सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको
प्रयोजनको लागि भन्सार विभािसँि सम्बन्न्धत २०७४ बैशाख दे न्ख असार सम्मका
सूचनाहरु उक्त दफा ५ को उपदफा (४) बमोन्जम अद्यािगधक िरी प्रकाशन िररएको
छ ।
(क) गनकायको स्िरुप र प्रकृ गतः- नेपाल सरकारको कायय सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार (कायय
विभाजन) गनयमािली २०६९ िमोन्जम स्थावपत ३१ िटा मन्रालयहरु मध्ये अथय मन्रालय
अन्तियत रही राजस्ि प्रशासन क्षेरसँि सम्बद्ध कायय िने विभािीयस्तरको गनकायको रुपमा भन्सार
विभाि क्रियागशल रहे को छ ।
(ख) गनकायको काम, कतयव्य र अगधकारः- भन्सार विभािको काम, कतयव्य र अगधकार दे हाय
अनुसार तोक्रकएका छन ् :

भन्सार प्रशासनसँि सम्बद्ध विषयहरुमा नीगत तजुम
य ा िरी अथय मन्रालयमा गसफाररस
िने ।



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



आयात गनयायतलाई व्यिन्स्थत िरी व्यापार सहजीकरण िने ।



भन्सार सुधार तथा आधुगनकीकरणका गनन्म्त योजना तथा काययिम तजुम
य ा िरी
कायायन्ियन

िने

िराउने,

इन्टे गलजेन्स

तथा

जोन्खम

व्यिस्थापन

माफयत

राजस्ि

पररचालनलाई सुरन्क्षत बनाउने, अिैध व्यापार गनयन्रण िने ।


गनषेगधत एिम ् प्रगतबन्न्धत मालिस्तु ओसारपसार गनिरानी िरी समाजलाई सुरन्क्षत
बनाउने ।



मातहतका कायायलयहरुको गनयगमत अनुिमन िरी सेिाप्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने ।



कमयचारीहरुको मनोबल अगभिृवद्ध एिम ् सदाचार पद्धगतको विकासमा ध्यान क्रदने ।



विद्यमान ऐन कानून अनुरुप समूगचत राजस्ि सङ्कलन िने ।



िण्डे ड िेयरहाउसको सुविधा प्रदान तथा नविकरण िने ।



भन्सार एजेन्टको इजाजतपर प्रदान तथा नविकरण िने ।



भन्सार राजस्ि लक्ष्य अनुसार सनकलन िने ।



भन्सार कायायलयहरुमा आिश्यक बजेट उपलब्ध िराउने ।



बढु िा नयाँ भनाय बाहे क जनशवक्त व्यिस्थापन िने ।



स्िेदशी तागलममा मनोनयन िने, विदे शी तागलम मनोनयनको लागि गसफाररस िने ।



न्जन्सी गनरीक्षण र व्यिस्थापन िने ।



विभाि तथा कायायलयहरुको बजेट तजुम
य ा, गनकासा र िाँडफाँड िने ।



बजेट खचय तथा अनुिमन िने ।



केन्रीय क्रहसाि राख्न आगथयक वििरण तयार िनय र म.ले.प. िराउने ।



िेरुजु फछयौट िने िराउने ।



स्थानीय भन्सार कायायलयको गनयगमत अनुिमन / गनरीक्षण िने ।



भन्सार एजेन्टको गनयुवक्त नविकरण तथा अनुिमन िने ।



विश्व भन्सार सनिठन गसत आिश्यक सूचना प्रिाह िने ।



बंक ग्यारे न्टीको अनुिमन िने ।



कारोिार मुल्यको अनुिमन िने र कायायलयलाई मूल्यानकनको तथ्यानक उपलब्ध िराउने ।



स्थानीय भन्सार नाकाहरुिाट गनधायरण िरे का कारोिार मूल्यको विश्लेषण िने ।



मूल्यानकन सम्बन्धी पुनरािलोकन िने ।



छनौटको आधारमा Post Clearance Audit (PCA) िराउने ।



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



भन्सार प्रशासनलाई यान्न्रकरण तथा आधुगनकीकरण िने योजना िनाउने ।



विद्युतीय सनचार प्रणाली प्रभािकारी रुपमा विकास िराउने ।



राजस्िको दै गनक, मागसक तथा िावषयक असूली अगभलेख अद्यािगधक िने, तथ्यानक प्रशोधन
तथा विश्लेषण िने ।



िावषयक रुपमा िैदेगशक व्यापारको िस्तुित तथ्यानक वििरण तयार िने ।



वद्धविधा परे का िस्तुहरुको राविय तथा अन्तरायविय परामशयिाट ििीकरणको टु न िो लिाउने ।



भन्सार दरिन्दी सनशोधनको प्रारन्म्भक प्रस्ताि तयार िने र गनणयय भएपगछ दरिन्दी
पुन्स्तका प्रकागशत िने ।



कानून बमोन्जम भन्सार महसुल छुट क्रदने ।



भन्सार कायायलयहरु गनरीक्षण तथा अनुिमन िरी सुधारका गनम्ती कायययोजना िनाई
लािू िने ।



विगभन्न

क्रकगसमको

रासायगनक

पदाथय

र

अन्य

िस्तुहरुको

ििीकरणको गनणयय िने ।


भन्सार प्रशासनसँि सम्िन्धीत उजुरीको आिश्यक फर्छ्यौट िने ।

(ि) गनकायमा रहने कमयचारी सनख्या र काययवििरणःकमयचारी सनख्याः


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



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



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



रा.प. वद्धतीय श्रेणी (लेखा) पद सनख्या १



रा.प. वद्धतीय श्रेणी (केगमिी) पद सनख्या १



रा.प. वद्धतीय श्रेणी (आगथयक योजना तथा तथ्यानक) पद सनख्या १



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



रा.प. तृतीय श्रेणी (राजस्ि) पद सनख्या २१



रा.प. तृतीय श्रेणी (सा.प्र.) पद सनख्या २



रा.प. तृतीय श्रेणी (विविध) पद सनख्या ११



रा.प. तृतीय श्रेणी (इन्न्ज कम््यू) पद सनख्या ३



रा.प. तृतीय श्रेणी (लेखा) पद सनख्या १



रा.प. तृतीय श्रेणी (आगथयक योजना तथा तथ्यानक) पद सनख्या २



रा.प. तृतीय श्रेणी (कानून) पद सनख्या १



रा.प. तृतीय श्रेणी (केगमष्ट) पद सनख्या ३



माइिोबायोलोन्जष्ट (सेिा करार) पद सनख्या १



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



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



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



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

नमूना

परीक्षण

िरी



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



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



रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (आगथयक योजना तथा तथ्यानक) भ.स.गन. पद सनख्या १



रा.प.अ. वद्धतीय श्रेणी (इलेन्रिगसयन) पद सनख्या १



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



हलुका सिारी चालक पद सनख्या १०



ल्याब व्याई (सेिा करार) पद सनख्या १



कायायलय सहयोिी पद सनख्या २०



स्िीपर पद सनख्या २

कूल जम्मा १३५
(ङ) सम्पादन िरे को कामको वििरणः

िण्डे ड िेयर हाउस सुविधाको लागि

नयाँ

इजाजतपर प्रदान िररएको सङ्ख्या- ० िटा ।



िण्डे ड िेयर हाउस सुविधाको लागि इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्या- ७७ िटा ।



भन्सार एजेन्टको इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्या- ८३ िटा ।



Hot line, Hello सरकार लिायत विगभन्न

गनकायमा परे का ६ िटा उजुरीहरुको फछयौट

िररएको ।


महसुल ििीकरणको िररएको - ८ िटा ।



श्रािण दे खी फाल्िुन सम्मको अिगधमा रु ६८९६५०००।- िेरुजु फछयौट िररएको ।



WAN अन्तियत प्रत्यक्ष अनुिमनिाट दे न्खएका कैक्रफयतहरुको सच्याउन लिाएको कारणिाट
रु. ४६१९६०२।- थप प्राप्त राजस्ि प्राप्त भएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम ३१० िटा consignment हरुमा कुटनैगतक सुविधा
प्रदान िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम २३३ िटा consignment हरुमा महसुल सुविधा
प्रदान िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम विगभन्न आयोजनाहरुको ९४ िटा consignment
का लागि छुट सुविधा प्रदान िररएको ।



५३२ िटा िस्तुहरुको प्रयोिशाला परीक्षण सनख्या तथा ििीकरण िररएको ।



० पटक भन्सार मूल्यानकन िोष्ठी सम्पन्न भएको ।



विगभन्न माध्यम (सेिाग्राही स्ियन उपन्स्थगत, टे गलफोन सम्पकय र ईमेल) िाट जम्मा ४७८३
जना सेिाग्राहीिाट सोगधएका मुख्य मुख्य प्रश्नहरुको जिाफ प्रदान िररएको ।



आगथयक ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोन्जम पटके रुपमा विगभन्न िस्तुहरुमा क्रदइएको
महसुल छुटको वििरण प्राप्त भए सम्मको अध्यािगधक िररएको ।



अथय मन्रालयबाट स्िीकृ त विगभन्न आयोजनाहरुको माष्टर गलष्ट अनुसार क्रदइएको
छुटको वििरण अध्यािगधक िरररहे को ।



भन्सार सुधार तथा आधुगनकीकरण रणगनगत र कायययोजना ( CRMSP) 2017-2021
लाई नेपालीमा अनुिाद िने काम

भइरहे को ।



६ िटा िन्डे ड ियरहाउसको आकन्स्मक गनररक्षण िरी प्रगतिेदन प्राप्त भएको ।



WCO द्वारा तयार िररएको हामोनाइज्ड िस्तु ििीकरण तथा सनकेतीकरण प्रणाली (छै ठँ
सनस्करण २०१७) बमोन्जम अध्यािगधक पुस्तक ( English Version) को नेपाली सनस्करण
तयारी िने िममा साविकको भन्सार दरबन्दीमा भएका मालिस्तुको शीषयक उपशीषयक
व्याख्या तथा वििरण अध्यािगधक िने कायय भइरहे को ।



राजस्ि परामशय सगमगतको कायायदेश अनुसार आिामी आ.ि. २०७४।०७५ को आगथयक
विधेयकका सन्दभयमा प्राप्त सुझािहरुमा छलफल भई अन्न्तम प्रगतिेदन तयार िरी
राजस्ि परामशय सगमगतमा पेश िररएको ।



Baby Belt लिायत अन्य सामानको पुन:

मूल्यानकन िनय

विराटनिर भन्सार

कायायलयलाई लेखी पठाइएको ।


नयाँ भन्सार एजेन्टको प्रक्रिया अगि बढाउने िममा यस अगि आव्हान िररएको
विज्ञापन रद्द िरी दरखास्त बापतको रकम क्रफताय िने गनणयय िररएको ।



कृ ष्णनिर भन्सार कायायलयमा Asycuda World प्रणालीको सुरुिात िररयो ।



भन्सार विभाि तथा अन्तियतका कायायलयहरुको सनन्क्षप्त O & M कायय सम्पन्न िरर
प्रगतिेदन पेश िरे को ।



पाँचौ चरणको भन्सार सुधार तथा आधुगनक्रककरण रणगनगत एिन कायययोजना (२०१७२०२१) कायायन्ियनको लागि ADB बाट २० गमगलयन अमेररकी डलर ऋण सह्योि र १
गमगलयन अमेररकी डलर प्राविगधक सहायता स्िरुप उपलब्ध िराउने सम्बन्धमा ADB
सँि Loan Negotiation को कायय सम्पन्न िररएको ।



EXIM Code

प्रणाली तथा काययविगधमा पक्रहलो सनशोधन िरी सो सम्बन्धमा जानकारी

क्रदने उद्दे श्यले सूचना प्रकागशत समेत िररयो ।



EXIM Code प्रणाली तथा काययविगध सम्बन्धमा

भन्सार विभािको सभाहलमा उद्योिी

व्यािसायीहरु, भन्सार एजेन्टहरु तथा सरोकारिालाहरु बीच छलफल तथा अन्तक्रियया र
परकार सम्मेलन सम्पन्न भएको ।


EXIM Code कायायन्ियनमा आएपगछ दे न्खन सरने प्राविगधक समस्याहरु तत्काल
गनराकरण िने िरी प्राविगधक सगमगत िठन िनुक
य ा साथै विगभन्न क्षेरमा भएको
छलफल तथा अन्तक्रियया काययिमहरुको सगमक्षा िदै काययविगधमा आिश्यक सनशोधन
समेतको गसफाररस िने िरी EXIM Code कायायन्ियन काययसगमगतको बैठक सम्पन्न
भएको ।



भन्सार

विभािका

महागनदे शकको

अध्यक्षतामा

िक्रठत

राविय

भन्सार

व्यापार

सहजीकरण सगमगतको बैठक आयोजना िररएको ।


पैठारी भएका विगभन्न ५ मालिस्तुहरुको पुन: मूल्यानकन िनय विराटनिर, भैरहिा, मेची
र रसुिा भन्सार कायायलयलाई लेखी पठाइएको ।



सनशोगधत रयोटो अगभसन्न्धको प्रािधान अनुकुल हुने िरी भन्सार कानुन सनशोधनका
लागि प्रारन्म्भक मस्यौदा उपर सरोकारिाला गनकायहरुबीच छलफल िररएको ।



Asycuda World को सनचालन िने कायय विगध सम्बन्धी Functional र Technical Manual
तयार िने कायय भइरहे को ।



वर.वि.स्थल भन्सार कायायलयमा Asycuda World कायायन्ियनमा ल्याउन तहाँ काययरत
कमयचारी तथा एजेन्टहरुलाई उक्त प्रणालीको प्रयोि सम्बन्धी तागलम क्रदइयो ।



EXIM Code

प्रणाली तथा काययविगध सम्बन्धमा िीरिन्ज, विराटनिर र भैरहिामा

उद्योिी व्यािसायीहरु, भन्सार एजेन्टहरु तथा सरोकारिालाहरु बीच छलफल तथा
अन्तक्रियया सम्पन्न र EXIM Code वितरण समेत िररएको ।


ADB को

सह्योिमा

Asycuda World कायायन्ियन

िररएको सबै

कायायलयहरुको

प्रगतगनगधहरुसँि पृष्ठपोषण गलने हे तुले Asycuda World कायायन्ियन सम्बन्धी तीन क्रदने
Review Workshop िररएको ।


आगथयक विधयेकमा भएको सनशोधन अनुरुप आगशकुडा प्रणालीमा प्रविवष्ट िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ र भन्सार गनयमािली २०६४ को अद्यािगधक िने काम सुरु िररएको
।



पैठारी भएका विगभन्न ५ मालिस्तुहरुको पुन:

मूल्यानकन िनय

विराटनिर, सुरखा

बन्दरिाह, मेची र रसुिा भन्सार कायायलयलाई लेखी पठाइएको भन्सार व्यिस्थापन
िोष्ठीका लागि भन्सार जाँचपास परीक्षण कायायलय लिायत सबै मूल भन्सार
कायायलयहरुलाई आिश्यक राय सुझाि पठाउन पराचार िररएको ।


चालु आ.ि. को भन्सार विभाि र काययलयहरुको िावषयक कायययोजना तयारीको चरणमा

रहे को ।
Asycuda World का लागि Middle Ware SO Class खररद सम्झौता बमोन्जम भन्सार



विभाि तथा Asycuda System सनचागलत भन्सार कायायलयको इन्न्जगनयर तथा
अगधकृ तहरुको सहभागितमा So Class सम्बन्न्ध तागलम सम्पन्न िररयो ।
यस विभािको गनदे शक तथा अन्य अगधकारीहरु र Single Window को Primary



Stakeholdera हरुको उपन्स्थगतमा Single Window System सम्बन्न्ध SGS परामशयदाताले
िरे को कायय सम्बन्न्ध अन्तरक्रिया तथा छलफल काययिम सम्पन्न िररयो ।
EXIM System र Asycuda System बीचको Interface को कायय सम्पन्न भई Asucuda



World System मा EXIM Code बाट कायय हुने व्यिस्था गमलाईएको ।

EXIM Code वितरण कायय रत
ु रुपमा सनचालन भएको र असार मसान्तसम्म २७८३ िटा



EXIM Code वितरण िररएको ।

EXIM Code प्रणाली तथा काययविगध सम्बन्धमा धनिढी, भरतपुर र जलेश्वरमा उद्योिी



व्यािसायीहरु, भन्सार एजेन्टहरु तथा सरोकारिालाहरु बीच छलफल तथा अन्तक्रियया
सम्पन्न र EXIM Code वितरण समेत िररएको ।
यस कायायलयमा रहे का पुराना काम नलाग्ने मालसामानको ररतपूिक
य गललाम कायय



सम्पन्न भएको ।

(च) सूचना अगधकारीको नाम र पदः- कुलराज ज्ञिाली, गनदे शक
(छ) ऐन, गनयम, विगनयम र गनदे गशकाहरुको सूचीः-

ऐनहरुको सूचीः


भन्सार ऐन, २०६४



सालिसाली आगथयक ऐनहरु



विदे शी विगनमय गनयगमत िने ऐन, २०१९



साियजगनक खररद ऐन, २०६३



गनकासी पैठारी (गनयन्रण) ऐन, २०१३



राजस्ि चुहािट गनयन्रण ऐन, २०५२



मू.अ.कर ऐन, २०५२



अन्तःशुल्क ऐन, २०५८



िातािरण सनरक्षण ऐन, २०५३

गनयमहरुको सूचीः


भन्सार गनयमािली, २०६४



विदे शी विगनमय गनयमहरु, २०२०



साियजगनक खररद गनयमािली, २०६४



गनकासी पैठारी गनयमहरु २०३४



राजस्ि चुहािट (अनुिमन तथा गनयन्रण) गनयमािली २०७०



मू.अ.कर गनयमािली २०५३



अन्तःशुल्क गनयमािली २०५९

विगनयम, गनदे गशका िा आदे शहरुको सूचीः


जाँचपास पगछको परीक्षण काययविगध २०७२



कमयचारी सरुिा गनदे गशका २०७१



भन्सार मूल्यानकन गनदे गशका २०६८



भन्सार काययविगध, २०६७



भन्सार कायायलयिाट जाँचपास भएका मालिस्तुहरु सीलबन्दी

कन्टे नरिाट ढु िानी िने

र

ढु िानी साधन पैठारी िनय प्रकृ या सम्बन्धी काययविगध, २०७१


नीन्ज िुण्टा न्झटी भारी सम्बन्धी सूचना, २०७३



गनकासी पैठारी सम्बन्धी िान्णज्य तथा आपूगतय मन्रालयको नेपाल राजपरमा गमगत
२०६६/०७/१६ मा प्रकागशत सूचना ।



गनकासी पैठारी सनकेत नम्बर सम्बन्धी काययविगध, २०७३



भन्सार विभािको प्रयोिशालाको सनन्क्षप्त काययविगध - 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
Convection on Harmonised Commodity Description and Coding System (HS), 1988
Revised Kyoto Convention, 2002
Trade Facilitiation Agreement,2014
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