
नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 

राज�व अनुस�धान �वभाग 
राज�व अनुस�धान काया�लय 

पथलैया, बारा 
�ललाम �ब��को शीलब�द� दरभाउप� आ�हानस�ब�धी ७ (सात) �दने सूचना -८ 

(�का�शत �म�त २०७७/०३/१७) 
यस काया�लयबाट �व�भ�न �म�तमा क�जा/जफत भएका तपशील बमोिजमका मालसामानह� जे ज�तो अव�थामा छन ्सोह� 
अव�थामै दरभाउप�को मा�यमबाट �ललाम �ब�� गनु�पन� भएकोले �नयमानुसार दता� भएका इ�छुक फम� तथा क�पनीबाट �न�न 
शत�को अ�धनमा रह� राज�व चुहावट (अनुस�धान तथा �नय��ण) (प�हलो संशोधन) ऐन, २०७६ को दफा ३२ तथा सोह� 
�नयमावल�को �नयम २६ बमोिजम शीलब�द� �ललाम गन� यो सूचना �का�शत ग�रएको छ । 
  
१. दरभाउप�स�व�धी कागजातह� ख�रद गन� �नवेदन साथ नेपाल सरकारको स�बि�धत �नकायमा दता� भएको �माणप�, 

मू.अ.कर तथा आयकरमा दता� भएको दता� �माणप� र आ.व. २०७५/०७६ को कर चु�ता �माणप�को छायाँ��त स�हत 
�यूनतम मू�य �. १ लाखस�मको ला�ग �. ३००/- र �. १ लाख भ�दामाथी १० लाखस�मको ला�ग �. १,०००/- तथा १० 
लाख भ�दा मा�थका ला�ग � २,०००/- �फता� नहुन ेगर� बुझाएको आ�दानी र�सद संल�न गर� यस काया�लयबाट यो सूचना 
�का�शत भएको �म�तले ७ (सात) �दन�भ� ख�रद गन� स�कन ेछ । अ�तःशु�क ला�ने पदाथ�को हकमा अ�तःशु�क दता� 
�माणप�को छायाँ��त पेश गनु� पन�छ ।  

२. आफूले कबोल गन� दरभाउप�स�ब�धी कागजातह� क�पनी तथा साझेदार� फम� भए आ�धका�रक ��त�न�ध र अ�यको हकमा 
�ो�ाईटर आफ�ले  वा �नजको अि�तयार� �दएको आ�धका�रक �यि�तले स�हछाप गर� शीलब�द� खाम बा�हर “�ीमान �मुख 
अनुस�धान अ�धकृत, राज�व अनुस�धान काया�लय, पथलैया, बारा” र मा�थप�ट� सूचना न.ं र आ.व. उ�लेख गर� यो सूचना 
�का�शत भएको �म�तले ८ औ ं �दन म�या�न १२:०० बजे�भ� यस काया�लयमा दता� गर� स�नु पन�छ । यसर� दता� हुन 
आएका दरभाउप� सोह� �दन १७:०० बजेदे�ख काया�लय ��त�न�ध र उपि�थत हुन आएका दरभाउप�दाता आफ�  वा 
आ�धका�रक ��त�न�धको रोहवरमा राज�व अनुस�धान काया�लय, पथलैयामा खो�लनेछ । दरभाउप�दाताको ��त�न�ध 
उपि�थत नभएमा प�न दरभाउप� खो�न बाधा पन� छैन । 

३. ��येक सूचना न�बरको छु�टाछु�टै शीलब�द� दरभाउप� पेश गनु� पन�छ । 
४. आफूले कबोल गरेको रकमको १० ��तशतले हुन आउने धरौट� वापतको रकम कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय, कलैया 

बाराको राि��य वा�ण�य ब�क, कलैया शाखामा रहेको धरौट� खाता न.ं १२६०२०३०००००० मा काया�लयको कोड न.ं- 
३०१०५२१०१ उ�लेख गर� फम�को नामबाट रकम ज�मा गरेको स�कल भौचर न ैदरभाउप�साथ संल�न गर� पेश गनु� पन�छ । 
��येक दरभाउप�को ला�ग छु�टाछु�टै भौचर पेश गनु�पन�छ ।  

५. आफूले कबोल गरेको मू�य (मु.अ.कर र अ�तःशु�कवाहेकको रकम) अ�क र अ�र दबुमैा अ�नवाय� �पमा �प�ट उ�लेख हुनु 
पन�छ । अ�क र अ�रमा फरक परेमा अ�रलाई मा�यता �दइनेछ । 

६. दरभाउप� �वीकृत भएको सूचना पाएको �म�तले ७ (सात) �दन �भ� बाँक� रकम दा�खला गर� सामान उठाई लैजानु पन�छ ।  
७. मालसामानको भौ�तक अव�था हेन� चाहेमा काया�लय समयमा स�पक�  गर� हेन� स�कनेछ । दरभाउप�स�ब�धी कागजात 

ख�रद गन�ह�ले मा� मालसामानह� हेन� स�नेछन ्। 
८. दरभाउप�स�ब�धी कागजातह� ख�रद/दा�खला गन� �दन साव�ज�नक �बदा पन� गएमा उ�त काय�ह� �मशः सोको भो�लप�ट 

सोह� समयमा हुनेछ । 
९. अ�तःशु�क ि�टकर लगाउनु पन� मालब�तुको हकमा कवोल गन� �यि�त/ फम�ल ेआ�न ैखच�मा स�बि�धत आ�त�रक राज�व 

काया�लयबाट ला�ने शु�क �तर� अ�तःशु�क ि�टकर ख�रद गर� यस काया�लयको रोहवरमा उ�त ि�टकर टासँ गरेर मा� 
सामान उठाई लैजान �दईन ेछ । 

१०. यस काया�लयको नाममा धरौट� खातामा रकम ज�मा गन� तर दरभाउप�साथ धरौट� र�सद पेश नगन�, दरभाउप� फाराममा 
�ववरण नभर� धरौट� र�सद संल�न गर� पेश गन�, यो सूचना �का�शत हुनुभ�दा अ�घ न ैधरौट� दा�खला गन� तथा दरभाउप� 
न ैपेश नगर� धरौट� माग गन� आउने फम�ह�को धरौट� रकम �फता� गन� काया�लय बा�य हुन ेछैन ।  

११. यस स�ब�धी अ�य कुराह� �च�लत ऐन �नयमानुसार हुनेछ । 
१२. दरभाउप� �वीकृत गन� वा नगन� अि�तम अ�धकार यस काया�लयमा सुर��त रहन ेछ । 
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तपशील 
�.सं सू.द.नं. मालब�तुको �ववरण �यूनतम मू�य 
1 २०६-०७५ सलवार कुत� १२० �पस, कुत� २९५ �पस र ले�डज कुत� २१८० �पस 5,92,284.0 
2 ००९-०७६ ले�डज �याग ४८ �पस, शट�को कपडा ५९२ �मटर र पाइ�टको कपडा ४४ �मटर 82,329.0 
3 ००९-०७६ मैन २८० केजी  33,750.0 
4 ०१८-०७६ ले�डज कुत� सलवार ९७ �पस र ले�डज दपु�टा १२५ �पस 59,714.0 

5 ०२०-०७६ कुता� थान कपडा १८० �मटर, सतुी साडी ३९ �पस, साडी ७ �पस, कुता� सु�वाल ५६ �पस, 
वान �पस कुत� ९ �पस र शल ५० �पस 83,199.0 

6 ०२३-०७६ कुत� ३२० �पस 80,512.0 
7 ०२८-०७६ ले�मनेटेड पेपर ४० केजी  र फायर अलाम� १ �पस 6,120.0 
8 ०३०-०७६ �स�थे�टक जु�ा ८० जोर 41,848.0 

9 ०३२-०७६ 
ट�स ७२८ �पस, स�ट�ङ कपडा २३९८.८ �मटर, अ�य रेशा साडी ९१२ �पस, सु�टङ कपडा 
१५२१.४ �मटर, कोट कपडा ५९८.५ �मटर, ले�डज वान �पस ८७ �पस, कुता� �लाजो सेट ६७ 
�पस 

43,30,298.0 

10 ०३६-०७६ जयपुर� सूट २० �पस, पप�लन कपडा १६४ �मटर, रेवन कपडा १९२ �मटर र ग�छा ३५ 
�पस 42,766.0 

11 ०३८-०७६ शट� १५८ �पस, कुथा� सलवार ४ �पस र साडी (फे�सी  टाइप) २३ �पस 85,496.0 
12 ०३८-०७६ �बडी ५०००० �ख�ल� 3,000.0 

13 ०४४-०७६ 
वनारसी साडी २ �पस, कटन इ��ोडर� साडी ५ �पस, �स�क साडी ४ �पस, कुथा� सलवार 
७० �पस, श�ट�ङ ३४६ �मटर, अ�तर कपडा १०३ �मटर, सु�टङ कपडा ७ �मटर, कटन टप 
८ �पस र शल कपडा ६० �मटर 

1,50,000.0 

14 ०४५-०७६ 
बे�ब पाइ�ट १५० �पस, बे�ब �वाटर पाइ�ट १८ �पस, मोजा १० जोर, बे�ब क�टु ८ �पस, 
बे�ब ट� शट� सेट ६३ सेट, ब�स पाइ�ट २ �पस, बे�ब ले�डज पे�ट १७ �पस, ले�डज पे�ट� 
२ दज�न, जे�स पे�ट� २ दज�न, बे�ब ट� शट� ४ �पस, ट� शट� २२ �पस 

38,998.0 

15 ०४८-०७६ जयपुर� कुता� ७१ थान, कुता� २७ थान, पाइ�टको कपडा ९८.५ �मटर र शट�को कपडा १०६ 
�मटर 81,420.0 

16 ०५८-०७६ साडी ९ �पस र कुथा� सलवार ४६ �पस 19,924.0 

17 ०६०-०७६ 
जयपुर� कुथा� सलवार १८ �पस, से�डो ग�जी ठूलो ५४० �पस, स�ेडो ग�जी सानो ६६० 
�पस, थान कपडा ९८ �मटर, कुथा� सलवार ५१ �पस, कुथा� जडी भरेको २२ �पस, ले�गज ५ 
�पस, पे�टकोट १० �पस, कुथा� टू�पस १९ �पस र कुथा� वान �पस (ट�स) १० �पस 

1,28,724.0 

18 ०७१-०७६ �याँस रेगुलेटर ६४० �पस 1,05,796.0 
19 ०७६-०७६ ले�डज कुत� ११५२ �पस 3,61,250.0 

20 ०७७-०७६ 

रे�मी नोट सेभेन �ो ८ �पस, रे�मी ८ यु�नक ४ �पस, रे�मी नोट सेभेन एस १४ �पस, 
रे�मी �� आई १ �पस, �रयल�म �स टू १२ �पस, �रयल�म ए�स ६ �पस, �रयम�म फाइभ 
�ो १ �पस, �रयल�म यु वन १ �पस, सु�टङ कपडा ३६ �मटर, श�ट�ङ कपडा ४८ �मटर, 
एंगल कक १८० �पस, ओभरहेड सावर २४५ �पस र �वाननेक �पलर कक १७० �पस 

7,37,234.0 

21 ०७९-०७६ 
ब�चाको �याकेट  ६२ �पस, ब�चाको उनी टोपी १४० �पस, ब�चाको �याप ७२ �पस, 
मा�क ४०० �पस, ब�चाको स�ुवाल ४० �पस, �व�ड �चटर १० �पस र ले�डज पाइ�ट १८ 
�पस 

61,439.0 

22 ०८०-०७६ इनर ��या�स १३० �पस, ए�े�लक  टोपी १२० �पस, �ा १६० �पस, �याकेट  १० �पस, 
िज�स पाइ�ट १०० �पस, ग�स� भे�ट ४५ �पस र हाफ पाइ�ट १८ �पस 1,26,020.0 

23 ०८६-०७६ 

त�कयाको खोल ५२ �पस, कुथा� सलवार ५ �पस, साडी  ६ �पस, डवल बडे त�ना  ९ �पस, 
ले�डज भे�ट  १६ �पस, �लाउज कपडा  १७ �पस, ले�गज  १९ �पस, ले�डज सु�वाल  ७ 
�पस, �या�सी  ३ �पस, ले�डज ट�स  २० �पस, ब�चाको प�ेट�  ३३ �पस, ब�चाको कुत�  
१७ �पस, शल  १४ �पस 

37,953.0 

24 ०८८-०७६ लङ �ेन बासमती चामल ४०० केजी  र म�सनो चामल १९,५५० केजी  15,93,967.0 
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�.सं सू.द.नं. मालब�तुको �ववरण �यूनतम मू�य 

25 १०१-०७६ �समरन कुथा� सलवार ५ �पस, �बजाल कुथा� सलवार १५ �पस, कुथा� सलवारको कपडा १ 
रोल र पे�टकोटको कपडा १ रोल 15,300.0 

26 १०२-०७६ आलु �च�स १७२ केजी  र अ�य रेशा नेट कपडा ३६१ �मटर 57,329.0 

27 १०६-०७६ कुथा� सलवार साधारण ८ �पस, कुथा� सलवार ८ �पस, साडी ८ �पस, लेह�गा २ �पस र 
�लाउज कपडा ९२ �मटर 21,267.0 

28 १०९-०७६ उनी कुथा� सलवार ३३ �पस, साडी साधारण ४६ �पस, साडी �लाउज स�हत १६ �पस र 
लेह�गा ६ �पस 68,468.0 

29 ११०-०७६ प��स फेस  ��म २३ �ामको २८८० �पस 1,86,588.0 
30 १११-०७६ पप�लन कपडा १८६ �मटर (९ थान), शल १० �पस र ग�छा ६ �पस 23,180.0 

31 ११२-०७६ 
उलन कुथा� १ �पस, कुथा� ८ �पस, उलन ले�गज ६ �पस, शल १८ �पस, साडी (साधारण) ६ 
थान, साडी संगम ५ �पस, प�यौरा ११ �पस, �लाउजको कपडा ३४ �मटर, उलन कुथा�को 
कपडा ५२ �मटर र थान कपडा ६० �मटर 

37,103.0 

32 ११५ क-०७६ पे�टकोटको कपडा ८ थान, कुथा� सलवार ३० �पस, साडी १९ �पस, �शखर पान मसाला ८ 
�याकेट  र राज�नवास ३ पोका 88,434.0 

33 ११७-०७६ 

मो.सा.को �यामचेन १० �पस, मो.सा.को गाईड १० �पस, मो.सा.को ए�सेल २ �पस, 
मो.सा.को कभ वे�रङ २ �पस, मो.सा.को एडल वा�टर १० �पस, मो.सा.को से�फ �गयर २ 
�पस, मो.सा.को रवर ५० �पस, मो.सा.को एयर �फ�टर २० �पस, मो.सा.को बोलो�वन २ 
�पस, मो.सा.को सकर बुश ५ �पस, मो.सा.को �याि�पयन �लक २ �याकेट , मो.सा.को ��प 
कभर १६ जोर, मो.सा.को हब �या�सयन ड�पर ५ �पस, LPG हाउस पाईप १ �पस, ले�डज 
कुता� ११३ �पस 

63,118.0 

34 ११८-०७६ टाई �लोथ ७४२ �मटर 1,08,761.0 
35 १२१-०७६ म�ल�न चकलेट (ज�मा ९९ काटु�न) १०६९.२ केजी  4,01,732.0 

36 १२५-०७६ 
ओर टे�स वे�रङ २९ �पस, बुश ५२ �याकेट , ि�लप ४ �याकेट , ि�टल ब�व ३५ �याकेट , 
बे�रङ घाट २४५ �पस, �पन ३८ �पस, ए�सल सेट १ �पस, कुथा� कपडा १२५ �मटर, 
सलवार कपडा ९० �मटर 

1,30,420.0 

37 १३८-०७६ सु�टङ �लोथ २५७० �मटर, वक�  �लोथ ३६५ �मटर र �ेस मेटे�रयल ८७५ �मटर 13,43,922.0 
38 १४३-०७६ �ाउजर ११५ �पस 41,186.0 
39 १५२-०७६ सु�टङ कपडा १९४ �मटर 93,540.0 
40 १५३-०७६ �या�कुलेटर ४८ �पस 8,324.0 

41 १५५-०७६ कटन थान कपडा ३४० �मटर, नेट कपडा १८० �मटर, कटन सटू १५ थान, कटन सूट 
(जयपुर�) १८ थान, उनी प�यौरा (शल) १०८ �पस 78,336.0 

42 १९४-०७६ 
पानी टेप ९० �पस, डटपेन ५८ प�ा, औजार ब�स १० सेट, इअर बड ४ �याकेट , �केल  
१५ �याकेट , ि��ङ डोर�  २० �पस, पेि�सल कटर २० �याकेट , कलर पेन ९ �याकेट , 
ईरेजर ७ �याकेट , माक�र  ८ �याकेट  

11,042.0 

43 २०८-०७६ सु�टङ कपडा ३६२२ �मटर र वनारसी साडी ३३ �पस 16,98,312.0 
44 २११-०७६ म�ल�न चकलेट (२५ काटु�न) २७० केजी  1,01,354.0 
45 २१४-०७६ �शखर छाला ज�ुा १४ जोर 18,000.0 

46 २२२-०७६ रेवन कुथा� सलवार १७० �मटर, ले�डज लेह�गा ६ �पस, सुती साडी १४ �पस, नेट स�मना 
१६४ �मटर, ले�डज कुथा� सलवार ९ �पस, नेट साडी १७ �पस 87,040.0 

47 २४३-०७६ सोफ� र�सी ४१६५ बोतल 71,160.0 
48   मकै ४२,००० केजी  2,83,158.0 

 


