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मालसामान न्त्ललाम न्त्बक्रिको न्त्सलबन्त्दी बोलपर आह्वान सम्बन्त्धी सूचना 

(प्रकान्त्ित न्त्मन्त्तिः- २०७९।१०।०६) 

र्स कार्ाालर्बाट न्त्वन्त्भन्न न्त्मन्त्तमा जफत भएका तपन्त्सलमा उल्लेन्त्ित मालसामानहरु जे जस्तो 

अवस्थामा छन सोही अवस्थामा बोलपरको माध्र्मबाट न्त्ललाम न्त्विी गनुापन ै भएकोल े

न्त्नर्मअनुसार दताा भएका ईच्छुक फमा तथा कम्पनी बाट न्त्नम्न सताको अन्त्धनमा रही राजस्व 

चुहावट (अनुसन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) न्त्नर्मावली,२०७० को न्त्नर्म २६ बमोन्त्जम न्त्सलवन्त्दी 

न्त्ललाम गना र्ो सचूना प्रकान्त्ित गररएको छ । 

िताहरु : 

१. बोलपर सम्बन्त्धी कागजातहरु िररद गना न्त्नवेदन साथ स्िेप बाहकेको सवारी साधनको 

हकमा ब्र्न्त्ि स्वर्मले र अन्त्र्को हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्मा दताा 

भएको प्रमाणपर, म.ुअ. करमा दताा भएको प्रमाणपर, आ.व.०७८/७९ को कर चुिा 

प्रमाणपरको प्रन्त्तन्त्लपी सन्त्हत एक लाि सम्मको लान्त्ग रु ३०० (तीन सर्), एक लाि 

भन्त्दा माथी दि लाि सम्मको लान्त्ग रु १००० (एक हजार) र दि लाि भन्त्दा माथीका 

लान्त्ग रु २००० (दईु हजार) क्रफताा नहुने गरर र्स कार्ाालर्को आर्थाक प्रिासन 

िािाबाट रकम बुझाएको रन्त्सद सलंग्न गरर मुद्दा फााँटबाट र्ो सचूना प्रकान्त्ित भएको 

न्त्मन्त्तले ७ क्रदन न्त्भर र सवारी साधनको हकमा १५ क्रदन न्त्भर कार्ाालर् समर्मा िररद 

गना सक्रकनेछ । अन्त्तिःिुल्क लागे्न पदाथाको हकमा अन्त्तिःिुल्क दताा प्रमाण परको प्रन्त्तन्त्लपी 

समेत पेि गनुा पनछे । 

२. आफूले कवोल गरेको बोलपर सम्बन्त्धी कागजातहरु कम्पनी तथा साझेदारी फमा भए 

आन्त्धकाररक प्रन्त्तन्त्नन्त्ध र अन्त्र्को हकमा प्रोपाइटर आफैले वा न्त्नजको अन्त्ततर्ारी 

क्रदएको आन्त्धकाररक व्यन्त्िल ेसन्त्हछाप गरर न्त्सलवन्त्दी िाम बान्त्हर श्री प्रमिु अनुसन्त्धान 

अन्त्धकृत, राजस्व अनुसन्त्धान कार्ाालर्, बुटवल मदु्दा नं उल्लिे गरर र्ो सचूना प्रकान्त्ित 

भएको न्त्मन्त्तले सवारी साधनको हकमा १६ औ क्रदनको १२:०० बजे न्त्भर र मालवस्तुको 

हकमा ८ औ क्रदन क्रदनको १२:०० बजे न्त्भर र्स कार्ाालर्मा दताा गरर सकु्न पनछे । 

तोक्रकएको क्रदन र समर्न्त्भर दताा हुन आएका सबै बोलपरहरु सोही क्रदन क्रदनको २:०० 

बजे कार्ाालर् प्रन्त्तन्त्नन्त्ध र उपन्त्स्थत हुन आएका बोलपरदाता आफै वा आन्त्धकाररक 
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प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको रोहवरमा र्स कार्ाालर्मा िोन्त्लनेछ । बोलपरदाताको प्रन्त्तन्त्नन्त्धको 

उपन्त्स्थन्त्त नभएमा पन्त्न बोलपर िोल्न बाधा पने छैन । 

३. प्रत्र्ेक मुद्दा नं को छुट्टाछुटै्ट बोलपर पेि गनुापनछे । 

४. आफूले कवोल गरेको रकमको १०% (दि प्रन्त्तित) ले हुन आउन ेधरौटी बापतको रकम 

कृन्त्ष न्त्वकास बैंक भरैहवामा रहकेो को.ल.ेन्त्न.का. भैरहवाको धरौटी िाता नं  

०४१४३०१०१४२५३०२७ मा जम्मा गरर सो को सक्कल भौचर नै बोलपर साथ संलग्न 

गरर पेि गनुापनेछ । प्रत्र्के बोलपरको लान्त्ग छुट्टाछुटै्ट  भौचर पिे गनुापनछे । 

५. आफूले कबोल गरेको मूल्र् अंक र अक्षर दवुमैा अन्त्नवार्ा रुपमा स्पष्ट उल्लिे हुनपुनछे । 

अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्र्ता क्रदइनेछ । 

६. बोलपर न्त्स्वकृत भएको न्त्मन्त्तले ७ क्रदनन्त्भर बााँकी रकम र म.ुअ.कर समेत बुझाई 

गोदामबाट मालवस्तु उठाई सकु्न पनेछ । 

७. मालसामानहरुको भौन्त्तक अवस्था हनेा चाहमेा र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको न्त्मन्त्तबाट 

कार्ाालर् समर्न्त्भर हनेा सक्रकनेछ । बोलपर सम्बन्त्धी कागजात िररद गनेहरुले मार 

मालसामानहरु हनेा सके्नछन । 

८. बोलपर सम्बन्त्धी कागजातहरु िररद गन ेतथा दान्त्िला गन ेक्रदन सावाजन्त्नक न्त्बदा पना 

गएमा उि कार्ाहरु िमि सो को भोन्त्लपल्ट सोही समर्मा हुनछे । 

९. रासार्न्त्नक मलको हकमा प्र्ानमा दताा भएको फमा/ कृन्त्ष सहकारी ससं्था पन्त्न जसले 

रासार्न्त्नक मलको कारोवार गना सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्बाट स्वीकृती प्राप्त इजाजतपर प्राप्त 

गरेको छ उि फमा/ कृन्त्ष सहकारी ससं्थाले बोलपर िररद गना  सके्नछ र बोलपर िररद 

गदाा आबश्र्क कागजातको  प्रन्त्तन्त्लन्त्प पिे गनुापनछे ।  

१०. र्स कार्ाालर्को धरौटी िातामा रकम जम्मा गन ेतर बोलपरसाथ धरौटी रन्त्सद 

पेि नगन ेतथा बोलपर नै पेि नगरी धरौटी रकम माग गना आउने फमाहरुको धरौटी 

रकम क्रफताा गना र्स कार्ाालर् बाध्र् हुने छैन । 

११. बोलपर न्त्स्वकृत गन े वा नगन े अन्त्न्त्तम अन्त्धकार र्स कार्ाालर्मा सुरन्त्क्षत 

रहनछे, अन्त्र् कुराहरु प्रचन्त्लत ऐन न्त्नर्मानसुार हुनेछ  
 

पुन: प्रकान्त्ित ७ क्रदने सूचना 

     सूचना दताा नं.९-०७९/८० 

न्त्स न्त्ववरण पररमा इका मूल्र्ाङ्कन सन्त्मन्त्तबाट पुन: सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्बाट 
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 नं ण ई मूल्र्ाङ्कन गरी कार्म कुल 

मूल्र् (कर सन्त्हत) 

स्वीकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ न्त्चनी 

(प्रन्त्तवोरा 

५० केजी) 

३३९ बोरा १४,४७,१७७/- राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०७/१६ को 

न्त्नणार् 

सूचना दताा नं.-११-०७९/८० 

न्त्स

 नं 

न्त्ववरण पररमा

ण 

इका

ई 

मूल्र्ाङ्कन सन्त्मन्त्तबाट पुन: 

मूल्र्ाङ्कन गरी कार्म कुल 

मूल्र् (कर सन्त्हत) 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ न्त्चनी 

(प्रन्त्तवोरा 

५० केजी) 

१२४ बोरा ५,३२,०५०/- राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०७/१६ को 

न्त्नणार् 

सूचना दताा नं. १७-०७९/८० 

न्त्स

 नं 

न्त्ववरण पररमा

ण 

इका

ई 

मूल्र्ाङ्कन सन्त्मन्त्तबाट 

पुन: मूल्र्ाङ्कन गरी 

कार्म कुल मूल्र् (कर 

सन्त्हत) 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ न्त्चनी (प्रन्त्तवोरा 

५० केजी) 

४०० बोरा १७,०२,५६१/- राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०९/२२ को 

न्त्नणार् 

२ चामल (प्रन्त्तवोरा 

३० केजी) 

६० बोरा १,०८,४८२/- 

  जम्मा  १८,११,०४३/-  

चौथो पटक प्रकान्त्ित ७ क्रदने सूचना 

सूचना दताा नं. ७३-०७८/७९ 

न्त्स 

नं 

न्त्ववरण परर

माण 

इकाई अन्त्िल्लो 

पटक 

कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट २५% ल े

िटाइ हाल कार्म 

गररएको मूल्र् 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 
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(मु.अ.कर समेत) 

१ र्ुररर्ा मल  (प्रन्त्तवोरा 

४५ केजी) 

५५ बोरा ७२,३०

०/- 

५४,२२५/- राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०७/१६ को 

न्त्नणार् 

२ चोकर (प्रन्त्तवोरा ४० 

केजी) 

१९ बोरा 
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सचूना दताा नं.८७-०७८/७९ 

न्त्स 

न ं

न्त्ववरण पररमाण इकाई अन्त्िल्लो पटक 

कार्म मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट स्वीकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ लेन्त्ेज 

सुट 

१५० न्त्पस 

१,३१,३४१/- १,३१,३४१/- 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०७/१६ 

को न्त्नणार् 

        सूचना दताा नं. ९२-०७८/७९ 

न्त्स 

न ं

न्त्ववरण पररमाण इकाई अन्त्िल्लो पटक 

कार्म मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ जेन्त्स 

फुल सटा 

१४२२ न्त्पस 

१०,४३,०६२/- १०,४३,०६२/- 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०७/१६ 

को न्त्नणार् 

२ जेन्त्स 

हाफ सटा 

४८४ न्त्पस 

सूचना दताा नं. १-०७९/८० 

न्त्स 

न ं

न्त्ववरण परर

माण 

इका

ई 

अन्त्िल्लो 

पटक 

कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन सन्त्मन्त्तबाट 

हाल कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ कुताा सुरवाल ६०३ न्त्पस 

१३,७५,०

६१/- 
१३,७५,०६१/- 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०७/१६ 

२ बेेन्त्सट ५ न्त्पस 

३ अन्त्र् रेिा न्त्प्रन्त्ट 

साेी 

२०४ न्त्पस 



 
 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् 

  मनपाका -बटुवल, रुपन्त्देही 
प.स.:-०७९/८० 

च.न.ं:- 

 

  

ईमेल-dri.butwal@gmail.com/butwal@dri.gov.np 

 

प्रमुख अनुखन्धानुअनिधा तृ  अ
९८५७०८४५१३ 

नूचुनअनिधाृनरीअ
९८५७०८४५१४ 

ृनर्नालर् 

०७१-५४२५७२ 

४ भेल्भेट कपेा कढाई 

नभएको 

५० न्त्मट

र 

को न्त्नणार् 

५ िेप कपेा १०२ न्त्मट

र 

६ नेट कपेा ७ न्त्मट

र 

७ पन्त्प्लन कपेा २१८

३ 

न्त्मट

र 

८ रुन्त्बर्ा कपेा ५४५ न्त्मट

र 

९ ब्लेन्त्ेेे  फेन्त्िक 

(न्त्लजी न्त्बजी) 

६७४ न्त्मट

र 

१० रेर्न कपेा ७०५ न्त्मट

र 

११ सुती साेी २४७ न्त्पस 

१२ अन्त्र्रेिा ड्रसे 

मेटररर्ल 

१७३

३ 

न्त्मट

र 

१३ सुन्त्त न्त्प्रन्त्ट कपेा २८५ न्त्मट

र 

१४ पूजा कपेा ५४० न्त्मट

र 

१५ कटन ड्रेस मेटररर्ल 

कपेा 

३५ न्त्मट

र 

सूचना दताा नं. २-०७८/७९ 

न्त्स 

न ं

न्त्ववरण पररमाण इकाई अन्त्िल्लो 

पटक कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ कटन न्त्प्रन्त्ट ३४० न्त्मटर ३,८१,४९०/- ३,८१,४९०/- राजस्व 



 
 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् 

  मनपाका -बटुवल, रुपन्त्देही 
प.स.:-०७९/८० 

च.न.ं:- 

 

  

ईमेल-dri.butwal@gmail.com/butwal@dri.gov.np 

 

प्रमुख अनुखन्धानुअनिधा तृ  अ
९८५७०८४५१३ 

नूचुनअनिधाृनरीअ
९८५७०८४५१४ 

ृनर्नालर् 

०७१-५४२५७२ 

कपेा अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०७/१६ 

को न्त्नणार् 

२ जर्पुरी कुताा 

सुरवाल 

२१ न्त्पस 

३ लेन्त्ेज कुती ३०७ न्त्पस 

४ ईम्िोइेरी 

कुताा सुरवाल 

९६ न्त्पस 

५ न्त्सन्त्थेरटक 

अन्त्र्रेिा 

साेी 

३६ न्त्पस 

६ अन्त्र्रेिा 

न्त्सम्पल साेी 

१० न्त्पस 

७ सुती अस्तर 

कपेा 

२६० न्त्मटर 

८ अन्त्र्रेिा 

अस्तर कपेा 

१२० न्त्मटर 

९ बेबी फ्रक ३३ न्त्पस 

१० मार्का न 

कपेा 

२० न्त्मटर 

सूचना दताा नं. ६-०७९/८० 

न्त्स 

न ं

न्त्ववरण परर

माण 

इका

ई 

अन्त्िल्लो 

पटक 

कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको मूल्र् 

(मु.अ.कर समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट स्वीकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ अन्त्र्रेिा 

साधारण 

साेी 

१५७ न्त्पस ९४,५११/

- 

९४,५११/- राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०७/१६ को 

न्त्नणार् 

        सूचना दताा नं. ८-०७९/८० 

न्त्स

 नं 

न्त्ववरण पररमाण इका

ई 

अन्त्िल्लो 

पटक 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

सम्बन्त्न्त्ध

त 



 
 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् 

  मनपाका -बटुवल, रुपन्त्देही 
प.स.:-०७९/८० 

च.न.ं:- 

 

  

ईमेल-dri.butwal@gmail.com/butwal@dri.gov.np 

 

प्रमुख अनुखन्धानुअनिधा तृ  अ
९८५७०८४५१३ 

नूचुनअनिधाृनरीअ
९८५७०८४५१४ 

ृनर्नालर् 

०७१-५४२५७२ 

कार्म 

मूल्र् 

कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

न्त्नकार्

बाट 

स्वीकृत 

प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ कटन न्त्प्रन्त्ट कपेा १५३२.

८५ 

न्त्मट

र 

२८,२४,६

८०/- 

२८,२४,६८०/- राजस्व 

अनुसन्त्धा

न 

न्त्वभाग

को न्त्मन्त्त 

२०७९/

०७/१६ 

को 

न्त्नणार् 

२ लेन्त्ेज कुताा सुरवाल १७२ न्त्पस 

३ लेन्त्ेज टप्स/कुती ११४९ न्त्पस 

४ लेन्त्ेज टप्स सेट ८९० सेट 

५ नेट ईम्िोइेरी कपेा ४६९ न्त्मट

र 

६ जेन्त्स बेलेजर (कोट 

मार) 

५० न्त्पस 

७ अन्त्र्रेिा न्त्सन्त्थेरटक 

न्त्प्रन्त्ट साेी 

२२५ न्त्पस 

८ अन्त्र्रेिा न्त्प्रन्त्ट कपेा १२२४.

२५ 

न्त्मट

र 

९ अन्त्र्रेिा न्त्सन्त्थेरटक 

प्लेन साेी 

२२५ न्त्पस 

१

० 

लेन्त्ेज प्लाजो १५५ न्त्पस 

 

पााँचौ पटक प्रकान्त्ित ७ क्रदने सचूना 

सूचना दताा नं.  ८४(क)-०७८/७९ 

न्त्स 

न ं

मालवस्तुको 

न्त्ववरण 

ईकाइ पररमाण अन्त्िल्लो 

पटक कार्म 

मूल्र्  

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट 

हाल कार्म 

गररएको मूल्र् ( 

मू.अ.कर 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 



 
 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् 

  मनपाका -बटुवल, रुपन्त्देही 
प.स.:-०७९/८० 

च.न.ं:- 

 

  

ईमेल-dri.butwal@gmail.com/butwal@dri.gov.np 

 

प्रमुख अनुखन्धानुअनिधा तृ  अ
९८५७०८४५१३ 

नूचुनअनिधाृनरीअ
९८५७०८४५१४ 

ृनर्नालर् 

०७१-५४२५७२ 

बाहके) 

१ ईम्िोइेरी 

कुताा 

सुरवाल 

न्त्पस १५५ ३,१९,१४७/- ३,१९,१४७/- राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०५/०१ 

को न्त्नणार् 

२ लेन्त्ेज टप्स न्त्पस ७७ 

३ सुन्त्त साेी न्त्पस १६ 

४ ईम्िोइेरी 

फेन्त्सी साेी 

न्त्पस ६ 

५ लेन्त्ेज टप्स 

सेट 

न्त्पस ५१ 

६ दरी  न्त्पस १० 

७  बेे सेट न्त्पस २ 

८ भेल्भेट 

कपेा 

न्त्मटर १०७.२ 

९ कुताा कपेा न्त्मटर १५ 

१० लेन्त्ेज 

लेन्त्गन्त्स 

न्त्पस ६४ 

११ लेदर  बेल्ट न्त्पस २९२ 

१२ लेन्त्ेज चुन्नी न्त्पस ६० 

 

छैठौ पटक प्रकान्त्ित ७ क्रदने सचूना 

सूचना दताा नं.६५-०७८/७९ 

न्त्स 

न ं

मालवस्तुको 

न्त्ववरण 

ईकाइ पररमाण अन्त्िल्लो 

पटक कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१  लेन्त्ेज 

टप्स 

न्त्पस ५२ १,१५,१३७/- १,१५,१३७/- राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त २ सुट न्त्पस न्त्पस १०४ 



 
 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् 

  मनपाका -बटुवल, रुपन्त्देही 
प.स.:-०७९/८० 

च.न.ं:- 

 

  

ईमेल-dri.butwal@gmail.com/butwal@dri.gov.np 

 

प्रमुख अनुखन्धानुअनिधा तृ  अ
९८५७०८४५१३ 

नूचुनअनिधाृनरीअ
९८५७०८४५१४ 

ृनर्नालर् 

०७१-५४२५७२ 

२०७९/०४/०९ 

को न्त्नणार् 

  सूचना दताा नं. ८१-०७८/७९ 

न्त्स 

न ं

मालवस्तुको 

न्त्ववरण 

ईका

इ 

पररमा

ण 

अन्त्िल्लो 

पटक 

कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको मूल्र् 

(मु.अ.कर समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ ईम्िोइेरी 

कुताा सुरवाल 

न्त्पस १२२८ १६,२९,४

४७/- 

१६,२९,४४७/- राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको 

न्त्मन्त्त 

२०७९/०४/

०९ को 

न्त्नणार् 

२ लेन्त्ेज टप 

सेट 

न्त्पस ४२३ 

३ रेन्त्जजन 

झोला 

न्त्पस ३४ 

४ ड्रसे 

मेटेररर्ल 

कपेा 

न्त्मट

र 

४११२.

५ 

५ नक्कली गहना केजी २६ 

सातौ पटक प्रकान्त्ित ७ क्रदने सचूना 

          सूचना दताा नं.६९-०७८/७९ 

न्त्स

 नं 

न्त्ववरण परर

मा

ण 

इका

ई 

अन्त्िल्लो 

पटक 

कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको मूल्र् 

(मु.अ.कर समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ Instant 
Dry 
Yeast 
450 g 

२० प्र्ाके

ट 

२६३३/- २६३३/- राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०२/२५ को 

न्त्नणार् 

सूचना दताा नं. ६७-०७८/७९ 

न्त्स 

नं 

न्त्ववरण पररमाण इकाई अन्त्िल्लो 

पटक कार्म 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट 



 
 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् 

  मनपाका -बटुवल, रुपन्त्देही 
प.स.:-०७९/८० 

च.न.ं:- 

 

  

ईमेल-dri.butwal@gmail.com/butwal@dri.gov.np 

 

प्रमुख अनुखन्धानुअनिधा तृ  अ
९८५७०८४५१३ 

नूचुनअनिधाृनरीअ
९८५७०८४५१४ 

ृनर्नालर् 

०७१-५४२५७२ 

मूल्र् कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१  मोबाइल 

टेम्पर ग्लास 

(२५ न्त्पस/ 

प्र्ाकेट*३० 

प्र्ाकेट*११ 

काटुान)  

११० क्रकलो 

५,०४,१०९/- ५,०४,१०९/- 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०२/२५ 

को न्त्नणार् 

२ सर्टाङ कपेा १३९८ न्त्मटर 

३ िाक्रद कपेा ३५८ न्त्मटर 

४ वनारसी 

साेी 

३० न्त्पस 

५ अन्त्र्रेिा 

साेी 

४९ न्त्पस 

६ तामाको 

जलप 

लगाएको 

पुजाथाली 

१२८ क्रकलो 

             सचूना दताा नं. ६३-०७८/७९ 

न्त्स 

नं 

न्त्ववरण पररमाण इकाई अन्त्िल्लो 

पटक कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१  लेन्त्ेज 

टप्स  

१०२२ न्त्पस 

५,७८,९१०/- ५,७८,९१०/- 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७९/०२/२५ 

को न्त्नणार् 

२ लेन्त्ेज 

कुताा 

सुरवाल 

४५० सेट 



 
 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् 

  मनपाका -बटुवल, रुपन्त्देही 
प.स.:-०७९/८० 

च.न.ं:- 

 

  

ईमेल-dri.butwal@gmail.com/butwal@dri.gov.np 

 

प्रमुख अनुखन्धानुअनिधा तृ  अ
९८५७०८४५१३ 

नूचुनअनिधाृनरीअ
९८५७०८४५१४ 

ृनर्नालर् 

०७१-५४२५७२ 

सेट 

 
 

नबौ पटक प्रकान्त्ित ७ क्रदने सचूना 

        सूचना दताा नं. १७-०७८/७९ 

न्त्स 

नं 

न्त्ववरण पररमाण इकाई अन्त्िल्लो 

पटक 

कार्म 

मूल्र् 

मूल्र्ाङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट हाल 

कार्म गररएको 

मूल्र् (मु.अ.कर 

समेत) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्बाट स्वीकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त 

१  कुताा 

सुरवाल  

९६ थान 

८४,२७२/- ८४,२७२/- 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७८/१०/०५ को 

न्त्नणार् 

 

 


