सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको
प्रयोजनको लागि भन्सार विभािसँि सम्बन्न्धत २०७३ मंसीर दे खि चैत्र सम्मका
सच
ू नाहरु उक्त दफा ५ को उपदफा (४) िमोन्जम अद्यािगधक िरी प्रकाशन
िररएको छ ।
(क) ननकायको स्िरुप र प्रकृनतिः- नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार (कार्य
विभाजन) ननर्मािली २०६९ िमोजजम स्थावपत ३१ िटा मन्त्रालर्हरु मध्र्े अथय मन्त्रालर्
अन्त्तियत रही राजस्ि प्रशासन क्षेरसँि सम्बद्ध कार्य िने विभािीर्स्तरको ननकार्को रुपमा
भन्त्सार विभाि क्रिर्ाशशल रहे को छ ।
(ि) ननकायको काम, कततव्य र अगधकारिः- भन्त्सार विभािको काम, कतयव्र् र अगधकार दे हार्
अनस
ु ार तोक्रकएका छन ् :•

भन्त्सार प्रशासनसँि सम्बद्ध विषर्हरुमा नीनत तजुयमा िरी अथय मन्त्रालर्मा शसफाररस
िने ।

•

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन िरे बमोजजमका व्र्जततहरुले िैंक
जमानत, सोही सूचनामा तोक्रकएिमोजजम मालिस्तुमा महसुल छुट सुविधा अन्त्तियत पैठारी
िने सुविधा प्रदान िने ।

•

आर्ात ननर्ायतलाई व्र्िजस्थत िरी व्र्ापार सहजीकरण िने ।

•

भन्त्सार सध
ु ार तथा आधनु नकीकरणका ननजम्त र्ोजना तथा कार्यिम तजयम
ु ा िरी
कार्ायन्त्िर्न

िने

िराउने , इन्त्टे शलजेन्त्स

तथा

जोखिम

व्र्िस्थापन

माफयत

राजस्ि

पररचालनलाई सुरक्षक्षत बनाउने, अिैध व्र्ापार ननर्न्त्रण िने ।
•

ननषेगधत एिम ् प्रनतबजन्त्धत मालिस्तु ओसारपसार ननिरानी िरी समाजलाई सुरक्षक्षत
बनाउने ।

•

मातहतका कार्ायलर्हरुको ननर्शमत अनि
ु मन िरी सेिाप्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने ।

•

कमयचारीहरुको मनोबल अशभिद्
ृ गध एिम ् सदाचार पद्धनतको विकासमा ध्र्ान ददने ।

•

विद्र्मान ऐन कानन
ू अनरु
ु प समूगचत राजस्ि सङ्कलन िने ।

•

िण्डेड िेर्रहाउसको सुविधा प्रदान तथा नविकरण िने ।

•

भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजतपर प्रदान तथा नविकरण िने ।

•

भन्त्सार राजस्ि लक्ष्र् अनस
ु ार संकलन िने ।

•

भन्त्सार कार्ायलर्हरुमा आिश्र्क बजेट उपलब्ध िराउने ।

•

बढुिा नर्ाँ भनाय बाहेक जनशजतत व्र्िस्थापन िने ।

•

स्िेदशी ताशलममा मनोनर्न िने , विदे शी ताशलम मनोनर्नको लागि शसफाररस िने ।

•

जजन्त्सी ननरीक्षण र व्र्िस्थापन िने ।

•

विभाि तथा कार्ायलर्हरुको बजेट तजयम
ु ा, ननकासा र िाँडफाँड िने ।

•

बजेट िचय तथा अनुिमन िने ।

•

केन्त्रीर् दहसाि राख्न आगथयक वििरण तर्ार िनय र म.ले.प. िराउने ।

•

िेरुजु फछर्ौट िने िराउने ।

•

स्थानीर् भन्त्सार कार्ायलर्को ननर्शमत अनि
ु मन / ननरीक्षण िने ।

•

भन्त्सार एजेन्त्टको ननर्ुजतत नविकरण तथा अनुिमन िने ।

•

विश्ि भन्त्सार संिठन शसत आिश्र्क सूचना प्रिाह िने ।

•

बैंक ग्र्ारे न्त्टीको अनुिमन िने ।

•

कारोिार मुल्र्को अनुिमन िने र कार्ायलर्लाई मूल्र्ांकनको तथर्ांक उपलब्ध िराउने ।

•

स्थानीर् भन्त्सार नाकाहरुिाट ननधायरण िरे का कारोिार मल्
ू र्को विश्लेषण िने ।

•

मूल्र्ांकन सम्बन्त्धी पुनरािलोकन िने ।

•

छनौटको आधारमा Post Clearance Audit (PCA) िराउने ।

•

भन्त्सार सूचना प्रणाली (ASYCUDA) विस्तार कार्ायन्त्िर्न र अनुिमन िने ।

•

भन्त्सार प्रशासनलाई र्ाजन्त्रकरण तथा आधुननकीकरण िने र्ोजना िनाउने ।

•

विद्र्त
ु ीर् संचार प्रणाली प्रभािकारी रुपमा विकास िराउने ।

•

राजस्िको दै ननक, माशसक तथा िावषयक असूली अशभलेि अद्र्ािगधक िने , तथर्ांक
प्रशोधन तथा विश्लेषण िने ।

•

िावषयक रुपमा िैदेशशक व्र्ापारको िस्तुित तथर्ांक वििरण तर्ार िने ।

•

द्गधविधा परे का िस्तुहरुको राजरिर् तथा अन्त्तरायजरिर् परामशयिाट ििीकरणको टुंिो
लिाउने ।

•

भन्त्सार दरिन्त्दी संशोधनको प्रारजम्भक प्रस्ताि तर्ार िने र ननणयर् भएपनछ दरिन्त्दी
पुजस्तका प्रकाशशत िने ।

•

कानन
ू िमोजजम भन्त्सार महसुल छुट ददने ।

•

भन्त्सार कार्ायलर्हरु ननरीक्षण तथा अनि
ु मन िरी सध
ु ारका ननम्ती कार्यर्ोजना िनाई
लािू िने ।

•

विशभन्त्न

क्रकशसमको

रासार्ननक

पदाथय

र

अन्त्र्

िस्तुहरुको

ििीकरणको ननणयर् िने ।
•

भन्त्सार प्रशासनसँि सम्िन्त्धीत उजरु ीको आिश्र्क फर्छयर्ौट िने ।

(ि) ननकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायतवििरणिःकमतचारी संख्यािः
•

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

•

रा.प. द्गधतीर् श्रेणी (राजस्ि) पद संख्र्ा ६

•

रा.प. द्गधतीर् श्रेणी (प्रशासन) पद संख्र्ा १

•

रा.प. द्गधतीर् श्रेणी (लेिा) पद संख्र्ा १

•

रा.प. द्गधतीर् श्रेणी (केशमरिी) पद संख्र्ा १

•

रा.प. द्गधतीर् श्रेणी (आगथयक र्ोजना तथा तथर्ांक) पद संख्र्ा १

•

रा.प. द्गधतीर् श्रेणी (विविध) पद संख्र्ा २

•

रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (राजस्ि) पद संख्र्ा २१

•

रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (सा.प्र.) पद संख्र्ा २

•

रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (विविध) पद संख्र्ा ११

•

रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (इजन्त्ज कम््र्ू) पद संख्र्ा ३

•

रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (लेिा) पद संख्र्ा १

•

रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (आगथयक र्ोजना तथा तथर्ांक) पद संख्र्ा २

•

रा.प. तत
ू ) पद संख्र्ा १
ृ ीर् श्रेणी (कानन

•

रा.प. तत
ृ ीर् श्रेणी (केशमरट) पद संख्र्ा ३

•

माइिोबार्ोलोजजरट (सेिा करार) पद संख्र्ा १

•

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

•

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

•

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

•

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

नमन
ू ा

परीक्षण

िरी

•

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

•

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

•

रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (आगथयक र्ोजना तथा तथर्ांक) भ.स.नन. पद संख्र्ा १

•

रा.प.अ. द्गधतीर् श्रेणी (इलेजतिशसर्न) पद संख्र्ा १

•

रा.प.अ. द्गधतीर् श्रेणी (अ.ल्र्ा.टे .) पद संख्र्ा १

•

हलक
ु ा सिारी चालक पद संख्र्ा १०

•

ल्र्ाब व्र्ाई (सेिा करार) पद संख्र्ा १

•

कार्ायलर् सहर्ोिी पद संख्र्ा २०

•

स्िीपर पद संख्र्ा २

कूल जम्मा १३५
(ङ) सम्पादन िरे को कामको वििरणिः•

िण्डेड िेर्र हाउस सुविधाको लागि नर्ाँ

इजाजतपर प्रदान िररएको सङ्ख्र्ा- १ िटा ।

•

िण्डेड िेर्र हाउस सवु िधाको लागि इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्र्ा- ४ िटा ।

•

भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजतपर नविकरण िररएको सङ्ख्र्ा- ० िटा ।

•

Hot line, Hello सरकार लिार्त विशभन्त्न

ननकार्मा परे का १४ िटा उजरु ीहरुको फछर्ौट

िररएको ।
•

महसुल ििीकरणको िररएको - ५ िटा ।

•

श्रािण दे िी फाल्िन
ु सम्मको अिगधमा रु १०३४९८८०००।- िेरुजु फछर्ौट िररएको ।

•

WAN अन्त्तियत प्रत्र्क्ष अनुिमनिाट दे खिएका कैक्रफर्तहरुको सच्र्ाउन लिाएको कारणिाट
रु. १५९३०३१७।- थप प्रा्त राजस्ि प्रा्त भएको ।

•

भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम ४२७ िटा consignment हरुमा कुटनैनतक सुविधा
प्रदान िररएको ।

•

भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम ४७७ िटा consignment हरुमा महसल
ु सवु िधा
प्रदान िररएको ।

•

भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम विशभन्त्न आर्ोजनाहरुको १८४ िटा consignment
का लागि छुट सुविधा प्रदान िररएको ।

•

७३८ िटा िस्तह
ु रुको प्रर्ोिशाला परीक्षण संख्र्ा तथा ििीकरण िररएको ।

•

१ पटक भन्त्सार मूल्र्ांकन िोरठी सम्पन्त्न भएको ।

•

विशभन्त्न माध्र्म (सेिाग्राही स्िर्ं उपजस्थनत, टे शलफोन सम्पकय र ईमेल) िाट जम्मा २२८७
जना सेिाग्राहीिाट सोगधएका मख्
ु र् मख्
ु र् प्रश्नहरुको जिाफ प्रदान िररएको ।

•

आगथयक ऐन, २०७२ को दफा १८ र आगथयक ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजजम पटके
रुपमा विशभन्त्न िस्तुहरुमा ददइएको महसुल छुटको वििरण प्रा्त भए सम्मको
अध्र्ािगधक िररएको ।

•

अथय मन्त्रालर्बाट स्िीकृत विशभन्त्न आर्ोजनाहरुको मारटर शलरट अनुसार ददइएको
छुटको वििरण अध्र्ािगधक िरररहे को ।

•
•
•
•

Baggage X-ray Machine िररदका लागि सूचना प्रकाशन िररएको ।

Nepal Single Window System सम्बजन्त्ध कार्यका लागि सूचना प्रकाशन िररएको ।
विभाि र मातहतका लागि सिारी साधन िररद िनय सूचना प्रकाशन िररएको ।

लोकसेिा आर्ोिको छनौट परीक्षाबाट उविणय भई शसफाररस भई आएका नार्ब सुब्बा
७ जना कमयचारीहरुको ननर्जु तत तथा पदस्थापना िरीएको ।

•

भन्त्सार विभाि र अन्त्तियतका शािा अगधकृत रा.प. श्रेणीका ८ जना कमयचारीहरुका
लागि ३५ ददने सेिाकाशलन ताशलममा सहभागिताका लागि

मनोनर्न िरी पठाइएको

।
•

भन्त्सार कार्ायलर्हरुको सम्पकय ननदे शकको जजम्मेिारी सदहत आिश्र्कता अनस
ु ार

अनि
ु मन िनय टोली िठन िरीएकोमा सो टोली द्िारा विशभन्त्न भन्त्सार कार्ायलर्हरुको
ननररक्षण िरी पेश भएको ननररक्षण प्रनतिेदन
ननदे शन िररएको ।
•

कार्ायन्त्िर्न िनय कार्ायलर्हरुमा

भन्त्सार सुधार तथा आधुननकीकरण रणनननत र कार्यर्ोजना ( CRMSP) 2017-2021
को अनुमोदन ।

•
•

मेची र विराटनिर भन्त्सार कार्ायलर्को Time Release Study (TRS) को अनुमोदन ।

Line Ministry Budget Information System (LMBIS) अनुसार बजेटको तर्ारी िनय लेिा,

कम््र्ट
ु र र आिश्र्कतानुसार कार्ायलर् प्रमुि िा भन्त्सार अगधकृत समेत रहे को ३
सदस्र्ीर् टोलीलाई स्िलित प्रशशक्षण ददने उद्दे श्र्ले ६ िटा भन्त्सार कार्ायलर्हरुमा १
ददने प्रशशक्षण कार्यिम सम्पन्त्न भर्ो ।
•

ननकासी पैठारी सँकेत नम्बर (EXIM Code) जारी िने सम्बन्त्धी कार्यविधी २०७२ लाई
िारे ज िरी नर्ाँ ननकासी पैठारी सँकेत नम्बर प्रदान िने कार्यविधी, २०७३ तर्ारी
िरीएको ।

•

ननकासी पैठारी सँकेत नम्बर (EXIM Code) प्रदान िने सम्बन्त्धमा प्रचारप्रसार िनय र

जानकारी िराउने उद्दे श्र्ले रुपन्त्दे हीमा रहे का ५ िटा िाखणज्र् सँघ, भन्त्सार एजेन्त्टस ्
सँघ तथा पि
ू य भन्त्सार एजेन्त्टस ् सँघका पदागधकारीहरु रहे को टोलीलाई भैरहिा भन्त्सार
कार्ायलर्मा आमन्त्रण िरी अन्त्तरकृर्ा सम्पन्त्न िरीएको ।
•

मेची र भैरहिा भन्त्सार कार्ायलर्मा रहे को सेिाग्राही सेिाकक्षको ननररक्षण एिम ्
उपर्त
ु त लेआउट अनस
ु ार सेिाग्राही सेिाकक्षको व्र्िस्थापन िनय ननदे शन ददइर्ो ।

•

िीरिन्त्ज भन्त्सार कार्ायलर्मा Asycuda World सन्त्चालानाथय तहाँ कार्यरत कमयचारीहरु र
भन्त्सार एजेन्त्ट/प्रनतननधीहरुको लागि आिश्र्क ताशलम सन्त्चालन िररर्ो ।

•

Data Center लाई Active Stand Mode को अिस्थामा सन्त्चालनमा ल्र्ाउने काम भर्ो ।

•

Data Recovery Center को स्थापना GIDC मा िररर्ो ।

•

Asycuda World को लागि प्रर्ोि हुँदै आएको Serverलाई Data Center मा स्थानान्त्तरण
िने कार्य िररर्ो ।

•

रसुिा

भन्त्सार

कार्ायलर्मा

INTRANET

CONNECTIVITY

व्र्िस्थापन

कार्य

भई

कार्ायन्त्िर्न भएको ।
•

आगथयक ऐन,२०७३ ले िरे का पररितयनहरुलाई समेत समािेश िरी भन्त्सार महसुल
दरिन्त्दी पुस्तक (नेपाली र अंग्रेजी) र एक्रककृत महसुल दरिन्त्दी पुस्तक नेपालीमा
प्रकाशन िरी सक्रकएको ।

•

Account Software सेिा दे खि कार्यका लागि प्रक्रिर्ा अिाडी बढाइएको ।

•

विभाि र अन्त्तियतका कार्ायलर्हरुको िावषयक कार्यर्ोजना तर्ार भइ प्रकाशन भएको ।

•

भन्त्सार कार्ायलर्हरुको सम्पकय ननदे शकको जजम्मेिारी सदहत आिश्र्कता अनुसार

अनुिमन िनय टोली िठन िरीएकोमा सो टोली द्िारा विशभन्त्न भन्त्सार कार्ायलर्हरुको
ननररक्षण िरी पेश भएको ननररक्षण प्रनतिेदन
ननदे शन िररएको ।
•

कार्ायन्त्िर्न िनय कार्ायलर्हरुमा

Line Ministry Budget Information System (LMBIS) अनुसार बजेटको तर्ारी िनय

८

िटा भन्त्सार कार्ायलर्हरुका लेिा, कम््र्ट
ु र र आिश्र्कतानुसार कार्ायलर् प्रमुि िा
भन्त्सार अगधकृत समेत रहेको ३ सदस्र्ीर् टोलीलाई स्िलित प्रशशक्षण ददने उद्दे श्र्ले
सत
ु िा भन्त्सार कार्ायलर्मा १ ददने प्रशशक्षण कार्यिम सम्पन्त्न िररएको ।
•

ननकासी पैठारी सँकेत नम्बर (EXIM Code) जारी िने सम्बन्त्धी कार्यविधी २०७३ का
मख्
ू र् -मख्
ू र् प्रािधानहरुका बारे मा व्र्ापार सहजीकरणको बैठकमा छलफल िररएको ।

•

ननकासी पैठारी सँकेत नम्बर (EXIM Code) प्रदान िने सम्बन्त्धमा प्रचारप्रसार िनय र

जानकारी िराउने उद्दे श्र्ले िीरिन्त्जजस्थत उद्र्ोि िाखणज्र् सँघको सभाहलमा
सरोकारिालाहरुबीच अन्त्तरकृर्ा सम्पन्त्न िरीएको ।

•

EXIM Code Software सम्बन्त्धी जानकारी िराउने उद्दे श्र्ले भन्त्सार विभाि र

अन्त्तियतका कार्ायलर्हरुका कमयचारीहरुलाई Sostware बाट Online फाराम भने र
Admin ले उतत फाराम

Approve िरी Online

माफयत सम्बजन्त्धत पक्षलाई पठाउने

सम्बजन्त्ध Training for Trainers (TOT) प्रदान िररएको ।
•

िीरिन्त्ज भन्त्सार कार्ायलर्मा Asycuda World

को Testing

कार्य सफल भएपश्चात

Asycuda World को Live सरु
ु िात िररएको ।
•

िीरिन्त्ज भन्त्सार कार्ायलर्मा Asycuda World सन्त्चालानाथय तहाँ कार्यरत भन्त्सार
एजेन्त्ट/प्रनतननधीहरुको लागि आिश्र्क ताशलम सन्त्चालन िररर्ो ।

•
•

रसुिा भन्त्सार कार्ायलर्मा IP Camera सन्त्चालनमा ल्र्ाइएको ।

कन्त्चनपरु र सुनसरी भन्त्सार कार्ायलर्मा Connectivity व्र्िस्थापन िरी IP Camera
सन्त्चालनमा ल्र्ाइएको ।

•

सलायही, िौर, जलेश्िर र शसरहा भन्त्सार कार्ायलर्हरुमा शसस्को राउटर जडान िरी
INTRANET CONNECTIVITY व्र्िस्थापन कार्य िररएको ।

•

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आर्ात हुने मालिस्तक
ु ो मूल्र् सम्बन्त्धमा नेपाल उद्र्ोि
िाखणज्र् महासँघ लिार्त विशभन्त्न ८ िटा सँघ सँस्थाहरुबाट रार् सुझाि माि
िररएको ।

•

अन्त्तर भन्त्सार कार्ायलर्स्तरीर् हाजजरीजिाफ प्रनतर्ोगिता सम्पन्त्न िररएको ।

•

ििीकरण ननणयर् सँग्रह, २०७३ र पररपर सँग्रह, २०७३ प्रकाशन िररएको ।

•

कररब ३ लाि ५० हजार मालिस्तक
ु ो बजार मूल्र् लाई Valuation Database

थप

पररमाजजयत िरी कररब ३ लाि ४ हजार मालिस्तक
ु ो बबक्रि मूल भन्त्सार कार्ायलर्हरु र

भन्त्सार जाँचपास परीक्षण कार्ायलर्लाई सूचना मल्
ू र्को रुपमा लािू िनय पराचार
िररएको।
•

६५ औँ अन्त्तरायजरिर् भन्त्सार ददिस २६ जनिरी २०१७ भव्र्ताकासाथ मनाइएको ।

•

कार्यसम्पादनमा

आधाररत

प्रोत्साहन

प्रणालीका

स्िीकृनतका लागि अथय मन्त्रालर्मा पेश िररएको ।

पररसूचकहरु

पररमाजयन

िरी

•

भन्त्सार स्माररका प्रकाशन िररएको ।

•

भन्त्सार समाचार प्रकाशन िररएको।

•

भन्त्सार सध
ु ार तथा आधनु नकीकरण रणनननत र कार्यर्ोजना ( CRMSP) 2017-2021
को मस्र्ौदा स्िीकृनत भइ साियजननकरण िररएको ।

•

मेची र विराटनिर भन्त्सार कार्ायलर्को Time Release Study (TRS) को प्रनतिेदन तर्ार
िरर साियजननक िररएको ।

•

Line Ministry Budget Information System (LMBIS) अनस
ु ार आिामी आ.ि. २०७३/०७४

को बजेटको तर्ारी िनय

नेपालिन्त्ज, कोइलाबास र िल
ु ररर्ा भन्त्सार कार्ायलर्हरुको

पार्क पने स्थान नेपालिन्त्ज भन्त्सार कार्ायलर्मा माघ १० िते र कैलाली भन्त्सार
कार्ायलर्हरुको पार्क पने स्थान कन्त्चनपरु भन्त्सार कार्ायलर्मा माघ २८ िते

१ ददने

प्रशशक्षण कार्यिम सम्पन्त्न िररएको ।
•

EXIM Code कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाउने अशभप्रार्ले ६५ औँ भन्त्सार ददिसको अिसरमा
माननीर् उपप्रधानमन्त्री तथा अथयमन्त्रीज्र्ब
ू ाट २ जनालाई EXIM Code प्रमाणपर
वितरण िररएको ।

•

ननकासी पैठारी सँकेत नम्बर (EXIM Code) प्रदान िने सम्बन्त्धमा प्रचारप्रसार िनय र
जानकारी िराउने उद्दे श्र्ले नेपालिन्त्जजस्थत उद्र्ोि िाखणज्र् सँघको सभाहलमा माघ
२६

िते

र

कैलालीजस्थत

उद्र्ोि

िाखणज्र्

सँघको

सभाहलमा

माघ

२७

सरोकारिालाहरुबीच अन्त्तरकृर्ा सम्पन्त्न िरीएको ।
•
•

सिारी साधन िररद िरी विशभन्त्न भन्त्सार कार्ायलर्हरुमा हस्तान्त्तरण िररएको ।

Account Software/ PIS Software/ Baggage Detection Tag ( RFID) रसुिा भन्त्सार
कार्ायलर्का लागि IP Camera सेिा िररद सम्बजन्त्ध कार्यका लागि कार्ायदेश ददइएको ।

•

Baggage X-ray/ Single Window System को बोलपर आव्हान भई प्राविगधक प्रस्ताि
मूल्र्ांकन भई रहेको ।

•

रसुिा भन्त्सार कार्ायलर्मा IP Camera जडान िरी WAN Monitoring कार्य सरु
ु िररएको
।

•

िीरिन्त्ज भन्त्सार कार्ायलर्मा संचालानाथय Asycuda World मा Vehicle Based
Selectivity Criteria को कार्ायन्त्िर्न िररर्ो ।

•

Asycuda World को विस्तारको लागि विराटनिर, भैरहिा र कृरणनिर भन्त्सार
कार्ायलर्मा Network Assessment को कार्य सम्पन्त्न भर्ो ।

•

Design, Supply and Build National Single Windows System in Nepal को First Stageको
लागि आव्हान

िररएका

बोलपरहरुको

Document िोली

चेकजाँच

िररर्ो

र

मूल्र्ांकनको लागि सशमनतमा पठाउने कार्य सम्पन्त्न भर्ो ।
•

WCO द्िारा तर्ार िररएको हामोनाइज्ड िस्तु ििीकरण तथा संकेतीकरण प्रणाली
(छैं टौँ) संस्करण २०१७ बमोजजम अद्र्ािगधक पस्
ु तक (English Version) तर्ारी िने

िममा साविकको भन्त्सार दरबन्त्दीमा भएका मालिस्तक
ु ो शीषयक उपशीषयक व्र्ाख्र्ा
तथा वििरण अद्र्ािगधक िने कार्य सम्पन्त्न भएको ।
•

भन्त्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा

१७ बमोजजम िेल्ने तासको पन
ु :

मल्
ू र्ांकन िनय विभािबाट भएको ननणयर्ानस
ु ार भैरहिा भन्त्सार कार्ायलर्लाई लेिी
पठाइएको ।

•

भैरहिा

भन्त्सार

कार्ायलर्मा

Asycuda

World

एजेन्त्ट/प्रनतननगधहरुको लागि ताशलम संचालन िररर्ो ।
•

विराटनिर

भन्त्सार

कार्ायलर्मा

Asycuda

World

सन्त्चालनाथय
सन्त्चालनाथय

तहाँ

कार्यरत

तहाँ

कार्यरत

एजेन्त्ट/प्रनतननगधहरुको लागि ताशलम संचालन िररर्ो ।
•
•

भैरहिा भन्त्सार कार्ायलर्मा Asycuda World को Live सरु
ु िात िररर्ो ।

िौर सलायही जनकपरु शसरहा र राजविराज भन्त्सार कार्ायलर्मा आशशकुडा प्रणालीको
अनि
ु मन िररर्ो ।

•

भन्त्सार सुधार तथा आधुननकीकरण रणनननत र कार्यर्ोजना ( CRMSP) 2017-2021
कार्ायन्त्िर्नका लागि विषर्ित कार्यदल िठन िररएको ।

•

भन्त्सार सुधार तथा आधुननकीकरण रणनननत र कार्यर्ोजना ( CRMSP) 2017-2021
लाई नेपालीमा अनुिाद िने काम सुरु भएको ।

•
•

िन्त्डेड िर्रहाउसको आकजस्मक ननररक्षण िनय कार्यलर्हरुलाई ननदे शन िररएको ।

Line Ministry Budget Information System (LMBIS) अनुसार आिामी आ.ि. २०७३/०७४
को बजेटको तर्ारी िनय

बर.वि.स्थल, रसुिा,तातोपानी भन्त्सार कार्ायलर्हरु र भन्त्सार

जाँचपास परीक्षण कार्ायलर् को पार्क पने स्थान भन्त्सार विभािको सभाहलमा तालीम
तथा अन्त्तक्रियर्ा कार्यिम सम्पन्त्न िररएको ।
•

EXIM Code

प्रणाली तथा कार्यविगध सम्बन्त्धमा

भैरहिा भन्त्सार कार्ायलर्को

सभाहलमा रुपन्त्दे ही र कवपलिस्तु जजल्लाका उद्र्ोिी व्र्ािसार्ीहरु बीच छलफल तथा
अन्त्तक्रियर्ा सम्पन्त्न भएको ।
•

ननकासी पैठारी सँकेत नम्बर (EXIM Code) प्रणाली का सरोकारिाला ( िाखणज्र्

मन्त्रालर्, िाखणज्र् विभाि, नेपाल रार् बैँक र बैंकसय एशोशसर्सनका आगधकाररक
प्रनतननगधहरु) बीच EXIM Code System कार्ायन्त्िर्नका लागि ननभाउनुपने आ-आफ्नो
ननकार्ित भूशमका विषर्मा जानकारी तथा छलफल कार्यिम सम्पन्त्न िरीएको ।
•

भन्त्सार जाँचपास परीक्षण कार्ायलर्मा Intranet Connectivity संचालन िररएको।

•

विराटनिर

भन्त्सार

कार्ायलर्मा

Asycuda

कमयचारीहरुको लागि ताशलम संचालन िररर्ो ।
•

World

सन्त्चालनाथय

तहाँ

कार्यरत

भैरहिा भन्त्सार कार्ायलर्मा Asycuda World सन्त्चालनाथय तहाँ कार्यरत कमयचारीहरुको
लागि ताशलम संचालन िररर्ो ।

•

Design, Supply and Build National Single Windows System in Nepal को First Stageको
लागि आव्हान िररएका बोलपरहरुको

Document Evaluation कार्य भइरहे को ।

•

भन्त्सार व्र्िस्थापन सम्बन्त्धमा छलफल तथा अन्त्तक्रियर्ा कार्यिम सम्पन्त्न भएको ।

•

वपशसएको लागि फमय छनौट िरी वपशसए कार्ायलर् लिार्त विशभन्त्न

९ िटा भन्त्सार

कार्ायलर्हरु लाई लेखि पठाइएको ।
•

सबै भन्त्सार कार्ायलर्हरुलाई नर्ाँ भन्त्सार एजेन्त्टको थप आिश्र्क संख्र्ा बारे वििरण
माि िररएको ।

•
•

विराटनिर भन्त्सार कार्ायलर्मा Asycuda World प्रणालीको सरु
ु िात िररर्ो ।

Customs Tarrif छै ठौँ संस्करण अंग्रेजी प्रनत नेपाली अनि
ु ादका लागि दरभाउपर स्िीकृत
भई सेिा परामशय प्रक्रिर्ा अिाडी बढे को ।

•

Baggage X ray Machine को Technical Specification प्रभािग्राही भएको प्राविगधक
सशमनतबाट पेश हुन आएको आगथयक प्रस्ताि िोल्न ADB सँि No Objection Letter को
माि कार्य िररएको ।

•

भन्त्सार सुधार तथा आधुननकीकरण रणनननत र कार्यर्ोजना ( CRMSP) 2017-2021
कार्ायन्त्िर्नका लागि विषर्ित कार्यदल िठन िरर छलफल िररएको ।

•
•

संशोगधत तर्ोटो महासजन्त्धको प्रािधान अनक
ु ु ल हुने िरी भन्त्सार कानन
ु मा संशोधन
िररनुपने विषर्हरु पदहचान िरी संशोधनको मस्र्ौदा कार्य भइरहे को ।
कार्यसम्पादनमा

आधाररत

प्रोत्साहन

कार्ायन्त्िर्नका लागि पररपर िररएको ।
•

EXIM Code

भिा

प्रणालीका

पररसूचकहरु

स्िीकृत

भई

प्रणाली तथा कार्यविगध सम्बन्त्धमा मेची उद्र्ोि िाखणज्र् संघका

प्रनतननगधहरु, उद्र्ोिी व्र्ािसार्ीहरु, भन्त्सार एजेन्त्टहरु तथा सरोकारिालाहरु बीच
छलफल, अन्त्तक्रियर्ा तथा प्रशशक्षण कार्यिम सम्पन्त्न भएको ।
•

EXIM Code

प्रणाली तथा कार्यविगध सम्बन्त्धमा

भन्त्सार विभािको सभाहलमा

उद्र्ोिी व्र्ािसार्ीहरु, भन्त्सार एजेन्त्टहरु तथा सरोकारिालाहरु बीच छलफल तथा
अन्त्तक्रियर्ा
•

EXIM Code

सम्पन्त्न भएको ।

प्रणाली तथा कार्यविगध सम्बन्त्धमा

विराटनिर

भन्त्सार कार्ायलर्को

सभाहलमा उद्र्ोिी व्र्ािसार्ीहरु, भन्त्सार एजेन्त्टहरु तथा सरोकारिालाहरु बीच
छलफल, अन्त्तक्रियर्ा तथा प्रशशक्षण कार्यिम सम्पन्त्न भएको ।
•

साना तथा मझौला व्र्ापार संघको

आमन्त्रणमा मारिाडी सेिा सशमनतको सभाहलमा

ननकासी पैठारी सँकेत नम्बर (EXIM Code) कार्यविगध सम्बन्त्धी
अन्त्तक्रियर्ा
•

छलफल तथा

सम्पन्त्न भएको ।

EXIM Code कार्ायन्त्िर्नमा आएपनछ दे खिन सतने प्राविगधक समस्र्ाहरु तत्काल
ननराकरण िने िरी प्राविगधक सशमनत िठन िनक
यु ा साथै विशभन्त्न क्षेरमा भएको
छलफल तथा अन्त्तक्रियर्ा कार्यिमहरुको सशमक्षा िदै कार्यविगधमा आिश्र्क संशोधन

समेतको शसफाररस िने िरी EXIM Code कार्ायन्त्िर्न कार्यसशमनतको बैठक सम्पन्त्न
भएको ।

(च) सूचना अगधकारीको नाम र पदिः- कुलराज ज्ञिाली, ननदे शक

(छ) ऐन, ननयम, विननयम र ननदे शशकाहरुको सूचीिः-

ऐनहरुको सूचीिः
•

भन्त्सार ऐन, २०६४

•

सालिसाली आगथयक ऐनहरु

•

विदे शी विननमर् ननर्शमत िने ऐन, २०१९

•

साियजननक िररद ऐन, २०६३

•

करार ऐन, २०५६

•

ननकासी पैठारी ननर्न्त्रण ऐन, २०१३

•

राजस्ि चुहािट ननर्न्त्रण ऐन, २०५२

•

मू.अ.कर ऐन, २०५२

•

अन्त्तःशल्
ु क ऐन, २०५८

•

िातािरण संरक्षण ऐन, २०५३

ननयमहरुको सच
ू ीिः
•

भन्त्सार ननर्मािली, २०६४

•

विदे शी विननमर् ननर्महरु, २०२०

•

साियजननक िररद ननर्मािली, २०६४

•

ननकासी पैठारी ननर्महरु २०३४

•

राजस्ि चुहािट (अनुिमन तथा ननर्न्त्रण) ननर्मािली २०७०

•

म.ू अ.कर ननर्मािली २०५३

•

अन्त्तःशल्
ु क ननर्मािली २०५९

विननयम, ननदे शशका िा आदे शहरुको सूचीिः
•

जाँचपास पनछको परीक्षण कार्यविगध २०७२

•

न्त्र्ून विजकीकरणको सामान िररद िने ननदे शशका, २०६६

•

कमयचारी सरुिा ननदे शशका २०७१

•

भन्त्सार मूल्र्ांकन ननदे शशका २०६८

•

भन्त्सार कार्यविगध, २०६७

•

भन्त्सार कार्ायलर्िाट जाँचपास भएका मालिस्तुहरु सीलबन्त्दी
ढुिानी साधन पैठारी िनय प्रकृर्ा

कन्त्टे नरिाट ढुिानी िने

र

सम्बन्त्धी कार्यविगध, २०७१

•

नीजज िण्
ु टा खझटी भारी सम्बन्त्धी सच
ू ना २०७१ र २०७३

•

ननकासी पैठारी सम्बन्त्धी िाखणज्र् तथा आपूनतय मन्त्रालर्को नेपाल राजपरमा शमनत
२०६६/०७/१६ मा प्रकाशशत सूचना ।

•

भन्त्सार विभािको प्रर्ोिशालाको संक्षक्ष्त कार्यविगध - 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

•

पररपर संग्रह

(ज) आम्दानी िचत तथा आगथतक कारोिार सम्बन्धी अद्यािगधक वििरणिःशशर्तक नं.

ननकासा

श्रािण दे खि चैर मदहनासम्म चालु तफय

३०५०१८३

रु. ६२८६०३८४।८८

श्रािण दे खि चैर मदहनासम्म चालु तफय

३०५३२१३

रु. १९३७६७७५।२७

श्रािण दे खि चैर मदहनासम्म पुंजीित तफय

३०५०१८४

रु. १८१३६७४।००

श्रािण दे खि चैर मदहनासम्म पुंजीित तफय

३०५३२१४

रु. १४७२८९७०३।००

श्रािण दे खि चैत्र महहनासम्म कूल राजस्ि आम्दानी रु. १९०८४९९१३०००।००
(विभाि अन्त्तियत कार्ायलर्हरुको अशभलेि अनुसार)

