सच
ू नाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनस
ु ारको
प्रयोजनको लागि भन्सार विभािसँि सम्बन्न्धत २०७२ िैशाख दे खख आषाढसम्मका
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 २७ िटा मन्त्रालर्हरु मध्र्े अथय मन्त्रालर्
अन्त्तियत रही राजस्ि प्रशासन क्षेरसँि सम्बद्ध कार्य िने विभािीर्स्तरको ननकार्को रुपमा भन्त्सार
विभाि कृर्ाशशल रहे को छ ।
(ख) ननकायको काम, कततव्य र अगधकारिः- भन्त्सार विभािको काम, कतयव्र् र अगिकार दे हार्
अनुसार तोककएका छन ् :

भन्त्सार प्रशासनसँि सम्बद्ध विषर्हरुमा नीनत तजम
ुय ा िरी अथय मन्त्रालर्मा शसफाररस
िनय ।



नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन िरे िमोजजमका व्र्जततहरुले िैंक
जमानत, सोही सूचनामा तोककएिमोजजम मालिस्तुमा महसुल छुट सुवििा अन्त्तियत पैठारी
िने सुवििा प्रदान िने ।



आर्ात ननर्ायतलाई व्र्िजस्थत िरी व्र्ापार सहजीकरण िने ।



भन्त्सार सुिार तथा आिनु नकीकरणका ननजम्त र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुम
य ा िरी
कार्ायन्त्िर्न

िने

िराउने, इन्त्टे शलजेन्त्स

तथा

जोखिम

व्र्िस्थापन

माफयत

राजस्ि

पररचालनलाई सुरक्षक्षत बनाउने, अिैि व्र्ापार ननर्न्त्रण िने ।


ननषेगित एिम ् प्रनतबजन्त्ित मालिस्तु ओसारपसार ननिरानी िरी समाजलाई सुरक्षक्षत
बनाउने ।



मातहतका कार्ायलर्हरुको ननर्शमत अनुिमन िरी सेिाप्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने ।



कमयचारीहरुको मनोबल अशभिवृ द्ध एिम ् सदाचार पद्धनतको विकासमा ध्र्ान ददने ।



विद्र्मान ऐन कानून अनुरुप समूगचत राजस्ि सङ्कलन िने ।



िण्डेड िेर्रहाउसको सुवििा प्रदान तथा नविकरण िने ।



भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजतपर प्रदान तथा नविकरण िने ।



भन्त्सार राजस्ि लक्ष्र् अनुसार संकलन िने ।



भन्त्सार कार्ायलर्हरुमा आिश्र्क िजेट उपलब्ि िराउने ।



बढुिा नर्ाँ भनाय बाहे क जनशजतत व्र्िस्थापन िने ।



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



जजन्त्सी ननरीक्षण र व्र्िस्थापन िने ।



विभाि तथा कार्ायलर्हरुको िजेट तजुम
य ा, ननकासा र िाँडफाँड िने ।



िजेट िचय तथा अनुिमन िने ।



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



िेरुजु फछर्ौट िने िराउने ।



स्थानीर् भन्त्सार कार्ायलर्को ननर्शमत ननरीक्षण िने ।



भन्त्सार एजेन्त्टको ननर्ुजतत तथा अनुिमन िने ।



विश्ि भन्त्सार संिठन शसत आिश्र्क सूचना प्रिाह िने ।



िैंक ग्र्ारे न्त्टीको अनुिमन िने ।



भारतीर् अन्त्तःशल्
ु क कफतायको कारिाही िने ।



कारोिार मुल्र्को अनुिमन िने र कार्ायलर्लाई मल्
ू र्ांकनको तथर्ांक उपलब्ि िराउने ।



स्थानीर् भन्त्सार नाकाहरुिाट ननिायरण िरे का कारोिार मूल्र्को विश्लेषण िने ।



मूल्र्ांकन सम्बन्त्िी पुनरािलोकन िने ।



छनौटको आिारमा Post Clearance Audit िराउने ।



भन्त्सार सच
ू ना प्रणाली (ASYCUDA) विस्तार कार्ायन्त्िर्न र अनि
ु मन िने ।



भन्त्सार प्रशासनलाई र्ाजन्त्रकरण तथा आिनु नकीकरण िने र्ोजना िनाउने ।



विद्र्ुतीर् संचार प्रणाली प्रभािकारी रुपमा विकास िराउने ।



राजस्िको दै ननक, माशसक तथा िावषयक असूली अशभलेि अद्र्ािगिक िने, तथर्ांक
प्रशोिन तथा विश्लेषण िने ।



िावषयक रुपमा िैदेशशक व्र्ापारको िस्ति
ु त तथर्ांक तर्ार िने ।



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



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



कानून िमोजजम भन्त्सार महसुल छुट ददने ।



भन्त्सार कार्ायलर्हरु ननरीक्षण तथा अनुिमन िरी सुिारका ननम्ती कार्यर्ोजना िनाई
लािू िने ।



विशभन्त्न

ककशसमको

रासार्ननक

पदाथय

र

अन्त्र्

िस्तह
ु रुको

ििीकरणको ननणयर् िने ।

(ि) ननकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायतवििरणिःकमतचारी संख्यािः


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



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



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



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



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



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



रा.प. वद्धतीर् श्रेणी (विविि) 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 (विविि) 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



माइक्रोबार्ोलोजजरट (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 (विविि) पद संख्र्ा २

नमन
ू ा

परीक्षण

िरी



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



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. वद्धतीर् श्रेणी (इलेजतिशसर्न) पद संख्र्ा १



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



हलुका 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

ASYCUDA WORLD

कार्ायन्त्िर्नका लागि UNCTAD ले तर्ार पारे को INCEPTION REPORT

FEEDBACK पठाइएको ।



मा

ASYCUDA WORLD को PROTOTYPE DEVELOPMENT का लागि प्रारुप तर्ार पाररएको ।

ASYCUDA WORLD PROTOTYPE DEVELOPMENT सम्बन्त्िी WORKSHOP ADB को सकृर्तामा
विराटनिरमा आर्ोजना िररएको ।




विभािमा DATA CENTRE स्थापनाका लागि िोलपर आव्हान िररएको ।

आर्ातकताय/ननर्ायतकताय संकेत नम्बर GENERATE िने SOFTWARE DEVELOPMENT का लागि
आिश्र्क पने फमयको छनौट िरी सम्झौताको क्रममा रहे को ।



NEPAL NATIONAL SINGLE WINDOW र

NEPAL TRADE INFORMATION PORTAL प्रणाली विकास र

कार्ायन्त्िर्नका लागि QUALITY ASSURANCE ADVISORY (QAA) SERVICE शलनका लागि अन्त्तरायजरिर्
परामशयदाता SGS लाई छनौट िरी कार्ायदेश ददइएको ।



Exporter/Importer (IE) Code विकास िनयका लागि िोलपर स्िीकृत भई सम्झौता हुने क्रममा
रहे को ।
राहत सामाग्री भन्त्सार जाँचपास सहजजकरण सम्बन्त्िी कार्यविगिको मस्र्ौदा सदहत अध्र्र्न िरी
प्रनतिेदन पेश िररएको ।



सो प्रनतिेदनको अंग्रज
े ी अनि
ु ाद िरी नेपाली र अंग्रेजी प्रनत अथय मन्त्रालर् WCO, ADB तथा अन्त्र्
सरोकारिाला ननकार्हरुमा सझ
ु ािका लागि पठाईएको ।



प्रनतिेदनले शसफाररस िरे का भन्त्सार ऐन मा समािेश िनप
ुय ने विषर्हरु आगथयक विद्र्ेक, २०७२ मा
समािेश िररएको ।



भन्त्सार प्रशासनलाई पारदशी तल्
ु र्ाउन तथा अनि
ु मन पद्धनतको प्रभािकाररताका लागि ५ िटा
भन्त्सार कार्ायलर्मा IP Camera जडान िने कार्य अनि बढे को ।



सेिाग्राहीलाई एकककृत भन्त्सार महशल
ु िारे सहज ढं िले सच
ू ना प्रदान िनयका लागि Mobile
Application र SMS Gateway ननमायण िनयका लागि सम्झौता सम्पन्त्न भएको ।



व्र्ापार सहजीकरण सशमनतको १ िटा िैठक र Time Release Study Implementation को लागि
Stakeholders Consultation Meeting सम्पन्त्न ।




TRS Working Group को TOR र TRS Procedure को मस्र्ौदा तर्ार िररएको ।

भन्त्सार एजेन्त्ट र िण्डेड िेर्र हाउसको इजाजतपर नविकरणलाई Online माफयत ननिेदन शलने
कार्यको थालनी िरी राजरिर्स्तरको पत्ररकामा साियजननक सच
ू ना जारी िररएको ।



भन्त्सार कार्ायलर्हरुिाट सम्पन्त्न िररने काम कारिाहीहरुलाई कार्यमल
ू क (Functional) िनाउने िरी
स्िीकृनत प्रा्त भएको ।



राहत सामाग्रीहरुको नछटो छररतो तरीकाले सरल प्रकक्रर्ा अपनाई जाँचपास िने सम्बन्त्िमा प्रकक्रर्ा
तोककएको, Online िोषणा फाराम तर्ार िररएको ।



कार्य सम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणालीका पररसच
ू कहरुलाई कार्ायलर्हरुले Online reporting
िनय सककने व्र्िस्था शमलाईएको ।



आगथयक ऐन, २०७१ को दफा १८ बमोजजम पटके रुपमा विशभन्त्न िस्तह
ु रुमा ददइएको महसल
ु छुटको
वििरण अशभलेिबद्ध िररएको ।




भन्त्सार विभाििाट प्रकाशन हुने पररपरहरुको संग्रह र ििीकरण संग्रह प्रकाशन िररएको ।
अथय मन्त्रालर्िाट स्िीकृत विशभन्त्न आर्ोजनाहरुको मारटर शलरट अनस
ु ार ददइएको छुटको वििरण
अद्र्ािगिक िरररहे को ।



भन्त्सार नाका पररितयनको लागि ३०१ िटा कारोिारहरुलाई स्िीकृती प्रदान िररएको ।



बस्तु ििीकरणको लागि विशभन्त्न भन्त्सार कार्ायलर्हरुिाट अनुरोि भई आएको ९ िटा
िस्तुहरुको ििीकरण िररएको ।



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम २७१ िटा consignment हरुमा कुटनैनतक सुवििा
प्रदान िररएको ।



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम ४८७ िटा consignment हरुमा महसल
ु सवु ििा
प्रदान िररएको ।



भन्त्सार ऐन २०६४ को दफा ९ िमोजजम विशभन्त्न आर्ोजनाहरुको ८५ िटा consignment
का लागि छुट सुवििा प्रदान िररएको ।



३ िटा उद्र्ोिहरुलाई िण्डेड िेर्र हाउस सुवििाको लागि

नर्ाँ

इजाजतपर प्रदान

िररएको ।


८१ िटा उद्र्ोिहरुको िण्डेड िेर्र हाउस सुवििाको लागि इजाजतपर नविकरण िररएको ।



७९ िटा भन्त्सार एजेन्त्ट इजाजतपर नविकरण िररएको ।



अजख्तर्ार दरु
ु पर्ोि अनस
ु न्त्िान आर्ोि, राजरिर् सतकयता केन्त्र, Hot line, Hello सरकार
वििुल लिार्त विशभन्त्न

ननकार्मा परे का १६ िटा उजुरीहरुको फछर्ौट िररएको ।



र्स अिगि शभर रु. २९,९०,८०,०००।- िेरुजु फछर्ौट िररएको ।



WAN

अन्त्तियत

प्रत्र्क्ष

अनुिमनिाट

दे खिएका

कैकफर्तहरुको

सच्र्ाउन

लिाएको

कारणिाट थप प्रा्त राजस्ि रु. १,२९,०७,९६५।

प्रर्ोिशाला शािािाट विशभन्त्न प्रकारका ६६३ िस्तुहरुको प्रर्ोिशाला परीक्षण िररएको ।



विशभन्त्न माध्र्म (सेिाग्राही स्िर्ं उपजस्थनत, टशलफोन सम्पकय र ईमेल) िाट जम्मा २३०० जना
सेिाग्राहीले सोगिएका मख्
ु र् मख्
ु र् प्रश्नहरुको जिाफ प्रदान िररएको ।



विभाि पररसरमा डीप िोररङ िने कार्य सम्पन्त्न भएको ।



विभाि र अन्त्तरितका कार्ायलर्को संक्षक्ष्त O & M िनय स्िीकृत प्रा्त भई सशमनत िठन िररएको
।




१ थान सिारी सािन शललाम िरी पन
ु ः सिारी सािन शललामको सच
ू ना ननकाशलएको ।

परपत्ररकामा प्रकाशशत समाचारहरु मध्र्े भन्त्सार कार्ायलर्सँि सम्बजन्त्ित २० िटा समाचारका
विषर्मा रार् प्रनतकृर्ा माि िररएको ।



भक
ु म्प वपडडतको राहत, पन
ु स्थायपना लिार्तका कार्यको लागि माि भई आए िमोजजम
कमयचारीहरुलाई िटाईएको ।



शमनत २०७२ िैशाि ३ र ४ िते भन्त्सार विभािको सभाहलमा सञ्चाशलत मल्
ू र्ांकन िोरठी सम्पन्त्न
।



विराटनिर भन्त्सारमा पशप
ु नतनिर भन्त्सार कार्ायलर् दे खि जलेश्िर भन्त्सार कार्ायलर्सम्म ८ िटा
भन्त्सार कार्ायलर्हरुको सहभागितामा आ. ि. २०७२/०७३ को कार्यक्रम तथा िजेट पि
ू य तर्ारी िोरठी
सम्पन्त्न ।



भक
ु म्पिाट क्षनतग्रस्त विभािको परु ानो भिनको शललामी प्रकृर्ा परु ा िरी भिन भत्काई, परु ानो
मालिस्तु शललाम िररएको ।



तातोपानी भन्त्सार कार्ायलर्को र्ाडयमा रहे का केही कन्त्टे नरहरुको जाँचपास िनय तत्कालका लागि त्रर.
वि. स्थल भन्त्सार कार्ायलर्िाट िने व्र्िस्था शमलाईएको ।




आ. ि. २०७२/०७३ को पँज
ू ीिततफय िजेट तथा कार्यक्रम तजम
ुय ा िरी प्रस्तत
ु िररएको ।

भक
ु म्पको कारणले विभािको परु ानो भिन भत्कीएको कारण प्रर्ोिशाला शािा र सेिाग्राही सेिा
कक्ष सञ्चालनको लागि Space Manage िररर्ो ।





भन्त्सार उपसशमनतको प्रनतिेदन तर्ार िरी राजस्ि परामशय सशमनत समक्ष प्रस्तत
ु िररएको ।
भन्त्सार समाचार िषय ७ अंक २ प्रकाशन तथा वितरण िररएको ।

आ. ि. २०७१/०७२ को िावषयक प्रिनत प्रनतिेदन र प्रिनत जस्थनत सम्बन्त्िमा अियिावषयक मल्
ू र्ांकन
िोरठी िररएको ।




MRP तथा PCA सम्बन्त्िी अन्त्तरकक्रर्ात्मक कार्यक्रम सम्पन्त्न िररएको ।

टाटा सम
ु ो जजपहरुको शसटहरुमा एकरुपता कार्म िनयका लागि सिै भन्त्सार कार्ायलर्लाई लेिी
पठाएको ।



भन्त्सार एजेन्त्ट, िण्डेड िेर्र हाउस र जी. एस.पी. सम्बन्त्िी अन्त्तरकक्रर्ा कार्यक्रम शमनत
२०७२/०३/२२ र २३ िते सम्पन्त्न िररएको ।



संशोगित तर्ोटो अशभसन्त्िी (Revised Kyoto Convention) सम्बन्त्िमा सरोकारिालाहरु िीच
अशभमि
ु ीकरण िोरठी सम्पन्त्न भएको ।

(च) सूचना अगधकारीको नाम र पदिः- सूयप्र
त साद सेडाईं, ननदे शक

(छ) ऐन, ननयम, विननयम र ननदे शशकाहरुको सूचीिःऐनहरुको सच
ू ीिः


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 चह
ु ािट ननर्न्त्रण ऐन, २०५२



मू.अ.कर ऐन, २०५२



अन्त्तःशुल्क ऐन, २०५८



िातािरण संरक्षण ऐन, २०५३

ननयमहरुको सूचीिः


भन्त्सार ननर्मािली, २०६४



विदे शी विननमर् ननर्महरु, २०२०



साियजननक िररद ननर्मािली, २०६४



ननकासी पैठारी ननर्महरु २०३४



राजस्ि चह
ु ािट (अनुिमन तथा ननर्न्त्रण) ननर्मािली २०७०



म.ू अ.कर ननर्मािली २०५३



अन्त्तःशुल्क ननर्मािली २०५९

विननयम, ननदे शशका िा आदे शहरुको सूचीिः


जाँचपास पनछको परीक्षण कार्यविगि २०६६



न्त्र्ून विजकीकरणको सामान िररद िने ननदे शशका, २०६६



कमयचारी सरुिा ननदे शशका २०७१



भन्त्सार मूल्र्ांकन ननदे शशका २०६८



भन्त्सार कार्यविगि, २०६७



भन्त्सार कार्ायलर्िाट जाँचपास भएका मालिस्तुहरु सीलबन्त्दी

कन्त्टे नरिाट ढुिानी िने

र

ढुिानी सािन पैठारी िनय प्रकृर्ा सम्बन्त्िी कार्यविगि, २०७१


नीजज िण्
ु टा खझटी भारी सम्बन्त्िी सूचना २०७१



ननकासी पैठारी सम्बन्त्िी िाखणज्र् तथा आपनू तय मन्त्रालर्को नेपाल राजपरमा शमनत
२०६६/०७/१६ मा प्रकाशशत सूचना ।



भन्त्सार विभािको प्रर्ोिशालाको संक्षक्ष्त कार्यविगि - 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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