दोस्रो भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी, २०७७ सम्पन्न
कोभभड १९ को सं क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी स्वास््य मापदण्ड पालना गदै भन्सार ववभागको

आयोजनामा नेपाल भरका भन्सार कायाालयका प्रमुि तथा अभिकृतहरू सहभागी रहेको यस आभथाक वर्ाको

ुा लरुपमा काठमाडौंमा
दोश्रो पटकको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी भमभत २०७७ चै त्र १३ र १४ गते अिा-भचअ

सम्पन्न भएको छ । ववभागका महाभनदे शक श्री यमलाल भूसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीको समुद्घाटन
माननीय अथामन्त्री श्री ववष्णुप्रसाद पौडेलले गनुा भएको भथयो। सो गोष्ठीमा राजस्व सखचव श्री रामशरण

पुडासै नी तथा नेपाल राजस्व परामशा सभमभतका अध्यक्ष श्री महेश दाहाल समेतको उपखस्थभत भथयो। दुई ददने

उक्त गोष्ठीमा अथा मन्त्रालय मातहतका ववभागका प्रभतभनभिहरू, राजस्व अनुसन्िान ववभाग र सम्पखि
शुद्धीकरण अनुसन्िान ववभागका प्रभतभनभिहरू समेत सहभागी भथए।

कायाक्रमको शुरुवातमा भन्सार ववभागका उपमहाभनदे शक श्यामप्रसाद भण्डारीले स्वागत मन्तव्य सवहत

गोष्ठीको उद्देश्य माभथ प्रकाश पानुभ
ा एको भथयो भने सो कायाक्रममा ववभागका अकाा उपमहाभनदे शक श्री
भूभमराम शमााले चालु आभथाक वर्ाको ८ मवहनाको ववभागको समग्र कायासम्पादनको अवस्था र आगामी ददनमा

ववभागले अबलम्बन गने कायायोजना समेत समेवटएको समीक्षात्मक प्रस्तुभत पेश गनुभ
ा एको भथयो। गोष्ठीको
समुद्घाटन गदै माननीय अथामन्त्री श्री ववष्णुप्रसाद पौडेलले गोष्ठीको सतलताको शुभकामना व्यक्त गनुा भएको
भथयो। वहााँले सो गोष्ठीबाट भनकाभलएका भनष्कर्ाहरुलाई कायाान्वयनमा लै जान अभभप्रेररत गदै कोभभड-१९ को
हालको अवस्थाका बावजुद पभन राजस्वको भनिााररत लक्ष्य हाभसल हुने अपेक्षा व्यक्त गनुभ
ा एको भथयो।
मालवस्तुको मूल्याङ्कन र जााँचपासले भसं गो कर प्रणालीलाई असर पाने हुाँदा यसमा उखजजएका समस्याहरु
भनराकरण गने तता ववभागको ध्यानाकर्ाण गदै कमाचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कायागत
खजम्मेवारी पूरा गना भनदे शन ददनु भएको भथयो।
उक्त अवसरमा राजस्व सखचव श्री रामशरण पुडासै नीले समािान-उन्मूि कायासम्पादन तता जोड ददनुभएको

भथयो । उहााँले पूवाािार र सूचना प्रणालीको ववकास, कानुन तजुम
ा ा, कायाववभि भनमााण, नेपाल राविय एकद्वार
प्रणालीको ववकास लगायतका सुिारका कायाहरुबाट व्यापारमा सहजीकरणको अनुभभू त भए पभन यसको
ददगोपनाको लाभग ववभागले योजनाबद्ध रूपमा काम गना भनदे शन ददनुभयो।

वहााँले भन्सार जााँचपासमा बढी

समय, कागजातमूिी प्रकृया, ववद्युतीय भुक्तानीको कमी लगायतका समस्याहरुले दे शको समग्र Doing

Business Index मा नै असर पाने हुाँदा सो को भनराकरणको लाभग कागजात ववहीन भन्सार (Paperless
Customs) बनाउन र भछट्टै ववद्युतीय भुक्तानी (e-payment) मा लै जान भन्सार ववभागले यसमा गहन

अध्ययन तथा अनुसन्िान गना पभन भनदे शन ददनु भएको भथयो। उहााँले समग्र भन्सार प्रशासनलाई थप
प्रभावकारी बनाउन सूचना, समन्वय, भनगरानी, अनुगमन र भनयन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउदै कायाालयमा

रहेका मुद्दा, बेरुजु, भललामी जस्ता ववर्यहरुलाई समयमै तछायौट गना भनदे शन ददनु भएको भथयो ।त्यसै गरी
उहााँले

कारोबार मूल्यलाई कसरी यथाथापूणा बनाउने भन्ने ववर्य उपर गोष्ठीलाई मागादशान पभन ददनुभएको

भथयो। राजस्व च ुहावटका ववर्यलाई सम्बोिन गदै उहााँले भन्सार जााँचपास पभछको पररक्षण, छड्के जााँच

ाँ
जस्ता प्रणालीलाई सुिार गना आवश्यक रहेको औ ंल्याउनु भएको भथयो। समग्रमा भन्सार व्यवस्थापनसग

सम्बखन्ित ववर्यहरु उपर भनष्कर्ा भनकाल्न र सूझाव ददन आग्रह गदै उहााँले भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीको
सतलताको शुभकामना समेत व्यक्त गनुा भएको भथयो।

उक्त गोष्ठीको समुद्घाटन समारोहमा सम्बोिन गदै नेपाल राजस्व परामशा सभमभतका अध्यक्ष श्री महेश
दाहालले गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरू भन्सारको सुिारका भनखम्त यस सभमभतलाई र अथा मन्त्रालयलाई समेत
एउटा अिार बन्ने ववश्वास व्यक्त गनुा भएको भथयो ।

यसै क्रममा अथा मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशािा प्रमुि श्री रामेश्वर दं गालले सबै ठू ला भन्सार
नाकाहरुमा Integrated Check Post (ICP) तथा Inland Container Depot (ICD) लगायतका

पूवाािारहरूको भनमााण र नाकाहरूमा कन्टे नर तथा भेवहकल स््यानरको व्यवस्था गरे र व्यापार सहजीकरणमा

महत्वपूणा टे वा पुर्याउन सवकने हुाँदा यसतता ववभागले ववशेर् ध्यान ददन भनदे शन ददनु भयो।वहााँले भन्सारमा
प्रयोग गररएको स्वचालन प्रणालीलाई थप सुिार गदै यसका नयााँ मड्यूलहरू क्रमश: कायाान्वयनमा ल्याउन

जोड ददनु भयो। भन्सार प्रशासनमा सुिारहरूको भनरन्तरता कायम गदै मालवस्तुको यथाथापरक मूल्याङ्कन,
ाँ ा
सही वस्तु वगीकरण गरी जोखिम ववश्लेर्णका आिारमा राजस्व च ुहावटलाई भनयन्त्रण गना सवकने हुद

आतूलाई तोवकएको खजम्मेवारी तत्परताकासाथ पूरा गना प्रयास गरे जुनसुकै समस्या सामािान गना सवकने तता
सहभागी कमाचारीहरूको ध्यानकर्ाण पभन गराउनु भयो।

सो समारोहका अध्यक्ष भन्सार ववभागका महाभनदे शक श्री यमलाल भूसालले गोष्ठीका प्रमुि अभतथी माननीय
अथामन्त्री लगायत अन्य ववखशष्ट अभतभथहरुबाट प्राप्त भनदे शनको पालना गदै गोष्ठीमा उठे का ववर्यहरुलाई
सम्बोिन गरी भनरन्तर सुिार गररने प्रभतबद्धता व्यक्त गनुा भएको भथयो।

गोष्ठीको दोस्रो ददन भन्सार ववभाग र अन्तगातका कायाालयहरूबाट चालु आभथाक वर्ाको ८ मवहनामा सम्पादन

भएका कामहरुको ववस्तृत समीक्षा गररएको भथयो। सो कायाक्रममा वस्तु वगीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन, मुद्दा

तथा बेरूजु तछौट, चोरी भनकासी/पैठारी भनयन्त्रणमा दे खिएका समस्याहरु, कोभभड-१९ का कारण
कायासम्पादनमा परे को प्रभाव, आ-आफ्नो भनकायले सम्पादन गरे का अनुकरणीय काम र मातहतका

कायाालयहरुको भन्सार ववभागसाँगको अपेक्षा समेतका सम्बन्िमा छलतल गररएको भथयो। सो कायाक्रमका
सहभागीहरुले समूहगत छलतलबाट भन्सार मूल्याङ्कन, वस्तु वगीकरण लगायत नीभतगत सुिारका ववर्यहरु
उपर ववभभन्न सुझाव व्यक्त गरे का भथए ।

दुई ददन चलेको सो गोष्ठी अथा मन्त्रालयको वावर्ाक राजस्व नीभत तथा कायाक्रम, भन्सार सुिार तथा

आिुभनकीकरण रणनीभतक कायायोजना, भन्सार ववभागले ववभभन्न समयमा भन्सार प्रशासन सुिारका लाभग
गरे का प्रभतबद्धताहरुद्वारा भनदे खशत हुाँदै ववद्यमान कोभभड-१९ ले अथातन्त्रमा पारे को प्रभावलाई मध्यनजर गदै
भन्सार प्रशासनले प्रवाह गने सावाजभनक सेवा र तोवकएको खजम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउ
प्रभतवद्धता पत्र समेत जारी गरी सम्पन्न भएको भथयो।
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