नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्

राजस्व अनुसन्त्धान ववभाग
हररहरभवन, लललतपुर

मालसामान लललाम लिविको लसलिन्त्दी िोलपर आव्हान सम्िन्त्धी ७ ददने सूचना

सूचना नं. – २

प्रकान्त्ित लमलत २०७८/०५/२२

र्स ववभागिाट ववलभन्न लमलतमा कब्जामा ललईएका तपलसलमा उल्लेन्त्ित मालसामानहरू जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा िोलपरको

माध्र्मिाट लललाम लिवि गनुप
ा ने भएकोले लनर्मानुसार दताा भएका इच्छु क फमा तथा कम्पनीिाट लनम्न िताको अलधनमा रही राजस्व च ुहावट
(अनुसन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) लनर्मावली, २०७० को लनर्म २६ िमोन्त्जम लसलवन्त्दी लललाम गना र्ो सूचना प्रकान्त्ित गररएको छ ।
िताहरूूः
१.

िोलपर सम्वन्त्धी कागजातहरू िररद गना लनवेदन साथ व्र्न्त्ि भए नागररकताको प्रमान्त्णत प्रलतललपी र फमा वा कम्पनी भए नेपाल

सरकारको सम्वन्त्न्त्धत लनकार्मा दताा भएको प्रमाणपर, मू.अ.करमा दताा भएको दताा प्रमाणपर, गत आ.व. सम्मको कर च ुिा प्रमाणको
प्रमान्त्णत प्रलतललवप सवहत रु.१,००,०००।– (एक लाि) सम्मको रु.३००।–, १ लाि भन्त्दा मालथ १० लािसम्म रु.१,०००।–, तथा

१०,००,०००।– (दि लाि) भन्त्दा मालथका लालग रु.२,०००।– वफताा नहुने गरी ववभागको आलथाक प्रिासन िािािाट रकम वुझाएको
रलसद
२.

सं लग्न गरी भण्डार फााँटिाट र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतले ७ (सात) औ ँ ददनलभर कार्ाालर् समर्मा िररद गना सवकने छ।

अन्त्तूःिुल्क लाग्ने पदाथाको हकमा अन्त्तूःिुल्क दताा प्रमाण परको प्रलतललवप समेत पेि गनुा पनेछ ।

आफुले कवोल गरे को िोलपर सम्वन्त्धी कागजातहरू कम्पनी तथा साझेदारी फमा भए आलधकाररक प्रलतलनलध र अन्त्र्को हकमा प्रोप्राइटर

आफैले वा लनजको अन्त्ततर्ारी ददएको आलधकाररक व्र्न्त्िले सवहछाप गरी लसलवन्त्दी िाम िावहर श्री महालनदे िक, राजस्व अनुसन्त्धान
ववभाग, हररहरभवन र मालथपट्टी सूचना नं., लस. नं. उल्लेि गरी र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतले ८ (आठ) औ ँ ददन ददनको १२.००

िजेलभर र्स ववभागमा दताा गरी सक्नु पनेछ । तोवकएको ददन र समर्लभर दताा हुन आएका सवै िोलपरहरू सोही ददन ददनको २.००
िजेदेन्त्ि कार्ाालर् प्रलतलनलध र उपन्त्स्थत हुन आएका िोलपरदाता आफै वा आलधकाररक प्रलतलनलधहरूको रोहवरमा र्स ववभागमा िमिूः
३.
४.

िोललनेछ । िोलपरदाताको प्रलतलनलधको उपन्त्स्थलत नभएमा पलन िोलपर िोल्न वाधा पने छै न ।
प्रत्र्ेक लस.नं. को छु टाछु टै दरभाउपर/िोलपर पेि गनुप
ा ने छ ।

आफुले कवोल गरे को रकमको १० (दि) प्रलतितले हुन आउने धरौटी वापतको रकम र्स ववभागको नेपाल िैं क लललमटे ड, गावहाल,
लललतपुरमा रहेको धरौटी िाता नं. क२.३ धरौटी ०१८०१०००००२००३०००००१ मा कार्ाालर् कोड नं. ३०१०५३४०१

उल्लेि गरी जम्मा गरे को सक्कल भौचर नै िोलपर साथ सं लग्न गरी पेि गनुा पनेछ । प्रत्र्ेक िोलपरको लालग छु ट्टाछु ट्टै भौचर पेि
५.
६.
७.
८.
९.

१०.
११.
१२.

गनुा पनेछ ।

आफुले कवोल गरे को मूल्र् अंक र अक्षर दुवैमा अलनवार्ा रुपमा स्पष्ट उल्लेि हुनपु नेछ । अं क र अक्षरमा फरक परे मा अक्षरलाई
मान्त्र्ता ददइनेछ ।

िोलपर स्वीकत भएको लमलतले ७ (सात) ददन लभर मू.अ.कर समेत लनर्मानुसार लाग्ने सिै रकम िुझाई मालसामानहरु उठाई सक्नु
पनेछ ।

मालसामानहरुको भौलतक अवस्था हेन ा चाहेमा र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतिाट कार्ाालर् समर्लभर हेन ा सवकनेछ । िोलपर सम्वन्त्धी
कागजात िररद गनेहरूले मार मालसामानहरू हेन ा सक्नेछन् ।

िोलपर सम्वन्त्धी कागजातहरु िररद गने , तथा दान्त्िला गने ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा उि कार्ाहरु िमिूः सोको भोललपल्ट
सोही समर्मा हुनेछ ।

र्स सम्वन्त्धी अन्त्र् कुराहरू िुझ्न चाहेमा र्स ववभागमा आई िुझ्न सवकने छ ।
र्स सम्वन्त्धी अन्त्र् कुराहरू प्रचललत ऐन लनर्मानुसार हुनेछ ।

र्स ववभागको धरौटी िातामा रकम जम्मा गने तर िोलपरसाथ धरौटी रलसद पेि नगने तथा िोलपर नै पेि नगरी धरौटी माग गना
आउने फमाहरुको धरौटी रकम वफताा गना ववभाग िाध्र् हुने छै न ।

िोलपर स्वीकत गने वा नगने अन्त्न्त्तम अलधकार र्स ववभागमा सुरन्त्क्षत रहनेछ ।

तपलसल

७ ददने सूचना
(प्रकान्त्ित लमलत २०७८/०५/२२)
लस.नं.

मालसामानको वववरण

मूल्र्ांकन सलमलतले कार्म गरे को मूल्र् रू.

१

Glass Beads (पोते) २४४२ के.जी. (५४ िोरा)

३,५६,१००।-(तीन लाि छपन्न हजार एक सर् मार) (मु.अ.कर सवहत)

२

न्त्चनी ७६ िोरा प्रलत िोरा (५० के.जी.को िोरा) जम्मा ३८०० के.जी.

३,०४,०००।-(तीन लाि चार हजार मार) (मु.अ.कर सवहत)

