नेऩार सयकाय

प्रधानभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषदको कामाारम

याजस्व अनुसन्त्धान ववबाग

याजस्व अनुसन्त्धान कामाारम
ऩथरैमा, फाया
लरराभ लफक्रीको शीरफन्त्दी दयबाउऩर आब्हानसम्फन्त्धी ७ (सात) ददने सूचना - ऩाना 3
(प्रकाशशत लभलत २०७8/05/24)
मस कामाारमफाट ववलबन्न लभलतभा कब्जा/जपत बएका तऩशीर फभोशजभका भारसाभानहरु जे जस्तो अवस्थाभा छन् सोही
अवस्थाभै दयबाउऩरको भाध्मभफाट लरराभ लफक्री गनुऩ
ा ने बएकोरे लनमभानुसाय दताा बएका इच्छु क पभा तथा कम्ऩनीफाट

लनम्न शताको अलधनभा यही याजस्व च ुहावट (अनुसन्त्धान तथा लनमन्त्रण) (ऩवहरो सॊ शोधन) ऐन, २०७६ को दपा ३२ तथा
सोही लनमभावरीको लनमभ २६ फभोशजभ शीरफन्त्दी लरराभ गना मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ ।
१. दयबाउऩरसम्वन्त्धी कागजातहरु खरयद गना लनवेदन साथनेऩार सयकायको सम्फशन्त्धत लनकामभा दताा बएको प्रभाणऩर,

भू.अ.कय तथा आमकयभा दताा बएको दताा प्रभाणऩर य आ.व. २०७6/०७7 को कय च ुक्ता प्रभाणऩरको छामाॉप्रलत सवहत
न्त्मूनतभ भूल्म रु. १ राखसम्भको रालग रु. ३००/- य रु. १ राख बन्त्दाभाथी १० राखसम्भको रालग रु. १,०००/तथा १० राख बन्त्दा भालथका रालग रु २,०००/- वपताा नहुने गयी फुझाएको आम्दानी यलसद सॊ रग्न गयी मस

कामाारमफाट मो सूचना प्रकाशशत बएको लभलतरे ७ (सात) ददनलबर खरयद गना सवकने छ । अन्त्त्शुल्क राग्ने ऩदाथाको
हकभा अन्त्त्शुल्क दताा प्रभाणऩरको छामाॉ प्रलतऩेश गनुा ऩनेछ ।
२. आपूरे कफोर गने दयबाउऩरसम्फन्त्धी कागजातहरु कम्ऩनी तथा साझेदायी पभा बए आलधकारयक प्रलतलनलध य अन्त्मको
हकभा प्रोप्राईटय आपैंरे वा लनजको अशततमायी ददएको आलधकारयक व्मशक्तरे सवहछाऩ गयी शीरफन्त्दी खाभ फावहय

“श्रीभान प्रभुख अनुसन्त्धान अलधकृत, याजस्व अनुसन्त्धान कामाारम, ऩथरै मा, फाया” य भालथऩट्टी सूचना नॊ. य आ.व.
उल्रेख गयी मो सूचना प्रकाशशत बएको लभलतरे ८ औ ॊ ददन भध्मान्न १२:०० फजेलबर मस कामाारमभा दताा गयी सक्नु
ऩनेछ । मसयी दताा हुन आएका दयबाउऩर सोही ददन १७:०० फजेदेशख कामाारम प्रलतलनलध य उऩशस्थत हुन आएका
दयबाउऩरदाता आपैं वा आलधकारयक प्रलतलनलधको योहवयभा याजस्व अनुसन्त्धान कामाारम, ऩथरै माभा खोलरनेछ ।
दयबाउऩरदाताको प्रलतलनलध उऩशस्थत नबएभा ऩलन दयबाउऩर खोल्न फाधा ऩने छै न।
३. प्रत्मेक सूचना नम्फयको छु ट्टाछु ट्टै शीरफन्त्दी दयबाउऩर ऩेश गनुा ऩनेछ ।
४. आपूरे कफोर गये को यकभको १० प्रलतशतरे हुन आउने धयौटी वाऩतको यकभ कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामाारम,
करै मा फायाको याविम वाशणज्म फैं क, करै मा शाखाभा यहेको धयौटी खाता नॊ. 1260100102030000 भा
कामाारमको कोड नॊ.- ३०१०५२१०१ उल्रे ख गयी पभाको नाभफाट यकभ जम्भा गये को सक्कर बौचय नै दयबाउऩर
साथ सॊ रग्न गयी ऩेश गनुा ऩनेछ । प्रत्मेक दयबाउऩरको रालग छु ट्टाछु ट्टै बौचय ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

५. आपूरे कफोर गये को भूल्म (भु.अ.कय य अन्त्त्शुल्कवाहे कको यकभ) अङ्क य अऺय दुफैभा अलनवामा रुऩभा स्ऩष्ट उल्रेख
हुन ु ऩनेछ । अङ्क य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयराई भान्त्मता ददइनेछ ।

६. दयबाउऩर स्वीकृत बएको सूचना ऩाएको लभलतरे ७ (सात) ददन लबर फाॉकी यकभ दाशखरा गयी साभान उठाई रै जानु
ऩनेछ ।

७. भारसाभानको बौलतक अवस्था हेन ा चाहेभा ददनको 3.00 फजे दे शख 4.00 फजे लबर कामाारम सभमभा सम्ऩका गयी हेन ा
सवकनेछ । दयबाउऩरसम्फन्त्धी कागजात खरयद गनेहरूरे भार भारसाभानहरू हेन ा सक्नेछन् ।

८. दयबाउऩरसम्फन्त्धी कागजातहरु खरयद/दाशखरा गने ददन सावाजलनक लफदा ऩना गएभा उक्त कामाहरु क्रभश् सोको
बोलरऩल्ट सोही सभमभा हुनेछ ।

९. अन्त्त्शुल्क शस्टकय रगाउनु ऩने भारफस्तुको हकभा कवोर गने व्मशक्त/ पभारे आफ्नै खचाभा सम्फशन्त्धत आन्त्तरयक

याजस्व कामाारमफाट राग्ने शुल्क लतयी अन्त्त्शुल्क शस्टकय खरयद गयी मस कामाारमको योहवयभा उक्त शस्टकय टाॉस
गये य भार साभान उठाई रै जान ददईने छ ।

१०.

मस कामाारमको नाभभा धयौटी खाताभा यकभ जम्भा गने तय दयबाउऩरसाथ धयौटी यलसद ऩेश नगने, दयबाउऩर

ु न्त्दा अशघ नै धयौटी दाशखरा गने
पायाभभा वववयण नबयी धयौटी यलसद सॊ रग्न गयी ऩेश गने, मो सूचना प्रकाशशत हुनब
तथा दयबाउऩर नै ऩेश नगयी धयौटी भाग गना आउने पभाहरूको धयौटी यकभ वपताा गना कामाारम फाध्म हुने छै न ।

११.

मस सम्फन्त्धी अन्त्म कुयाहरू प्रचलरत ऐन लनमभानुसाय हुनेछ ।

१२.

दयबाउऩर स्वीकृत गने वा नगने अशन्त्तभ अलधकाय मस कामाारमभा सुयशऺत यहने छ ।
तऩशीर

क्रसॊ

सू.द.नॊ.

भारफस्तुको वववयण

ु तभ भूल्म
न्त्मन

हवार टु थऩेष्ट 80 ऩीस, फोलड रोसन 5 ऩीस, ग्रीन वट साफुन 20 ऩीस, हफार
1

219-077

वक्रमावटब भसरा 42 ऩीस, ऩेन वहर 14 ऩीस, स्माम्ऩु 22 ऩीस, हफार वट

2

289-077

नलर ऩाऩड 60 केजी

3

329-077

सवटङ्ग कऩडा 318 लभटय, सुवटङ्ग कऩडा 94 लभटय

4

337-077

5

436-077

27 वऩस, अनुहायभा रगाउने वक्रभ 27 ऩीस, भसाज तेर 8 वऩस

रेलडज टऩ कुताा 51 ऩीस, रेलडज चप्ऩर 10 जोय, रेलडज जुत्ता 10 जोय,
जेन्त्स जुत्ता 48 जोय
नालगन च ुयन 4 काटुान, रलरऩऩ 4 काटुान

20304
1420
58540
22460
16640

गरै चा फुन्ने उनी धागो 142 केजी, गरै चा फुन्ने तान धागो 47 केजी,
6

7
8

497-077

ये डफुर 120 वऩस, दाह्री कऩार काटने ऩशत्त 120 वऩस, दाह्री काटने ये जय
2348 वऩस

519-077
02-078

शचनी 100 केजी, भोफाइरको एमयपोन 2000 वऩस, ऩूजा कऩडा 110
लभटय, कुताा सुरुवार 32 वऩस, लफस्कुट 180 वऩस
पाइवय लसलरक 80 केजी

71585

123930
68000

कैवपमत

क्रसॊ
9
10
11

सू.द.नॊ.
05-078

भारफस्तुको वववयण
भोफाइर चाजाय 530 वऩस, भोफाइर डाटाकेफर 40 वऩस, भोफाइर
एमयपोन 50 वऩस

08-078

अटोभा प्रमोग हुने टामय 12 वऩस, भोटयसाइक टामय 6 वऩस,

11-078

एर. ई. लड. फल्व फनाउने भेटरयमर 2200 वऩस

ु तभ भूल्म
न्त्मन
32555
9690
149600

कुताा सुयवार 15 वऩस, कुकय 6 वऩस, शस्टरको कचौया 33 वऩस, पयाइ
12

22-078

वऩन 2 वऩस, सेन्त्डो गन्त्जी 90 वऩस, अण्डयवमय कट्ट ु 40 वऩस, फच्चाको
फ्रक 10 वऩस, ठु रो बेष्ट 5 वऩस, टप्स तथा रेलगज सेट 15 वऩस, थान

90145

कऩडा 140 लभटय, ऩानीऩुयी वारा ऩाऩड 44 ऩाकेट, याशख 90 ऩाकेट
शजन्त्स ऩाइन्त्ट 7 वऩस, ट्रेक ऩाइन्त्ट 79 वऩस, ज्माकेट 2 वऩस, ठु रो झोरा
13

28-078

19 वऩस, सानो झोरा 11 वऩस, ये लडभेट शटा 55 वऩस, वट-सटा 50 वऩस,
कटन शजन्त्स ऩाइन्त्ट 77 वऩस, च ुया रहठी 22 वऩस

102255

लरऩशस्टक 120 वऩस, भस्काया 3 वऩस, प्रो कशन्त्समर 24 वऩस, लरऩ ग्रोस
14 वऩस, भेकअऩ ब्रुस 2 ऩाकेट, भेकअऩ ब्रुस 3 ऩाकेट, लरशक्वड लरऩ
14

29-078

ग्रस 15 वऩस, ग्मास लसलरन्त्डय 10 वऩस, स्प्रे 2 वऩस, वारा 109 वऩस,
आइ स्माडो 1 वऩस, ऩावय ऩप 13 वऩस, आइ राइनय 5 वऩस, आइ ब्रो

46610

15 वऩस, म्माक स्टु लडमो 2 वऩस, स्नेर 3 वऩस, पल्स आइ रेन्त्स 1 वऩस
15
16

30-078
32-078

कववय एक्सप्रेश सुलता 96 केजी, भह 236 केजी
फशत्तको होल्डय 305 थान, जमऩुयी कुताा 17 थान, साडी 13 थान, कऩडा
वप्रन्त्ट गने भेलसन 1 सेट, शचनी 100 केजी

68625
70975

कुताा सुरुवार इम्ब्रोइडयी गये को अधा तमायी 2286 ऩीस, कुताा सुरुवार
इम्ब्रोइडयी नगये को (सुती) 1785 ऩीस, टप्स भार 362 ऩीस, रुज ब्रा
17

385-077

630 दजान, अन्त्म ये शा साडी इम्ब्रोइडयी गये को 196 ऩीस, अन्त्म ये शा
साडी साभन्त्म 453 ऩीस, रेहङ्गा 36 ऩीस, प्राजो 111 ऩीस, ड्रेस
भेवटरयमर जारी कऩडा 129 लभटय, सुवटङ्ग कऩडा 4457 लभटय

10500000

कैवपमत

