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कोहलपरु, बाँके 

 

राज व चहुावट (अनसु धान तथा नय ण) नयमावल ,२०७० को नयम २६ बमोिजम यस कायालयबाट सलब द  बोलप ारा 
व भ  मालव त ु ललाम ब  गन बारेको ७ दने सूचना 

सूचना कािशत म त २०७६/१२/०४ गते 
यस कायालयमा व भ  म तमा जफत भएका देहाय बमोिजमका मालव त ुजे ज तो अव थामा छन ्,सोह  अव थामा सलब द  बोलप ारा ललाम ब  

गर न ेभएकाले इ छुक फम, क पनी तथा सं थाले यो सूचना कािशत भएको म तले ७ दन भ  न न लिखत शतह को अ धनमा रहन ेगर  गो य 

सलब द  बोलप  आ हान ग रएको छ । आफुले कबोल गरेको रकमको १० % ले हनु े धरौट  बापतको रकम रा य वािण य बक नपेालग ज बाँकेमा 

रहेको को.ले. न.का. बाँकेको धरौट  खाता नं. ४१३०२०३०००००० मा कायालय कोड नं.३०१०५५७०१  उ लेख गर  ज मा गर  सोको एक त 

स ल भौचर बोलप  साथ पेश गनपुन छ। साथै यो सूचना राज व अनसु धान वभागको वेब साइट www.dri.gov.np मा हेन स कन ेछ । 

.स. सू.द.न. मालव तकुो ववरण 

मू या न स म तले 
कायम गरेको मू य 
(मू.अ.कर बाहेक) 

१. १९-०७२/०७३ ECO 105 -१० थान , BOLD-२ थान, G3 -४ थान, NEO+FM-२ थान , STAR 16GB-१ थान, 

SPEED HD-१ थान र Y2- १ थान मोबाईलह   
.१७१००/- 

२. २२-०७३/०७४ यासँ चलुो- १६ थान .१७१००/- 
३. २६-०७३/०७४ च मा- ७८ थान .१०७००/- 
४. ३७-०७३/०७४ ले डज सटु- ११२ पस .24000/- 
५. ४५-०७३/०७४ ले डज सटु- १००  पस .30०००/- 
६. ५१-०७३/०७४ रातो गोलाकार टोपी- ४९० थान र टसट-५५ थान .१५२००/- 
७. ६७-०७४/०७५ जु ा से थे टक- ८० जोर, ले डज सजु-२४ जोर, ब चाको जु ा-४० जोर, पोट सजु रा ो 

४० जोर, पोट सजु साधारण-९० जोर र ब चाको च पल-३८४ जोर 
.८८४०७/- 

८. ४२-०७५/०७६ साईकल परुानो २ थान  .१२००/- 

९. १६-०७६/०७७ केराउ –  ३२५० के.जी. .१९५०००/- 
१०. १७-०७६/०७७ थान कपडा-१० पस, नटेको लाउज कपडा-२, पस धोती-२१ पस, न सलाएको 

कुतासु वाल-२६ पस ,साडी-२६ पस, कुत -३२ पस, लाजो-८ पस ,गाउन कुता-९ पस 
र कुतासु वाल तयार -२ पस 

.१०९०००/- 

११. १८-०७६/०७७ Sima London Stick चकलेट-26.4 के.जी., T-Con Gold चकलेट-१५.१ के.जी., न रवल 

मठाई-34 जार, T-Con Gold जार-6.13 के.जी., मठो पाउ इमल -9.36 के.जी., ललपप 

जार-10.2 के.जी., मठाई आइस म-5 के.जी., Trumph Vanilla चकलेट-3.5 के.जी., 
Silopren LSR दूधदानी-54 पस, लाि टकको खेलौना -2 के.जी., LED Tourch-123 पस, 
डटपेन Memo Ball Pen-50 दजन, Doodle class डटपने-41.3 दजन, Cello Tape सेतो-11 
के.जी., Tooth Brush-33 दजन, सलाई धागो-5 के.जी., Handy Plast Bandage-16 
ड बा, Eraser-8.5 दजन, PBC Tape कालो-7 के.जी., काइयो-43 दजन, तास-1.5 दजन, 
Blade Normal-98.2 दजन, लाइटर-1000 पस, Everready Battery Big-80 पस, 
Everready Battery small-600 पस, NW Battery big-300 पस, NW Battery small-240 
पस, ता चा ४२ mm-100 पस, ता चा 62 mm-33 पस, ता चा 50mm-12 पस, 
रेजर से भ -11 दजन, रेजर से भ  रा ो-10 पस, नेलकटर-13 दजन, सानो नेलकटर-18 
दजन, श ु पा लस चेर -2 दजन, पेि सल कटर-30 याकेट, कची सानो-9 पस, पेि सल-24 
दजन, मेह द -3 के.जी., पूजा ृँगार आइटम-3 के.जी., पूजा ब ी धागो-8.5 के.जी, र  

Zips-240 पस 

.१40069/- 

१२. २५-०७६/०७७ यु रया मल- १७७५ के.जी. .35600/- 
१३. २७-०७६/०७७ ठुलो साईजको अला दन सु वाल-३५८ पस, मे डयम साईजको अला दन सु वाल-९५ पस, 

सानो साईजको अला दन सु वाल-६६ पस, हाफ साईजको अला दन सु वाल-३५ पस, 
ठुलो साईजको लाजो सु वाल-५२ पस, सानो साईजको लाजो सु वाल-११६ पस, 
ले डज टसट-३० पस र हाफ क -ु३० पस 

.१33650/- 

१४. ३१-०७६/०७७ कु त- १०४ पस, ले डज सटु-१४४ पस, सु त साडी-२३ पस, उलन ले डज सटु- ९ पस, 
उलन सल-८ पस, च ु ी- १८ पस, ा -२ दजन, सु तको ले डज सटु-१५३ पस, पदा 

.२02600/- 



कपडा-२० म. , सरकको खोल-४ पस,अ तर कपडा-२५.५ म. , नटे कपडा- ७ म. , 
रले स क  ु९० से.मी.-१२८ पस, रले स क  ु८५ से.मी.-१०४ पस, कुता बनाउन े
कपडा-७४ म. , डबल बडे सट त कया खोल- २ सेट, सु ट स ट  कपडा नेपाल - २५.८ 
म. , ७*८ को त ा- ५ पस, संगल बडे त ा- ५८ पस, जे टस क  ु८५ स.ेमी.- १५ 
पस, सट -१० पस, बेबी से डो-६ पस, सरकको खोल तयार -७६ पस, बनारसी टाईप 
साडी- ५३ पस, धोती-१८  पस, क सानो -१ पस र लेहंगाचोल -३ पस 

१५. ३३-०७६/०७७ हटकेस-११ पस, म चर-२ पस, लास ६ पसको- ४ सेट, कप ६ पसको- १६ सेट, 
गहना रा  ेड बा ठूलो -५३ पस, ट फन ड बा-९ पस, भाँडा रा  े ट ल दराज- ४ पस, 
चरुा-१२४ दजन, गहना रा  े ड बा मे डयम-८४ पस, गहना रा  े ड बा सानो- १०० 
पस, लाि टक बाटा-६ के.जी. , लाि टक ड बा-६ के.जी. , पो ल थन याग- ७३ के.जी. 
, ु - ५ के.जी. , क जा- २२.५ के.जी. , Arkon Butyl tubes(2.75/3.00-18)- २० पस, 

Seveno Butyl tubes(145/70R12)- १५ पस, Seveno Butyl tubes(7.00-15) –  २० पस र 

Seveno Butyl tubes(10.00*20)- ८ पस 

.45700/- 

१६. ४२-०७६/०७७ उ न वीटर- ३१ थान ,कुता सु वाल- ५ थान , ब चाको वीटर - २० थान, उनी कुता 
- १५ थान,  उनी अ डर ाउजर - ९ थान  

.36800/- 

१७. ४५-०७६/०७७ पाई टको काँचो कपडा -८५७ म. .380200/- 
१८. ५४-०७६/०७७ काचो कुता सु वाल कपडा -३१ पीस, जे स कोटपाई टको कपडा -१४४ म.,  जे स 

कोटपाई टको कपडा ला ीक भ  याक भएको -२१६ म. 
.179100/- 

 

सलब द  बोलप  फारम स ब धी सतह : 

१. बोलप स ब धी कागजातह  ख रद गन नवेदन साथ नपेाल सरकारको स बि धत नकायमा दता भएको माणप , मू.अ.कर तथा आयकरमा दता 

भएको दता माणप  र आ.व.२०७५/०७६ को कर च ु ा 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 .१०००/- फता नहनु े गर  यस कायालयको आ थक शासन शाखामा बझुाएको र सद संल न गर  यस 

कायालयबाट यो सूचना कािशत भएको म तले ७ दन भ  ख रद गन स कन ेछ ।  

२. आफूले कबोल गरेको रकम अंक र अ रमा खु ने गर  प  पमा नपेाल  भाषामा उ लेख गनपुनछ । स याइएको वा केरमेट गरेमा सो थानमा 

बोलप दाताको द तखत हनुपुनछ । साथै अंक र अ रमा फरक परेको हकमा अ रलाई मा यता दईनछे । कुनै प न शत राखी पशे भएको बोलप  

मा य हनु ेछैन । 

३. येक सू.द.नं. को छु ाछु ै बोलप  ख रद गर  उ  बोलप  खाम भ  राखी खाममा सलछापँ समते लगाई पेश गन ुपनछ । 

४. बोलप  फाराम भएको खाम बा हर बोलप  सू.द.नं. र बोलप दाताको नाम ठेगाना उ लेख गनपुनछ । 

५. ख रद ग रएका बोलप  सूचना कािशत भएको म तले ८ औ दनको अपरा ह १२:०० बजेस म यस कायालयमा (सो दन सावज नक वदा परेमा 

लग ै कायालय खलेुका दन) मा दता ग र स नपुनछ । दता भएका बोलप ह  सो ह दन दउँसो १५:०० बजे बोलप दाता र अ य कायालयका 

त न धह को रोहवरमा यस कायालयमा बोलप  खो लनछे । नधा रत समयमा बोलप दाता अनपुि थत भएमा प न बोलप  खो न बाधा पन छैन । 

उ  दन सावज नक वदा परेमा कायालय खलेुको दन सोह  समयमा बोलप  खो लनछे । 

६. बोलप  ि वकृत भएको म तले ७ दन भ  अफूले कबोल गरेको मालव तकुो मू य र सोमा चलत नयमानसुार ला न ेम.ुअ.कर तथा अ त:शु क 

रकम समेत बझुाई उठाइ लैजान ुपनछ । बोलप  वीकृत भएको जानकार  यस कायालयको सूचना पाट मा सूचना कािशत गर  जानकार  गराईनेछ । 

७. कबोल गरेको सबैभ दा बढ  अंक वीकृत भएप छ कबोल गनले ७ दन भ  आफूले कबोल गरेको रकम र सोमा ला न ेकर समते बझुाई मालव त ु

उठाइ नलगेमा यूनतम मू यभ दा बढ  कबोल गन मश: दो ो,ते ो र चौथो घ टवालाको कबोल अंक वीकृत गर नछे र बोलप  कबोल गर  याद 

भ  सामान नउठाउन ेबोलप दाताको धरौट  रकम जफत गर  पनु: ललामको कारवाह  अगाडी बढाईनछे ।  

८. बोलप स ब धी कागजातह  ख रद गनह ले मालव त ु हेन चाहेमा कायालय समयमा यस कायालयको गोदाम शाखामा स पक गर  हेन तथा बु न 

स कनछे । 

९. यस स ब धी अ य कुराह  च लत ऐन नयमानसुार हनुछे । 

१०. बोलप  वीकृत गन वा नगन अि तम अ धकार यस कायालयमा सरुि त रहन ेछ । 

 
 
 
 


