
नेपाल सरकार 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् बटुवल 
 
 

मालसामान लललाम लिलिको लसलिन्दी िोलपत्र आह्यन सम्िन्धी सूचना 

(प्रकालित लमलतिः- २०७७।०३।०४) 

यस कायाालयबाट विविन्न विवििा जफि िएका िपवसलिा उल्लेविि िालसािानहरु जे जस्िो अिस्थािा छन 

सोही अिस्थािा बोलपत्रको िाध्यिबाट वललाि विक्री गननापन ैिएकोले वनयिअननसार दिाा िएका ईच्छन क फिा 

िथा कम्पवन बाट वनम्न सिाको अविनिा रही राजस्ि चनहािट (अननसन्िान िथा वनयन्त्रण) वनयिािली,२०७० 

को वनयि २६ बिोवजि वसलिन्दी वललाि गना यो सचूना प्रकाविि गररएको छ । 

सिाहरुुः 

१. बोलपत्र सम्बन्िी कागजािहरु िररद गना वनिेदन साथ स्के्रप बाहकेको सिारी सािनको हकिा ब्यवि स्िंिले र अन्यको 

हकिा नपेाल सरकारको सम्बवन्िि वनकायिा दिाा िएको प्रिाणपत्र, िन.अ. करिा दिाा िएको प्रिाणपत्र, आ.ि. ०७५/७६ 

को कर चनिा प्रिाणको प्रविवलपी सवहि  एक लाि सम्िको लावग रु ३०० (िीन सय), एक लाि िन्दा िाथी दि 

लाि सम्िको लावग रु १०००(एक हजार) र दि लाि िन्दा िाथीका लावग रु २००० (दनई हजार) वफिाा नहुने गरर 

यस कायाालयको आवथाक प्रिासन िािाबाट रकि बनझाएको रवसद संलग्न गरर िदू्दा फााँटबाट यो सचूना प्रकाविि 

िएको विविले ७ वदन वित्र र सिारी सािनको हकिा १५ वदन वित्र कायाालय सियिा िररद गना सवकनेछ । 

अन्िुःिनल्क लाग्ने पदाथाको हकिा अन्िुःिनल्क दिाा प्रिाण पत्रको प्रविवलपी सिेि पेि गनना पनेछ । 

२. आफूले किोल गरेको बोलपत्र सम्बवन्ि कागजािहरु कम्पवन िथा साझेदारी फिा िए आविकाररक प्रविवनवि र अन्यको 

हकिा प्रोपाइटर आफैले िा वनजको अवतियारी वदएको आविकाररक व्याविले सवहछाप गरर वसलिन्दी िाि बावहर 

श्री प्रिनि अननसन्िान अविकृि, राजस्ि अननसन्िान कायाालय, बनटिल िनद्दा नं उल्लेि गरर यो सचूना प्रकाविि िएको 

विविले सिारी सिनको हकिा १५ औ वदनको १२:०० बजे वित्र र िालिस्िनको हकिा ८ औ वदन वदनको १२:०० 

बजे वित्र यस कायाालयिा दिाा गरर सक्नन पनेछ । िोवकएको वदन र सियवित्र दिाा हनु आएका सबै बोलपत्रहरु सोही 

वदन वदनको २:०० बजे कायाालय प्रविवनिी र उपवस्थि हुन आएका बोलपत्रदािा आफैं  िा आविकाररक 

प्रविवनविहरुको रोहिरिा यस कायाालयिा िोवलनेछ । बोलपत्रदािाको प्रविवनिीको उपवस्थवि निएिा पवन बोलपत्र 

िोल्न बािा पने छैन । 

३. प्रत्येक िनद्दा नं को छन ट्टाछन टै्ट दरिाउपत्र/ बोलपत्र पेि गननापनेछ । 

४. आफूले किोल गरेको रकिको १०% (दि प्रवििि) ले हुन आउने िरौटी बापिको रकि कृवि विकास बैंक िैरहिािा 

रहकेो को.ले.वन.का. िैरहिाको िरौटी िािा नं  ०४१४३०१०१४२५३०२७ िा जम्िा गरर सो को सक्कल िौचर नै 

बोलपत्र साथ संलग्न गरर पेि गननापनेछ । प्रत्येक बोलपत्रको लावग छन ट्टाछन टै्ट  िौचर पेि गननापनछे । 

५. आफूले कबोल गरेको िलू्य (िन.अ. कर बाहकेको रकि) अकं र अक्षर दनिैिा अवनिाया रुपिा स्पष्ट उल्लेि हुननपनेछ 

। अकं र अक्षरिा फरक परेिा अक्षरलाई िान्यिा वदइनेछ । 



६. बोलपत्र वस्िकृि िएको विविले ७ वदनवित्र बााँकी रकि र िन.अ. कर सिेि बनझाई गोदािबाट सािान उठाई सक्नन पनेछ 

। 

७. िालसािानहरुको िौविक अिस्था हनेा चाहिेा यो सचूना प्रकाविि िएको विविबाट कायाालय सियवित्र हनेा सवकनेछ 

। बोलपत्र सम्बन्िी कागजाि िररद गनेहरुले िात्र िालसािानहरु हनेा सक्नेछन । 

८. बोलपत्र सम्बन्िी कागजािहरु िररद गना िथा दाविला गने वदन सािाजवनक वबदा पना गएिा उि कायाहरु क्रिि सो 

को िोवलपल्ट सोही सियिा हुनेछ । 

९. यस कायाालयको िरौटी िािािा रकि जम्िा गने िर बोलपत्रसाथ िरौटी रवसद पेि नगने िथा बोलपत्र नै पेि नगरी 

िरौटी रकि िाग गना आउने फिाहरुको िरौटी रकि वफिाा गना यस कायाालय बाध्य हुने छैन । 

१०. बोलपत्र वस्िकृि गने िा नगने अवन्िि अविकार यस कायाालयिा सनरवक्षि रहनेछ, अन्य कन राहरु प्रचवलि ऐन 

वनयिाननसार हुनेछ । 

 

 प्रथम पटक प्रकालित ७ लदने सूचना 

सचूना दताा नम्िरिः-३४/०७६/०७७ 

 

  

      

  

लस नं सामानको लििरण ईकाइ पररमाण प्रलत एकाई 

मूल्य 

 

मुल्याङकन सलमलतको 

िैठकिाट कायम 

गररएको मूल्य  

कैलियत 

 

१ उलन सनट वपस ५७ ७३७ ४२०००।- विवि 

२०७६।११।२८ 

राजस्ि 

अननसन्िान 

वििागको वनणाय 

र विवि 

२०७६।११।२८ 

च.न.ं १६८५ को  

वललाि वस्िकृिी 

पत्र । 

२ पनजा ध्िाजा कपडा विटर ३६० ७ २४००।- 

३ लेवगज उलन वपस ४३ ३०२ १३०००।- 

४ वचवन के.वज. १३६ ६२ ८४००।- 

५ वडनर वपलेट सेट २ ४१०० ८२००।- 

६ वडनर बल सेट सेट ३ ७०० २१००।- 

७ हटकेस  वपस ३ २०० ६००।- 

८ वस्टल वगलास के.वज. २४ ४१७ १००००।- 

९          घााँसको वबउ के.वज. १० १८० १८००।- 

जम्मा मूल्य (मु.अ. कर िाहेक) ८८,५००।- 



सचूना दताा नम्िरिः-३६/०७६/०७७ 

लस .न.  मालिस्तुको नाम इकाई पररमाण प्रलत एकाई मूल्य 

 

मुल्याङकन सलमलतको 

िैठकिाट कायम 

गररएको मूल्य  

कैलियत 

१. बाि   वपस ६७२ २५० १,६८,०००।- विवि 

२०७६।११।२८ 

राजस्ि 

अननसन्िान 

वििागको वनणाय 

र विवि 

२०७६।११।२८ 

च.न.ं १६८५ को  

वललाि वस्िकृिी 

पत्र 

२ फेयर लनक वपस ६८ ३०० २०,४००।- 

३ ररङ वपस २८० १५० ४२,०००।- 

जम्मा मूल्य (मु.अ. कर िाहेक) २,३०,४००।- 

 

                                                           सचूना दताा नम्िरिः-३७/०७६/०७७ 

लस .न.  मालिस्तुको नाम इकाई पररमाण प्रलत 

एकाई 

मूल्य 

 

मुल्याङकन 

सलमलतको िैठकिाट 

कायम गररएको 

मूल्य  

कैलियत 

१ वचनी के.जी. १०० ५५ ५५००।- विवि 

२०७६।११।२८ 

राजस्ि अननसन्िान 

वििागको वनणाय र 

विवि 

२०७६।११।२८ 

च.न.ं १६८५ को  

वललाि वस्िकृिी 

पत्र 

२ सरफ के.जी. ४० १०० ४०००।- 

३ डटपेन प्याकेट ५७ ४५ २५६५।- 

४ साईनपेन प्याकेट १२ ५० ६००।- 

५ ब्याडविन्टन कक रोल ४ १२० ४८०।- 

६ पेन्सील प्याकेट ७२ २५ १८००।- 

७ कलर ब्रस प्याकेट १० २५ २५०।- 

८ पेवन्सल कलर प्याकेट २० ६० १२००।- 

जम्मा मूल्य (मु.अ. कर िाहेक) १६,३९५।- 

 

            मुद्दा नं. ४५/ २०७६/०७७ 

 

लस .न.  मालिस्तुको नाम इकाई पररमाण प्रलत 

एकाई 

मूल्य 

मुल्याङकन 

सलमलतको 

िैठकिाट 

लललाम लिलिको 

लालग सम्िलन्धत 



 कायम गररएको 

मूल्य  

लनकायिाट 

लस्िकृत प्राप्त लमलत 

१ अन्यरेिा सल वपस ४४३ ३२३ १,४३,०८९।- विवि 

२०७६।११।२२ 

राजस्ि अननसन्िान 

वििागको वनणाय र 

विवि 

२०७६।११।२२ 

च.न.ं १६३९ को  

वललाि वस्िकृिी पत्र 

। 

२ जने्स िोजा जोर १४४० २२ ३१,६८०।- 

३ कन विा सेट सेट ४० ५३८ २१,५२०।- 

४ कन िी वपस २९ ४३० १२,४७०।- 

५ कन िाा सनरिाल वपस ८४ ६८६ ५७,६२४।- 

६ सनवि सावड सािाहरण वपस ६० ३२५ १९,५००।- 

७  सनवि सावड कडाई वपस १० ४९३ ४,९३०।- 

८ अन्य रेिा सावड कडाइ वपस १२ ५२७ ६,३२४।- 

९ अन्य रेिा सावड 

सािाहरण 

वपस  ५ ३४३ १,७१५।- 

१० अन्य रेिा वप्रन्ट कपडा विटर १५३ १०३ १५,७५९।- 

११ अन्य रेिा वलवजविवज 

कपडा  

विटर १७० १०३ १७,५१०।- 

१२ सनवि वप्रन्ट कपडा विटर ४१० ९३ ३८,१३०।- 

१३ ब्लाउज कपडा विटर १०० १५५ १५,५००।- 

१४ सनवि अस्िर कपडा विटर २०० ६२ १२,४००।- 

१५ अन्य रेिा के्रप कपडा विटर ४६० १०३ ४७,३८०।- 

१६ ढाका वप्रन्ट कपडा विटर १५३ ९३ १४,२२९।- 

१७ सनवि पेलेन कपडा विटर ७६३ ६२ ४७,३०६।- 

१८ उवन आउटर वपस ३ ६४५ १,९३५।- 

१९ इनर सेट वपस ७ ४३१ ३,०१७।- 

जम्मा मूल्य (मु.अ. कर िाहेक) ५,१२,०१८।- 

      

   मुद्दा नं. ४३/ २०७६/०७७ 

लस .न.  मालिस्तुको 

नाम 

इकाई पररमाण प्रलत एकाई मूल्य 

 

मुल्याङकन 

सलमलतको िैठकिाट 

कायम गररएको मूल्य  

लललाम लिलिको 

लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत 

प्राप्त लमलत 

१ कोट कपडा विटर ३२ ५०० १६,०००।- विवि २०७६।११।२२ 

राजस्ि अननसन्िान 

वििागको वनणाय र विवि 

२०७६।११।२२ च.नं. 

२ सटा र पाइन्ट 

कपडा 

विटर  ४१ ३०० १२,३००।- 

जम्मा मूल्य (मु.अ. कर िाहेक) २८,३००।- 



१६४० को  वललाि 

वस्िकृिी पत्र । 

 

पुन: प्रकालित ७ लदने सचूना:     

    मुद्दा नं. ४०/ २०७६/०७७ 

लस 

नं 

मालिस्तुको 

लििरण 

ईकाइ पररमाण मुल्याङकन सलमलतको 

िैठकिाट कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत प्राप्त लमलत  

१  उलन इम्बोडरी  

कन िाा सलिार  
वपस ९२ ७९,२१२।- 

विवि २०७६।११।१५ राजस्ि अननसन्िान 

वििागको वनणाय र विवि २०७६।११।१६ 

च.न.ं १५७५ को  वललाि वस्िकृिी पत्र । २ िवनया  के.जी. ६९ १०,९०२।- 

३ वचनी के.जी. ५० २,७५०।- 

४ काठको 

आइसवक्रि चम्चा 
के.जी. १४० 

१४,०००।- 

 

५ टेरीकटर कपडा विटर ६३४ २५,३६०।- 

जम्मा मूल्य (मु.अ. कर िाहेक) १,३२,२२४।- 

 

 

तेस्रो पटक प्रकालित ७ लदने सूचना:     

मुद्धा नं ०२-२०७४/०७५ 

लस 

नं 

मालिस्तुको 

लििरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो पटक 

कायम गररएको मूल्य 

१५% ले िटाई हाल 

कायम गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकायिाट 

लस्िकृत प्राप्त लमलत  

१  लेवडज कन िाा 

सलिार  
वपस ४७२ 

४,१४,१५३।- 

 

 

 

 

३,५२,०३०।- 

विवि २०७६।०१।२५ को 

नेपाल सरकार (सवचिस्िर) को 

वनणाय र वििागको विवि 

२०७६।०१।२९ को वललाि 

वस्िकृिी पत्र एिं श्री 

कवपलिस्िन वजल्ला 

अदालिको २०७६।०५।१३ 

को फैसला आदिे । 

२ लेवडज 

अम्रेला सनट  
वपस ९६ 

३ लेवडज िान 

वपस 
वपस ५ 

४ 
लेहङ्ेगा वपस १२ 

 

 

 



मुद्धा नं ०२-२०७६/०७७ 

  

वस नं 
िालिस्िनको वििरण पररिाण 

अलिल्लो 

पटक कायम 

गररएको मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको 

लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत 

प्राप्त लमलत 

१ चादनराि २१६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४,६७,१६५।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३,९७,०९०।- 

विवि २०७६।१०।१४ को 

नेपाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र 

वििागको विवि 

२०७६।१०।१५ को 

वललाि वस्िकृिी पत्र । 

२ वससाकलि २४ 

३ कोकनटक्यावन्ड २४ 

४ सनपरकोल  ४० 

५ आिपाचक १५ 

६ िेजवबलेट ६० 

७ बोविटा २४ 

८ लवलपप २४ 

९ म्याङगओ् चकलेट २४ 

१० म्याङो जनस ९ 

११ जेम्स चकलेट १० 

१२ बोनबोन २६ 

१३ फनटअफ २२ 

१४ विल्कवकन १२ 

१५ वनरा  ७०० 

१६ चादनराि १६० 

१७ चादनराि १६० 

१८ चादनराि १६० 

 

१९ चादनराि १६० 

२० म्याङोट्याङो २४ 

२१ विठासनपारी ५० 

२२ विठापान ५० 

   

२३ झोलान. १   

२४ विठापान १५० 

२५ म्याङगो टाईि १०० 

२६ विठोचकलेट १०० 

२७ ईिवल  १०० 

 झोलान. २   

२८ बेरीना १०० 

३९ टनथब्रोस १२० 

३० विठापान  १५० 

३१ िेहवेन्द १० 

     



३२ झोलान.३   

३३ म्याङगोचकलेट १०० 

३४ डेिकृिचकलेट १०० 

३५ mangotango १०० 

३६ विठोक्यावन्ड १ 

३७ सोलो चकलेट १०० 

३८ mothoji १०० 

 झोला न. ४   

३९ सोलो चकलेट १०० 

४० चादनराि १५० 

४१ fun up ६० 

४२ चादनराि १५० 

४३ pankiyguday ६० 

४४ आिपाचक २०० 

४५ म्याङ्योट्याङगो १०० 

४६ चादनराि ३०० 

४७ e qualiyear २०० 

४८ choko ५० 

४९ विठापान १५० 

     

 झोला न.५    

५० चादनराि १५० 

५१ जेम्स १५० 

  

५२ वबगटाटो १५० 

     

 झलान.६   

५३ milk king  २४० 

५४ विठापान १५० 

५५ वजब्या ४८ 

५६ सोलो १०० 

५७ कोकनट बट्टा  १५० 

५८ जम्िपनम्याङगो १५० 

५९ crime milk १५० 

६० ईलावच चकलेट १५० 

     

 झोला न. ७   

६१ िोरो जी  १०० 

६२ हजिोला ५० 

६३ कवफचकलेट २०० 

६४ वबगट्याङगो चकलेट १५० 



६५ डबलििला १ 

६६ लवलपप १ 

 

मुद्धा नं २२-०७६/०७७ 

लस नं मालिस्तुको लििरण ईकाइ पररमाण अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकायिाट 

लस्िकृत प्राप्त लमलत  

१ कन िाा सनरिाल वपस २८ 

७३,९७८।- ६२,८८२।- 

 

विवि २०७६।१०।१४ को 

नेपाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र 

वििागको विवि 

२०७६।१०।१५ को 

वललाि वस्िकृिी पत्र । 

२ उलन कन िाा वपस ३३ 

३ उलन कन िाा वपस ३ 

४ एके्रवलक सनईटर वपस ३ 

५ DXN कम्पवनको -

Spirulina 

वपस १२ 

६ Canocelium वपस २ 

७ Reishi Gano वपस २ 

८ M.C Juice वपस २ 

९ Toothpaste वपस ३ 

१० सािनन ननहाउन े वपस ५० 

११ सनिी कपडा विटर १२० 

 

 

मुद्धा नं २६-०७६/०७७ 

लस नं मालिस्तुको 

लििरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई हाल 

कायम गररएको 

मूल्य 

लललाम लिलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकायिाट 

लस्िकृत प्राप्त लमलत  

१ गहुाँ के.जी. ५६० 

८६,२५६।- ७३,३१८।- 

 

विवि २०७६।१०।१४ को 

नेपाल सरकार (सवचिस्िर) 

को वनणाय र वििागको 

विवि २०७६।१०।१५ को 

वललाि वस्िकृिी पत्र । 

२ चीनी के.जी. ६८५ 

३ चक्र िेल  वलटर ३६ 

४ कोवहननर िेल वलटर १२ 

५ नाईलन डोरी के.जी. १३ 

६ चकलेट के.जी. २३ 

७ वचयापत्ती  के.जी. २ 

८ िरकारीको विउ के.जी. २० 

 

 

मुद्धा नं २७-०७६/०७७ 



लस 

नं 

मालिस्तुको 

लििरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई हाल 

कायम गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकायिाट 

लस्िकृत प्राप्त लमलत  

१ वसल्क साडी वपस ८० 

 

८०,१३६।- 

 

६८,११६।- 

 

विवि २०७६।१०।१४ को 

नेपाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र 

वििागको विवि 

२०७६।१०।१५ को 

वललाि वस्िकृिी पत्र । 

२ उलन कन िाा वपस ३२ 

३ बेल्ट (सानो) वपस ३६० 

४ बेल्ट (ठनलो) वपस ७२ 

५ बेल्टको 

बक्कल 

वपस १९२ 

६ पसा वपस १८६ 

 

 

 

मुद्धा नं ३१-०७६/०७७ 

लस नं मालिस्तुको लििरण ईकाइ पररमाण अलिल्लो 

पटक कायम 

गररएको मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको 

लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट 

लस्िकृत प्राप्त लमलत  

१ उलन कन िी वपस ८१ 

७७,५८४।- ६५,९४७।- 

विवि २०७६।१०।१४ 

को नपेाल सरकार 

(सवचिस्िर) को 

वनणाय र वििागको 

विवि २०७६।१०।१५ 

को वललाि वस्िकृिी 

पत्र । 

२ उवन विक्स सल वपस २७ 

३ कन िाा सनरिाल वपस २१ 

४ लेवगज उलन विक्स वपस ८७ 

५ एके्रवलक सनइटर वपस ४ 

६ सनरिाल उलन विक्स वपस ९ 

७ लेवडज एके्रवलक सनरिाल वपस ७३ 

८ हाईनेक वपस १० 

 

 

 

 

मुद्धा नं १४-०७६/०७७ 

लस नं मालिस्तुको लििरण ईकाइ पररमाण अलिल्लो 

पटक कायम 

गररएको मूल्य 

१५% ले 

िटाई हाल 

कायम 

गररएको 

मूल्य 

लललाम 

लिलिको लालग 

सम्िलन्धत 

लनकायिाट 



लस्िकृत प्राप्त 

लमलत  

१ उलन कोट पाइन्टको कपडा वपस ६८वपस (२०४ वि) 

 

१,४१,२००।- 

 

१२०,०२०।- 

विवि 

२०७६।१०।१४ 

को नेपाल सरकार 

(सवचिस्िर) को 

वनणाय र वििागको 

विवि 

२०७६।१०।१५ 

को वललाि 

वस्िकृिी पत्र । 

२ कन िाा सनरिाल वपस ६० वपस 

३ वििाह काडा के जी  ३८ के जी 

४ सनिी के जी  ५३ के जी  

५ ल्िाङ िेथी िररच (प्याकेटिा) के जी  ४८ के जी  

६ विठाई के जी  १०८ के जी 

 

 

                                             आठौं  पटक प्रकालित ७ लदने सूचना :     

 

मुद्धा नं ७९-०७५ /७६  

लस नं मालिस्तुको 

लििरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकायिाट लस्िकृत 

प्राप्त लमलत  

१ कटन कन िाा 

सनरिाल 

वपस १५६ ३४,७७४।- २९,५५८।- विवि २०७६।०५।०६ को नेपाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र वििागको विवि 

२०७६।०५।१२ को वललाि वस्िकृिी पत्र । 

 

 

 

 

 

मुद्धा नं ८०-०७५ /७६  

क) ना ३ ख ८०३४ 

लस नं मालिस्तुको 

लििरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो 

पटक कायम 

गररएको मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत प्राप्त लमलत  

१ सनवटङ कपडा विटर २२४८ 

 

 

१२,५९,००५।- 

 

 

१०,७०,१५४।- 

विवि २०७६।०३।१९ को नेपाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र वििागको च.नं 

२८०९ विवि २०७६।०३।२७ को वललाि 



२ सवटङ कपडा विटर ३४९१ 

 

 

वस्िकृिी पत्र साथै श्री निलपरासी वजल्ला 

अदालिको च नं ७४ विवि २०७६।०४।०७ 

गिेको सहिवि पत्र । 

 

ख) ना ३ ख ७४५४ 

लस नं मालिस्तुको 

लििरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो 

पटक कायम 

गररएको मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत प्राप्त लमलत  

१ सनवटङ कपडा विटर २२०१.८५ 

 

 

१२,१७,८७५।- 

 

१०,३५,१९४।- 

विवि २०७६।०३।१९ को नेपाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र वििागको च.नं 

२८०९ विवि २०७६।०३।२७ को वललाि 

वस्िकृिी पत्र साथै श्री निलपरासी वजल्ला 

अदालिको च नं ७४ विवि 

२०७६।०४।०७ गिेको सहिवि पत्र । 

२ सवटङ कपडा विटर २३११.५० 

 

३ कन िाा सलिार वपस १३६.०० 

 

मुद्धा नं ३१-०७५/७६ 

लस नं मालिस्तुको नाम पररमाण जम्मा मूल्य 

  

अलिल्लो 

पटक कायम 

गररएको मूल्य 

१५% ले 

िटाई हाल 

कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको 

लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट  

लस्िकृत प्राप्त लमलत 

१ कन ची प्लावष्टक ८० पीस ४८४८४  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०,०७,०३९।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७,०५,९८३।- 

 

 

 

 

 

विवि 

२०७६।०१।२५ 

को नेपाल सरकार 

(सवचिस्िर) को 

वनणाय र वििागको 

च.नं २४१३ विवि 

२०७६।०१।२९ 

को वललाि 

वस्िकृिी पत्र । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२ टेिल २० सेट ३२३२३ 

३ टी टेिल ६ पीस ३६३६ 

४ कन ची कन सन ८० पीस १३१८२ 

५ टेिल कन सन ६ पीस ९८९ 

६ स्िीविङ्ग पलूिा प्रयोग हुने कन ची ६ सेट ३६३६ 

७ प्लाइउड टेिल २ .५ वफट  ६ सेट ३६३६ 

८  राउण्ड टेबल ६ वफट ८ सेट ४८४८ 

९ डस्टबीन प्लावष्टक ७२ पीस १८६८५ 

१० थिोइलेवक्टक विवनबार २८ वल. १० पीस ५८१५८ 

११ ह्यावगगं लाइट ३ सेट २२८१४ 

१२ हावगंग लाइट २ सेट १२१६८ 

१३ 

लेदर सवहिको िनड बेन्च 

REHORNER १ सेट ४०४०३ 

१४ लेदर सवहिको िनड बेन्च S.Steel १ सेट ९०९०७ 

१५ राउण्ड वट टेिल ६२ से .िी.  १० सेट २४२४२ 

१६ वससाको वगलास 21 CL ६०० पीस ४१३७० 

१७ ह्यावगगं लाइट ५ सेट १९०१२ 

१८ हावगंग लाइट ५ सेट १९०१२ 



१९ बाल लाइट २४ पीस १४६०१  

२० ह्यावगगं लाइट ५ सेट १९०१२ 

२१ हावगंग लाइट ५ सेट १९०१२ 

२२ ह्यावगगं लाइट ४ सेट १५२१० 

२३ हावगंग लाइट ५ सेट १९०१२ 

२४ िाल लाइट (बेड)  १२  पीस ७३०१ 

२५ िाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२६ िाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२७ िाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२८ िाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२९ हावगंग लाइट ३ सेट ११४०७ 

३० हावगंग लाइट २ सेट ७६०५ 

३१ वस्टल डस्टवबन ७० पीस ४६१३६ 

३२ िाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

३३ िाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

३४ िाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

३५ िाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

३६ िाल लाइट १२ पीस ७३०१    

३७ स्टाण्ड सवहिको वलड लाइट ४८ पीस ७३००६ 

३८ वलड लाइट ५० पीस ३८०२४    

३९ हावगंग लाइट ३ सेट ११४०७ 

४० हावगंग लाइट १ सेट ३८०२ 

४१ हावगंग लाइट २ सेट ७६०५ 

४२ िाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

४३ िाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

४४ िाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

४५ िाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

४६ िाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

४७ िाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

४८ िाल लाइट १८ पीस १०९५१ 

४९ िाल लाइट १८ पीस १०९५१ 

५० िाल लाइट १८ पीस १०९५१ 

५१ वलड प्यानल लाइट १२ िाट २०० पीस ३०४१९२७ 

५२ वलड प्यानल लाइट १८ िाट १०० पीस ५४७५४७ 

५३ वलड प्यानल लाइट २४ िाट १८० पीस ६०८३८६ 

५४ हावगंग लाइट ३ सेट ११४०७ 

 

 

मुद्धा नं ०९-०७५/७६ 



लस.नं. मालिस्तुको नाम एकाई पररमाण अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको 

लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत 

प्राप्त लमलत 

१ कपडाको वफत्ता िएको 

स्याण्डल ६ नं िन्दा 

िावथको 

जोर 
२६२८ 

७,१९,१२०।- ६,११,२५२।- 

विवि २०७६।०१।२५ को 

नेपाल सरकार (सवचिस्िर) 

को वनणाय र वििागको च.नं 

२४१३ विवि २०७६।०१।२९ 

को वललाि वस्िकृिी पत्र एिं 

श्री रुपन्देही वजल्ला 

अदालिको विवि 

२०७६।०५।१२ को  आदेि । 

 

२ कपडाको वफत्ता िएको 

स्याण्डल )३ दिेी ५ नं. 

सम्िको( 

जोर 
१३२२ 

   

३ कपडाको वफत्ता िएको 

स्याण्डल )० दिेी २ नं. 

सम्िको( 

जोर 
१७८० 

 

                                                    

सिारी साधनहरुको सचूना 

सातौ पटक प्रकालित १५ लदने सूचना  

मुद्धा नं १७ -०७५/७६ 

लस नं गाडी नं /

िाईक नं 

ईलन्जन नम्िर /

चेलसस ्नम्िर 

अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल  कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकायिाट लस्िकृत 

प्राप्त लमलत 

१ पल्सर २२० 

वस. सी. को 

िोटरसाइकल 

(लन २५ प 

३७५७ नं) 

ई .नं-

DKZCFH6110

8 /चे .नं-

MDZA13EZ3

FCH24571 

९०,८४४।- ७७,२१७।- विवि २०७६।०१।२५ को नपेाल 

सरकार (सवचिस्िर) को वनणाय र 

वििागको च.नं २४१३ विवि 

२०७६।०१।२९ को वललाि 

वस्िकृिी पत्र िथा श्री रुपन्दहेी 

वजल्ला अदालिको च न ं२३८१ 

विवि २०७६।०५।२३ को सहिवि 

पत्र । 

 

 

 

                                          मुद्धा नं १४ -०७५/७६ 

लस नं गाडी नं /

िाईक नं 

ईलन्जन नम्िर /

चेलसस ्नम्िर 

अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल  कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकायिाट लस्िकृत 

प्राप्त लमलत 



१ पल्सर १५० 

वस. सी. को 

िोटरसाइकल 

(लन ३७ प 

९६९४ नं) 

ई .नं-  

DHYRHG331

10 

 चे .नं-  

MD2A11CY1

HRG46631 

९०,८०८।- ७७,१८७।- विवि २०७६।०१।२५ को नपेाल 

सरकार (सवचिस्िर) को वनणाय र 

वििागको च.नं २४१३ विवि 

२०७६।०१।२९ को वललाि 

वस्िकृिी पत्र िथा श्री रुपन्दहेी 

वजल्ला अदालिको विवि 

२०७६।०५।१२ को सहिवि 

आदिे पत्र । 

 

  

 

 

आठौ पटक प्रकालित १५ लदने सूचना 

मुद्धा नं ६१ -०७४/७५ 

लस 

नं 

गाडी नं /

िाईक नं 

ईलन्जन नम्िर /

चेलसस ्नम्िर 

अलिल्लो 

पटक कायम 

गररएको मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल  कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत प्राप्त लमलत 

१ भ्यान (वसल्िर 

कलर) 

ग १ च ६८२९ 

(सन ्२००५)  

ई .नं- F8BIN-

2860962 चे .नं-

ST91IN677784 

 

(स्के्रप िलू्य ) 

४१,६४८।- 

(स्के्रप िलू्य ) 

३५,४०१।- 

विवि २०७६।०३।१७ को नपेाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र वििागको च.नं 

२७७३ विवि २०७६।०३।२३ को वललाि 

वस्िकृिी पत्रबाट । 

 

 

 

मुद्धा नं ३८ -०७५/७६ 

लस नं गाडी नं /

िाईक नं 

ईलन्जन नम्िर /

चेलसस ्नम्िर 

अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल  कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत प्राप्त लमलत 

१ UP55T4

084 

नम्िरको 

TATA 

विवन ट्रक 

ई .नं 

497SPTC40H

WY640435 

चे .नं-

MAT455055D8

H24196 

४,०६,८१२।- ३,४५,७९०।- विवि २०७६।०१।२५ को नपेाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र वििागको च.नं 

२४१३ विवि २०७६।०१।२९ को वललाि 

वस्िकृिी पत्र । 

 

 

 

मुद्धा नं ०६ -०७४/७५ 



लस नं गाडी नं  /िाईक 

नं 

ईलन्जन नम्िर /

चेलसस ्नम्िर 

अलिल्लो 

पटक कायम 

गररएको मूल्य 

१५% ले 

िटाई हाल  

कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत प्राप्त लमलत 

१ िोटरसाइकल 

(वडस्किर)  

 (१२५ वस. सी) 

UP-56C9946 

(सन ्२००९)  

ई .नं-

JNGBSB384

65  /चे.नं-

MD2DSJNZ

ZS CB93015 

(स्के्रप िलू्य ) 

४,२७३।- 

(स्के्रप िलू्य ) 

३,६३३।- 

विवि २०७६।०३।१७ को नपेाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र वििागको च.नं 

२७७३ विवि २०७६।०३।२३ को वललाि 

वस्िकृिी पत्रबाट । 

 

 

 

 

मुद्धा नं ९६ -०७४/७५ 

लस नं गाडी नं /

िाईक नं 

ईलन्जन नम्िर /

चेलसस ्नम्िर 

अलिल्लो पटक 

कायम गररएको 

मूल्य 

१५% ले िटाई 

हाल  कायम 

गररएको मूल्य 

लललाम लिलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकायिाट लस्िकृत प्राप्त लमलत 

१ िोटरसाइकल 

कािासाकी 

MH 12E 

7188 

 

CHNO 

DDFBHE86

776 

 

(स्के्रप िलू्य ) 

४,२७३।- 

(स्के्रप िलू्य ) 

३,६३३।- 

विवि २०७६।०३।१७ को नपेाल सरकार 

(सवचिस्िर) को वनणाय र वििागको च.नं 

२७७३ विवि २०७६।०३।२३ को वललाि 

वस्िकृिी पत्रबाट । 

 

 

 

 

प्रािधानिः  राजस्ि चनहािट (अननसन्िान िथा वनयन्त्रण) वनयािािली ,२०७० को वनयि २६ को उपवनयि २६(३) बिोवजि कब्जािा वलईएका 

िालिस्िन वललाि विवक्र गना साि वदनदेवि ३५ वदनसम्िको सचूना वदई वललाि सम्बवन्ि सचूना रावरट्रय स्िरको दैवनक पत्रपवत्रकािा प्रकािन गनना 

िर सिारी सािन वललाि विवक्रको लावग सचूना प्रकािन गदाा प्रत्येक पटक १५ वदनको म्याद वदई रावरट्रयस्िरको दैवनक पत्रपवत्रकािा सचूना 

प्रकािन गरी वललाि विवक्र गननापनेछ ।  

 

 

 


