
नेपाल सरकार 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनुसन्त्धान ववभाग 
राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

पथलैर्ा, बारा 
लललाम बबक्रीको शीलबन्त्दी दरभाउपर आब्हानसम्बन्त्धी ७ (सात) ददने सूचना -४ 

(प्रकालशत लमतत २०७६/१२/०४) 
र्स कार्ाालर्बाट ववलभन्त्न लमततमा जफत भएका तपशील बमोन्त्जमका मालसामानहरु जे जस्तो अवस्थामा छन ्सोही अवस्थामै 
दरभाउपरको माध्र्मबाट लललाम बबक्री गनुापने भएकोले तनर्मानुसार दताा भएका इच्छुक फमा तथा कम्पनीबाट तनम्न शताको 
अधधनमा रही राजस्व चुहावट (अनुसन्त्धान तथा तनर्न्त्रण) (पदहलो संशोधन) ऐन, २०७६ को दफा ३२ तथा सोही तनर्मावलीको 
तनर्म २६ बमोन्त्जम शीलबन्त्दी लललाम गना र्ो सूचना प्रकालशत गररएको छ ।  
१. दरभाउपरसम्वन्त्धी कागजातहरु खररद गना तनवेदन साथ नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्त्धत तनकार्मा दताा भएको प्रमाणपर, 

मू.अ.कर तथा आर्करमा दताा भएको दताा प्रमाणपर र आ.व. २०७५/०७६ को कर चुक्ता प्रमाणपरको छार्ााँप्रतत सदहत 
न्त्रू्नतम मूल्र् रु. १ लाखसम्मको लाधग रु. ३००/- र रु. १ लाख भन्त्दामाथी १० लाखसम्मको लाधग रु. १,०००/- तथा १० 
लाख भन्त्दा माधथका लाधग रु २,०००/- फफताा नहुने गरी बुझाएको आम्दानी रलसद सलंग्न गरी र्स कार्ाालर्बाट र्ो सूचना 
प्रकालशत भएको लमततले ७ (सात) ददनलभर खररद गना सफकने छ । अन्त्तःशुल्क लाग्ने पदाथाको हकमा अन्त्तःशुल्क दताा 
प्रमाणपरको छार्ााँप्रतत पेश गनुा पनेछ ।  

२. आफूले कबोल गने दरभाउपरसम्बन्त्धी कागजातहरु कम्पनी तथा साझेदारी फमा भए आधधकाररक प्रतततनधध र अन्त्र्को हकमा 
प्रोप्राईटर आफैं ले वा तनजको अन्त्ततर्ारी प्राप्त आधधकाररक व्र्न्त्क्तले सदहछाप गरी शीलबन्त्दी खाम बादहर “श्रीमान प्रमुख 
अनुसन्त्धान अधधकृत, राजस्व अनुसन्त्धान कार्ाालर्, पथलैर्ा, बारा” र माधथपट्टी सूचना नं. र आ.व. उल्लेख गरी र्ो सूचना 
प्रकालशत भएको लमततले ८ औ ं ददन मध्र्ान्त्न १२:०० बजेलभर र्स कार्ाालर्मा दताा गरी सक्नु पनेछ । र्सरी दताा हुन 
आएका दरभाउपर सोही ददन १६:०० बजेदेखख कार्ाालर् प्रतततनधध र उपन्त्स्थत हुन आएका दरभाउपरदाता आफैं  वा 
आधधकाररक प्रतततनधधको रोहवरमा राजस्व अनुसन्त्धान कार्ाालर्, पथलैर्ामा खोललनेछ । दरभाउपरदाताको प्रतततनधध 
उपन्त्स्थत नभएमा पतन दरभाउपर खोल्न बाधा पने छैन । 

३. तपशीलको क्र.सं. ४ मा रहेको सूचना नम्बर ००९-०७६ र क्र.सं. १३ मा रहेको सूचना नम्बर ०३८-०७६ मा बोलपर पेश गदाा 
छुट्टा छुट्टै गना सफकने छ । बााँकी अन्त्र्का हकमा प्रत्रे्क सूचना नम्बरको छुट्टाछुट्टै शीलबन्त्दी दरभाउपर पेश गनुा 
पनेछ । 

४. आफूले कबोल गरेको रकमको १० प्रततशतले हुन आउने धरौटी वापतको रकम कोष तथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्, कलैर्ा 
बाराको रान्त्रिर् वाखणज्र् बैंक, कलैर्ा शाखामा रहेको धरौटी खाता नं. १२६०२०३०००००० मा कार्ाालर्को कोड नं.- 
३०१०५२१०१ उल्लखे गरी फमाको नामबाट रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर नै दरभाउपरसाथ संलग्न गरी पेश गनुा पनेछ । 
प्रत्रे्क दरभाउपरको लाधग छुट्टाछुट्टै भौचर पेश गनुापनेछ ।  

५. आफूले कबोल गरेको मूल्र् (मु.अ.कर र अन्त्तःशुल्कवाहेकको रकम) अङ्क र अक्षर दबुमैा अतनवार्ा रुपमा स्परट उल्लखे हुनु 
पनेछ । अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्र्ता ददइनेछ । 

६. दरभाउपर स्वीकृत भएको सूचना पाएको लमततले ७ (सात) ददन लभर बााँकी रकम दाखखला गरी सामान उठाई लैजानु पनेछ ।  
७. मालसामानको भौततक अवस्था हेना चाहेमा कार्ाालर् समर्मा सम्पका  गरी हेना सफकनेछ । दरभाउपरसम्बन्त्धी कागजात 

खररद गनहेरूले मार मालसामानहरू हेना सक्नेछन ्। 
८. दरभाउपरसम्बन्त्धी कागजातहरु खररद/दाखखला गने ददन सावाजतनक बबदा पना गएमा उक्त कार्ाहरु क्रमशः सोको भोललपल्ट 

सोही समर्मा हुनेछ । 
९. अन्त्तःशुल्क न्त्स्टकर लगाउनु पने मालबस्तुको हकमा कवोल गन ेव्र्न्त्क्त/ फमाले आफ्नै खचामा सम्बन्त्न्त्धत आन्त्तररक राजस्व 

कार्ाालर्बाट लाग्ने शुल्क ततरी अन्त्तःशुल्क न्त्स्टकर खररद गरी र्स कार्ाालर्को रोहवरमा उक्त न्त्स्टकर टााँस गरेर मार 
सामान उठाई लैजान ददईने छ । 

१०. र्स कार्ाालर्को नाममा धरौटी खातामा रकम जम्मा गने तर दरभाउपरसाथ धरौटी रलसद पेश नगने, दरभाउपर फाराममा 
वववरण नभरी धरौटी रलसद संलग्न गरी पेश गने, र्ो सूचना प्रकालशत हुनुभन्त्दा अति नै धरौटी दाखखला गने तथा दरभाउपर 
नै पेश नगरी धरौटी माग गना आउने फमाहरूको धरौटी रकम फफताा गना कार्ाालर् बाध्र् हुने छैन ।  

११. र्स सम्बन्त्धी अन्त्र् कुराहरू प्रचललत ऐन तनर्मानुसार हुनेछ । 
१२. दरभाउपर स्वीकृत गने वा नगने अन्त्न्त्तम अधधकार र्स कार्ाालर्मा सुरक्षक्षत रहने छ । 
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तपशील 
क्र.सं. सू./म.ूनं. मालबस्तुको वववरण न्त्र्ूनतम मूल्र् (रु) 
1 ०९९-०७५ कुतता- २९१ वपस 55,125.0 

2 १५३-०७५ कुथाा सलवार १०७ वपस 18,057.0 

3 २०६-०७५ सलवार कुती १२० वपस, कुती २९५ वपस र लेडडज कुती २१८० वपस 7,40,355.0 

4 ००९-०७६ 
लेडडज व्र्ाग ४८ वपस, शटाको कपडा ५९२ लमटर र पाइन्त्टको कपडा ४४ लमटर  1,09,771.0 

मैन २८० केजी 45,000.0 

5 ०१८-०७६ लेडडज कुती सलवार ९७ वपस र लेडडज दपुट्टा १२५ वपस 74,642.0 

6 ०१९-०७६ म्र्ाक्सी २४ वपस, भेरट ३० वपस, गम्छा १० वपस र बच्चाको कपडा २४ वपस 11,390.0 

7 ०२०-०७६ 
कुताा थान कपडा १८० लमटर, सुती साडी ३९ वपस, साडी ७ वपस, कुताा सुरुवाल ५६ वपस, वान वपस 
कुती ९ वपस र शल ५० वपस 1,03,998.0 

8 ०२३-०७६ कुती ३२० वपस 1,00,640.0 

9 ०२८-०७६ लेलमनेटेड पेपर ४० केजी र फार्र अलामा १ वपस 7,650.0 

10 ०३०-०७६ लसन्त्थेदटक जुत्ता ८० जोर 52,310.0 

11 ०३२-०७६ 
टप्स ७२८ वपस, सदटाङ कपडा २३९८.८ लमटर, अन्त्र् रेशा साडी ९१२ वपस, सुदटङ कपडा १५२१.४ लमटर, 

कोट कपडा ५९८.५ लमटर, लेडडज वान वपस ८७ वपस र कुताा प्लाजो सेट ६७ वपस 50,94,468.0 

12 ०३६-०७६ जर्पुरी सूट २० वपस, पपललन कपडा १६४ लमटर, रेवन कपडा १९२ लमटर र गम्छा ३५ वपस 50,312.0 

13 ०३८-०७६ 
शटा १५८ वपस, कुथाा सलवार ४ वपस र साडी (फेन्त्सी टाइप) २३ वपस 1,06,119.0 

बबडी ५०००० खखल्ली 4,500.0 

15 ०४४-०७६ 
वनारसी साडी २ वपस, कटन इम्रोडरी साडी ५ वपस, लसल्क साडी ४ वपस, कुथाा सलवार ७० वपस, 
शदटाङ ३४६ लमटर, अस्तर कपडा १०३ लमटर, सुदटङ कपडा ७ लमटर, कटन टप ८ वपस र शल 
कपडा ६० लमटर 

1,87,500.0 

16 ०४५-०७६ 
बेबब पाइन्त्ट १५० वपस, बेबब क्वाटर पाइन्त्ट १८ वपस, मोजा १० जोर, बेबब कट्टु ८ वपस, बेबब टी शटा 
सेट ६३ सेट, बक्स पाइन्त्ट २ वपस, बेबब लेडडज पाइन्त्ट १७ वपस, लेडडज पेन्त्टी २ दजान, जेन्त्स पेन्त्टी २ 

दजान, बेबब टी शटा ४ वपस र टी शटा २२ वपस 
45,880.0 

17 ०४६-०७६ 

िान्त्सलमशन आर्ल १० लल. ६ बान्त्ल्टन, गेर्र आर्ल २० लल. ६ बान्त्ल्टन, ईन्त्जजन आर्ल १३ लल. ५ 

बान्त्ल्टन, हाइड्रोललक आर्ल २० लल. ५ बान्त्ल्टन, होज पाइप  ३१ वपस, फ्र्ान बेल्ट ३ वपस, एलसलस केवल 
ब्र्ाकहो ३ वपस, डोर ह्र्ाण्डल लक  ३ वपस, ईन्त्जजन स्वीच ३ वपस, सक्शन स्टेनर  ५ वपस, हाइड्रा स्टेनर 
३ वपस, िान्त्सलमशन फफल्टर ३ वपस, फफल्टर इलामेन्त्ट ५ वपस, फ्र्ूल फफल्टर ५ वपस, ल्र्ूब आर्ल 
फफल्टर ५ वपस, हाइड्रो क्लाम लसल ५ वपस, पम्प कन्त्प्लङ १ वपस, क्लज डडस्क १ वपस, क्लज कभर १ 

वपस र क्लज वेररङ २ वपस 

68,462.0 

18 ०४८-०७६ जर्पुरी कुताा ७१ थान, कुताा २७ थान, पाइन्त्टको कपडा ९८.५ लमटर र शटाको कपडा १०६ लमटर 1,01,775.0 

19 ०५८-०७६ साडी ९ वपस र कुथाा सलवार ४६ वपस 24,905.0 

20 ०६०-०७६ 
जर्पुरी कुथाा सलवार १८ वपस, सणे्डो गजजी ठूलो ५४० वपस, सेण्डो गजजी सानो ६६० वपस, थान 
कपडा ९८ लमटर, कुथाा सलवार ५१ वपस, कुथाा जडी भरेको २२ वपस, लेधगज ५ वपस, पेदटकोट १० 
वपस, कुथाा टूवपस १९ वपस र कुथाा वान वपस (टप्स) १० वपस 

1,60,904.0 

21 ०६६-०७६ कुथाा सलवार ६१ वपस, कुथाा सलवार आउटर सदहत १६ वपस, कुथाा १३ वपस र लेहेंगा ४ वपस 40,750.0 

22 ०६८-०७६ लमक्स धारा कक ७५० वपस 1,35,000.0 

23 ०७१-०७६ ग्र्ााँस रेगुलेटर ६४० वपस 1,32,245.0 

24 ०७६-०७६ लेडडज कुती ११५२ वपस 4,25,000.0 
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क्र.सं. सू./म.ूनं. मालबस्तुको वववरण न्त्र्ूनतम मूल्र् (रु) 

25 ०७७-०७६ 

रेड्मी नोट सेभने प्रो ८ वपस, रेड्मी ८ र्ुतनक ४ वपस, रेड्मी नोट सेभेन एस १४ वपस, रेड्मी धि 
आई १ वपस, ररर्ललम लस टू १२ वपस, ररर्ललम एक्स ६ वपस, ररर्मलम फाइभ प्रो १ वपस, 
ररर्ललम र्ु वन १ वपस, सुदटङ कपडा ३६ लमटर, शदटाङ कपडा ४८ लमटर, एंगल कक १८० वपस, 
ओभरहेड सावर २४५ वपस र स्वाननेक वपलर कक १७० वपस 

8,67,334.0 

26 ०७९-०७६ 
बच्चाको ज्र्ाकेट ६२ वपस, बच्चाको उनी टोपी १४० वपस, बच्चाको क्र्ाप ७२ वपस, मास्क ४०० 
वपस, बच्चाको सुरूवाल ४० वपस, ववण्ड धचटर १० वपस र लेडडज पाइन्त्ट १८ वपस 76,798.0 

27 ०८०-०७६ 
इनर स्ल्र्ाक्स १३० वपस, एके्रललक टोपी १२० वपस, रा १६० वपस, ज्र्ाकेट १० वपस, न्त्जन्त्स पाइन्त्ट 
१०० वपस, गल्सा भेरट ४५ वपस र हाफ पाइन्त्ट १८ वपस 1,57,525.0 

28 ०८२-०७६ धचनी ३८ बोरा 90,000.0 

29 ०८६-०७६ 
तफकर्ाको खोल ५२ वपस, कुथाा सलवार ५ वपस, साडी  ६ वपस, डवल बडे तन्त्ना  ९ वपस, लेडडज भेरट  १६ 

वपस, ब्लाउज कपडा  १७ वपस, लेधगज  १९ वपस, लेडडज सुरुवाल  ७ वपस, म्र्ाक्सी  ३ वपस, लेडडज टप्स  २० 

वपस, बच्चाको पेण्टी  ३३ वपस, बच्चाको कुती  १७ वपस र शल  १४ वपस 
44,650.0 

30 १०१-०७६ 
लसमरन कुथाा सलवार ५ वपस, बबजाल कुथाा सलवार १५ वपस, कुथाा सलवारको कपडा १ रोल र 
पेदटकोटको कपडा १ रोल 18,000.0 

31 १०२-०७६ आलु धचप्स १७२ केजी र अन्त्र् रेशा नेट कपडा ३६१ लमटर 71,661.0 

32 १०३-०७६ सुकुमेल १२० केजी 1,77,418.0 

33 १०६-०७६ 
कुथाा सलवार साधारण ८ वपस, कुथाा सलवार ८ वपस, साडी ८ वपस, लेहेंगा २ वपस र ब्लाउज 
कपडा ९२ लमटर 25,020.0 

34 १०९-०७६ उनी कुथाा सलवार ३३ वपस, साडी साधारण ४६ वपस, साडी ब्लाउज सदहत १६ वपस र लेहेंगा ६ वपस 80,550.0 

35 ११०-०७६ पण्ड्स फेस फक्रम २३ ग्रामको २८८० वपस 2,19,515.0 

36 १११-०७६ पपललन कपडा १८६ लमटर (९ थान), शल १० वपस र गम्छा ६ वपस 27,270.0 

37 ११२-०७६ 
उलन कुथाा १ वपस, कुथाा ८ वपस, उलन लेधगज ६ वपस, शल १८ वपस, साडी (साधारण) ६ थान, साडी 
संगम ५ वपस, पछ्र्ौरा ११ वपस, ब्लाउजको कपडा ३४ लमटर, उलन कुथााको कपडा ५२ लमटर र थान 
कपडा ६० लमटर 

43,650.0 

38 
११५ क-
०७६ 

पेदटकोटको कपडा ८ थान, कुथाा सलवार ३० वपस, साडी १९ वपस, लशखर पान मसाला ८ प्र्ाकेट र 
राजतनवास ३ पोका 1,04,040.0 

39 ११६-०७६ 

बनारसी साडी १४ वपस, साडी ४ वपस, कुथाा सलवार १८ वपस, लेहेंगा ७ वपस, चपरा पोललस २३२ केजी, 
गाडीको ट्र्ूब (७५०-१६) ५४ वपस, चक्लेटको र् र्ापर २ बोरा, नेट साडी २४ वपस, उनी कुथाा सलवार १० 
वपस, नेट ब्लाउज थान कपडा १०४ लमटर (६ थान), उनी िाउजर रेडडलमड १८ वपस र कस्मेदटक 
आइटम्स ७७ आइटम 

3,30,420.0 

40 ११७-०७६ 

मो.सा.को क्र्ामचेन १० वपस, मो.सा.को गाईड १० वपस, मो.सा.को एक्सेल २ वपस, मो.सा.को कभ वेररङ 
२ वपस, मो.सा.को एडल वास्टर १० वपस, मो.सा.को सेल्फ धगर्र २ वपस, मो.सा.को रवर ५० वपस, 

मो.सा.को एर्र फफल्टर २० वपस, मो.सा.को बोलोववन २ वपस, मो.सा.को सकर बुश ५ वपस, मो.सा.को 
च्र्ान्त्म्पर्न प्लक २ प्र्ाकेट, मो.सा.को धग्रप कभर १६ जोर, मो.सा.को हब क्र्ालसर्न डम्पर ५ वपस, 

LPG हाउस पाईप १ वपस र लेडडज कुताा ११३ वपस 

74,256.0 

41 ११८-०७६ टाई क्लोथ ७४२ लमटर 1,27,954.0 
42 १२४-०७६ डटपेन (साधारण) २९०० वपस 10,814.0 

43 १२५-०७६ 
ओर टेक्स वेररङ २९ वपस, बुश ५२ प्र्ाकेट, न्त्क्लप ४ प्र्ाकेट, न्त्स्टल बल्व ३५ प्र्ाकेट, बेररङ िाट २४५ 

वपस, वपन ३८ वपस, एक्सल सेट १ वपस, कुथाा कपडा १२५ लमटर र सलवार कपडा ९० लमटर 1,53,435.0 

44 १२८-०७६ सानसुई फिज २ वपस, एलईडड दटलभ १ वपस, सानसुई भ्र्ाकुम न्त्क्लनर १ वपस 52,200.0 
45 १४२-०७६ लेडडज िाउजर ९ वपस 4,032.0 
46 १४३-०७६ िाउजर ११५ वपस 48,454.0 
47 १५२-०७६ सुदटङ कपडा १९४ लमटर 1,10,047.0 
48 १५३-०७६ क्र्ाल्कुलेटर ४८ वपस 9,792.0 
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49 १५५-०७६ 
कटन थान कपडा ३४० लमटर, नेट कपडा १८० लमटर, कटन सूट १५ थान, कटन सूट (जर्पुरी) १८ थान 
र उनी पछ्र्ौरा (शल) १०८ वपस 92,160.0 

50 १६१-०७६ डडन्त्जटल तराजु २० वपस र हात पछु्ने रोल पेपर ५०० रोल 33,000.0 
51 १६६-०७६ लेडडज कुताा ८ वपस, लेडडज कुताा रोल ३४२ लमटर र साडी २७ वपस 39,210.0 

52 १७९-०७६ 
सुती ६० केजी, पपललन कपडा ५८६ लमटर, साडी ४० वपस, कुताा ८ वपस, नेट कपडा १५० लमटर, रेडडमेड 
टेवल सेट ३ सेट, मोटरसाइकलको व्र्ादि ६ वपस, आल्मुतनर्मको कराही ८० केजी र लोकल पापड १४४ 

केजी 
1,18,550.0 

53 १८३-०७६ मावाल कटर मेलसन ३ वपस 28,000.0 

54 १८४-०७६ तेज भााँडा माझ्न ेसावन ५०४ वपस, लुगा धुन ेसफा  १३८ केजी, पानकीङ गुट्खा ३९ पोकामा ५ केजी, 
सुवप्रम अगरवत्ती ४८ प्र्ाकेट र सुपर पावर खैनी ८ पोकामा २ केजी,  22,963.0 

55 १९४-०७६ 
पानी टेप ९० वपस, डटपेन ५८ पत्ता, औजार बक्स १० सेट, इअर बड (कान सफा गने) ४ प्र्ाकेट, 
स्केल १५ प्र्ाकेट, न्त्स्प्रङ डोरी  २० वपस, पेन्त्न्त्सल कटर २० प्र्ाकेट, कलर पेन ९ प्र्ाकेट, ईरेजर ७ 
प्र्ाकेट र माका र ८ प्र्ाकेट 

12,990.0 

56 २०२-०७६ 
एमलसबब (लसङ्गल पोल, १० एन्त्म्पर्र) २०० वपस, एमलसबब (डबल पोल, ३२ एन्त्म्पएर) ५० वपस र 

प्लान्त्रटक झोला ३२५ केजी 79,686.0 

57 २१४-०७६ लशखर छाला जुत्ता १४ जोर 20,000.0 
58 २२१-०७६ सेण्डो भेरट १००० वपस र लेडडज टप्स ११७ वपस 59,585.0 

59 २२२-०७६ 
रेवन कुथाा सलवार १७० लमटर, लेडडज लेहेँगा ६ वपस, सुती साडी १४ वपस, नेट सलमना १६४ लमटर, 

लेडडज कुथाा सलवार ९ वपस र नेट साडी १७ वपस 1,02,400.0 

60 २२३-०७६ प्र्ाज १०२० केजी 61,200.0 

61   मकै ४२,००० केजी 5,66,316.0 

 


