सच
ू नाको हक सम्बन्धी , २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनस
ु ारको
प्रयोजनको भन्सार �वभागसँग सम्बि२०७१ श्रा, भदौ र असोजसम्मका
सच
ू नाहर उक्त दफा५ को उपदफा (४) वमोिजम अद्याव�धक गर� प्रका
ग�रएको छ ।
(क) �नकायको स्वरुप र प्रक- नेपाल सरकारको कायर् सञ्चालनको ला�ग नेपाल सरका(कायर्
�वभाजन) �नयमावल� २०६९ वमोिजम स्था�पत २७ वटा मन्त्रालयहरु मध्ये अथर् 
अन्तगर्त रह� राजस्व प्र शासन �ेत्रसँग सम/गन� केन्द्र�यस्तरको �नकाय भन्सार �
हो ।
(ख) �नकायको काम, कतर्व र अ�धकारः- भन्सार �वभागको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहा
अनस
ु ार तो�कएका छन ् :•

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे वमोिजमका व्यिक्तहरु
जमानत, सोह� सच
ू नामा तो�कएवमोिजम मालवस्तुमा महसुल छुट सु�वधा अन्तगर्त पैठा
गन� सु�वधा प्रदान गन�

•

भन्सार प्रशासनसँग सम्बद्ध �वषयहरुमा नी�त तजुर्मा गर� अथर् मन्त्राल
गनर् 

•

आयात �नयार्तलाई व्यविस्थत गर� व्यापार सहजीकरण ग

•

भन्सार सुधार तथा आध�ु नक�करणका �निम्त योजना तथा कायर्क्रम तजुर्मा
कायार्न्वयन गन� गराउ, इन्टे�लजेन्स तथा जो�खम व्यवस्थापन माफर्त र
प�रचालनलाई सुर��त बनाउने, अवैध व्यापार �नयन्त्रण गन

•

�नषे�धत एवम ् प्र�तबिन्धत मालवस ्तु ओसारपसार �नगरानी समाजलाई सुर��त
बनाउने ।

•

मातहतका कायार्लयहरुको �नय�मत अनुगमन गर� सेवाप्रवाहलाई प्रभावकार� बन

•

कमर्चार�हरुको मनोबल अ�भवृ�द्ध एवम् सदाचार पद्ध�तको �वकासमा ध्यान

•

�वद्यमान ऐन कानून अनुरुप समू�चत राजस्व सङ्कलन ग

•

वण्डेड वेयरहाउसको सु�वधा प्रदान तथा करण गन� ।

•

भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र प्रदान तथा न�वकरण

(ग) �नकायमा रहने कमर्चार� संख्या र कायर्�ववकमर्चार� संख्य
•

रा.प. प्रथम श्र(प्रशा) ३ पद

•

रा.प. �द्धतीय श्र(राजस्) ६ पद

•

रा.प. �द्धतीय श्र(प्रशा) १ पद

•

रा.प. �द्धतीय श्र(लेखा) १ पद

•

रा.प. �द्धतीय श्र(के�मष्ट) १ पद

•

रा.प. �द्धतीय श्र(आयोत) १ पद

•

रा.प. �द्धतीय श्र(�व�वध) २ पद

•

रा.प. तृतीय श्रेण(राजस्) २१ पद

•

रा.प. तृतीय श्रेण(सा.प.) २ पद

•

रा.प. तृतीय श्रेण(�व�वध) ११ पद

•

रा.प. तृतीय श्रेण(इिन्ज कम्प) ३ पद

•

रा.प. तृतीय श्रेण(लेखा) १ पद

•

रा.प. तृतीय श्रेण(आयोत) २ पद

•

रा.प. तृतीय श्रेण(कानून) १ पद

•

रा.प. तृतीय श्रेण(के�मष्) ३ पद

•

माइक्रोबायोलोिजष(सेवा करार) १ पद

•

रा.प.अ. प्रथम श्र(राजस्) २८ पद

•

रा.प.अ. प्रथम श्र(लेखा) २ पद

•

रा.प.अ. प्रथम श्र(�व�वध) २ पद

•

रा.प.अ. प्रथम श्र(के�मष्ट) २ पद

•

रा.प.अ. प्रथम श्र(सा.प.) १ पद

•

रा.प.अ. प्रथम श्र(सा.प.) टाइ�पष्ट४ पद

•

रा.प.अ. प्रथम श्र(आयोत) भ.स.�न. १ पद

•

रा.प.अ. �द्धतीय श्र(इलेिक्ट्र�) १ पद

•

रा.प.अ. �द्धतीय श्र(अ.ल्य.टे .) १ पद

•

हलुका सवार� चालक १० पद

•

ल्याब व्या(सेवा करार) १ पद

•

कायार्लय सहयोगी२० पद

•

स्वीपर२ पद

कूल जम्मा१३५
(घ)

(ङ)

(घ) �नकायवाट

प्रदान ग�रने से
१.

(ङ) सेवा प्रदान गन
�नकायको शाखा र

िजम्मेवार अ�धकर

वण्डेड वेयर अनुगमन

हाउसको

इजाजत

प्रद तथा न�वकरण

(च)

�नर��ण

तथा

शाखा

�नद� शक

४.

बमोिजम

�लन

र.

भन्सार �नयमावल�
२०६४ बमोिजम

वग�करण

७०००।-

भन्सार ऐन२०६४ र
भन्सार �नयमावल�

तथा

शाखा

�नःशुल्

भन्सार ऐन २०६४ र

*

ढुंगाना महा�नद� शक

�श�शर कुमार ढुंगाना
महा�नद� शक

�श�शर कुमार ढुंगाना
महा�नद� शक

�श�शर कुमार ढुंगाना

�नःशुल्

बमोिजम,

५. पन
ु ः मल
ू ्यांकनको भन्सार मूल्यांक भन्सार ऐन २०६४ र
ला�ग आदे श

�श�शर कुमार ढुंगाना

शाखा, नारायण प्रसा भन्सार �नयमावल� महा�नद� शक
शमार् �नद�शक

मूलक

भन्सार �नयमावल� महा�नद� शक

लावण्य कुमार ढकाल २०६४
�नद� शक

सहभा�गता

र न�वकरण र.

लावण्य कुमार ढकाल २०६४ बमोिजम,

मालवस्तुको महशुल

प्रकृया अ�धका

इजाजत र. ७०००।-

वग�करण शाखा

�नद� शक

(छ) �नणर्य गन�

भन्सार �नयमावल� प्रकृय �श�शर कुमार

भन्सार ऐन२०६४ र

भन्सार नाका महशुल तथा

वग�करण गन�

भन्सार ऐन २०६४ र

र. ३०००।-

�नद� शक

�दने ।

अव�ध

(ज)

६०००।- र न�वकरण

सूय्प्रसाद स
र
ेड

प�रवतर्नको जानकार�

लाग्नेदस्तुर र

इजाजत

इजाजत प्रदान तथ �नर��ण शाखा

३.

(च) सेवा प्राप्त ग

सय
र
ेड २०६४
ू ्प्रसाद स

२. भन्सार एजेन्टक अनुगमन तथा
न�वकरण

(छ)

२०६४

�नःशुल्

बमोिजम,

(ज) �नणर्यउपर
उजरु � सन्ने
ु
अ�धकार�

(झ) सम्पादन गरेको कामको �ववरण•

(२ वटा उद्योगहरुल) वण्डेड वेयर हाउस सु�वधाको ला�ग  नयाँ  इजाजतपत्र प्
ग�रएको ।

•

(९ वटा उद्योगहरु) वण्डेड वेयर हाउस सु�वधाको ला�ग इजाजतपत्र न�वकरण ग�रएको

•

३५ वटा भन्सार एजेन्ट इजाजतपत्र न�वकरण ग�रए

•

Hot line, Hello सरकार लगायत �व�भन्न  �नकायमा परेका११ वटा उजुर�हरुको फछय�ट
ग�रएको ।

•

भन्सार नाका प�रवतर्नको ला�२३१ वटा कारोवारहरुलाई स्वीकृती प्रदान ग�रएक

•

बस्तु वग�करणको ला�गभन्सार कायार्लयहरुवाट अनुर ोध भई आए ५ वटा वस्तुहरुको
वग�करण ग�रएको ।

•

२६६१३०००।- वेरुजु फछय�ट ग�रएको  (श्राव- असोज सम्मको अव�धमा)

•

WAN अन्तगर प्रत्य� अनुगमन दे �खएका कै�फयतहरुको सच्चयाउन लगाएक
कारणवाट थप प्राप्त रा र. ८,२२,६०१।-

•

नेपाल सरकारको नी�त तथा कायर्क, वजेट बक्तव्यमा उल्ले�खत बुँदाहरुको
सूचाङ्ककोप्रग�त �ववरण मा�सक रु अथर् मन्त्रा पठाईएको ।

•

पैठार� हुने मालवस्तुहरुको मूल्यांकन सम्बन्धी मूल्यांकन व्य वस्था सम्पन्

भएको ।
•

भन्सार ऐन२०६४ को दफा ९ वमोिजम ३४० वटा consignment हरुमा कुटनै�तक सु�वध
प्रदान ग�रएको

•

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ वमोिजम ३६० वटा consignment हरुम महसुल सु�वधा
प्रदान ग�रएको

•

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ वमोिजम �व�भन्न आयोजनाहरुक९५ वटा consignment
का ला�ग छुट सु�वधा प्रदान ग�रएको

•

प्रयोगशाला शाखावाट �व�भन्न प्रक११५९ वस्तुहरुको प्रयोगशाला पर��ण ग�रए

•

भन्सार �भाग तथा भन्सार कायार्लयहरुको वा�षर्क कायर् २०७१/०७२ को प्रकाशन र �वतर
ग�रएको ।

•

भन्सार �वभागको वा�षर् क कायर्योजनाको प्रथम तीन म� प्रग
ग�रएको ।

समी�ा वैठक सम्पन्

•
•
•

व्यापार सहजीकरणको वैठक सम्पन्न ग�रएक

संशो�धत क्योटो अ�भसन्धीको सामानअनस
ु च
ू ी नेपाल� अनव
ु ाद ग�रएको ।

SASEC Customs Subgroup ले प�हचान गरे का रािष्ट्रय कायर्योज उप�ेत्रीय कायर्योज

सम्बन्धमADB सँग छलफल गर� अिन्तम रुप �दईएको
•

आ�थर्क ऐ, २०७१ को दफा १८ बमोिजम पटके रुपमा �व�भन्न वस्तुह �दइएको महसल
ु छुटको

�ववरण अद्याव�धक ग�रएको 
•

अथर् मन्त्रालयवाट स्वीकृत �व�भन्न आयोजनाहरुको माष अनस
ु ार �दइएको छुटको �ववरण

अद्याव�धक ग�ररहेको 
•

आ�थर्क ऐ, २०७१ को कायार्न्वयनका ला�ग यस �वभागवाट सम्प गन्पन� आ
वश्यक कायर्
ुर
भइरहे को ।

•
•
•
•
•

एक�कृत महसल
ु दर पस
ु ्तक तयार गर�भन्सार �वभागको वेभसाइडमा रा�खएक ।

भन्सार ऐ, �नयम सग
ं ्र(संशोधन स�हत) को प्रकाशन ग�रएको

�वभागमा सरुवा भै आएका �व�भन्न तहका कमर्चार�हरुको पदस्थाप शाखा तो�कएको ।

�वभागमा पदस्थापन भएका �नद�शकहरुलाई अ�धकार प्रत्यायोजन ग�र

भन्सार �वभाग र अन्तत कायार्लयमा पदस्थापन भएका नव आगन् कम्प्युटर अपरेटरहरुल

ASYCUDA ता�लम प्रदान ग�रएक।

•

प्रमुख भन्सार अ�धकृत �रक्त भएका कायार्लयहरुमा कायार्लय  कायर् गन� र मुद्दा हे

अ�धकार प्रदान ग�रएको
•
•

५ जना कमर्चार�हरुको वैदे�शक ता�लमका ला�ग मनोनयग�रएको ।

आ.व. २०७१/०७२ को आिश्वन म�हनासम्ममा जम्मा परे६ वटा उजुर�हर (हे लो सरकार समेत)

को कारवाह� अगा�ड बढाइ १ वटा उजरु �को प्र�तकृया प्राप्त ।

•

मल
ू ्यांक तथा व्यवस्थापन गोिष्ठमा प्रस्ताव ग�रने सुझाव संकलनको ला�ग नीिज �ेत
सम्पूणर् भन्सकायार्लयहरुमा पत्राचार ग�रए

•
•

मल
ू ्यांक शाखासँग सम्बिन्धत सम्पूणर् दै�नक कायर् सञ्चालन ग�

�व�भन् माध्यम (सेवाग्राह� स्वयं उपिस, ट�लफोन सम्पकर् र ईम) वाट जम्मा २५० जना

सेवाग्राह�ले सो�धएका मुख्य मुख्य प्रश्नहरुको जवाफ प्रदा

(ञ) सूचना अ�धकार�को नाम र पदः- सूय्प्रसाद स
र
े, �नद� शक
(ट) ऐन, �नयम, �व�नयम र �नद� �शकाहरुको सूची-

ऐनहरुको सूची
•

भन्सार ऐ, २०६४

•

सालवसाल� आ�थर्क ऐनह

•

�वदे शी �व�नमय �नय�मत गन� ऐन, २०१९

•

सावर्ज�नक ख�रद ऐ, २०६३

•

करार ऐन, २०५६

•

�नकासी पैठार� �नयन्त्रण, २०१३

•

राजस्व चुहावट �नयन्त्र, २०५२

•

मू.अ.कर ऐन, २०५२

•

अन्तःशुल्क , २०५८

•

वातावरण संर�ण ऐन, २०५३

�नयमहरुको सूची
•

भन्सार �नयमावल, २०६४

•

�वदे शी �व�नमय �नयमहर, २०२०

•

सावर्ज�नक ख�रद�नयमावल�, २०६४

•

�नकासी पैठार� �नयमहर २०३४

•

राजस्व चुहाव (अनगम
ु न तथा �नयन्त) �नयमावल� २०७०

•

म.ू अ.कर �नयमावल� २०५३

•

अन्तःशुल्�नयमावल� २०५९

�व�नयम, �नद� �शका वा आदे शहरुको सूची
•

जाँचपास प�छको पर��ण कायर्�व�ध२०६६

•

न्यून �वजक�करणको सामान ख�रद गन� �नद��शक, २०६६

•

कमर्चार� सरुवा �नद��शक२०७१

•

भन्सार मूल्यांकन �नद��शक२०६८

•

भन्सार कायर्�व, २०६७

•

भन्सार कायार्लयवाट जाँचपास भएका मालवस्तुहरु सीलबन्द�  कन्टेनरवाट ढुवानी ग
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