नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

भन्त्सार विभाग
भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजतपर ललन इच्छु क व्यक्तिका लालग अनलाइन दरखास्त आह्वान गररएको सूचना ।
(प्रर्म पटक प्रकाक्तित लमलत: २०७७/१२/१६ गते)
भन्त्सार लनयमािली, २०६४ को लनयम ३७ उपलनयम (1) बमोक्तजम भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजतपरका लालग दे हाय
बमोक्तजम योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गररएको छ । तोवकएको आिश्यक न्त्यूनतम योग्यता पुगेका
इच्छु क व्यक्तिले यस विभागको िेबसाइट www.customs.gov.np मा

रहेको भन्त्सार एजेन्त्टको अनलाइन दरखास्त

प्रणाली (Online Agent Application) ललङ्क मार्थत दरखास्त ददनु पनेछ ।
क्र. सं.
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आिश्यक न्त्यूनतम योग्यता

सं ख्या
66०

(क) २१ िर्थ उमेर पुगेको नेपाली नागररक ।

(ख) मान्त्यता प्राप्त क्तिक्षण सं स्र्ाबाट स्नातक िा सो सरह उत्तीणथ गरी
कम््यूटर सम्बन्त्धी कम्तीमा ३ (तीन) मवहनाको आधारभूत ताललम
ललएको ।
(ग) नेपाल सरकारलाई लतनथ बुझाउन पने रकम बााँकी नभएको,

(घ) कुनै र्ौजदारी अलभयोगमा अदालतबाट कसूरदार प्रमाक्तणत नभएको ।
भन्त्सार लनयमािली, २०६४ को लनयम ३७ को उपलनयम (३) बमोक्तजमको
व्यक्तिलाई मालर् खण्ड (ख) को योग्यता आिश्यक पने छैन ।
परीक्षाको वकलसम:- ललक्तखत र अन्त्तिाथताथ ।
परीक्षा केन्त्र:- परीक्षा केन्त्र काठमाडौं उपत्यकालभर मार रहनेछ । यस सम्बन्त्धी लबस्तृत वििरण गोरखापर दै लनकमा
पलछ प्रकािन गरी भन्त्सार विभागको िेबसाइटमा समेत राक्तखनेछ ।

दरखास्त दस्तुर:- रु.३,०००।- (अक्षरे वप तीन हजार रुपैं या मार) ।
दरखास्त ददने अक्तन्त्तम लमलत:- 207८/०१/०५ सम्म र दोब्बर दस्तुर लतरी २०७८/०१/१२ सम्म कायाथलय
समयलभर। दरखास्त बुझाउने अक्तन्त्तम ददन सािथजलनक लबदा पनथ गएमा सोपलछ कायाथलय खुलेको ददन कायाथलय
समयलभर दरखास्त बुझाउन सवकनेछ ।

उम्मेदिारको उमेरको हद:- दरखास्त ददने अक्तन्त्तम लमलतसम्म २१ िर्थ पूरा भएको ।
दरखास्त बुझाउने विलध र स्र्ान:- विभागको अनलाइन दरखास्त प्रणालीिाट र्ाराम र आिश्यक कागजात सं लग्न गरी

पेि (Submit) गने । ललक्तखत परीक्षामा उत्तीणथ भएका उम्मेदिारहरुले अन्त्तिाथताथमा उपक्तस्र्त हुन ु अगािै भन्त्सार
लनयमािली, 2064 को अनुसूची 5 बमोक्तजमको दरखास्त र्ाराम भरी पेि गनुप
थ नेछ । दरखास्त स्िीकृत भएपलछ
उम्मेदिारहरुले परीक्षा प्रिेि पर अनलाइन लसस्टमिाटै वप्रन्त्ट गरी ललनुपनेछ ।

दरखास्त दस्तुर बुझाउने विलध:- १.राविय बाक्तणज्य बैं क लललमटे डको खाता नं. १०००२०००१००००, भन्त्सार विभाग
लरपुरेश्वरको कायाथलय कोड नं. ३०५०३३५०१, राजस्ि सं केत नम्िरः १४२२४ मा राविय बाक्तणज्य बैं क लललमटे डको
जुनसुकै िाखा कायाथलयहरुमा भौचर भरी राजस्ि दाक्तखला गनुप
थ नेछ । उि बैं क भौचर स््यान गरी दरखास्त र्ाराम
प्रणालीमा अपलोड गनुथ पनेछ, िा

२.अनलाइन मार्थत परीक्षा दस्तुर बुझाउनको लालग https://rajaswa.fcgo.gov.np मा गई Online Registration गरी
भन्त्सार विभागको कायाथलय कोड नं. ३०५०३३५०१, राजस्ि सं केत नम्िरः १४२२४ को भौचर Generate गरी

Connect IPS मार्थत पलन राजस्ि दाक्तखला गनथ सवकनेछ । सो मार्थत बुझाएको भौचर समेत स््यान गरी दरखास्त
र्ारममा अपलोड गनुप
थ नेछ ।

अपलोड गनुप
थ ने कागजातहरु:- नेपाली नागररकताको प्रमाण पर, न्त्यूनतम िैक्तक्षक योग्यताको प्रमाणपर, कम््युटर
ताललमको प्रमाण पर, भन्त्सार लनयमािली, २०६४को लनयम ३७को उपलनयम (२)को खण्ड (ख) बमोक्तजमको योग्यता
आिश्यक नपने व्यक्तिको हकमा भन्त्सार लनयमािली, २०६४ को लनयम ३७ को उपलनयम (३) बमोक्तजम सम्बक्तन्त्धत
भन्त्सार कायाथलयका प्रमुखले प्रमाक्तणत गरे को कागजात, दरखास्त दस्तुर दाक्तखला गरे को प्रमाण, उम्मेदिारको र्ोटो र
दस्तखत स््यान गरी अनलाईन दरखास्त प्रणालीको तोवकएको स्र्ानमा अपलोड गनुप
थ नेछ । दरखास्तमा उल्ले ख गरे को
ु नेछ ।
वििरणका सम्बन्त्धमा उम्मेदिार स्ियं जिार्दे ही हुनप

ललक्तखत परीक्षा लमलतः- ललक्तखत परीक्षाको लमलत गोरखापर दै लनकमा पलछ प्रकािन गरी भन्त्सार विभागको िेि साइटमा
समेत राक्तखनेछ ।

अन्त्तिाथताथ हुने लमलत:- ललक्तखत परीक्षाको नलतजा प्रकाक्तित हुाँदा सूचना गररनेछ ।
रष्टव्य:(क) दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर, िैक्तक्षक योग्यता तर्ा अन्त्य योग्यताको प्रयोजनको लालग गणना गररने छै न।
(ख) तोवकएको म्यादलभर पेि नभएको िा न्त्यूनतम

योग्यता नपुगेको िा तोवकएको अन्त्य वििरण नखुलेको िा

तोवकएको दस्तुर नबुझाएको दरखास्त स्िीकृत गररने छै न ।

(ग) लेखन सहयोगी राखेर परीक्षा ददन पाइने छै न ।

(घ) ललक्तखत परीक्षामा उत्तीणथ हुने उम्मेदिारले अन्त्तिाथताथ ददनुभन्त्दा अगालड भन्त्सार लनयमािली, 2064 को अनुसूची
5 बमोक्तजमको दरखास्तसार् िैक्तक्षक योग्यताको प्रमाणपर, नेपाली नागररकताको प्रमाणपर, िैक्तक्षक योग्यता र

कम््युटर ताललम आिश्यक नपने दरखास्तदाताहरुले भन्त्सार लनयमािली, २०६४ को लनयम ३७ को उपलनयम

(३) बमोक्तजम सम्बक्तन्त्धत भन्त्सार कायाथलयका प्रमुखले प्रमाक्तणत गरे को कागजात समेतका सक्कल प्रलत र

सोको

प्रलतललवप समेत अलनिायथ रुपमा पेि गनुथ पनेछ ।
(ङ)

विदे िी सं स्र्ामा अध्ययन गरे का उम्मेदिारहरुले सम्बक्तन्त्धत लनकायबाट आर्ूले प्राप्त गरे को योग्यताको

समकक्षता लनधाथरण गराएको

प्रमाण पेि गनुथ पनेछ ।

(च) परीक्षामा परीक्षार्ीले अलनिायथ रुपमा कालो मसीको मार प्रयोग गनुप
थ नेछ अन्त्यर्ा उत्तरपुक्तस्तका रद ह हुनेछ ।
(छ) भन्त्सार विभागको िेिसाइट

www.customs.gov.np बाट पाठ्यक्रम डाउनलोड गरी प्राप्त गनथ सवकनेछ ।

(ज) ललक्तखत परीक्षा तर्ा अन्त्तिाथताथबाट छनौट भएका व्यक्तिले नलतजा प्रकािन भएको लमलतले ९० (नब्बे) ददनलभर
भन्त्सार लनयमािली, 2064 को उपलनयम (५) बमोक्तजम इजाजतपर दस्तुर बापत रु.७,०००।- (अक्षरे वप
सात हजार रुपैयााँ) र धरौटी बापत रु.७,००,०००।- (अक्षरे वप

सात लाख रुपैयााँ) नगद िा सो रकम

बराबरको बैं क जमानत बुझाएपलछ भन्त्सार विभागबाट भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजतपर प्राप्त गनथ स्नेछ।

