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राजस्व अनुसन्त्धान ववभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

कोहलपुर, बााँके 

 

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा ननर्न्रण) ननर्मावली, २०७० को ननर्म २६ बमोजजम र्स कार्ाालर्बाट ससलबन्दी 
बोलपरद्वारा ववसिन्न मालवस्तु सललाम बबक्री गन ेबारेको ७ ददने सूचना 

सूचना प्रकासित समनत २०७७/०३/३० गते 
र्स कार्ाालर्मा ववभभन्त्न भमततमा जफत भएका देहार् बमोन्त्जमका मालवस्त ु जे जस्तो अवस्थामा छन,् सोही अवस्थामा भसलबन्त्दी बोलपरद्वारा 
भललाम बबक्री गरीने भएकाल ेइच्छुक फमा, कम्पनी तथा संस्थाल ेर्ो सूचना प्रकाभित भएको भमततल े७ ददन भभर तनम्नभलखित िताहरुको अधधनमा 
रहन ेगरी गोप्र् भसलबन्त्दी बोलपर आव्हान गररएको छ । आफुले कबोल गरेको रकमको १०% ल ेहुने धरौटी बापतको रकम रान्त्रिर् वाखिज्र् बैंक 
नेपालगन्त्ज बााँकेमा रहेको को.ले.तन.का. बााँकेको धरौटी िाता नं. ४१३०२०३०००००० मा कार्ाालर् कोड नं.३०१०५५७०१ उल्लेि गरी जम्मा गरी सोको 
एक प्रतत सक्कल भौचर बोलपर साथ पिे गनुापन ेछ। साथै र्ो सूचना राजस्व अनुसन्त्धान ववभागको वबे साइट www.dri.gov.np मा हेना सककने छ । 

क्र.स. सूचना दताा नं. मालवस्तकुो वववरण 

मूल्र्ाङ्कन ससमनतल े
कार्म गरेको मूल्र् 
(मू.अ.कर बाहेक) 

१ २२-०७३/०७४ गर्ााँस चुलो- १६ थान रु.12,825/- 
२ ५१-०७३/०७४ रातो गोलाकार टोपी- ४९० थान र दटसटा-५५ थान रु.11,400/- 
३ 26-075/076 ररचाजा सादा- 317.5 के.जी, मछभल भमठा सुपारी- 232.5 के.जी, सुपरपावर सतुी- 46.8 

के.जी, सेल्फी जदाा वाला- 25.5 के.जी. 
रु. 5,२0,१98/- 

4 ४२-०७५/०७६ साईकल पुरानो २ थान  रु.900/- 
5 46-075/076 स्टीलको भाडा-५५ के.जी., वपत्तलव्रस भाडा-7.9 के.जी., आल्मुतनर्म भाडा-२८ के.जी., 

स्टीलको भाडा-11.3 के.जी., फलामको तावा-7.9 के.जी. 
रु. 38,247/- 

6 47-075/076 बरपाल-१८ के.जी., पोभलरटर तन्त्ना कपडा-75.4 भमटर, पोलो तन्त्ना-32 वपस, रजाई िोल-
35 वपस, कुताा सुरवाल-10 वपस, व्र्ाग भमडडर्म-११ वपस, व्र्ाग सानो ७ वपस, भसरानी 
िोला-20 वपस 

रु. 40,142.9/- 

7 48-075/076 Electrod-१ थान, Web IP-२ थान, Ethernet-३ थान, Ethernet 1.5-८ थान, Oguage 

Copper Conductor-65.5 भमटर, Tielock 300m-100 वटा, Ethernet (1m) -३५ वटा रु. 5,62,211।48 

8 १६-०७६/०७७ केराउ – ३२५० के.जी. रु.1,46,250/- 
9 १८-०७६/०७७ Sima London Stick चकलेट-26.4 के.जी., T-Con Gold चकलटे-१५.१ के.जी., नररवल भमठाई-

34 जार, T-Con Gold जार-6.13 के.जी., भमठो पाउ इमली-9.36 के.जी., लभलपप जार-10.2 
के.जी., भमठाई आइसकक्रम-5 के.जी., Trumph Vanilla चकलेट-3.5 के.जी., Silopren LSR 

दधूदानी-54 वपस, प्लान्त्स्टकको िेलौना -2 के.जी., LED Tourch-123 वपस, डटपने Memo 

Ball Pen-50 दजान, Doodle class डटपने-41.3 दजान, Cello Tape सेतो-11 के.जी., Tooth 

Brush-33 दजान, भसलाई धागो-5 के.जी., Handy Plast Bandage-16 डडब्बा, Eraser-8.5 
दजान, PBC Tape कालो-7 के.जी., काइर्ो-43 दजान, तास-1.5 दजान, Blade Normal-98.2 
दजान, लाइटर-1000 वपस, Everready Battery Big-80 वपस, Everready Battery small-600 
वपस, NW Battery big-300वपस, NW Battery small-240 वपस, ताल्चा ४२ mm-100 वपस, 
ताल्चा 62 mm-33 वपस, ताल्चा 50mm-12 वपस, रेजर सभेभङ्ग-11 दजान, रेजर सेभभङ्ग 
राम्रो-10 वपस, नेलकटर-13 दजान, सानो नेलकटर-18 दजान, ि ु पाभलस चेरी-2 दजान, 
पेन्त्न्त्सल कटर-30प्र्ाकेट, कैं ची सानो-9 वपस, पेन्त्न्त्सल-24 दजान, महेन्त्दी-3 के.जी., पूजा 
श्राँगार आइटम-3 के.जी., पूजा बत्ती धागो-8.5 के.जी, र  Zips-240 वपस 

रु.1,05,052/- 

10 24-076/077 र्ुररर्ा मल -1170 के.जी. रु. 37,476/- 
11 २५-०७६/०७७ र्ुररर्ा मल- १७७५ के.जी. रु. 26,700/- 
12 २७-०७६/०७७ ठुलो साईजको अलाददन सुरुवाल-३५८ वपस, मडेडर्म साईजको अलाददन सुरुवाल-९५ वपस, 

सानो साईजको अलाददन सुरुवाल-६६ वपस, हाफ साईजको अलाददन सुरुवाल-३५ वपस, 
ठुलो साईजको प्लाजो सुरुवाल-५२ वपस, सानो साईजको प्लाजो सरुुवाल-११६ वपस, लेडडज 
दटसटा-३० वपस र हाफ कट्टु-३० वपस 

रु.1,00,240/- 

13 35-076/077 मेघाश्ी (गुट्िा) – ८२५ के.जी. रु. 9,00,627।75 
14 36-076/077 लेडडज सुट – 1920 वपस रु. 13,63,771/- 
15 40/076-077 सुपर पावर सुती -480 प्र्ाकेट, महेि दालमोट- 98 प्र्ाकेट रु. 66,840।07 



16 ४२-०७६/०७७ उनी स्वीटर- ३१ थान ,कुताा सुरुवाल- ५ थान , बच्चाको स्वीटर - २० थान, उनी कुताा - 
१५ थान,  उनी अन्त्डर िाउजर - ९ थान  रु.27,538/- 

17 ४५-०७६/०७७ पाईन्त्टको कााँचो कपडा -८५७ भम. रु.2,85,150/- 
18 ५४-०७६/०७७ काचो कुताा सुरुवाल कपडा -३१ पीस, जेन्त्स कोटपाईन्त्टको कपडा -१४४ भम.,  जेन्त्स 

कोटपाईन्त्टको कपडा प्लारटीक भभर प्र्ाक भएको -२१६ भम. रु.1,34,315/- 

१९ 138-076/077 अण्डा-70 क्र्ारेट, आर्ो नुन-50 के.जी., मसरुो दाल- 50 के.जी., दिका ननु- 135 के.जी, 
ज्वानो 10 के.जी, छुवारा- 5 के.जी, अन्त्जना मोटो- 10 के.जी, बदाम- 1.6 के.जी, 
ककसभमस- 1.6 के.जी, ल्वाङ- 0.5 के.जी, सुकमेल- 350 ग्राम, ज्ञान आटा- 100 के.जी, 
रजमा दाल- 30 के.जी, चुइगम सेन्त्टर फु्रट-5 पेटी, नररवल- 30 के.जी, वप्रभमर्म 
चाउचाउ- 10 पेटी, भमल्क कक्रम ववस्कुट-5 पेटी, नेबबको सुगर कफ्र ववस्कुट- 1 पेटी, 
क्र्ाण्डी रभसलो -10 प्र्ाकेट, क्र्ाण्डी र्ोर्ो-10 प्र्ाकेट, चोकोफन- 6 पेटी, उपहार 
साबुन- 5 पेटी, बसेार 10 के.जी, ५ भल. सनफ्लावर तेल- 2 पेटी, मोटो भसल्की चामल-
15 बोरा, कोकोनट ववस्कुट-2 पेटी, बटर कुककज- 2 पेटी 

रु. 98,985।74 

 

ससलबन्दी बोलपर फारम सम्बन्धी िताहरु: 

१. बोलपरसम्बन्त्धी कागजातहरु िररद गना तनवेदन साथ नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्त्धत तनकार्मा दताा भएको प्रमािपर, मू.अ.कर तथा आर्करमा दताा 
भएको दताा प्रमािपर र आ.व.२०७५/०७६ को कर चुक्ता प्रमािपरको छार्ााँप्रतत सदहत न्त्र्नूतम मूल्र् रु. १ लािसम्मको लाधग रु.३००/- र रु. १ 
लाि भन्त्दामाथी १० लािसम्मको लाधग रु.१०००/- कफताा नहुने गरी र्स कार्ाालर्को आधथाक प्रिासन िािामा बुझाएको रभसद सलंगन गरी र्स 
कार्ाालर्बाट र्ो सूचना प्रकाभित भएको भमततल े७ ददनभभर िररद गना सककन ेछ । सुती गुट्िा िररद गन ेफमा अन्त्तिुल्कमा समेत दताा हुन ु
पनेछ । 

२. आफूल ेकबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा िलु्न ेगरी स्परट रुपमा नपेाली भाषामा उल्लिे गनुापनछे । सच्र्ाइएको वा केरमेट गरेमा सो स्थानमा 
बोलपरदाताको दस्तित हुनुपनेछ । साथै अंक र अक्षरमा फरक परेको हकमा अक्षरलाई मान्त्र्ता ददईनेछ । कुन ैपतन िता रािी पेि भएको 
बोलपर मान्त्र् हुन ेछैन । 

३. प्रत्र्ेक सू.द.नं. को छुट्टाछुट्टै बोलपर िररद गरी उक्त बोलपर िामभभर रािी िाममा भसलछाप समेत लगाई पेि गनुा पनेछ । 
४. बोलपर फाराम भएको िाम बादहर बोलपर सूचना दताा नं. र बोलपरदाताको नाम ठेगाना उल्लिे गनुापनेछ । 
५. िररद गररएका बोलपर सूचना प्रकाभित भएको भमततले ८ औ ददनको अपरान्त्ह १२:०० बजेसम्म र्स कार्ाालर्मा (सो ददन सावाजतनक ववदा परेमा 

लगतै्त कार्ाालर् िुलकेा ददन) मा दताा गरर सक्नपुनेछ । दताा भएका बोलपरहरु सोदह ददन ददउाँसो १५:०० बजे बोलपरदाता र अन्त्र् कार्ाालर्का 
प्रतततनधधहरुको रोहवरमा र्स कार्ाालर्मा बोलपर िोभलनेछ । तनधााररत समर्मा बोलपरदाता अनुपन्त्स्थत भएमा पतन बोलपर िोल्न बाधा पन े
छैन । उक्त ददन सावाजतनक ववदा परेमा कार्ाालर् िलुेको ददन सोही समर्मा बोलपर िोभलनेछ । 

६. बोलपर न्त्स्वकर त भएको भमततल े७ ददनभभर आफूले कबोल गरेको मालवस्तकुो मूल्र् र सोमा प्रचभलत तनर्मानसुार लागन ेमु.अ.कर रकम समते 
बुझाई उठाइ लैजानु पनेछ । साथै सतुी तथा गुट्िामा अन्त्तिुल्क स्टीकर टााँस गरी लैजानु पनेछ । बोलपर स्वीकरत भएको जानकारी र्स 
कार्ाालर्को सूचना पाटीमा सूचना प्रकाभित गरी जानकारी गराईनेछ । 

७. कबोल गरेको सबभैन्त्दा बिी अंक स्वीकर त भएपतछ कबोल गनेल े ७ ददन भभर आफूले कबोल गरेको रकम र सोमा लागने कर समेत बुझाई 
मालवस्त ुउठाइ नलगमेा न्त्र्नूतम मूल्र्भन्त्दा बिी कबोल गन ेक्रमि: दोश्ो, तशे्ो र चौथो घदटवालाको कबोल अंक स्वीकर त गरीनेछ र बोलपर 
कबोल गरी म्र्ाद भभर सामान नउठाउन ेबोलपरदाताको धरौटी रकम जफत गरी पनु: भललामको कारवाही अगाडी बिाईनछे ।  

८. बोलपर सम्बन्त्धी कागजातहरु िररद गनहेरुल ेमालवस्त ुहेना चाहेमा कार्ाालर् समर्मा र्स कार्ाालर्को गोदाम िािामा सम्पका  गरी हेना तथा 
बुझ्न सककनेछ । 

९. र्स सम्बन्त्धी अन्त्र् कुराहरु प्रचभलत ऐन तनर्मानसुार हुनेछ । 
१०. बोलपर स्वीकर त गन ेवा नगने अन्त्न्त्तम अधधकार र्स कार्ाालर्मा सरुक्षक्षत रहन ेछ । 
 

 
 
 


