सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागि
भन्सार विभािसँि सम्बन्न्धत २०७२ श्रािण दे खि असोज सम्मका सूचनाहरु उक्त दफा ५ को
उपदफा (४) िमोन्जम अद्यािगधक िरी प्रकाशन िररएको छ ।
(क) ननकायको स्िरुप र प्रकृनतिः- नेपाल सरकारको कायय सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार (कायय
विभाजन) ननयमािली २०६९ िमोन्जम स्थावपत २७ िटा मन्रालयहरु मध्ये अथय मन्रालय
अन्तियत रही राजस्ि प्रशासन क्षेरसँि सम्बद्ध कायय िने विभािीयस्तरको ननकायको रुपमा
भन्सार विभाि क्रियाशशल रहे को छ ।
(ि) ननकायको काम, कतयव्य र अगधकारिः- भन्सार विभािको काम, कतयव्य र अगधकार दे हाय
अनुसार तोक्रकएका छन ् :

भन्सार प्रशासनसँि सम्बद्ध विषयहरुमा नीनत तजुम
य ा िरी अथय मन्रालयमा शसफाररस
िने ।



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



आयात ननयायतलाई व्यिन्स्थत िरी व्यापार सहजीकरण िने ।



भन्सार सुधार तथा आधनु नकीकरणका ननन्म्त योजना तथा काययिम तजम
ुय ा िरी
कायायन्ियन

िने

िराउने, इन्टे शलजेन्स

तथा

जोखिम

व्यिस्थापन

माफयत

राजस्ि

पररचालनलाई सुरक्षक्षत बनाउने, अिैध व्यापार ननयन्रण िने ।


ननषेगधत एिम ् प्रनतबन्न्धत मालिस्तु ओसारपसार ननिरानी िरी समाजलाई सुरक्षक्षत
बनाउने ।



मातहतका कायायलयहरुको ननयशमत अनुिमन िरी सेिाप्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने ।



कमयचारीहरुको मनोबल अशभिद्
ृ गध एिम ् सदाचार पद्धनतको विकासमा ध्यान ददने ।



विद्यमान ऐन कानून अनुरुप समूगचत राजस्ि सङ्कलन िने ।



िण्डेड िे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 ।



बढुिा नयाँ भनाय बाहे क जनशन्क्त व्यिस्थापन िने ।



स्िेदशी ताशलममा मनोनयन िने, विदे शी ताशलम मनोनयनको लागि शसफाररस िने ।



न्जन्सी ननरीक्षण र व्यिस्थापन िने ।



विभाि तथा कायायलयहरुको बजेट तजम
ुय ा, ननकासा र िाँडफाँड िने ।



बजेट िचय तथा अनुिमन िने ।



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



िेरुजु फछयौट िने िराउने ।



स्थानीय भन्सार कायायलयको ननयशमत अनि
ु मन\/ननरीक्षण िने ।



भन्सार एजेन्टको ननयन्ु क्त नविकरण तथा अनि
ु मन िने ।



विश्ि भन्सार सनिठन शसत आिश्यक सूचना प्रिाह िने ।



बैंक ग्यारे न्टीको अनुिमन िने ।



कारोिार मुल्यको अनुिमन िने र कायायलयलाई मल्
ू यानकनको तथयानक उपलब्ध िराउने ।



स्थानीय भन्सार नाकाहरुिाट ननधायरण िरे का कारोिार मल्
ू यको विश्लेषण िने ।



मल्
ू यानकन सम्बन्धी पन
ु रािलोकन िने ।



छनौटको आधारमा Post Clearance Audit (PCA) िराउने ।



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



भन्सार प्रशासनलाई यान्न्रकरण तथा आधनु नकीकरण िने योजना िनाउने ।



विद्यत
ु ीय सनचार प्रणाली प्रभािकारी रुपमा विकास िराउने ।



राजस्िको दै ननक, माशसक तथा िावषयक असल
ू ी अशभलेि अद्यािगधक िने, तथयानक
प्रशोधन तथा विश्लेषण िने ।



िावषयक रुपमा िैदेशशक व्यापारको िस्तुित तथयानक वििरण तयार िने ।



द्गधविधा परे का िस्तुहरुको रान्रिय तथा अन्तरायन्रिय परामशयिाट ििीकरणको टुनिो
लिाउने ।



भन्सार दरिन्दी सनशोधनको प्रारन्म्भक प्रस्ताि तयार िने र ननणयय भएपनछ दरिन्दी
पुन्स्तका प्रकाशशत िने ।



कानून िमोन्जम भन्सार महसुल छुट ददने ।



भन्सार कायायलयहरु ननरीक्षण तथा अनुिमन िरी सुधारका ननम्ती कायययोजना िनाई
लािू िने ।



विशभन्न

क्रकशसमको

रासायननक

पदाथय

र

अन्य

िस्तुहरुको

ििीकरणको ननणयय िने ।


भन्सार प्रशासनसँि सम्िन्धीत उजरु ीको आिश्यक फछ्यौट िने ।

(ि) ननकायमा रहने कमयचारी सनख्या र काययवििरणिःकमयचारी सनख्यािः


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



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



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



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (लेिा) पद सनख्या १



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (केशमरिी) पद सनख्या १



रा.प. द्गधतीय श्रेणी (आगथयक योजना तथा तथयानक) पद सनख्या १



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



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (राजस्ि) पद सनख्या २१



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (सा.प्र.) पद सनख्या २



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (विविध) पद सनख्या १ १



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (इन्न्ज कम््यू) पद सनख्या ३



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (लेिा) पद सनख्या १



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (आगथयक योजना तथा तथयानक) पद सनख्या २



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (कानून) पद सनख्या १



रा.प. तत
ृ ीय श्रेणी (केशमरट) पद सनख्या ३



माइिोबायोलोन्जरट (सेिा करार) पद सनख्या १



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



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



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

नमूना

परीक्षण

िरी



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



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



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



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



रा.प.अ. द्गधतीय श्रेणी (इलेन्क्िशसयन) पद सनख्या १



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



हलुका सिारी चालक पद सनख्या १ ०



ल्याब व्याई (सेिा करार) पद सनख्या १



कायायलय सहयोिी पद सनख्या २०



स्िीपर पद सनख्या २

कूल जम्मा १ ३५

(ङ) सम्पादन िरे को कामको वििरणिः

िण्डेड िेयर हाउस सुविधाको लागि

नयाँ

इजाजतपर प्रदान िररएको सङ्ख्या-४ िटा ।



िण्डेड िेयर हाउस सुविधाको लागि इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्या -१ ५ िटा ।



भन्सार एजेन्ट इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्या -१ २ िटा ।



Hot line, Hello सरकार लिायत विशभन्न

ननकायमा परे का २५ िटा उजुरीहरुको फछयौट

िररएको ।


सूचना मुल्य सुचीको पररमाजयन १ िटामा ।



प्रा्त सूचना तथा कािजपरको आधारमा छनौट िरी PCA कायायलयमा PCA िनय लेिी
पठाएको सनख्या ३६४ िटा ।



भन्सार नाका पररितयनको लागि ४८५ िटा कारोिारहरुलाई स्िीकृती प्रदान िररएको ।



बस्तु ििीकरणको लागि भन्सार कायायलयहरुिाट अनरु ोध भई आएको ५ िटा िस्तह
ु रुको
ििीकरण िररएको ।



२०७२ श्रािण दे खि असोज सम्म रु ८३५१ ३०००।- िेरुजु फछयौट िररएको ।



WAN अन्तियत प्रत्यक्ष अनुिमनिाट दे खिएका कैक्रफयतहरुको सच्चयाउन लिाएको
कारणिाट थप प्रा्त राजस्ि रु. ३५०२५०८।-



मल्
ू यानकन सम्बन्धी मूल्यानकन व्यिस्थापन िोरठी सम्पन्न भएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम ३५८ िटा consignment हरुमा कुटनैनतक सुविधा
प्रदान िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम ४५६ िटा consignment हरुमा महसुल सुविधा
प्रदान िररएको ।



भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोन्जम विशभन्न आयोजनाहरुको ३८ िटा consignment
का लागि छुट सुविधा प्रदान िररएको ।



िस्तुहरुको प्रयोिशाला परीक्षण सनख्या तथा ििीकरण समेत ४०९ िटा ।



भन्सार कायायलयहरुलाई काययमूलक प्रणाली (Functional System) अनुरुप सनचालन प्रारम्भ
िररएको ।



न्जन्सी ननरीक्षणको लागि टोली िठन िररएको ।



भन्सार ऐन तथा ननयमािली छपाई िरी वितरण िररएको ।



भन्सार कायायलयको लागि शसल िररद िनय टे ण्डर आव्हान िररएको ।



आ.ि. २०७१ /०७२ को कायय सम्पादन मूल्यानकन फारम (रा.प. द्गधतीय) को सुपरीिेक्षकको
मूल्यानकन िरी अथय मन्रालयमा पठाईएको ।



राजस्ि प्रशासन ताशलम केन्रद्धारा शमनत २०७२/०५/०१ दे खि सञ्चालन हुने सहायक
स्तरीय सेिाकाशलन ताशलममा ना.स.ु तथा िररदार सरहको ४९ जनाको नाम छनौट िरी
ताशलममा पठाईएको ।



आगथयक ऐन, २०७२ ले िरे का पररितयन समेत समािेश िरी भन्सार ऐन तथा ननयम सनिालो
प्रकाशन िररएको ।



आगथयक ऐन, २०७१ को दफा १ ८ िमोन्जम पटके रुपमा विशभन्न िस्तह
ु रुमा ददइएको
महसुल छुटको वििरण प्रा्त भए सम्मको अद्यािगधक िररएको ।



अथय मन्रालयिाट स्िीकृत विशभन्न आयोजनाहरुको मारटर शलरट अनुसार ददइएको छुटको
वििरण अद्यािगधक िरररहे को ।



आ.ि. २०७१ /०७२ मा आयात तथा ननयायत भएका मालिस्तु सम्िन्धी तथयानक प्रकाशन
साियजननकीकरण िररएको ।



भन्सार विभाि तथा अन्तरित कायायलयहरुको िावषयक कायययोजना २०७२/०७३ को प्रकाशन
िररएको ।



SESEC उपक्षेरीय योजना अन्तियत ननकासी पैठारी हुने कािजातहरुको आदान प्रदान िने

सम्बन्धी आयोजनाको कायायन्ियन िनय भारत तथा बनिलादे शिाट नेपालमा पैठारी हुने ३
िटा मालिस्तुहरुको पदहचान िरी मेची भन्सार कायायलयलाई लेिी पठाईएको ।


MRP सम्बन्धमा अनिल्लो मदहना भएको िैठक अन्तरकृया पश्चात अध्ययन प्रनतिेदन
िुझाउने उ.म.नन. श्री दामोदर रे ग्मीको अध्यक्षतमा काययदल िठन िररएको ।



आगथयक ऐन, २०७२ ले िरे का पररितयन समेत समािेश िरी भन्सार महसुल दरिन्दी
नेपाली, अनग्रेजी र एकीकृत भन्सार महसुल दरिन्दी प्रकाशन िनय पठाईएको ।



आगथयक ऐन, २०७१ को दफा १ ८ िमोन्जम पटके रुपमा विशभन्न िस्तुहरुमा ददइएको
महसुल छुटको वििरण प्रा्त भए सम्मको अद्यािगधक िररएको ।



अथय मन्रालयिाट स्िीकृत विशभन्न आयोजनाहरुको मारटर शलरट (Master List) अनुसार
ददइएको छुटको वििरण अद्यािगधक िरररहे को ।



विशभन्न माध्यम (सेिाग्राही स्ियन उपन्स्थनत, टशलफोन सम्पकय र ईमेल) िाट जम्मा १ २१ ३
जना सेिाग्राहीिाट सोगधएका मुख्य मुख्य प्रश्नहरुको जिाफ प्रदान िररएको ।



२०७२ भार १ ० र १ १ िते भन्सार व्यिस्थापन िोन्रठ सम्पन्न भएको ।



भारत (लोकल) र तेस्रो मुलुकिाट पैठारी हुने मालिस्तुहरुको सूचना मूल्य पररमाजयन िरी
कायायन्ियनको लागि भन्सार कायायलयहरुलाई लेखि पठाईएको ।



आ.ि. २०७२/०७३ को लागि सिै मूल भन्सार कायायलयहरुलाई PCA लक्ष्य सनख्या र राजस्ि
लक्ष्य तोकी कायायन्ियनका लागि पठाईएको ।



रान्रिय भन्सार व्यापार सहजीकरण सशमनतको िैठक २०७२ भार २८ िते भन्सार विभािको
सभाहलमा सम्पन्न ।



पँज
ू ीित िचय प्रभािकारी बनाउन िावषयक िजेटको पँन्ू जित काययिम कायायन्ियन िने
सम्बन्धी माियननदे शन स्िीकृत िरी कायायलयहरुलाई कायायन्ियन िनय कायायलयहरुलाई लेिी
पठाईएको ।



SESEC उपक्षेरीय योजना अन्तियत ननकासी पैठारी हुने कािजातहरुको आदान प्रदान िने
सम्बन्धी आयोजनाको कायायन्ियन िनय नेपालिाट भारतमा ननकासी हुने ३ िटा
मालिस्तुहरुको सूची ADB माफयत प्रा्त हुन आएकोले मेची भन्सार कायायलयलाई लेिी
पठाईएको ।



अथय मन्रालयिाट सरुिा भै आएका विशभन्न तहका कमयचारीहरु र विभाि र अन्तियत
कायायलयहरुमा काययरत ५३८ जना कमयचारीहरुको सरुिा/पदस्थापन िररएको ।



अगधकृतस्तरका कमयचारीहरुको प्रा्त का.स.मु. सुपररिेक्षण र पुनरािलोकन िरी सशमनतको
मूल्यानकनका लागि अथय मन्रालयमा पठाएको ।



प्रशासन शािामा प्रा्त सम्पवि वििरण ननजामनत क्रकताििानामा दतायको लागि पठाईएको
।



पररितयन व्यिस्थापन युननट (Change management Unit) िठन िररएको ।



विभािमा P pP p P o Power Back Up को लागि Solar System जडान िररएको ।



तलिी प्रनतिेदन पास िनय ननजामनत क्रकताििाना पठाईएको ।



भन्सार विभाि तथा भन्सार कायायलयहरुको िावषयक कायययोजना २०७१ /०७२ को प्रकाशन र
वितरण िररएको ।



भन्सार विभािको िावषयक कायययोजनाको प्रथम तीन मदहनाको प्रिनत

समीक्षा िैठक

सम्पन्न िररएको ।


व्यापार सहजीकरणको िैठक सम्पन्न िररएको ।



सनशोगधत क्योटो अशभसन्धीको सामान्य अनुसूची नेपाली अनुिाद िररएको ।



SASEC Customs Subgroup ले पदहचान िरे का रान्रिय कायययोजना र उपक्षेरीय कायययोजना
सम्बन्धमा ADB सनि छलफल िरी अन्न्तम रुप ददईएको ।



एकीकृत महसुल दर पुस्तक तयार िरी भन्सार विभािको िेभसाइडमा राखिएको ।



भन्सार ऐन, ननयम सनग्रह (सनशोधन सदहत) को प्रकाशन िररएको ।



विभािमा सरुिा भै आएका विशभन्न तहका कमयचारीहरुको पदस्थापन िरी शािा तोक्रकएको
।



विभािमा पदस्थापन भएका ननदे शकहरुलाई अगधकार प्रत्यायोजन िररएको ।



भन्सार विभाि र अन्तियत कायायलयमा पदस्थापन भएका नि आिन्तक
कम््यट
ु
ु र
अपरे टरहरुलाई ASYCUDA ताशलम ददईएको ।

प्रमि
ु भन्सार अगधकृत ररक्त भएका कायायलयहरुमा कायायलय प्रमि
ु भै कायय िने र मद्
ु दा



हे ने अगधकार प्रदान िररएको ।

आ.ि. २०७१ /०७२ को आन्श्िन मदहनासम्ममा जम्मा परे का ६ िटा उजरु ीहरु (हे लो सरकार



समेत) को कारिाही अिाडड बढाइएको ।

मूल्यानकन तथा व्यिस्थापन िोन्रठमा प्रस्ताि िररने सुझाि सनकलनको लागि नीन्ज क्षेर



लिायत सम्पूणय भन्सार कायायलयहरुमा पराचार िररएको ।

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


भन्सार ऐन, २०६४



सालिसाली आगथयक ऐनहरु



विदे शी विननमय ननयशमत िने ऐन, २०१ ९



साियजननक िररद ऐन, २०६३



करार ऐन, २०५६



ननकासी पैठारी ननयन्रण ऐन, २०१ ३



राजस्ि चह
ु ािट ननयन्रण ऐन, २०५२



मू.अ.कर ऐन, २०५२



अन्तिःशल्
ु क ऐन, २०५८



िातािरण सनरक्षण ऐन, २०५३

ननयमहरुको सूचीिः


भन्सार ननयमािली, २०६४



विदे शी विननमय ननयमहरु, २०२०



साियजननक िररद ननयमािली, २०६४



ननकासी पैठारी ननयमहरु २०३४



राजस्ि चह
ु ािट (अनुिमन तथा ननयन्रण) ननयमािली २०७०



म.ू अ.कर ननयमािली २०५३



अन्तिःशुल्क ननयमािली २०५९

विननयम, ननदे शशका िा आदे शहरुको सूचीिः


जाँचपास पनछको परीक्षण काययविगध २०७२



न्यून विजकीकरणको सामान िररद िने ननदे शशका, २०६६



कमयचारी सरुिा ननदे शशका २०७१



भन्सार मूल्यानकन ननदे शशका २०६८



भन्सार काययविगध, २०६७



भन्सार कायायलयिाट जाँचपास भएका मालिस्तुहरु सीलबन्दी

कन्टे नरिाट ढुिानी िने

र

ढुिानी साधन पैठारी िनय प्रकृया सम्बन्धी काययविगध, २०७१


नीन्ज िण्
ु टा खझटी भारी सम्बन्धी सूचना २०७१



ननकासी पैठारी सम्बन्धी िाखणज्य तथा आपूनतय मन्रालयको नेपाल राजपरमा शमनत
२०६६/०७/१ ६ मा प्रकाशशत सूचना ।



भन्सार विभािको प्रयोिशालाको सनक्षक्ष्त 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








WCO HS Classification and Nomenclature
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