
 

                                          नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

  राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् कोहलपरु , बााँके । 

  मालसामान लललाम सम्बन्त्धी सूचना । 
 

राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) लनर्मावली, २०७० को लनर्म २६ बमोन्त्जम र्स कार्ाालर्बाट लसलबन्त्दी बोलपरद्वारा ववलभन्न मालवस्त ु
लललाम लबक्री गने बारेको ७ ददन ेसूचना 

                                             प्रकान्त्ित लमलत २०७9/१०/०४ 
 

र्स कार्ाालर्मा ववलभन्न लमलतमा जफत भएका देहार् बमोन्त्जमका मालवस्त ुजे जस्तो अवस्थामा छन ् ,सोही अवस्थामा लसलबन्त्दी बोलपरद्वारा लललाम लबक्री 
गरीने भएकाले इच्छुक फमा, कम्पनी तथा संस्थाले र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतले ७(सात) ददन लभर लनम्नललन्त्ित िताहरुको अलधनमा रहने गरी गोप्र् 
लसलबन्त्दी बोलपर आव्हान गररएको छ । आफुले कबोल गरेको रकमको १० % ले हनु े धरौटी बापतको रकम राविर् वान्त्णज्र् बैंक नेपालगन्त्ज बााँकेमा 
रहेको को.ले.लन.का. बााँकेको धरौटी िाता नं. ४१३०100१०2०3०००० मा कार्ाालर् कोड नं. ३०१०५५७०१ उल्लेि गरी जम्मा गरी सोको एक 
प्रलत सक्कल भौचर बोलपर साथ पेि गनुापने छ। साथै र्ो सूचना राजस्व अनसुन्त्धान ववभागको वेब साइट www.dri.gov.np र र्स कार्ाालर्को वेब साइट 
www.riokohalpur.dri.gov.np मा  समेत हेना सवकन ेछ। 

क्र.सं
. 

सू.द.नं. मालवस्तकुो वववरण 

मूल्र्ाङ्कन सलमलतले 
2079/09/25मा 
कार्म गरेको मूल्र् 
(मू.अ.कर बाहेक) 

1 99-07६/०7७ जेन्त्स सवुटङ्ग कपडा 108लमटर 
16,541. 

 
2 100/076-

077 जेन्त्स सवुटङ्ग कपडा 240लम.,फ्रक सटु 3लम.,लेलडज सटु 23लम., कोट पाइन्त्ट कपडा72लम. 
53,698.33 

 
3 113/077-78 सवुटङ कपडा १८०लम.,सवटाङ्ग सवुटङ् कपडा 20लम.,लेलडज सटु 60लम.,सवुटङ्ग कपडा 120., 

उलन लेलडज सटु 216लम., सवुटङ्ग कपडा 225 लम.,उलन लेलडज सटु 30लम.,लेलडज सटु 
23लम.,अन्त्र् रेिा साडी 200लम., सलुत साडी 16लम., सलुत रुलबर्ा कपडा140लम., 

2,20,101.19 
 

4 62/077-078 इन्त्न्त्डर्न सवुटङ्ग कपडा, लमटर, 8220, पाइन्त्ट सटा वपस, वपस, 1732, लेलडज सटु, वपस, 2954,  

वप्रन्त्ट कपडा, लमटर, 2458.7,  इम्रोडरी कपडा, लमटर, 421.75,  अन्त्र् रेसा कपडा, वपस, 232,  

पजुा कपडा, लमटर, 182, मिमल/भेलभेट कपडा, लमटर, 110,  च्र्ादर, वपस, 542,  

 

52,56,924.26 

5. 172/077-
078 

लेलडज सटु 37 वपस 17,256.90 

6 178/077-
078 

कुताा सूरुवाल 51 वपस र न्त्चनी 47 के.जी. 23,772.94 

7 1/078-089 लेलडज कुलता 331,हरापत्ता सरफ 26 के.जी. 84,929.06 

8 2/078-089  लेलडज कुताा सूरुवाल 115 वपस 53,605.12 

9. 3/078-089 चप्पल, जोर 36,  फलामको कराई, के.जी., १,  झाजर पन्त्रू्, वटा, १ हाते चाउलमन मेलसन, वटा, १, बच्चाको कट्ट,ु 

वटा १२, हाते रुमाल, वटा, १०,  कपडाको बेल्ट, वटा, ८, पेन्त्टी कट्ट,ु वटा, 10 सल, वटा, ५, कुताा सरुुवाल, वटा, 20  

कट्ट,ु वटा, ४, लेलडज सरुुवाल, वटा, ९, सटा, वटा, ५, तन्ना, वटा ५, टाबेल, वटा, १, लेलडज सरुुवाल अलाददन, वटा 
40, बच्चाको भेष्ट कट्ट,ु वटा, १९, वट सटा, वटा, ४७, झलु, वटा, २, कुलता, वटा, ३९, न्त्चनी, के.जी., ३,  साबनु, सेट, 

६, घडी साबनु, वपस, २४, धोती, वपस, ३, पेटीकोट, वपस, १०,बच्चाको अलाददन सरुुवाल, वपस, 15, लेलडज पेन्त्टी, 
वपस, 10, साबनु, वपस, ३, अलबर, ग्राम, 330, , सानो रा, वपस, 12, सफा , के.जी., 6, बच्चाको सटा पाइन्त्ट, वटा, ४, मास्क, 

वटा, ५०, जीरा, के.जी., 6,  

 

61,696.17 

10. 4/078-089 कुताा सरुुवाल, वपस, 60, धोती, वपस, 5,  कुती, वपस, 54,  प्लाजो कुती सरुुवाल सेट, 10,  प्लाजो, वपस, 

3,  मचाा 450 ग्राम, बट्टा, 19,  

 

51,122.24 



11. 16/078-089 ढाका वप्रन्त्ट कपडा, लमटर, 20, पपललन कपडा, लमटर, 80, सलुत वप्रन्त्ट कपडा, लमटर, 100, अन्त्र्रेिा प्लेन 
सारी, वटा, 1, अन्त्र्रेिा प्लेन कपडा, लमटर, 6, म्र्ाक्सी वप्रन्त्ट, वटा, 4, गाउन वप्रन्त्ट, वटा, 6, लेवषज प्लाजो, 
वटा, 21, लेलगज, वटा, 5, बेबी वटसटा, वटा, 6, वटसटा, वटा, 9, लेलडज हाप कट्ट,ु वटा, 10, लेलडज वप्रन्त्ट टप्स, 

वटा, 14, कुताा सरुुवाल, वटा, 65, चनु्नी, वटा, 16,  

 

59,380.30 

12. 18/078-079 कुलता/टप्स 3880 वपस, कुलता प्लाजो सेट 1244 वपस,वप्रन्त्ट कपडा 3131 
लमटर,रुववर्ा/ललन्त्जववन्त्ज कपडा840 लमटर, लेलडज सटु 3711 वपस,लेलडज स्वीटर 680 
वपस,उल्लन कुलता लेलगज सेट 180 वपस, 

53,40,946.11 

13. 19/078-089 कुताा सरुुवाल, वपस, 30, सेन्त्डो, वपस, 6, हाफ कट्ट,ु वपस, 20, पेन्त्टी, वपस, 49, बच्चाको हाफ कट्ट,ु वपस, 26, सटा, वपस, 

5, , भेस्ट, वपस, २, बच्चाको हाफ भेस्ट कट्ट ुसेट, वपस, 22, कुलता, वपस, 35, लेलडज टप्स, वपस, 20, अलाददन 
सरुुवाल, वपस, 55,  लेलडज स्लाक्स, वपस, 20, लेलडज प्लाजो , वपस, 4, रा, वपस, 45, म्र्ाक्सी, वपस, 4, चनु्नी , वपस, 17, 

बच्चाको भेस्ट पाइन्त्ट , वपस, २, सलुत कडाइ धोलत, वपस, 2, लेहेङ्गा, वपस, १, बच्चाको फ्रक, वपस, 3, बच्चाको 
लेहेङ्गा, वपस, १, बच्चाको नेपाली टप्स, वपस, ५, डोरमेट, वपस, 150, झलु, वपस, 20, लेलगज, वपस, 16, अन्त्र् रेिा  
सारी, वपस, १२, वटसटा, वपस, 24,  लेलडज पाइन्त्ट, वपस, 3, ट्राउजर, वपस, 8, बेबी सेट, वपस, 25, बच्चाको चोलो 
लेहेङ्गा, वपस, 4, इन्त्टरलक धागो, वपस, 6, कुलता कडाई, वपस, 4,  

 

1,10,745.33 

१4. 26/2078-
079 

लेलडज सटु 336 वपस र न्त्चनी 100 के.जी. 1,61,281.63 

15. 31/078-079 बच्चाको स्वीटर, वपस, 3, ठूलो स्वीटर, वपस, 9, सल, वपस, 14, बच्चाको ट्राउजर, वपस, 24, कुलता, वपस, 18, 

बच्चाको पने्त्टी, वपस, 4,ट्राउजर, वपस, 1, बच्चाको हडु सेट, वपस, 4, बच्चाको लेहङ्गा, वपस, 2, सटा, वपस, 1, 

बच्चाको फ्रक, वपस, 5, लेलडज सटु, वपस, 63 

48,195.44 

१6. 36/078-079 कुताा सरुुवाल ४६ वपस, कोट कपडा ५१ लमटर 37,715.12 
१7. 63/078-079 लेलडज सटु ५६ वपस 34,804.56 
१8. 85/078-079 कोट कपडा 102 लमटर ,ललडज सूट 15 वपस र पेन्त्ट सटा कपडा ७ वपस (2.25को सटा 

1.20को पाईन्त्ट कपडा) 
52,717.37 

19. 98/078-079 magic corner(फलाम), के.जी., 19, पलावष्टक केटलरी, के.जी., 7.5, डेन्त्डम फलाम, के.जी, 44.5, 

Drawer lock, वपस, 20, रवर ववट, के.जी, 2.5, आल्मोलनर्म च्र्ानल, के.जी., 19, Electronic 

cigarette, वपस, 2, Tobacco Flavor, के.जी., 1, Hukka charcoal, के.जी, 1, hukka 
, सेट, 2, hukka set small, सेट, 1, aluminum foil, पाकेट, 2, Electronic 

vape(istick pico) , वपस, 3, electronic vape, वपस, 3, vape pen, वपस, 1, vape 

flavor(120ml), वपस, 8, vape liquid , वपस, 13,  

 

2,13,60.12 

20. 99 क/078-
079 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

मेटल चरुा, के.जी., 0.36, कााँचको चरुा लडब्बा, दजान, 18, नक्कली  गहना, के.जी., 0.9, कााँचको चरुा, तोडा, 14, 

सनलसल्क सेम्फु, वपस, 1120,  कााँचको चरुा, दजान, 36, कााँचको चरुा, तोडा, 3, मेटल चरुा, के.जी., 1, नक्कली  गहना, 
के.जी., 1, रंग, के.जी., 0.32, ललवपन्त्स्टक( ग्राम2.5), दजान, २, नङपाललस  ररमभुर, वपस, 20, Ponds white 

beauty, वपस, 3, डावर अमला तेल, वपस, 3, डावर अमला तेल, वपस, 6, वहना मेहन्त्दी, के.जी., 0.39,  Pond Skin 

Toner, वपस, 12,  White Tone Face Power, प्र्ाकेट, 6,  फेर्र एण्ड लभ्ली, वपस, 10,  फेर्र एण्ड लभ्ली, 
वपस, 12, जतु्ता पोललस, वपस, 6, फेस वक्रम, वपस, 6, 90.53,  Pond Cream, वपस, 6, Pond Cream, वपस, 6, Hair 

Serum, वपस, 2, Hair Serum, वपस, 3, Hair Oil, वपस, 6, कानमा लगाउन ेटप, दजान, १४, गोली धागो, 
के.जी., 0.4, रा, वपस, ३०, नङ पोललस, दजान, १, नङ पोललस, दजान, १, ३३, मेकअप वक्रम, दजान, १, लसंदरु 
ललक्र्डु, वपस, 12, कांलगर्ो, वपस, 31, पेन्त्न्त्सल गाजल, दजान, 1.5, वपचकारी, वपस, 24, मेहेन्त्दी, के.जी., 1.8, अववर, 

के.जी., 3, सेलभङ वक्रम, वपस, 3, सनलसल्क स्र्ाक्फु, वपस, 240,  

२१३११।३3 

२१ 99 ि/078-
079 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

चेन स्पोकेट, वपस, 10,  क्लच  हप, वपस, 1,  combo hub center, वपस, 8, लडस रेक प्र्ाड, वपस, 47, बेर्ररङ्ग, वपस, 

3,  silent chain, वपस, 4,  cam chain, वपस, 10,  cam chain, वपस, 1, break pad, वपस, 7,  ववर्ररङ्ग, वपस, 49, 

ववर्ररङ्ग, वपस, 5, ववर्ररङ्ग, वपस, 10, ववर्ररङ्ग, वपस, 20, seal valve stem, वपस, 24, seal valve pulsar, वपस, 25, 

चेन स्पाकेट वकट, वपस, 2, नटवोल्ट/वासर, केजी, 12, इन्त्न्त्जन भल्भ सेट, सेट, 8, वकट भल्भ सेट, सेट, 4, 

Tersioner Assb, वपस, 20, Oil filter, वपस, 20, Engine Valve, वपस, 18, Tersioner Assb Comb Chain, वपस, 4, 

गज, वपस, 10, Tersioner Assb, वपस, 10, Clutch Plate, वपस, 20, Oil filter, वपस, 20, Head Lighter, वपस, 10, 

Chain socket, वपस, 2, Gear Leaver, वपस, 5, Gear Leaver, वपस, 5, साइलेन्त्सर कभर, वपस, 4, क्लच प्लेट, 

वपस, 20, लग्रप कभर, जोर, 10, न्त्चनी, के.जी., 150  

 

४९२३५।६१ 



 

2२. 100/078-
079 

कुलता, वपस, 160, जेन्त्स सेन्त्डो, वपस, 45, दपुट्टा /चनु्नी, वपस, 40, सल/स्टल सानो, वपस, 60, सम्मान सल/िादा, वपस, 65, 

लेलडज सटु, वपस, 332,  लेलगज, वपस, 7, बच्चाको फ्रक, वपस, 8, स्कूल ब्र्ाग, वपस, 27,  

 

2,35,403/- 

2३. 153/078-
079 

न्त्चनी 550 के.जी., रू्ररर्ा मल 100 के.जी. 25,642/- 

2४. 14/079-080 न्त्चनी 17000 के.जी., 14,05,560/- 
 

लसलबन्त्दी बोलपर फारम सम्बन्त्धी सताहरु: 

१. बोलपरसम्बन्त्धी कागजातहरु िररद गना लनवेदन साथ नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्त्धत लनकार्मा दताा भएको प्रमाणपर, मू.अ.कर तथा आर्करमा दताा 
भएको दताा प्रमाणपर  र  आ.व.२०७8/०७9 को कर चकु्ता प्रमाणपरको छार्ााँप्रलत सवहत न्त्रू्नतम मूल्र् रु. १ लािसम्मको लालग रु.३००/- 
र रु. १ लाि भन्त्दामाथी १० लािसम्मको लालग रु.१०००/-  तथा  १० लाि भन्त्दा मालथको रु.२०००/-वफताा नहनुे गरी र्स कार्ाालर्को 
आलथाक प्रिासन िािामा बझुाएको रलसद संलग्न गरी र्स कार्ाालर्बाट र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतले ७ ददनलभर िररद गना सवकने छ । 
अन्त्त िूल्क लाग्न ेपदाथाको हकमा दताा प्रमाणपरको छार्ााँ प्रलत पेि गनुा पने छ। 

२. आफूले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा िलु्न ेगरी स्पष्ट रुपमा नेपाली भाषामा उल्लेि गनुापनेछ । सच्र्ाइएको वा केरमेट गरेमा सो स्थानमा 
बोलपरदाताको दस्तित हनुपुनेछ । साथै अंक र अक्षरमा फरक परेको हकमा अक्षरलाई मान्त्र्ता ददईनेछ । कुनै पलन िता रािी पेि भएको 
बोलपर मान्त्र् हनु ेछैन । 

३. प्रत्रे्क सू.द.नं. को छुट्टाछुटै्ट बोलपर िररद गरी उक्त बोलपर िामलभर रािी िाममा लसलछााँप समेत लगाई पेि गनुा पनेछ । 

४. बोलपर फाराम भएको िाम बावहर बोलपर सू.द.नं. र बोलपरदाताको नाम ठेगाना उल्लेि गनुापनेछ । 

५. िररद गररएका बोलपर सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतले ८ औ ददनको अपरान्त्ह १२:०० बजेसम्म र्स कार्ाालर्मा (सो ददन सावाजलनक ववदा परेमा 
लगतै्त कार्ाालर् िलेुका ददन) मा दताा गरर सक्नपुनेछ । दताा भएका बोलपरहरु सोवह ददन ददउाँसो १५:०० बजे बोलपरदाता र अन्त्र् कार्ाालर्का 
प्रलतलनलधहरुको रोहवरमा र्स कार्ाालर्मा बोलपर िोललनेछ । लनधााररत समर्मा बोलपरदाता अनपुन्त्स्थत भएमा पलन बोलपर िोल्न बाधा पने छैन 
। उक्त ददन सावाजलनक ववदा परेमा कार्ाालर् िलेुको ददन सोही समर्मा बोलपर िोललनेछ । 

६. बोलपर न्त्स्वकृत भएको लमलतले ७ ददनलभर अफूले कबोल गरेको मालवस्तकुो मूल्र् र सोमा प्रचललत लनर्मानसुार लाग्ने म.ुअ.कर तथा अन्त्त:िलु्क 
रकम समेत बझुाई उठाइ लैजान ु पनेछ । बोलपर स्वीकृत भएको जानकारी र्स कार्ाालर्को सूचना पाटीमा सूचना प्रकान्त्ित गरी जानकारी 
गराईनेछ । 

७. कबोल गरेको सबैभन्त्दा बढी अंक स्वीकृत भएपलछ कबोल गनेले ७ ददन लभर आफूले कबोल गरेको रकम र सोमा लाग्न ेकर समेत बझुाई 
मालवस्त ुउठाइ नलगमेा न्त्रू्नतम मूल्र्भन्त्दा बढी कबोल गने क्रमि: दोश्रो,तेश्रो र चौथो घवटवालाको कबोल अंक स्वीकृत गरीनेछ र बोलपर 
कबोल गरी म्र्ाद लभर सामान नउठाउने बोलपरदाताको धरौटी रकम जफत गरी पनु: लललामको कारवाही अगाडी बढाईनेछ ।  

८. बोलपरसम्बन्त्धी कागजातहरु िररद गनेहरुले मालवस्त ुहेना चाहेमा कार्ाालर् समर्मा र्स कार्ाालर्को गोदाम िािामा सम्पका  गरी हेना तथा बझु्न 
सवकनेछ । 

९. र्स सम्बन्त्धी अन्त्र् कुराहरु प्रचललत ऐन लनर्मानसुार हनुेछ । 

१०. बोलपर स्वीकृत गने वा नगने अन्त्न्त्तम अलधकार र्स कार्ाालर्मा सरुन्त्क्षत रहन ेछ  


