएको ।



को

को तेस्रो िैठकमा नेपालको तफयिाट

National Customs Trade Facilitation Committee पन
ु ः संरचना (अथय मन्त्रालर् सगचिस्तरको
ननणयर्िाट) िररएको ।






Revised Kyoto Convention सम्बन्त्िी राजरिर् कार्यशालाको तर्ारी िररएको ।

Import Export Code को कार्ायन्त्िर्न िनयका लागि प्रणाली स्थापना िनय EOI जारी िररएको ।

६३ औँ अन्त्तरायजरिर् भन्त्सार ददिस विशभन्त्न कार्यक्रम सदहत भव्र्ताका साथ सम्पन्त्न िररएको ।

गचनीर्ा भन्त्सार कार्ायलर्का २ जना भन्त्सार अगिकृत कमयचारीलाई विश्िभाषा तर्ाम्पसमा
छारिजृ त्तमा नेपाली भाषा प्रशशक्षण ददने व्र्िस्था िररएको ।



१ िटा उद्र्ोिहरुलाई िण्डेड िेर्र हाउस सुवििाको लागि

नर्ाँ

इजाजतपर प्रदान

िररएको ।


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



२ िटा भन्त्सार एजेन्त्ट इजाजतपर नविकरण िररएको ।



Hot line, Hello सरकार वििल
ु लिार्त विशभन्त्न

ननकार्मा परे का ९ िटा उजरु ीहरुको

फछर्ौट िररएको ।


मर
ु ण विभाििाट िररदैं आएको पैठारी रशसद प्रकाशनको लागि जनक शशक्षा सामाग्री केन्त्रलाई
पराचार िरी तहाँिाट छपाई िरी रशसदहरु प्रा्त भैसकेको ।



१२ जना अगिकृतस्तरका कमयचारीहरुलाई विशभन्त्न मल
ु क
ु हरुमा िैदेशशक ताशलमका लागि मनोनर्न
िररएको ।




२५ जना अगिकृतस्तरका कमयचारीहरुलाई Asycuda Functional ताशलम प्रदान िररएको ।

परु ाना कािजातहरु सरकारी कािजात िुल्र्ाउने ननर्महरु २०२७ िमोजजम लित तर्ार िरी
िुल्र्ाईएको ।




९ जना शािा अगिकृत तथा भन्त्सार अगिकृतहरुलाई सेिाकाशलन ताशलममा मनोनर्न िररएको ।

थप ५ िटा कार्ायलर्हरुमा आई. वप. तर्ामरा जडान िने शसलशसलामा टे ण्डर आव्हान िररएको र
विभािमा डीप िोरीङको टे ण्डर िोशल स्िीकृतको क्रममा रहे को ।





भन्त्सार विभािमा ६ िटा CCTV जडान िररएको ।

१३ िटा सिारी सािन िररद िरी मातहत कार्ायलर्हरुमा वितरण िररएको ।

नर्ाँ O & M अनस
ु ार भन्त्सार प्रशासनमा नर्ाँ पदमा १० जना शािा अगिकृत (राजस्ि समह
ू )
पदस्थापना िरी १ ह्ताको सेिा प्रिेश ताशलम ददईएको ।



शमनत २०७१/११/१४ िते दे खि ऐ. २० िते सम्म भन्त्सार मल्
ू र्ांकन तथा वप.शस.ए. सम्बन्त्िी

अगिकृत तथा सहार्क स्तरीर् अल्पकाशलन ताशलम सम्पन्त्न ।



र्स अिगि शभर २४,६५,५७,०००।- िेरुजु फछर्ौट िररएको ।



WAN

अन्त्तियत

प्रत्र्क्ष

अनुिमनिाट

दे खिएका

कैकफर्तहरुको

सच्र्ाउन

लिाएको

कारणिाट थप प्रा्त राजस्ि रु. ८६,८२,३९६।

प्रर्ोिशाला शािािाट विशभन्त्न प्रकारका ९७६ िस्तुहरुको प्रर्ोिशाला परीक्षण िररएको ।



विशभन्त्न माध्र्म (सेिाग्राही स्िर्ं उपजस्थनत, टशलफोन सम्पकय र ईमेल) िाट जम्मा २०९० जना
सेिाग्राहीले सोगिएका मख्
ु र् मख्
ु र् प्रश्नहरुको जिाफ प्रदान िररएको ।

(च) सूचना अगधकारीको नाम र पदिः- सूयप्र
त साद सेडाईं, ननदे शक
(छ) ऐन, ननयम, विननयम र ननदे शशकाहरुको सूचीिःऐनहरुको सूचीिः


भन्त्सार ऐन, २०६४



सालिसाली आगथयक ऐनहरु



विदे शी विननमर् ननर्शमत िने ऐन, २०१९



साियजननक िररद ऐन, २०६३



करार ऐन, २०५६



ननकासी पैठारी ननर्न्त्रण ऐन, २०१३



राजस्ि चह
ु ािट ननर्न्त्रण ऐन, २०५२



मू.अ.कर ऐन, २०५२



अन्त्तःशल्
ु क ऐन, २०५८



िातािरण संरक्षण ऐन, २०५३

ननयमहरुको 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



अन्त्तःशल्
ु क ननर्मािली २०५९

विननयम, ननदे शशका िा आदे शहरुको सूचीिः


जाँचपास पनछको परीक्षण कार्यविगि २०६६



न्त्र्ून विजकीकरणको सामान िररद िने ननदे शशका, २०६६



कमयचारी सरुिा ननदे शशका २०७१



भन्त्सार मूल्र्ांकन ननदे शशका २०६८



भन्त्सार कार्यविगि, २०६७



भन्त्सार कार्ायलर्िाट जाँचपास भएका मालिस्तुहरु सीलबन्त्दी

कन्त्टे नरिाट ढुिानी िने

र

ढुिानी सािन पैठारी िनय प्रकृर्ा सम्बन्त्िी कार्यविगि, २०७१


नीजज िण्
ु टा खिटी भारी सम्बन्त्िी सूचना २०७१



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



भन्त्सार विभािको प्रर्ोिशालाको संक्षक्ष्त 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)
WCO GATT Valuation Guidelines
WCC SAFE Framework Guidelines
WCC PCA Guidelines Volume I
WCC PCA Guidelines Volume II
WCO HS Classification and Nomenclature



पररपर संग्रह

(ज) आम्दानी िचत तथा आगथतक कारोिार सम्बन्धी अद्यािगधक वििरणिःननकासा

िचय

चैर मदहनासम्म चालु तफय

रु. ५३१५१३७५।८९

रु. ५३१५१३७५।८९

चैर मदहनासम्म पुंजीित तफय

रु. २५३६०१२।-

रु. २५३६०१२।-

चैत्र महहनासम्म कूल राजस्ि आम्दानी रु. १,३३,२६,४७,८८८।(विभाि अन्त्तियत कार्ायलर्हरुको अशभलेि अनस
ु ार)

