नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

भन्त्सार विभाग
सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागग
भन्त्सार विभागसंग सम्बन्न्त्धत २०७७ पौष मवहना सम्मको वििरणहरू सोही दफाको उपदफा (४)
बमोन्जम अध्यािगधक गरी प्रकाशन गररएको छ।
(क) गनकायको स्िरूप र प्रकृगत: नेपाल सरकारको कायथ सञ्चालनको लागग नेपाल सरकार (कायथ विभाजन)
गनयमािली २०७४ बमोन्जम स्र्ावपत विगभन्न मन्त्रालयहरू मध्ये अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रही राजस्ि
प्रशासन क्षेरसं ग सम्बद्ध कायथहरू गने गरी विभाग स्तरको गनकायको रूपमा भन्त्सार विभाग वियाशील रहेको
छ।
(ख) गनकायको काम कतथव्य र अगधकार: भन्त्सार विभागका काम कतथव्य र अगधकार दे हाय बमोन्जम
तोवकएका छन्:

भन्त्सार सम्बन्त्धी नीगतगत सुधारहरु प्रस्ताि गने,



व्यापार सहजीकरण सम्बन्त्धी कायथहरू गने,



आयात गनयाथतमा लाग्ने कर राजस्ि सङ्कलन गने,



भन्त्सार महसुल सम्बन्त्धी कायथ र सो को पुनरािलोकन सुन्ने सम्बन्त्धी कायथ गने,



भन्त्सार दरबन्त्दी सं शोधनको प्रारन्म्भक प्रस्ताि तयार गने र गनणथय भएपगछ दरबन्त्दी पुन्स्तका
प्रकाशन गने,



कानून बमोन्जम भन्त्सार महसुल छु ट प्रदान गने,



िस्तु िगीकरण सम्बन्त्धमा पूिाथदेश जारी गने,



द्विविधा परे का िस्तुको िगीकरणको गनणथय गने,



भन्त्सार कायाथलयबाट भएका िस्तु िगीकरण सम्बन्त्धमा पुनरािलोकन सुन्ने,



भन्त्सार एजेण्टको गनयुन्ि, एजेण्टको इजाजतपरको निीकरण तर्ा अनुगमन गने,



भन्त्सार मूल्याङ्कन तर्ा कारोबार मूल्यको अनुगमन गने,



भन्त्सार मूल्याङ्कनका सम्बन्त्धमा आिस्यकतानुसार पुन:मूल्याङ्कनको आदे श द्वदने,



छनोोटको आधारमा जााँचपास पगछको परीक्षण गराउने,



मुद्दा तर्ा गललामी सम्बन्त्धी भन्त्सार कायाथलयहरुको कायथको अनुगमन, गनदे शन र समन्त्िय गने,
1



बण्डे ड िेयर हाउस र बैङ्क ग्यारे न्त्टीको सुविधा प्रदान गनुक
थ ा सार्ै सो कायथको अनुगन गने,



गनकासी पैठारी सं केत नम्बरको दताथ, निीकरण, गनलम्बन र खारे ज गने,



भन्त्सार जााँचपासका लागग आन्शकुडा विस्तार, कायाथन्त्ियन र अनुगमन गने,



भन्त्सार प्रशासनलाई यान्न्त्रकीकरण तर्ा आधुगनकीकरण गनथ योजना बनाउने,



राजस्िको दै गनक, मागसक र िावषथक अगभलेख अद्यािगधक गने,



िावषथक रुपमा बैदेन्शक व्यापारको िस्तुगत तथ्याङ्क तयार गने,



रासायगनक पदार्थ तर्ा अन्त्य िस्तुहरुको नमूना परीक्षण गरी िगीकरण गने,



गछमेकी राष्ट्र एिं व्यापार साझेदार दे शका भन्त्सार प्रशानसनसाँग समन्त्िय र सहकायथ गने,



विश्व भन्त्सार सं गठन र व्यापार सम्बद्ध अन्त्य अन्त्तराथवष्ट्रय सं गठनहरुसाँग समन्त्िय र सहकायथ गने,



भन्त्सार कायाथलयहरुको गनयगमत अनुगमन, सुपररिेक्षण र गनरीक्षण गने,



भन्त्सारका दरहरुको माध्यमबाट स्िदे शी उत्पादन र उद्योगहरुको सं रक्षण गने,



हागनकारक र गुणस्तरहीन िस्तुको आयात गनयन्त्रण गरी समाजको सुरक्षा गने.



विभाग र कायाथलयको बजेट, तजुम
थ ा, गनकासा र बााँडफााँड गने,



बजेट खचथ तर्ा सो को अनुगमन गने र ले खापरीक्षण गराउने,



विभाग र मातहत कायाथलयहरुको भौगतक सम्पन्ि ब्यिस्र्ापन गने गराउने,



बेरूजु फछौट गने गराउने,



विभाग तर्ा भन्त्सार कायाथलयहरूको जनशन्ि व्यिस्र्ापन गने,



स्िदे शी तागलममा कमथचारी मनोनयन गने, िैदेन्शक तागलममा मनोनयनको लागग गसफाररस गने,



भन्त्सार विभागसं ग सम्बन्न्त्धत उजुरीहरुको फर्छ्योट तर्ा गुनासोको सुनिाई गने।

(ग) गनकायमा रहने कमथचारी संख्या र कायथ वििरण:
कचाथरी संख्या:


राजपरावङ्कत प्रर्म श्रे णी ( सा. प्रशासन)

पद सं ख्या-३



राजपरावङ्कत द्वितीय श्रे णी (राजस्ि)

पद सं ख्या-८



राजपरावङ्कत द्वितीय श्रे णी (सा.प्रशासन)

पद सं ख्या-१



राजपरावङ्कत द्वितीय श्रे णी (लेखा)

पद सं ख्या-१



राजपरावङ्कत द्वितीय श्रे णी (केगमस्री)

पद सं ख्या-१



राजपरावङ्कत द्वितीय श्रे णी (तथ्याङ्क)

पद सं ख्या-१
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राजपरावङ्कत द्वितीय श्रे णी (विविध)

पद सं ख्या-२



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (राजस्ि)

पद सं ख्या-२२



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (सा. प्रशासन)

पद सं ख्या-२



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (लेखा)

पद सं ख्या-१



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (सरकारी िकील)

पद सं ख्य-१



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (इन्न्त्ज. विविध)

पद सं ख्या-७



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (विविध)

पद सं ख्या-२



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (तथ्याङ्क)

पद सं ख्या-२



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (केमेस्री)

पद सं ख्या-२



राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णी (मेकागनकल)

पद सं ख्या-१



राजपर अनवङ्कत प्रर्म श्रे णी (राजस्ि)

पद सं ख्या-२६



राजपर अनवङ्कत प्रर्म श्रे णी (सा. प्रशासन)

पद सं ख्या-२



राजपर अनवङ्कत प्रर्म श्रे णी (ले खा)

पद सं ख्या-१



राजपर अनवङ्कत प्रर्म श्रे णी (केमेस्री)

पद सं ख्या-२



हालुका सिारी चालक (मेकागनकल)

पद सं ख्या-१०



कायाथलय सहयोगी (सा. प्रशासन)

पद सं ख्या-१२



स्िीपर (सा. प्रशासन)

पद सं ख्या-२

कूल जम्मा: ११२ जना
(ङ) सम्पादन गरे को कामको वििरण:
आ.ि.२०७७/७८ पौष तर्ा पौष मवहनासम्मको प्रगगत वििरण
मागसक रुपमा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कामको वििरण
क

गस.नं.

पररमाण खुलाउन सवकने कामको वििरण

सम्पाद्वदत प्रमुख कामहरु

यो मवहनाको प्रगगत

चालु आ.ि. को यो

मवहनासम्मको प्रगगत

१

भन्त्सार एजेन्त्ट इजाजतपर नविकरण

०

12

२

िण्डेड िेयर हाउसको इजाजतपर

2

24

3

कैवफयत

नविकरण
३

िण्डेड िेयर हाउसको नयााँ

4

7

५

19

गनथ भन्त्सार कायाथलयहरुलाई पर

3

16

6

िस्तु िगीकरण

3

25

7

कुटनैगतक सुविधा

75

476

8

महसुल सुविधा प्रदान गररएको सं ख्या

54

341

9

आयोजना अन्त्य छु ट

66

329

विद्येयकको दफा १८ बमोन्जम

6

39

१1

बेरुजु फर्छ्योट (रु. हजारमा)

137873

211518

12

जोन्खम व्यिस्र्ापन सगमगतको बैठक

4

12

101

431

1

६

2,37,48,171।00

9,17,59,473।००

४
5

10

१3

इजाजतपर वितरण

उजुरी सम्बन्त्धी कारिाही (फर्छ्यौट)
सिारी साधनहरुको महसूल असुल
पठाइएको

अर्थ मन्त्रालयिाट आगर्थक
भएका छु ट वििरण

िस्तुहरुको प्रयोगशाला परीक्षण
सं ख्या

14

Customs Management Team( CMT)

१5

WAN अनुगमनिाट प्राप्त रकम

बैठक

सेिाग्राही सेिा कक्षबाट सेिा प्रिाहको वििरणः

16

सेिाग्राहीको स्ियं उपन्स्र्गत
टे गलफोनबाट सेिा प्रिाह
ईमेलबाट सेिा प्रिाह

१7
ख
1

जारी भएको Exim Code सं ख्या

41

164

191

783

184

953

197

897

पररमाण खुलाउन नसवकने कामको वििरण
गमगत 2077/05/13 गते अर्थ मन्त्रालयका सन्चि (राजश्व) श्री रामशरण पुडासै नी, राजश्व महाशाखाका

प्रमुख श्री रामेश्वर दं गाल सवहतको उपन्स्र्गतमा भन्त्सारका महागनदे शक श्री सुमन दाहालको अध्यक्षतामा
4

विभागका उपमहागनदे शकहरु, गनदे शकहरु, शाखा अगधकृतहरु, गर.वि. स्र्ल र वपगसए कायाथलयका प्रमुखहरु
समेतको सहभागगतामा Virtual Zoom Meeting माफथत नीगत कायाथन्त्ियन सगमक्षा बैठक सम्पन्न भई33 िटा
विषयमा गनणथय भई कायाथन्त्ियन प्रकृया अन्ि बढे को ।

गमगत 2077/06/16-17 गते भन्त्सार विभागको सभा हलमा श्रीमान अर्थ सन्चिज्यू, श्रीमान सन्चिज्यू
2

(राजस्ि), महालेखा गनयन्त्रकज्यू लगायत विन्शष्ट व्यन्ित्िहरु, अर्थ मन्त्रालयका सहसन्चि, विभागका

महागनदे शकज्यू, उपमहागनदे शकज्यूहरु, गनदे शकहरु समेतको उपन्स्र्गत र भन्त्सार कायाथलयका कायाथलय

प्रमुखहरुको Virtual उपन्स्र्गतमा भन्त्सार प्रशासन एिम् व्यिस्र्ापनका विविध विषयहरुमा छलफल तर्ा
सगमक्षा गरी आगामी कायथद्वदशा सवहत भन्त्सार व्िस्र्ापन गोष्ठी सम्पन्न गररएको ।

नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं, गतहार, छठ लगायतका चाडपिथहरुको आगमन साँगै आयात गनयाथतमा
3

ाँ ै गईरहेकोले कायाथलयबाट भन्त्सार जााँचपास गने िममा मालबस्तुको ब्राण्ड, मोडेल, आकार,
िमशः बृवद्ध हुद

गुणस्तर, पररमाण, मूल्यांकन, दरबन्त्दी आद्वदको स्पष्ट िोषणा (Specific Declaration) गनथ लगाई सोको
स्र्ानीय LAN माफथत सुक्ष्म गनगरानी गने तर्ा Intelligence का अन्त्य माध्यमहरुको उपयोग गरी राजस्ि
च ुहािट हुन नद्वदन जााँचपास प्रकृयामा र्प सतकथता अपनाउने सम्बन्त्धमा पररपर गररएको ।

4

5

सबै भन्त्सार कायाथलयहरुलाई राजस्ि सङ्कलन, चोरी पैठारी गनयन्त्रण, व्यापार सहजीकराण, मुद्दा व्यिस्र्ापन
जस्ता विषयहरु समेटी 25 बुंदे गनदे शन पठाइएको ।

तरकारी, फलफूल तर्ा खाद्यान्न जस्ता मालबस्तुहरुको जााँचपास गदाथ गनयमानुसार पररक्षण प्रगतिेदन प्राप्त
भएपश्चात मार जााँचपास गने तर्ा यारु शाखाबाट हुने जााँचपासलाई र्प व्यिन्स्र्त बनाउने सम्बन्त्धमा
भन्त्सार कायाथलयहरुलाई ३ बुंदे गनदे शन पठाइएको ।

भन्त्सार विभागका महागनदे शक, अर्थ मन्त्रालय राजस्ि व्यिस्र्ापन महाशाखा प्रमुख र उद्योग, िान्णज्य तर्ा
6

आपूती मन्त्रालयका सहसन्चिको उपन्स्र्गतमा भन्त्सार कायाथलयका प्रमुखहरुसाँग COVID-19 को सन्त्दभथमा

कायाथलयहरुले गनुथ पने विशेष कायथ तर्ा राजस्ि असुलीको विद्यमान अिस्र्ाको बारे मा छलफल सवहतको
Virtual Meeting श्रािणको पवहलो हप्तामा सम्पन्न भएको ।

7

8
9
10

भन्त्सार विभागको आ.ि. 2076/77 को मुख्य मुख्य कामहरुको प्रगगत वििरण तयार भई विभागको

िेिसाईटमा राखी सवकएको सार्ै न्जल्ला तहका कायाथलयहरुको सूचना सवहतको गबस्तृत प्रगगत प्रगतिेदन
मस्यौदा तयार भएको ।

Nepal National Single Window (NNSW) कायाथन्त्ियन गने सम्बन्त्धमा Quality Assurance and Advisory
Service ( QAAS) खररदका लागग परामशथदाता कम्पनीसाँग सम्झौता भई कायथ प्रारम्भ भएको ।

सबै भन्त्सार कायाथलयहरुको अनुगमन गनथको लागग विभागका गनदे शकहरुलाईTOR र कायथक्षेर तोकी
अनुगमन अगधकारीको रुपमा खटाईएको ।

केन्त्रीय राजस्ि च ुहािट गनयन्त्रण सगमगतले गरे को गनणथय कायाथन्त्ियनको लागग भन्त्सार कायाथलयहरुलाई
पररपर गररएको ।

भन्त्सार एजेन्त्टको सं ख्या र्प गने सम्बन्त्धमा गनम्न कायथ भएकोः
11

१. भन्त्सार एजेन्त्ट छनोट (परीक्षा सं चालन) कायथविगध, २०७७ तयार भएको,
२. भन्त्सार एजेन्त्टको गलन्खत परीक्षाको पाठ्यिम तयार भएको ,
३. र्प गनथ भन्त्सार एजेन्त्ट सं ख्या गनधाथरण भएको ,
5

४. भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजतपर गलन चाहने इच्छु क व्यन्िका लागग दरखास्त आह्वान गररने
सूचनाको नमूना तयार भएको ,

५. भन्त्सार एजेन्त्टको परीक्षा सञ्चालनको लागग भन्त्सार गनयमािली, २०६४ को अनुसूची ५ र ६
सं शोधन (गमगत 2077/06/14 गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तर्ा अर्थ मन्त्रीस्तरीय
गनणथय)
12
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14

आगर्थक ऐन, २०७७ को दफा १८ बमोन्जम विगभन्न सं िसं स्र्ाहरुलाई पटके रुपमा विगभन्न िस्तुहरुमा
द्वदइएको महसूल छू टको प्राप्त भएको वििरण र अगभलेख अद्यािगधक गररएको ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्िीकृत आयोजनाहरुको माष्टर गलष्ट अनुसार छु टको वििरण अद्यािगधक गररएको ।
अर्थ मन्त्रालयबाट यस विभाग िा अन्त्तगथत पदस्र्ापना/कामकाज गनथ खटाईएका कमथचारीहरुलाई विभाग र
अन्त्तगथतका कायाथलयहरुमा कामकाज गनथ खटाईएको ।

15

कमथचारीहरुको कायथसम्पादन मूल्यााँकन सम्िन्त्धी कायथ सम्पन्न गररएको ।

16

कमथचारीहरुको कायथ वििरण अध्यािगधक गने कायथ गररएको |

17

अर्थ मन्त्रालय तर्ा अन्त्य गनकायबाट प्राप्त गनदे शनहरुलाई भन्त्सार कायाथलयहरुमा पररपर गररएको।

18
19
20
21
22
23
24

दीिथकालीनरुपमा तथ्याङ्क व्यिन्स्र्त तर्ा शुद्धीकरण गने िममा Overall Statistical Software को Technical
Design कायथ प्रारम्भ गररएको ।

सम्बन्न्त्धत भन्त्सार कायाथलयहरुलाई भन्त्सार तथ्याङ्कमा दे न्खएका सम्भाव्य गल्तीहरु सच्याउनका लागग
Manually Feedback तयार गरी पठाइएको ।

MRP र Cost Sheet को ASYCUDA World System मा अपलोड भए/नभएको सम्िन्त्धमा मूल्याङ्कन शाखाबाट
गनरन्त्तर अनुगमन गररएको ।

ु बाट मालिस्तु पैठारी हुाँदा भन्त्सार कायाथलयले गरे को मूल्याङ्कन सम्बन्त्धमा Valuation
भारत तर्ा तेस्रो मुलक
Page को गनरन्त्तर अनुगमन गररएको ।

मालबस्तुको आयात/गनयाथतको प्रयोजनको लागग खोगलएका प्रगततपरको राष्ट्रबैंकमाफथत प्राप्त जानकारीको
विश्लेषण गने गररएको ।

भरपुर भन्त्सार कायाथलयको लागग जग्गा प्राप्त गनथ मन्न्त्रपररषदबाट न्स्िकृत प्राप्त भई प्रारन्म्भक अगधकारी
तोकी कायथ प्रकृया अगागड बढे को ।

मापन ईकाई समेटी भन्त्सार महसुल दरबन्त्दीआ.ि.2077/78 र Customs Tarriff,2020/21 प्रकाशन गरी
विभागको िेिसाईटमा अपलोड गररएको ।

ु
आन्त्तररक राजस्ि कायाथलय र भन्त्सार जााँचपास परीक्षण कायाथलयले सं यि
परीक्षण (Joint Audit) गनथका
25

लागग आिश्यक कायथविगध तयार गने र

Joint Audit गने सम्बन्त्धमा कायथविगध तयार गनथ यस विभागका

उप-महागनदे शकको सं योजकत्िमा अर्थ मन्त्रालय, आ.रा.वि, वप.गस.ए. कायाथलय र भन्त्सार विभाग समेतका
प्रगतगनगध सं लग्न कायथटोली गठन भई कायथ प्रारम्भ भएको ।

26

भन्त्सार विभाग, गर.वि.स्र्ल, तातोपानी, रसुिा, बीरगञ्ज, सुख्खा बन्त्दरगाह, गौर, सलाथही, जलेश्वर, जनकपुर,
गसराहा, ठााँढी, राजविराज,सुनसरी ,गबराटनगर, भरपुर, मेची र पशुपतीनगर भन्त्सार कायाथलयहरु र
कायाथलयमा बेरुजु सम्बन्त्धी Software लागू गररएको ।
6

वप.गस.ए.

CRMSAP (2017-2021) समीक्षा तर्ा नयााँ रणनीगत योजना तजुम
थ ा गनथ गनदे शक सगमगत र समीक्षा तर्ा
अिधारणा पर तयारी कायथ समूह गठन प्रकृया अगागड बढाईएको ।

-पााँचौं चरणको भन्त्सार सुधार तर्ा आधुगनकीकरण रणनीगत एिम् कायथयोजनाको समीक्षा गनथ र छै ठौँ
चरणको भन्त्सार सुधार तर्ा आधुगनकीकरण रणनीगत एिम् कायथयोजनाको तजुम
थ ा गनथ गमगत २०७७ कागतथक
27

२५ गते भन्त्सार विभागमा प्रारन्म्भक छलफल सम्पन्न भएको। SASEC CRM for TF अन्त्तगथतको प्राविगधक
सहायताबाट गने गरी तोवकए बमोन्जमका कायथ परामशथदाता माफथत गराउने गनणथय भए बमोन्जम परामशथदाता
श्री कवपल न्िगमरे ले पाचौँ चरणको कायथयोजनाको समीक्षा गने र नयााँ कायथयोजनाको तजुम
थ ा गने रुपरे खा
प्रस्तुत गनुभ
थ एको। उि छलफल कायथिममा भन्त्सार विभागका विगभन्न शाखा तर्ा भन्त्सार कायाथलयहरुबाट
हालसम्म भएका प्रगगतको तथ्याङ्क एिम् सूचना उपलब्ध गराउने र सबै रणनीगत सवहतको सूचना सङ्कलन
गने फाराम परामशथदाता श्री कवपल न्िगमरे ले तयार गने गनणथय गररएको।
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EXIM Code को Online निीकरणको व्यिस्र्ा गमलाईएको र Software अद्यािगधक गने कायथ NNSW System
मा भईरहेको ।
Nepal National Single Window (NNSW) र NECAS का गबच सूचनाको अदानप्रदान गनथका लागग API
(Application Program Interface) गनमाथण भई Testing को िममा रहेको ।
भन्त्सार ऐन,2064 को दफा 13(17) बमोन्जम 13 िटा Consignment हरुको पुनः मूल्य गनधाथरणको
लागग भन्त्सार कायाथलयहरुमा लेखी पठाईएको ।
-September 7, 2020 मा भन्त्सार विभाग र गबश्व बैंक गबच NNSW को कायथ प्रगगतको विषयमा Virtual Zoom
Meeting माफथत समीक्षा सम्पन्न भएको ।
- September 8, 2020 मा भन्त्सार विभाग र गबश्व बैंक,NNSW को गबकासकताथ कम्पनी Webb Fountain र

31

ाँ
Quality Assurance and Advisory Service (QAAS)को परामशथकताथ SGS लगायतका सरोकारिालाहरुसग
Virtual समीक्षा बैठक समपन्न गररएको ।
- September 11, 2020 मा बान्णज्य तर्ा आपूगतथ सन्चिज्यूको अध्यक्षतामा बसेको Virtual समीक्षा बैठकमा
Nepal India Regional Transport and Trade Project ( NIRTTP) अन्त्तगथतका सबै Components को समीक्षामा
NNSW को कायथसम्पादन राम्रो रहेको भनी समीक्षा भएको ।
Plant Quarantine तर्ा विषादी व्यिस्र्ापन केन्त्र र खाद्य प्रविगध तर्ा गुण गनयन्त्रण विभागको Functional

32

User Document (FUD) बनाउने कायथ सम्पन्न भएको।सो सम्बन्त्धमा भन्त्सार विभागका महागनदे शकको
ाँ अन्त्तरविया आयोजना गरी उि केन्त्रका
सं योजकत्िमा Plant Quarantine तर्ा विषादी व्यिस्र्ापन केन्त्रसग
लागग तयार गररएको Functional User Document सो केन्त्रका प्रमुखलाई हस्तान्त्तरण गररएको ।
7

33

"गनन्रिय प्रज्ञापन परफरफारक गने सम्बन्त्धी गनदे न्शका,2077" जारी भएको।
प्रधानमन्त्री तर्ा मन्न्त्रपररषदको कायाथलयको आयोजनामा भएको Virtual Zoom Meeting मा सहभागी भई

34

गमवटङको गनणथय अनुसार सम्पगत शुद्धीकरण तर्ा आतङ्किादी वियाकलापमा वििीय लगानी गनयन्त्रण
सम्बन्त्धी पारस्पररक मूल्यााँकनका लागग आिश्यक पने Technical Compliance Questionnaire भने कायथ शुरु
भएको ।

35

भैरहिा भन्त्सार कायाथलयको Time Release Study (TRS) Report प्रकाशन गररएको ।
एगसयाली विकास बैंकको आयोजनामा सेप्टे म्बर ३०, २०२० मा SASEC Customs Subgroup को नबौं

36

ुथ ल बैठक सम्पन्न भएको छ। नेपालको तफथबाट भन्त्सार विभागका महागनदे शक सुमन दाहाल,
भचअ
उपमहागनदे शक श्यामप्रसाद भण्डारी, गनदे शकहरु मुन्िराम आचायथ एिम् ज्ञानेन्त्रराज ढकाल र अर्थ
ु एको।
मन्त्रालयका उपसन्चि सेिन्त्तक पोखरे ल सहभागी हुनभ
ुथ ल बैठक सम्पन्न
एगसयाली विकास बैंकको आयोजनामा अक्टोबर १, २०२० मा SASEC गमसनको भचअ
ुथ ल बैठकमा नेपालको तफथबाट भन्त्सार
भएको छ। SASEC को प्राविगधक सहायतासम्बन्त्धी उि भचअ

37

विभागका महागनदे शक सुमन दाहाल, उपमहागनदे शक श्यामप्रसाद भण्डारी, गनदे शक मुन्िराम आचायथ र शाखा
ु एको। उि बैठकमा SASEC को कायथयोजना बमोन्जमका कायथ
अगधकृत भरतमन्ण सापकोटा सहभागी हुनभ
र अको Policy-Based Lending(PBL) को सम्भावित कायथयोजनाको गबषयमा छलफल भएको।
गरभुिन गबमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयबाट सम्पादन हुने कामलाई सुधार गने तर्ा समग्र विषयको सुधार गनथ
विभागका उपमहागनदे शक श्यामप्रसाद भण्डारीज्यूको सं योजकत्िमा गमगत २०७७ कागतथक १८ गते गरभुिन
विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयमा बैठक बसेको। उि बैठकबाट उि भन्त्सार कायाथलयको सुधारका लागग
यस पूि थ भएका अध्ययन प्रगतिेदनको Review गरी हालसम्म सान्त्दगभथक विषयलाई अध्ययनको विषय

38

बनाउने, अन्त्तराथवष्ट्रय विमानस्र्लहरुको International Best Practices को Ideal list तयार गने, गर. वि. स्र्ल
भन्त्सार कायाथलयका कमथचारीहरु, भन्त्सार एजेण्ट, फ्रेड फरिाडथस लगायतका सरोकारिालासाँग समेत छलफल
गरी सुझाि गलने र विभागको स्िीकृत कायाथदेश बमोन्जम क्षेरगत रुपमा सबै क्षेरमा तत्कालीन र
दीिथकालीन सुधार सवहतको प्रगतिेदनको ढााँचाको मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गने गनणथय
भएको।
भन्त्सार विभागका महागनदे शकज्यू र खाद्य प्रविगध गुण गनयन्त्रण विभागका महागनदे शक समेतको उपन्स्र्गतमा
नेपाल रावष्ट्रय एकिार प्रणालीमा सो केन्त्रको LPCO ( License, Permit, Certificate & Others) विकासको

39

हालसम्म भएको प्रगगतका सम्बन्त्धमा छलफल तर् अन्त्तरविया बैठक सम्पन्न भएको तर्ा नेपाल हस्तकला
महासं िका पदागधकारीहरु/कमथचारीहरुसवहत सो महासं िको LPCO Module को Demo प्रस्तुगतकरण
गररएको।
8

NNSW र ASYCUDA System बीच भन्त्सार जााँचपासको िममा आिश्यक पने LPCO Document हरुको write
40

off सम्बन्त्धमा "Do write off in ASYCUDA Side directly" भन्ने विकल्प छनौट गरर गनयगमतरुपमा भन्त्सार
विभाग, प्रणाली विकासकताथ कम्पनी र UNCTAD बीच छलफल भई API गनमाथण सम्बन्त्धी कायथ भईरहेको ।
NNSW को विकासकताथ कम्पनी Webb Fontaine Group, UAE बाट प्रणालीको लागग Phase-2 मा उपलब्ध
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हुने सम्झौता बमोन्जमका ICT Hardware का सामानहरुलाई यस विभागको Data Center मा व्यिस्र्ापनार्थ
विभागका महागनदे शकज्यूको सं योजकत्िमा बसेको बैठकको गनणथयानुसार विगभन्न विषयमा अध्ययन गरी
प्रगतिेदन पेश गनथ कायथटोली गठन गररएको ।
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िैदेन्शक व्यापार तथ्यााँक, २०७६।७७ पुस्तक तयार भई प्रकाशन भएको ।
भन्त्सार कायाथलयहरुको लागग कायथसम्पादन सूचकहरुको कायाथन्त्िन गने Software गनमाथण भएको । प्रत्येक
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कायाथलयमा Focal Person तोवकएको र Focal Person हरुको लागग Zoom माफथत Online Training सं चालन
गररएको ।
Tariff Specification Code-TSC को विकास गरी कायाथन्त्ियन गने सन्त्दभथमा उपमहागनदे शकको सं योजकत्िमा
एक कायथदल गठन गरी कायथ प्रारम्भ गररएको ।
नेपाल-बंगलादे शबीच हुने भन्त्सार सहयोग सम्बन्त्धी सम्झौताको मस्यौदा

तयारी कायथदलको प्रर्म बैठक

गमगत २०७७ कागतथक २५ गते भन्त्सार विभागमा सम्पन्न भएको। उि बैठकबाट कायथदलले प्रारन्म्भक
45

मस्यौदा तयार गने र पृष्ठपोषणका लागग सबै शाखाका गनदे शकहरुलाई पठाउने, कानून, न्त्याय तर्ा सं सदीय
मागमला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग, िान्णज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालयबाट प्रगतगनगध माग गने र
प्रगतगनगधको राय/ प्रगतविया समेत समावहत गरी आगामी बैठकमा भन्त्सार सहयोग सम्बन्त्धी सम्झौताको
मस्यौदा पेश गने गनणथय गररएको।
पाचौं चरणको भन्त्सार सुधार तर्ा आधुगनकीकरण रणनीगत एिम् कायथयोजनाको समीक्षा गनथ र छै ठौँ चरणको
भन्त्सार सुधार तर्ा

आधुगनकीकरण रणनीगत एिम् कायथयोजनाको तजुम
थ ा गनथ गमगत २०७७ कागतथक २५

गते भन्त्सार विभागमा प्रारन्म्भक छलफल सम्पन्न भयो। SASEC CRM for TF अन्त्तगथत प्राविगधक सहायताबाट
46

गने गरी तोकए बमोन्जमका कायथ परामशथदाता माफथत गराउने गनणथय भए बमोन्जम परामशथदाता श्री कवपल
न्िगमरे ले पाचौँ चरणको कायथयोजनाको समीक्षा गनथ र नयााँ कायथयोजनाको तजुम
थ ा गने रुपरे खा प्रस्तुत
गनुभ
थ यो। उि छलफल कायथिमा भन्त्सार विभागका विगभन्न शाखा तर्ा भन्त्सार कायाथलयहरुबाट हालसम्म
भएका प्रगगतको तथ्यांक एिम् सूचना उपलव्ध गराउने र सबै रणनीगत सवहतको सूचना सङ्कलन गने फाराम
परामशथदाता श्री कवपल न्िगमरे ले तयार गने गनणथय गररयो ।
नेपाल-बंगलादे शबीच हुने भन्त्सार सहयोग सम्िन्त्धी सम्झौताको मस्यौदा
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तयारी कायथदलको प्रर्म बैठक

गमगत 2077 कागतथक 25 गते भन्त्सार विभागमा सम्पन्न भएको छ । उि बैठकिाट कायथदलले प्रारन्म्भक
मस्यौदा तयार गने र पृष्ठपोषणका लागग सबै

शाखाका गनदे शकहरुलाई पठाउने, कानून , न्त्याय तर्ा संसदीय
9

मागमला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग, िान्णज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालयबाट प्रगतगनगध माग गने र
प्रगतगनगधको राय/प्रगतविया समेत समावहत गरी आगामी बैठकमा भन्त्सार सहयोग सम्बन्त्धी सम्झौताको
मस्यौदा पेश गने गनणथय गररएको छ ।
४८

NNSW को System Operation मा सहयोग पुयाथउने गरी Help Desk गनमाथण गने कायथ सम्पन्न भएको ।
नेपाल रावष्ट्रय एकिार प्रणालीमा कायाथन्त्ियनको सन्त्दभथमा खाद्य प्रविगध तर्ा गुण गनयन्त्रण विभागको लागग

४९

तयार गररएको LPCO ( License, Permit, Certificate & Others)Module र Inspection Module को Soft
Launch

गनथका लागग सो विभागसाँग गररने समझदारी सम्झौता (MoU) को Draft तयार गरी सै द्धान्न्त्तक

सहमगतका लागग अर्थ मन्त्रायय समक्ष पेश गररएको
नेपाल रावष्ट्रय एकद्धार प्रणाली कायाथन्त्ियनको सन्त्दभथमा खाद्य प्रविगध तर्ा गुण गनयन्त्रण विभागका
5०

5१

कमथचारीहरुलाई तागलम प्रदान गररएको सार्ै प्रणाली विकासकताथ कम्पनीसाँग भएको सम्झौता बमोन्जम उि
विभागलाई प्रदान गररने कम्प्युटर तर्ा उपकरणहरु हस्तान्त्तरण गने कायथ भइरहेको ।
प्रणाली विकासको सन्त्दभथमा पुरातत्ि विभाग, गुणस्तर तर्ा नापतौल विभाग, िन तर्ा भू-सं रक्षण, कन्त्सुलर
विभाग, नेपाल दुरसं चार प्रागधकरणसाँग छलफल तर्ा बैठक गररएको छ ।

5२

कायथ सम्पादन सूचकको कायाथन्त्ियन कायथविगध, 2077 जारी भएको ।

5३

छनौट प्रणाली कायथ सञ्चालन गनदे न्शका, २०७७ जारी भएको ।
जााँचपास पगछको परीक्षण कायथको लागग छनौट गरी भन्त्सर जााँचपास तर्ा परीक्षणको कायाथलयमा पररक्षणका

5४

5५

5६

लागग परीक्षण सं ख्या 100 िटा, प्रोडक्टको आधारमा 30 िटा र फमथको आधारमा २० िटा गरी जम्मा
१५० िटा ले न्ख पठाईएको ।
भन्त्सार व्यिस्र्ापन गोष्ठीमा प्राप्त सुझािहरुलाई समेटी Valuation Database लाई अध्यािगधक गरी सिै
कायाथलयहरुमा पठाईएको ।
कुटनैगतक सुविधा अन्त्तरगत महसुल छु टमा पैठारी भएका ३० िटा सिारी साधनको महसुल असुलीको
लागग भन्त्सार कायाथलयहरुलाई ले न्ख पठाईएको ।
नेपाल र भारतको भन्त्सार प्रशासनबीच आ-आफ्नो तफथिाट प्रस्तावित मस्यौदा आदान-प्रदान भएको । यसै

५७

५८
५९

ुथ ल माध्यमिाट छलफल
सन्त्दभथमा 2077 मं गसर १२ गते नेपाल र भारतको भन्त्सार प्रशासनबीच भचअ
भएको ।
आगर्थक ऐन, 2077 को दफा १८ बमोन्जम विगभन्न सं ि सं स्र्ाहरुलाई पटके रुपमा विगभन्न बस्तुहरुमा
द्वदइएका छु टको प्राप्त भएको वििरण र अगभलेख अद्यािअगधक गररएको ।
विगभन्न आयोजनाहरुको स्िीकृत माष्टर गलष्ट अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट विगभन्न गमगतमा द्वदइएको छु टको
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वििरण र अगभले ख अद्यािगधक गररएको ।
६०
6१
६२

६३

गर.वि.स्र्ल भन्त्सार कायाथलयिाट शंकास्पद ठागनएका छ र्ान नमुनाको परीक्षण गदाथ सुनको मारा पाइएको
।
विभागको राय सवहत दुई मालिस्तुको बस्तु िगीकरण रायको लागग विश्व भन्त्सार सं गठन पठाइएको ।
िीरगंज, सुख्खा िन्त्दरगाह भन्त्सार कायाथलय, विराटनगर, सुनसरी, राजविराज, भैरहिा, कृरणनगर, सुठौली र
महेशपुर भन्त्सार कायाथलयहरुको स्र्लगत अनुगमन गररएको ।
हेलो सरकार माफथत विभागमा प्राप्त हुन आएका भन्त्सार सम्बन्त्धी सबै गुनासोहरूको सम्बोधन र फर्छ्योट
गररएको।

(च) सूचना अगधकारीको नाम र पद: न्शन्शर न्िगमरे , गनदे शक
(छ) सम्बद्ध ऐन, गनयम, विगनयम र गनदे न्शकाहरूको सूची :
ऐनहरुको सूची :


भन्त्सार ऐन, २०६४



सालिसाली आगर्थक ऐनहरू,



विदे शी विगनमय गनयगमत गने ऐन, २०१९



सािथजगनक खररद ऐन, २०६३



करार ऐन २०५६,



गनकासी पैठारी गनयन्त्रण ऐन, २०१३



सम्पन्ि शुद्धीकरण (मगन लाउण्डररङ्ग) गनिारण ऐन, २०६४



मूल्य अगभिृवद्ध कर ऐन,२०५२



मद्वदरा ऐन,२०३१



अन्त्त:शुल्क ऐन, २०५८



आयकर ऐन, २०५८



राजस्ि न्त्यायाधीकरण ऐन,२०३१



उपभोिा सं रक्षण ऐन, २७५



िातािरण सं रक्षण ऐन, २०५३



पशु स्िास्थ्य

तर्ा पशुसेिा ऐन, २०५५
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गनजामगत सेिा ऐन, २०४९

गनयमहरूको सूची :


भन्त्सार गनयमािली, २०६४



विदे शी विगनमय गनयमहरू, २०२०



सािथजगनक खररद गनयमािली,२०६४



गनकासी पैठारी गनयमहरू, २०३४



सम्पन्ि शुद्धीकरण (मगन लाउण्डररङ्ग) गनिारण गनयमािली,२०७३



मूल्य अगभिृवद्ध कर गनयमािली,२०५३



मद्वदरा गनयमािली,२०३३



अन्त्त:शुल्क गनयमािली, २०५९



आयकर गनयमािली, २०५९



गनजामगत सेिा गनयमािली, २०५०

विगनयम, गनदे न्शका, कायथविगध िा आदे शहरूको सूची:


जााँचपास पगछको परीक्षण कायथविगध,२०७२



न्त्यून विजकीकरणको सामान खररद गने गनदे न्शका,२०७३



कमथचारी सरूिा गनदे न्शका,२०७१



भन्त्सार मूल्याङ्कन गनदे न्शका,२०६८



भन्त्सार कायथविगध,२०६७



गनकासी पैठारी सं केत नम्बर प्रदान गने सम्बन्त्धी कायथविगध, २०७३



प्रज्ञापनपर पुनरािलोकन गनदे न्शका, २०७३



गनन्रिय प्रज्ञापनपर फरफारक गने सम्बन्त्धी गनदे न्शका, २०७७



छनोट प्रणाली कायथ सञ्चालन गनदे न्शका,२०७७



प्रज्ञापनपर सं शोधन सम्बन्त्धी मागथ गनदे शन, २०६९



प्रयोगशाला परीक्षण तर्ा िस्तु िगीकरणका गनगमि मालिस्तुको नमूना सं कलन तर्ा प्रेषण सम्बन्त्धी
कायथविगध, २०७३



प्राङ्गाररक तर्ा जैविक मल गनयमन कायथविगध, २०६८



भन्त्सार प्रयोगशाला कायथविगध, २०७१
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यारुले आफ्नो सार्मा ल्याउन र लै जान पाउने गनजी प्रयोगका मालिस्तु सम्बन्त्धी सूचना, २०७७



मालिस्तुको िगीकरण तर्ा उत्पन्ि सम्बन्त्धमा पूिाथदेश जारी गने सम्बन्त्धी नेपाल राजपरमा गमगत
२०७६/१०/२० गते प्रकान्शत सूचना



Un Convention against tariff in Narcotic Drugs and Psychotropic substances,1998



Single Convention on Narcotic Drugs,1961



Convention on International Trade in Endangered species of wild Fauna and Flora (CITES)



WCO GATT Valuation Guidelines



WCO SAFE Framework Guidelines



WCO PCA Guidelines Volume I



WCO PCA Guidelines Volume II



WCO HS Classification and Nomenclature

(ज) आम्दानी, खचथ तर्ा आगर्थक कारोिार सम्बन्त्धी वििरण:
आगर्थक िषथ

खचथ शीषथक

२०७७/०७८

िावषथक बजेट रू.

०७७ पौषसम्म खचथ भएको रू.

चालु खचथ

२४५,७७५,०००.००

७१,५२१,२०८.००

ाँ ीगत खचथ
पुज

९६५,१५०,०००.००

५,२५५,८१५.००

प्रगतशत
२९.१०
०.५४

(झ) राजस्ि आम्दानी सम्बन्त्धी वििरण:
गस.

राजश्ि शीषथक

नं.

२०७७ पौष मवहनाको

रू. हजारमा

२०७७ पौष मवहनासम्मको

लक्ष्य रू. असुली रू.

प्रगगत%

लक्ष्य रू.

असुली रू.

प्रगगत%

रू. हजारमा

१

भन्त्सार महसुल

२१,८०,०९७५

१८,४६,२९१६

८४.६९

९६,४४,९३७९

९१,५२,८०५७

९४.९०

२

मू. अ. कर

२३,८६,१९२८

१४,९९,५७९०

६२.८४

९५,०५,६२५५

७४,००,४४८२

७७.८५

३

अन्त्त:शुल्क

४,५२,६४०९

३,७८,९७०५

८३.७२

२८,२९,००४५

२४,१६,००३६

८५.४०

४

सडक सुधार शुल्क

-

५९,९९६६

-

-

२,६२,१०३२

-

५

सडक गनमाथण दस्तुर -

७२,६०१८

-

-

४,९२,६९५६

-

२१९,८०,५६७९

१९७,२४,०५६३

८९.७३

कुल जम्मा

५०,१८,९३१२

३८,५७,४३९३
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