नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

भन्त्सार विभाग
त्ररपुरेश्वर, काठमाडौं

भन्त्सार एजेन्त्टको त्रलखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
परीक्षाको योजना (Examination Scheme)
भाग

परीक्षा

समय

प्रश्न संख्या

पूर्ाथङ्क

उत्तीर्ाथङ्क

1

त्रलखित

1 घण्टा

50

100

40

2

अन्त्तिाथताथ

-

-

२०

-

परीक्षा प्रर्ाली
बस्तुगत बहुउत्तर

(Multiple Choice)

द्रष्टव्यः(१) पाठ्यक्रममा भएका सबै पाठ्यांशहरुबाट यर्ा सं भि प्रश्न सोत्रननेनन
(२) गल्ती गरे को उत्तरका लात्रग २०% अं क कट्टा गररनेन
(३) त्रलखित परीक्षाबाट ननौट भएका परीक्षार्ीहरुलाई मार अन्त्तिाथताथमा समािेश गराइनेन
(४) यस पाठ्यक्रममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापत्रन पाठ्यक्रममा परे का ऐन, त्रनयमहरु परीक्षाको त्रमत्रत
भन्त्दा ३ मवहना अगात्रड (सं शोनन भएका िा सं शोनन भई हटाइएका िा र्प गरी सं शोनन भई) कायम
रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परे को सम्झनुपदथन

पाठ्यक्रम
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अर्थ मन्त्रालय

भन्त्सार विभाग
त्ररपुरेश्वर, काठमाडौं

भन्त्सार एजेन्त्टको त्रलखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
िण्ड १ : अन्त्तराथविय व्यापार तर्ा भन्त्सार प्रवक्रया

(अङ्क भार ४०)

१.१

प्रज्ञापनपर सम्बन्त्नी जानकारी

१.२

त्रनकासी तर्ा पैठारीका लात्रग आिश्यक पने कागजात सम्बन्त्नी जानकारी

१.३

मालिस्तुको भन्त्सार मूल्याङ्कन सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा

१.४

मालिस्तुको िगीकरर् हामोनाइज्ड प्रर्ाली सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा

१.५

मालिस्तुको घोषर्ा सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा

१.६

अन्त्तराथविय व्यापारमा प्रयोग हुने शब्दािली (Incoterms) सम्बन्त्नी जानकारी

१.७

िण्डेड िेयरहाउस सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा

१.८

नगद नरौटी रािी मालिस्तु त्रनकासी तर्ा पैठारी गनथ पाउने व्यिस्र्ा

१.९

नेपालमा भन्त्सार एजेन्त्ट सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा

ु ानी प्रर्ाली सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा
१.१० अन्त्तराथविय व्यापारमा भक्त
१.११ त्रनकासी पैठारी सं केत नम्बर (Exim code) सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा
१.१२ South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा
१.१३ नेपालबाट त्रनकासी हुने मालिस्तुमा सामान्त्य ग्राह्यता प्रर्ाली (Generalized System of Preferences (GSP))
सम्बन्त्नी व्यिस्र्ा
१.१४ नेपाल राविय एकद्वार प्रर्ाली सम्बन्त्नी सामान्त्य जानकारी

िण्ड २ : नेपालको कानून सम्बन्त्नी जानकारी (अङ्क भार 30)
२.१

नेपालको सं त्रबनान

२.२

भन्त्सार ऐन, 2064 तर्ा भन्त्सार त्रनयमािली, 2064 र यारुले आफ्नो सार्मा ल्याउन र लै जान पाउने त्रनजी
प्रयोगका मालिस्तु सम्बन्त्नी अर्थ मन्त्रालयको 207७/0२/१५ को सूचना

२.३

आत्रर्क
थ ऐन, २०७७

२.४

त्रनकासी पैठारी (त्रनयन्त्रर्) ऐन, 2013 तर्ा त्रनकासी पैठारी त्रनयन्त्रर् सम्बन्त्नी उद्योग, िाखर्ज्य तर्ा आपूत्रतथ
मन्त्रालयको त्रमत्रत 2076/03/02 को सूचना

२.५

मूल्य अत्रभबृवि कर ऐन, 2052 तर्ा मूल्य अत्रभबृवि कर त्रनयमािली, 2053

२.६

अन्त्तः शुल्क ऐन, 2058 तर्ा अन्त्तः शुल्क त्रनयमािली, 2059

२.७

राजस्ि च ुहािट (अनुसन्त्नान तर्ा त्रनयन्त्रर्) ऐन, 2052 तर्ा राजस्ि च ुहाबट (अनुसन्त्नान तर्ा त्रनयन्त्रर्)
त्रनयमािली, 2070

पाठ्यक्रम
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अर्थ मन्त्रालय

भन्त्सार विभाग
त्ररपुरेश्वर, काठमाडौं

भन्त्सार एजेन्त्टको त्रलखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
२.८

विदे शी वित्रनमय (त्रनयत्रमत गने) ऐन, 2019 र सो ऐन अन्त्तगथत नेपाल राि बकले जारी गरे को त्रबदे शी त्रबत्रनमय
सम्बन्त्नी पररपरहरु

२.९

उपभोक्ता सं रक्षर् ऐन, 2075

२.१0 सम्पत्रत शुिीकरर् (मनी लाउण्डरीङ्ग) त्रनिारर् ऐन, 2064 तर्ा सम्पत्रत शुिीकरर् (मनी लाउण्डरीङ्ग) त्रनिारर्
त्रनयमािली, 2073
२.११ आयकर ऐन, २०५८ तर्ा आयकर त्रनयमािली, २०५९
२.१२ िाद्य ऐन, २०२३
२.१३ पशु स्िास््य तर्ा पशु सेिा ऐन, २०५५
२.१४ विरुिा सं रक्षर् ऐन, २०६४
२.१५ नेपाल भारत बीच भएको व्यापार, पारिहन तर्ा अनत्रनकृत व्यापार त्रनयन्त्रर् सम्बन्त्नी सम्झौताहरु

िण्ड 3 : भन्त्सार सम्बन्त्नी विषयहरु (अङ्क भार 2०)
३.१

नेपालको भन्त्सार प्रशासन सम्बन्त्नी जानकारी

३.२

नेपालको अन्त्तराथविय व्यापारको अिस्र्ा

३.३

भन्त्सार स्िचालन प्रर्ाली (Automated System for Customs Data - ASYCUDA)सम्बन्त्नी जानकारी

३.४

विशेष आत्रर्क
थ क्षेर (Special Economic Zone ) सम्बन्त्नी जानकारी

३.५

भन्त्सार सुनार तर्ा आनुत्रनकीकरर् रर्नीत्रतहरु र कायथयोजना (आ.ि. २०७४/75 – २०७७/78)

३.६

त्रनकासी पैठारी हुने मालिस्तुको क्िारे न्त्टाइन (Sanitary, phytosanitary)

३.७

त्रनकासी पैठारी हुने मालिस्तुको प्रयोगशाला परीक्षर् व्यिस्र्ा सम्बन्त्नी जानकारी

िण्ड 4 : विविन (अङ्क भार १०)

पाठ्यक्रम

४.१

विश्व व्यापार सं गठन (World Trade Organization)

४.२

विश्व भन्त्सार सं गठन (World Customs Organization)

४.३

ATA carnet

४.४

Electronic Cargo Tracking System (ECTS)

४.५

Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS)

४.६

Customs Transit Declaration (CTD)

४.७

Email, Internet तर्ा आनुत्रनक सूचना प्रर्ाली सम्बन्त्नी सामान्त्य जानकारी

४.८

कम््युटरका आनारभूत Application सम्बन्त्नी सामान्त्य जानकारी

४.9

समसामावयक विषयहरु
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भन्त्सार विभाग
त्ररपुरेश्वर, काठमाडौं

भन्त्सार एजेन्त्टको त्रलखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
नमुना प्रश्नहरु
(१) नेपालमा िस्तु िगीकरर् सम्बन्त्नी हामोनाइज्ड प्रर्ाली कवहले दे खि प्रयोगमा आएको हो ?
(A) आ.ब.२०१५/०१६
(C) आ.ब.२०३९/०४०

(B) आ.ब.२०३७/०३८

(D) आ.ब.२०४९/०५०

(२) South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) मा कत्रतिटा दे शहरु आिि नन ?
(A) ६
(C) ७

पाठ्यक्रम

(B) ८

(D) ५
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