
 
 

नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् 
ईटहरी, सनुसरी 

 लललाम ववविको शीलवन्त्दी वोलपर आवह्यन सम्वन्त्न्त्ध ७ ददन ेसूचना 

(सूचना प्रकान्त्शत लमलत: २०७८।०५।२४ गते) 

र्स कार्ाालर्बाट ववलभन्न लमलतमा कब्जामा ललईएका तपलसलमा उल्लेन्त्ित मालसामानहरू जे जस्तो अवस्थामा छन ्सोही अवस्थामा 
बोलपरको माध्र्मबाट लललाम लबवि गनुापने भएकोले लनर्मानसुार दताा भएका इच्छुक फमा तथा कम्पनीबाट लनम्न शताको 
अलधनमा रही राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) लनर्मावली, २०७० को लनर्म २६ बमोन्त्जम लसलवन्त्दी लललाम गना 
र्ो सूचना प्रकान्त्शत गररएको छ ।  

 

शताहरु  

1. फमा/कम्पनीहरुले दरभाउपर सम्वन्त्धी कागजातहरु िररद गना ररतपवुाक लनवेदन सवहत नेपाल सरकारको सम्वन्त्न्त्धत लनकार्मा 
दताा भएको प्रमाणपर, म.ुअ. कर/आर्करमा दताा भएको प्रमाणपर, आ.व. 2075/076 को कर चकु्ता प्रमाणपरको छार्ााँप्रलत 
ररतपवुाक लनवेदन सवहत संलग्न गरी रु. एक लाि सम्मको लालग रु. 300।- , रु. एक लाि भन्त्दा मालथ रु. दश लाि 
सम्मकोमा रु 1000।– र रु. दश लाि भन्त्दा मालथको रु. २०००।- पलछ वफताा नहनुे गरी नगद वझुाइ लमलत 
२०७८।०५।३० गते लभर कार्ाालर् समर्मा र्स कार्ाालर्वाट दरभाउ पर िररद गररसक्न ुपने  र लमलत २०७८।०५।३१ 
गते ददनको १२ वजे लभर वोलपर दताा गररसक्न ुपनेछ ।  

2. प्रत्रे्क मदु्दाको छुट्टछुटै्ट दरभाउपर फारम ररतपववुाक भरी मालथ तोवकएको लमलत र समर् लभर न्त्शलवन्त्दी िामको वावहर पट्टी 
र्स कार्ाालर्को नाम, मदु्दा नं., बोलपरदाताको नाम, ठेगाना, सम्पका  नं. समेत स्पष्ट िलुाई सवहछाप गरी लाहा छाप लगाई 
न्त्शलवन्त्दी गरी दताा गराइ सक्नपुने छ । दताा भएका बोलपरहरु वोलपर दताा गने अन्त्न्त्तम ददनको 14.00 वजेको समर्मा 
वोलपरदाताका प्रलतलनलधहरुको रोहवरमा कार्ाालर्मा िोललने छ । बोलपरदाताका प्रलतलनलधहरु उपन्त्स्थत नभए पलन बोलपर 
िोल्न वाधा हनुे छैन । 

3. वोलपरमा उल्लेन्त्ित कुल कवोल अङ्कको कन्त्म्तमा 10 प्रलतशतले हनु आउने जमानत रकम कोष तथा लेिा लनर्न्त्रक कार्ाालर् 
सनुसरीको राविर् वान्त्णज्र् वैंक, इनरुवा शािामा िोललएको धरौटी िाता नं. 2220१0०१०२०३०००० तथा र्स कार्ाालर्को 
कोड नं. 301051401 मा प्रत्रे्क मदु्दाका लालग छुट्टछुटै्ट सक्कल वैंक भौचर बोलपर साथ संलग्न रािी पेश गनुापने छ । 

4. आफुले कबोल गरेको रकमको मलु्र् (म.ुअ.कर)  अङ्क र अक्षर दवैुमा अलनवार्ा रुपमा स्पष्ट उल्लेि गनुा पनेछ । अङ्क र अक्षर 
फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्र्ता ददइनेछ । 

5. बोलपर स्वीकृत भएको सचुना पाएको लमलतले 7 (सात) ददन लभर बााँकी रकम दान्त्िला गरी मालसामान उठाइ लैजान ुपने छ 
। म्र्ाद लभर रकम जम्मा नगरेमा लनर्मानसुार गररनेछ । 

6. दरभाउपर सम्वन्त्न्त्ध कागजात िररद गनेहरुले मालसामान हेना चाहेमा कार्ाालर् समर्मा सम्पका  गरी हेना सवकनेछ । 

7. बोलपर िररद गने, दान्त्िला गने र िोल्ने ददन सावाजलनक ववदा परेमा उक्त कार्ाहरु लगतै्त कार्ाालर् िलेुको ददन सोही समर् 
अनसुार हनुेछ । 

8. र्स कार्ाालको नाममा धरौटी िातामा रकम जम्मा गने तर दरभाउपरसाथ धरौटी रलसद पेश नगने, दरभाउपर फारममा वववरण 
नभरी धरौटी रलसद संलग्न गरी पेश गने, सचुना प्रकाशन हनुभुन्त्दा अन्त्िनै धरौटी रकम दान्त्िला गने तथा दरभाउपर नै पेश 
नगरी धरौटी रकम माग गना आउने व्र्न्त्क्त/फमाहरुको धरौटी रकम वफताा गना कार्ाालर् वाध्र् हनुे छैन ।  

9. म्र्ाद नान्त्ि आएको, रीत नपगुेको र सचुनाको शता ववपररत भएका वोलपर उपर कुनै कारवाही हनुे छैन । 

10. बोलपर स्वीकृत भएपश्चात कबोल अङ्कमा मलु्र् अलभबवृि कर बापत 13 प्रलतशत थप र अन्त्र् लनकार्मा कर, शलु्क लाग्ने 
भए सो समेत वोलपरदाता आफैले व्र्होनुा पनेछ ।  

11. प्राप्त हनु आएका बोलपरहरु कुनै कारण जनाइ वा नजनाइ स्वीकृत गने वा नगने एकमषु्ट वा आंन्त्शक स्वीकृत गने वा नगने 
सम्पणुा अलधकार र्स कार्ाालर्मा सरुन्त्क्षत रहनेछ । 



 
 

12. स्वीकृत बोलपरदाताले कबोल अङ्कको रकम परुा बझुाई लललाम सकार गरी सकेपछी मार अन्त्र् दरभाउपरदाताहरुको धरौटी 
वफताा गररनेछ । 

13. र्स सम्वन्त्धी अन्त्र् कुराहरु प्रचललत काननु बमोन्त्जम हनुेछ ।   

 

तपलसलः 

लस. सूचना दताा नं. मालवस्तकुो वववरण ईकाइ kl/df)f न्त्रू्नतम मूल्र् 
(मू.अ.कर वाहेक) 

जम्मा मूल्र् रु. 
(मू.अ.कर वाहेक) 

१ १४७।०७७।७८ 

न्त्चलन वक.ग्रा ६०० ४२००० 

५२१९८।- 
न्त्जरा वक.ग्रा. ३० 9090 
ववस्कुट(Top-24*250 g) वक.ग्रा ६ ५४० 
ववस्कुट(Goodday-20*200 g) वक.ग्रा ४ ५६८ 

२ ०८।०७८।७९ न्त्चलन वक.ग्रा. २००  १४००० १४०००।- 
३ १४४।०७७।७८ न्त्चलन वक.ग्रा. ३५० २४५०० २४५००।- 
४ ०४।०७८।७९ न्त्चलन वक.ग्रा. १५००  105000 १०५०००।- 
५ ८२।०७७।७८ लडजेल लल. २६७६।४७ २७५१४१।१२ २७५१४१।१२ 

६ ८१।०७७।७८ 

GI Nipple के.न्त्ज ५०  13600 

१०३६५३८।- 

स्वीट ग्लोकोलभट्टा के.न्त्ज १५० 82800 
रेडीमेट पेवटकोट वपस ६००  99600 
लेलडज कुथी सेट वपस १६९  160२१२ 
कुथी वपस ९५  ४५०३० 
डे्रस मेटेररर्ल ववुटक लमटर १९१।७५  ८७०५५ 
रेवन कपडा थान लमटर ११२० १२७६८० 
पन्त्ललन लमटर १७१५ ११६६२० 
अन्त्र् रेशा अस्तर कपडा लमटर १०४४।८ ७२०९१ 
अन्त्र् रेशा सारी साधरण वपस ६५ ३९५२० 
रेलडमेट व्लाउज फेन्त्सी वपस २३० १०९०२० 
साधरण कुथाा सरवाल वपस १०४ ७३८४० 
उनीको कुथाा सरवाल वपस १० ९४७० 

७ १३९।०७७।०७८ 

भेलभेट इम्रोडरी डे्रस मेटेररर्ल 
कपडा 

लमटर ८३ 18841 

२३२१५४५।- 

नेट इम्रोडरी डे्रस मेटेररर्ल 
कपडा 

लमटर २७० 73710 

इम्रोडरी डेसा मेटेररर्ल कपडा लमटर ७२ 9792 
इम्रोडरी लसरानी िोल थान ३०० 20700 
इम्रोडरी कुसन कभर थान ३७५ 29250 
पलङ लेस वपस ५ 1135 
रा वपस ३०० 48300 
रा वपस ७२ 23904 
रा वपस १२६ 14995 
रा वपस ९० 11520 
रा वपस ४२ 4494 
रा वपस ५४ 6210 
रा(साधरण) वपस ९६ 5760 
तर्ारी पदाा वपस १०६८ 544680 



 
 

लेलडज सटु वपस ४४८ 37184 
पदाा थान कपडा लमटर २०७९ 708939 
गलैचा वपस १२ 7392 
डवल वेडलसट वपस २० 13620 
सवुटङ कपडा लमटर ४९२ 279456 
पोपललन कपडा लमटर २५९२ 176256 
अन्त्र् रेसा लङु्गी वपस ४८० 130560 
म्र्ाक्सी वपस ४०८ 120768 
हेर्र रवर व्र्ाण्ड/न्त्क्लप के.न्त्ज. ६० 34080 

८ ८७।०७७।७८ 

ग्रीज वक.ग्रा. १७० 27710 

७८६८४१।- 

हाइड्रोललक आर्ल ललटर २००० 326000 
गरे्र आर्ल ललटर ४०० 93200 
मोववल ललटर ४०० 74800 
मोववल ललटर ६० 11220 
मोववल ललटर २० 4660 
मोववल ललटर १४ 3495 
२०० ललटरको िाली ड्रम वटा २४ 117528 
सवो न्त्स्टकर वाला १ लल.को िाली 
वट्टा 

थान १००० 98000 

१ ललटरवाला िाली वोतल थान २०० 19600 
एलसर्न पेन्त्ट लेन्त्िएको ईनामेल- 
०.५लल. 

वट्टा ७ 1309 

एलसर्न पेन्त्ट लेन्त्िएको ईनामेल- २ 
लल. 

वट्टा २ 1498 

ललान्त्स्टकको िाली वाल्टीन थान ३३ 7821 

९ १३६।०७७।७८ 

कुथाा सरवाल वनाउने कपडा लमटर २३१३।७५ 238316।25 

१३१९४४७।
२५ 

अन्त्र् रेशा सारी(साधरण) वपस १०० 55200 
अन्त्र् रेशा सारी (साधरण 
इम्रोडरी) 

वपस ३८५ 5698000 

दोसल्ला सल वपस ३०० 80700 
अन्त्र् रेशा सारी(ईम्रोडरी) वपस ६७ 132191 
वनारसी सारी दपुट्टा समेत वपस ६० 243240 

१० १४०।०७७।७८ 

ललाजो टप सेट सेट ११२ 106064 

७००४३८।- लेलडज सरुवाल वपस ११३ 53562 
कुथाा सरवाल सेट सेट ४९६ 469712 
लेलडज टलस वपस १५० 71100 

११ ३८।०७७।७८ 

नक्कली गहना वक.ग्रा 169 २९७७७८ 

९८७६९६।- 

नक्कली गहनाको ललान्त्स्टक कभवर वक.ग्रा 32।6 १४२७८।८ 

कपाल वााँध्ने रवर वक.ग्रा 6।3 ११६०४।६ 

उनी धागो वक.ग्रा 18।4 ७७२८ 

लेलडज स्वीटर वपस 224 १२९२४८ 

ललाजो/रेलडमेड कुथाा सरवाल वपस 42 २८२६६ 

हेडववन दजान 105 १८५८५ 

Moti Hair Pin लर्ाकेट 6 २८७४ 

Moti Mala वक.ग्रा. 22।25 १९३५।७५ 



 
 

                         
 
 

 

 

                                                          प्रमिु अनसुन्त्धान अलधकृत 

 

Safety Pin लर्ाकेट 7 ३३५३ 

रा वपस 240 २९२८० 

Lip Guard वपस २३०४ ५९९०४ 

Face Cream समेत दजान ७५।५ ३८२८६०।५ 


