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मालसामान न्त्ललाम न्त्बक्रिको न्त्सलबन्त्दी बोलपर आह्यन सम्बन्त्धी 

सूचना 

(प्रकान्त्शत न्त्मन्त्तिः- २०७७।०४।१६) 

यस कायाालयबाट न्त्वन्त्भन्न न्त्मन्त्तमा जफत भएका तपन्त्सलमा उल्लेन्त्खत मालसामानहरु जे जस्तो 

अवस्थामा छन सोही अवस्थामा बोलपरको माध्यमबाट न्त्ललाम न्त्विी गनुापनै भएकोल े

न्त्नयमअनुसार दताा भएका ईच्छुक फमा तथा कम्पन्त्न बाट न्त्नम्न सताको अन्त्धनमा रही राजस्व 

चुहावट (अनुसन्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) न्त्नयमावली,२०७० को न्त्नयम २६ बमोन्त्जम न्त्सलवन्त्दी 

न्त्ललाम गना यो सूचना प्रकान्त्शत गररएको छ । 

सताहरुिः 

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

हकमा ब्यन्त्ि स्वंमल े र अन्त्यको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायमा दताा 

भएको प्रमाणपर, मु.अ. करमा दताा भएको प्रमाणपर, आ.व.०७६/७७ को कर चुिा 

प्रमाणको प्रन्त्तन्त्लपी सन्त्हत  एक लाख सम्मको लान्त्ग रु ३०० (तीन सय), एक लाख 

भन्त्दा माथी दश लाख सम्मको लान्त्ग रु १०००(एक हजार) र दश लाख भन्त्दा माथीका 

लान्त्ग रु २००० (दईु हजार) क्रफताा नहुन े गरर यस कायाालयको आर्थथक प्रशासन 

शाखाबाट रकम बुझाएको रन्त्सद सलंग्न गरर मदू्दा फााँटबाट यो सूचना प्रकान्त्शत भएको 

न्त्मन्त्तले ७ क्रदन न्त्भर र सवारी साधनको हकमा १५ क्रदन न्त्भर कायाालय समयमा खररद 

गना सक्रकनेछ । अन्त्तिःशुल्क लाग्न े पदाथाको हकमा अन्त्तिःशुल्क दताा प्रमाण परको 

प्रन्त्तन्त्लपी समेत पशे गनुा पनेछ । 

२. आफूल ेकवोल गरेको बोलपर सम्बन्त्न्त्ध कागजातहरु कम्पन्त्न तथा साझेदारी फमा भए 

आन्त्धकाररक प्रन्त्तन्त्नन्त्ध र अन्त्यको हकमा प्रोपाइटर आफैल े वा न्त्नजको अन्त्ततयारी 

क्रदएको आन्त्धकाररक व्यान्त्िले सन्त्हछाप गरर न्त्सलवन्त्दी खाम बान्त्हर श्री प्रमखु 

अनुसन्त्धान अन्त्धकृत, राजस्व अनुसन्त्धान कायाालय, बटुवल मुद्दा नं उल्लखे गरर यो 
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सूचना प्रकान्त्शत भएको न्त्मन्त्तल ेसवारी सधनको हकमा १६ औ क्रदनको १२:०० बजे 

न्त्भर र मालवस्तुको हकमा ८ औ क्रदन क्रदनको १२:०० बजे न्त्भर यस कायाालयमा दताा 

गरर सकु्न पनेछ । तोक्रकएको क्रदन र समयन्त्भर दताा हुन आएका सब ैबोलपरहरु सोही 

क्रदन क्रदनको २:०० बजे कायाालय प्रन्त्तन्त्नधी र उपन्त्स्थत हुन आएका बोलपरदाता आफैं  

वा आन्त्धकाररक प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको रोहवरमा यस कायाालयमा खोन्त्लनेछ । बोलपरदाताको 

प्रन्त्तन्त्नधीको उपन्त्स्थन्त्त नभएमा पन्त्न बोलपर खोल्न बाधा पने छैन । 

३. प्रत्येक मुद्दा नं को छुट्टाछुटै्ट दरभाउपर / बोलपर पेश गनुापनेछ । 

४. आफूले कवोल गरेको रकमको १०% (दश प्रन्त्तशत) ल ेहुन आउने धरौटी बापतको रकम 

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

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

गरर पेश गनुापनेछ । प्रत्यके बोलपरको लान्त्ग छुट्टाछुटै्ट  भौचर पशे गनुापनेछ । 

५. आफूल ेकबोल गरेको मलू्य (मु.अ. कर बाहकेको रकम) अंक र अक्षर दवुैमा अन्त्नवाया 

रुपमा स्पष्ट उल्लखे हुनपुनेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्यता क्रदइनेछ । 

६. बोलपर न्त्स्वकृत भएको न्त्मन्त्तल े ७ क्रदनन्त्भर बााँकी रकम र मु.अ. कर समेत बुझाई 

गोदामबाट सामान उठाई सकु्न पनेछ । 

७. मालसामानहरुको भौन्त्तक अवस्था हनेा चाहमेा यो सूचना प्रकान्त्शत भएको न्त्मन्त्तबाट 

कायाालय समयन्त्भर हनेा सक्रकनेछ । बोलपर सम्बन्त्धी कागजात खररद गनेहरुले मार 

मालसामानहरु हनेा सके्नछन । 

८. बोलपर सम्बन्त्धी कागजातहरु खररद गना तथा दान्त्खला गने क्रदन सावाजन्त्नक न्त्बदा पना 

गएमा उि कायाहरु िमश सो को भोन्त्लपल्ट सोही समयमा हुनेछ । 

९. यस कायाालयको धरौटी खातामा रकम जम्मा गने तर बोलपरसाथ धरौटी रन्त्सद पेश 

नगने तथा बोलपर नै पशे नगरी धरौटी रकम माग गना आउने फमाहरुको धरौटी रकम 

क्रफताा गना यस कायाालय बाध्य हुन ेछैन । 

१०. बोलपर न्त्स्वकृत गने वा नगने अन्त्न्त्तम अन्त्धकार यस कायाालयमा सुरन्त्क्षत 

रहनेछ, अन्त्य कुराहरु प्रचन्त्लत ऐन न्त्नयमानुसार हुनेछ । 

               प्रथम पटक प्रकान्त्शत गनुापने ७ क्रदन ेसचूना 

सचूना दताा नम्बरिः-४८/०७६/७७ 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  

 
 

सक्षम न्त्नजामन्त्त प्रशासन M न्त्बकास समृन्त्ि र सशुासन 

फोन ०७१-४४५५७४, फ्याक्स  ०७१ -४४५५६२, ईमले-dri.butwal@gmail.com 

 

 

न्त्स न ं मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

 
 

ईकाइ 

 

पररमाण प्रन्त्त 

ईकाइ 

मलू्य  

 

जम्मा मलू्य 

(मु.अ.कर 

बाहके) 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ लेन्त्डज कुर्थत  न्त्पस ३०५ ४००  १,२२,०००

।- 

न्त्मन्त्त २०७७।०४।०६ 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्नणाय । 

 

  सचूना दताा नम्बरिः-१०/२०७६/०७७ 

न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

 

एकाई 

 
 

पररमाण 

 

जम्मा मलू्य (अन्त्त 

शुल्क, स्वास््य जोन्त्खम 

कर र म.ुअ.कर बाहके) 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ Tyre Repair 
Pouch 

न्त्पस  १९२० ११०४० 

 

न्त्मन्त्त २०७६।१०।१४ 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्नणाय र 

न्त्मन्त्त २०७६।१०।२० 

च .नं .१३११ को  

न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर ।  

२ टेन्त्ट 

 

सेट ८ ९६०० 

३ कुची कभर कपडा न्त्पस १०० १०८०० 

 

४ इन्त्फेन्त्ट सेट कपडा सेट ५३ ५०८८ 

 

५ लेदर बेल्ट  न्त्पस ७५६ ४०६४२६ 

 

६ 3 pin top 

इलेक्रोन्त्नक 

सामान 

न्त्पस ६० ५५२० 

७ Power socket 

5 pin इलेन्त्क्रक 
न्त्पस ११५ १५७३८ 

 

८ Switch 
Indicator 

न्त्पस ३८० १०९२५ 

 

९ 3 pin top 

इलेन्त्क्रक सामान 
न्त्पस ५४० २१११४ 
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१० 3 pin top 

इलेन्त्क्रक सामान 
न्त्पस १३० ८९७० 

११ 3 pin top 

इलेन्त्क्रक सामान 
न्त्पस २० २७३७ 

१२ टेन्त्ट बनाउने थान 

कपडा 

न्त्मटर ११०९ ७९०७२ 

 

१३ न्त्बजुली खैनी के जी ४७६०.

६४ 

२९८५८७४ 

जम्मा मूल्य ३५,७२,९०४।- 

 

 

सचूना दताा नम्बरिः-१९/०७५/७६ 

 

न्त्स न ं मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

 
 

ईकाइ 

 

पररमाण प्रन्त्त 

ईकाइ 

मलू्य  

 

जम्मा मलू्य 

(मु.अ.कर 

बाहके) 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ ३२ इन्त्चको 

CG TV 

थान ३८ १३५००  ५,१३,०००

।- 

न्त्मन्त्त २०७६।१०।१४ 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्नणाय र 

न्त्मन्त्त २०७६।१०।२० 

च.नं. १३११ को  

न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर । 

 

सचूना दताा नम्बरिः-५४/०७६/०७७ 

न्त्स.न. मालवस्तकुो 

नाम 

इकाई पररमाण प्रन्त्त एकाई 

मलू्य 

 

जम्मा मलू्य 

 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ होन्त्ल लेन्त्खएको 

रटसटा 

न्त्पस १६ २००।- ३,२००।- 

 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७७।०१।३० न्त्नणाय 

। 

२ लेन्त्डज कुताा 

सुरवाल 

न्त्पस १६ ६६५।- १०,६४०।- 
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३ अन्त्य रेसा साडी न्त्पस ४ १०००।- ४,०००।- 

 

 
 

४ ब्लाउज न्त्पस १ २००।- २००।- 

 

 

जम्मा मलू्य १८,०४०।- 

 

 

 

      दोश्रो पटक प्रकान्त्शत गनुापने ७ क्रदन ेसचूना:     

सचूना दताा नम्बरिः-३४/०७६/०७७ 

न्त्स 

न ं

सामानको न्त्ववरण ईकाइ पररमा

ण 

प्रन्त्त 

एकाई 

मलू्य 

 

अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको 

मलू्य  

 २५% ले 

घटाइ हाल 

कायम 

गररएको 

मलू्य 

 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबा

ट स्वीकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ उलन सुट न्त्पस ५७ ७३७ ४२०००।-  
 
 

६६,३७५।- 

न्त्मन्त्त 

२०७६।१

१।२८ 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको 

न्त्नणाय र 

न्त्मन्त्त 

२०७६।१

१।२८ 

च.नं. 

१६८५ को  

न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती 

पर । 

२ पुजा ध्वाजा कपडा न्त्मटर ३६० ७ २४००।- 

३ लेन्त्गज उलन न्त्पस ४३ ३०२ १३०००।- 

४ न्त्चन्त्न के .न्त्ज.  १३६ ६२ ८४००।- 

५ न्त्डनर न्त्पलेट सेट २ ४१०० ८२००।- 

६ न्त्डनर बल सेट सेट ३ ७०० २१००।- 

७ हटकेस  न्त्पस ३ २०० ६००।- 

८ न्त्स्टल न्त्गलास के .न्त्ज.  २४ ४१७ १००००।- 

९          घााँसको न्त्बउ के .न्त्ज.  १० १८० १८००।- 

जम्मा मलू्य (म.ुअ. कर बाहके) ८८,५००।- 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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सचूना दताा नम्बरिः-३६/०७६/०७७ 

न्त्स .न.  मालवस्तकुो 

नाम 

इकाई पररमाण प्रन्त्त 

एकाई 

मलू्य 

 

अन्त्घल्लो 

पटक  

कायम 

गररएको मलू्य 

२५% ल े

घटाइ हाल 

कायम 

गररएको मलू्य 

 
 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१. बाम   न्त्पस ६७२ २५० १,६८,०००।-  

१,७२,८००।- 
न्त्मन्त्त 

२०७६।११।२८ 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको 

न्त्नणाय र न्त्मन्त्त 

२०७६।११।२८ 

च.नं. १६८५ को  

न्त्ललाम न्त्स्वकृती 

पर 

२ फेयर लुक न्त्पस ६८ ३०० २०,४००।- 

३ ररङ न्त्पस २८० १५० ४२,०००।- 

जम्मा मलू्य (म.ुअ. कर बाहके) २,३०,४००।- 

 

                                                         

   सचूना दताा नम्बरिः-३७/०७६/०७७ 

न्त्स .न.  मालवस्तकुो 

नाम 

इकाई पररमाण प्रन्त्त 

एकाई 

मलू्य 

 

अन्त्घल्लो 

पटक  

कायम 

गररएको 

मलू्य 

२५% ल े

घटाइ हाल 

कायम 

गररएको 

मलू्य 

 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट 

स्वीकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ न्त्चनी के.जी. १०० ५५ ५५००।-  न्त्मन्त्त 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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२ सरफ के.जी. ४० १०० ४०००।-  

१२,२९६।- 
२०७६।११।२८ 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको 

न्त्नणाय र न्त्मन्त्त 

२०७६।११।२८ 

च.नं. १६८५ 

को  न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर 

३ डटपेन प्याकेट ५७ ४५ २५६५।- 

४ साईनपेन प्याकेट १२ ५० ६००।- 

५ ब्याडन्त्मन्त्टन 

कक 

रोल ४ १२० ४८०।- 

६ पेन्त्सील प्याकेट ७२ २५ १८००।- 

७ कलर ब्रस प्याकेट १० २५ २५०।- 

८ पेन्त्न्त्सल 

कलर 

प्याकेट २० ६० १२००।- 

जम्मा मलू्य (म.ुअ. कर बाहके) १६,३९५।-  

 

  मदु्दा न.ं ४५/ २०७६/०७७ 

न्त्स .न.  मालवस्तकुो नाम इकाई पररमाण अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको मलू्य 

२५% ल े

घटाइ हाल 

कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको 

लान्त्ग सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ अन्त्यरेशा सल न्त्पस ४४३ १,४३,०८९।-  
 

३,८४,०१४।- 

न्त्मन्त्त 

२०७६।११।२२ 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्नणाय 

र न्त्मन्त्त 

२०७६।११।२२ 

च.नं. १६३९ को  

न्त्ललाम न्त्स्वकृती 

पर । 

२ जेन्त्स मोजा जोर १४४० ३१,६८०।- 

३ कुर्थत सेट सेट ४० २१,५२०।- 

४ कुती न्त्पस २९ १२,४७०।- 

५ कुताा सरुवाल न्त्पस ८४ ५७,६२४।- 

६ सुन्त्त सान्त्ड 

साधाहरण 

न्त्पस ६० १९,५००।- 

७  सुन्त्त सान्त्ड कडाई न्त्पस १० ४,९३०।- 

८ अन्त्य रेशा सान्त्ड 

कडाइ 

न्त्पस १२ ६,३२४।- 

९ अन्त्य रेशा सान्त्ड 

साधाहरण 

न्त्पस  ५ १,७१५।- 

१० अन्त्य रेशा न्त्प्रन्त्ट न्त्मटर १५३ १५,७५९।- 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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कपडा 

११ अन्त्य रेशा 

न्त्लन्त्जन्त्भन्त्ज कपडा  

न्त्मटर १७० १७,५१०।- 

१२ सुन्त्त न्त्प्रन्त्ट कपडा न्त्मटर ४१० ३८,१३०।- 

१३ ब्लाउज कपडा न्त्मटर १०० १५,५००।- 

१४ सुन्त्त अस्तर कपडा न्त्मटर २०० १२,४००।- 

१५ अन्त्य रेशा िेप 

कपडा 

न्त्मटर ४६० ४७,३८०।- 

१६ ढाका न्त्प्रन्त्ट कपडा न्त्मटर १५३ १४,२२९।- 

१७ सुन्त्त पेलेन कपडा न्त्मटर ७६३ ४७,३०६।- 

१८ उन्त्न आउटर न्त्पस ३ १,९३५।- 

१९ इनर सेट न्त्पस ७ ३,०१७।- 

जम्मा मलू्य (म.ुअ. कर बाहके) ५,१२,०१८।-  

      

  मदु्दा न.ं ४३/ २०७६/०७७ 

न्त्स

.न.  

मालवस्तकुो 

नाम 

इकाई पररमा

ण 

प्रन्त्त 

एकाई 

मलू्य 

 

अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको 

मलू्य  

१५% ल े

घटाइ हाल 

कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको 

लान्त्ग सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ कोट कपडा न्त्मटर ३२ ५०० १६,०००।-  

२४,०५५।- 
न्त्मन्त्त 

२०७६।११।२२ 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्नणाय र 

न्त्मन्त्त 

२०७६।११।२२ 

च.नं. १६४० को  

न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर 

। 

२ सटा र 

पाइन्त्ट 

कपडा 

न्त्मटर  ४१ ३०० १२,३००।- 

जम्मा मलू्य (म.ुअ. कर बाहके) २८,३००।- 

 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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तशे्रो प्रकान्त्शत गनुापने ७ क्रदन ेसचूना:     

    मुद्दा न.ं ४०/ २०७६/०७७ 

न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

ईकाइ पररमाण अन्त्घल्लो पटक 

कायम 

गररएको मलू्य 

२५% ल े घटाइ 

हाल कायम 

गररएको मलू्य 

 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग 

सम्बन्त्न्त्धत  

न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त  

१ उलन इम्बोडरी  

कुताा सलवार  
न्त्पस ९२ ७९,२१२।- 

 
 

९९,१६८।- 

न्त्मन्त्त २०७६।११।१५ 

राजस्व अनुसन्त्धान  

न्त्वभागको न्त्नणाय र 

न्त्मन्त्त २०७६।११।१६  

च.नं. १५७५ को  

न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर । 

२ धन्त्नया  के.जी. ६९ १०,९०२।- 

३ न्त्चनी के.जी. ५० २,७५०।- 

४ काठको 

आइसक्रिम 

चम्चा 

के.जी. १४० 
१४,०००।- 

 

५ टेरीकटर कपडा न्त्मटर ६३४ २५,३६०।- 

                           जम्मा मलू्य (म.ुअ. कर 

बाहके) 
१,३२,२२४।- 

 

 
 

 

     

     चौथो  पटक प्रकान्त्शत ७ क्रदन ेसचूना:     

मिुा न ं०२-२०७६ /०७७  

  

न्त्स न ं मालवस्तुको न्त्ववरण पररमाण 

अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको मलू्य 

२५% ल े

घटाई हाल 

कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको 

लान्त्ग सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ चादरुाम २१६  
 

३,९७,०९०।- 

 
 

 
 

२,९७,८१८।- 

 
 

न्त्मन्त्त 

२०७६।१०।१४ को 

नेपाल सरकार 

(सन्त्चवस्तर) को 

२ न्त्ससाकलम २४ 

३ कोकनटक्यान्त्न्त्ड २४ 

४ सुपरकोल  ४० 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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५ आमपाचक १५  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

न्त्नणाय र न्त्वभागको 

न्त्मन्त्त 

२०७६।१०।१५ को 

न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर 

। 

६ तेजन्त्बलेट ६० 

७ बोन्त्भटा २४ 

८ लन्त्लपप २४ 

९ म्याङग्ओ चकलेट २४ 

१० म्याङो जुस ९ 

११ जेम्स चकलेट १० 

१२ बोनबोन २६ 

१३ फनटअफ २२ 

१४ न्त्मल्कक्रकन १२ 

१५ न्त्नरा  ७०० 

१६ चादरुाम १६० 

१७ चादरुाम १६० 

१८ चादरुाम १६० 

 

१९ चादरुाम १६० 

२० म्याङोट्याङो २४ 

२१ न्त्मठासुपारी ५० 

२२ न्त्मठापान ५० 

   २३ झोलान. १   

२४ न्त्मठापान १५० 

२५ म्याङगो टाईम १०० 

२६ न्त्मठोचकलेट १०० 

२७ ईमन्त्ल  १०० 

 

झोलान. २   

२८ बेरीना १०० 

३९ टुथब्रोस १२० 

३० न्त्मठापान  १५० 

३१ मेहने्त्न्त्द १० 

 
    



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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३२ झोलान.३   

३३ म्याङगोचकलेट १०० 

३४ डमेकृमचकलेट १०० 

३५ mangotango १०० 

३६ न्त्मठोक्यान्त्न्त्ड १ 

३७ सोलो चकलेट १०० 

३८ mothoji १०० 

 

झोला न. ४   

३९ सोलो चकलेट १०० 

४० चादरुाम १५० 

४१ fun up ६० 

४२ चादरुाम १५० 

४३ pankiyguday ६० 

४४ आमपाचक २०० 

४५ म्याङ्योट्याङगो १०० 

४६ चादरुाम ३०० 

४७ e qualiyear २०० 

४८ choko ५० 

४९ न्त्मठापान १५० 

 
    

 

झोला न.५    

५० चादरुाम १५० 

५१ जेम्स १५० 

  

५२ न्त्बगटाटो १५० 

 
    

 

झलान.६   

५३ milk king  २४० 

५४ न्त्मठापान १५० 

५५ न्त्जब्या ४८ 

५६ सोलो १०० 

५७ कोकनट बट्टा  १५० 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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५८ जम्मपनम्याङगो १५० 

५९ crime milk १५० 

६० ईलान्त्च चकलेट १५० 

 
    

 

झोला न. ७   

६१ मोरो जी  १०० 

६२ हजमोला ५० 

६३ कक्रफचकलेट २०० 

६४ न्त्बगट्याङगो चकलेट १५० 

६५ डबलधमला १ 

६६ लन्त्लपप १ 

 

मिुा न ं२६-०७६/०७७ 

न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

ईकाइ पररमाण अन्त्घल्लो पटक 

कायम 

गररएको मलू्य 

२५%ले घटाई हाल 

कायम गररएको 

मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त  

१ गहुाँ के.जी. ५६० 

७३,३१८।- ५४,९८९।- 

 

न्त्मन्त्त २०७६।१०।१४ 

को नेपाल सरकार 

(सन्त्चवस्तर) को 

न्त्नणाय र न्त्वभागको 

न्त्मन्त्त २०७६।१०।१५ 

को न्त्ललाम न्त्स्वकृती 

पर । 

२ चीनी के.जी. ६८५ 

३ चि तेल  न्त्लटर ३६ 

४ कोन्त्हनरु तेल न्त्लटर १२ 

५ नाईलन डोरी के.जी. १३ 

६ चकलेट के.जी. २३ 

७ न्त्चयापत्ती  के.जी. २ 

८ तरकारीको 

न्त्वउ 

के.जी. २० 

 

मिुा न ं१४-०७६ /०७७  

न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो न्त्ववरण ईकाइ पररमाण अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको 

२५% ल े

घटाई हाल 

कायम 

न्त्ललाम 

न्त्वक्रिको लान्त्ग 

सम्बन्त्न्त्धत 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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मलू्य गररएको 

मलू्य 

न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त  

१ उलन कोट पाइन्त्टको 

कपडा 

न्त्पस ६८न्त्पस (२०४ 

न्त्म) 

१२०,०२०।- 

 
९०,०१५।- 

न्त्मन्त्त 

२०७६।१०।१४ 

को नेपाल 

सरकार 

(सन्त्चवस्तर) को 

न्त्नणाय र 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७६।१०।१५ 

को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर । 

२ कुताा सरुवाल न्त्पस ६० न्त्पस 

३ न्त्ववाह काडा के जी  ३८ के जी 

४ सुती के जी  ५३ के जी  

५ ल्वाङ मेथी मररच 

(प्याकेटमा) 

के जी  ४८ के जी  

६ न्त्मठाई के जी  १०८ के जी 

 

                                               नवौं  पटक प्रकान्त्शत गनुापन े७ क्रदने सचूना :      

मिुा नं ७९-०७५ /७६  

न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

ईकाइ पररमाण अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको मलू्य 

२५% ल ेघटाई 

हाल कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त  

१ कटन कुताा 

सुरवाल 

न्त्पस १५६ २९,५५८।- २२,१६९।- न्त्मन्त्त २०७६।०५।०६ को 

नेपाल सरकार (सन्त्चवस्तर) 

को न्त्नणाय र न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७६।०५।१२ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर । 

 

मिुा नं ८०-०७५ /७६  

क) ना ३ ख ८०३४ 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

ईकाइ पररमाण अन्त्घल्लो पटक 

कायम गररएको 

मलू्य 

१०% ल ेघटाई 

हाल कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त  

१ सुरटङ कपडा न्त्मटर २२४८ 

 

 

१०,७०,१५४।- 

 

९,६३,१३९।- 
न्त्मन्त्त २०७६।०३।१९ को 

नेपाल सरकार (सन्त्चवस्तर) 

को न्त्नणाय र न्त्वभागको च.न ं

२८०९ न्त्मन्त्त 

२०७६।०३।२७ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर साथै श्री 

नवलपरासी न्त्जल्ला 

अदालतको च नं ७४ न्त्मन्त्त 

२०७६।०४।०७ गतेको 

सहमन्त्त पर । 

२ सरटङ कपडा न्त्मटर ३४९१ 

 
 

 

 

 

ख) ना ३ ख ७४५४ 

 

न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

ईकाइ पररमाण अन्त्घल्लो पटक 

कायम गररएको 

मलू्य 

१०% ल े

घटाई हाल 

कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त  

१ सुरटङ कपडा न्त्मटर २२०१.८५ 

 

 

१०,३५,१९४।- 

 

९,३१,६७५।- 
न्त्मन्त्त २०७६।०३।१९ को 

नेपाल सरकार 

(सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको च.नं २८०९ 

न्त्मन्त्त २०७६।०३।२७ को 

न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर साथै 

श्री नवलपरासी न्त्जल्ला 

२ सरटङ कपडा न्त्मटर २३११.५० 

 

३ कुताा सलवार न्त्पस १३६.०० 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  

 
 

सक्षम न्त्नजामन्त्त प्रशासन M न्त्बकास समृन्त्ि र सशुासन 

फोन ०७१-४४५५७४, फ्याक्स  ०७१ -४४५५६२, ईमले-dri.butwal@gmail.com 

 

अदालतको च नं ७४ 

न्त्मन्त्त २०७६।०४।०७ 

गतेको सहमन्त्त पर । 

 

मिुा न ं३१-०७५/७६ 

न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो नाम पररमाण जम्मा 

मलू्य 

  

अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको 

मलू्य 

२५% ल े

घटाई हाल 

कायम 

गररएको 

मलू्य 

न्त्ललाम 

न्त्वक्रिको 

लान्त्ग 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट  

न्त्स्वकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ कुची प्लान्त्ष्टक ८० पीस ४८४८४  
 
 

१७,०५,९८

३।- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

१२,७९,४८

७।- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

न्त्मन्त्त 

२०७६।०१।

२५ को 

नेपाल 

सरकार 

(सन्त्चवस्तर) 

को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको 

च.नं २४१३ 

न्त्मन्त्त 

२०७६।०१।

२९ को 

न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर 

। 

 

२ टेवल २० सेट ३२३२३ 

३ टी टेवल ६ पीस ३६३६ 

४ कुची कुसन ८० पीस १३१८२ 

५ टेवल कुसन ६ पीस ९८९ 

६ 

स्वीन्त्मङ्ग पूलमा प्रयोग हुने 

कुची ६ सेट ३६३६ 

७ प्लाइउड टेवल २ .५ क्रफट  ६ सेट ३६३६ 

८  राउण्ड टेबल ६ क्रफट ८ सेट ४८४८ 

९ डस्टबीन प्लान्त्ष्टक ७२ पीस १८६८५ 

१० 

थमोइलेन्त्क्टक न्त्मन्त्नबार २८ 

न्त्ल. १० पीस ५८१५८ 

११ ह्यागगग लाइट ३ सेट २२८१४ 

१२ हागगग लाइट २ सेट १२१६८ 

१३ 
लेदर सन्त्हतको वुड बेन्त्च 

REHORNER १ सेट ४०४०३ 

१४ 
लेदर सन्त्हतको वुड बेन्त्च 

S.Steel १ सेट ९०९०७ 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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१५ राउण्ड रट टेवल ६२ से .मी.  १० सेट २४२४२  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१६ न्त्ससाको न्त्गलास 21 CL 

६०० 

पीस ४१३७० 

१७ ह्यागगग लाइट ५ सेट १९०१२ 

१८ हागगग लाइट ५ सेट १९०१२ 

१९ बाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

२० ह्यागगग लाइट ५ सेट १९०१२ 

२१ हागगग लाइट ५ सेट १९०१२ 

२२ ह्यागगग लाइट ४ सेट १५२१० 

२३ हागगग लाइट ५ सेट १९०१२ 

२४ वाल लाइट (बेड)  १२  पीस ७३०१ 

२५ वाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२६ वाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२७ वाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२८ वाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२९ हागगग लाइट ३ सेट ११४०७ 

३० हागगग लाइट २ सेट ७६०५ 

३१ न्त्स्टल डस्टन्त्बन ७० पीस ४६१३६ 

३२ वाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

३३ वाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

३४ वाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

३५ वाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

३६ वाल लाइट १२ पीस ७३०१    

३७ स्टाण्ड सन्त्हतको न्त्लड लाइट ४८ पीस ७३००६ 

३८ न्त्लड लाइट ५० पीस ३८०२४    

३९ हागगग लाइट ३ सेट ११४०७ 

४० हागगग लाइट १ सेट ३८०२ 

४१ हागगग लाइट २ सेट ७६०५ 

४२ वाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

४३ वाल लाइट २४ पीस १४६०१ 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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४४ वाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

४५ वाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

४६ वाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

४७ वाल लाइट १२ पीस ७३०१ 

४८ वाल लाइट १८ पीस १०९५१ 

४९ वाल लाइट १८ पीस १०९५१ 

५० वाल लाइट १८ पीस १०९५१ 

५१ न्त्लड प्यानल लाइट १२ वाट 

२०० 

पीस 

३०४१९२

७ 

५२ न्त्लड प्यानल लाइट १८ वाट 

१०० 

पीस ५४७५४७ 

५३ न्त्लड प्यानल लाइट २४ वाट 

१८० 

पीस ६०८३८६ 

५४ हागगग लाइट ३ सेट ११४०७ 

 
 

सवारी साधनहरुको सचूना 

आठौं पटक प्रकान्त्शत गनुापन े १५ क्रदन ेसचूना  

मिुा न ं१७ -०७५ /७६  

न्त्स 

न ं

गाडी नं /

बाईक नं  

ईन्त्न्त्जन नम्बर / 

चने्त्सस् नम्बर  

अन्त्घल्लो पटक 

कायम गररएको 

मलू्य 

१०% ल ेघटाई 

हाल  कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ पल्सर २२० 

न्त्स. सी. को 

मोटरसाइक

ल (लु २५ 

प ३७५७ 

नं) 

ई .नं-

DKZCFH61

108 /चे .नं-

MDZA13EZ
3FCH24571 

७७,२१७।- ६९,४९५।- न्त्मन्त्त २०७६।०१।२५ को 

नेपाल सरकार (सन्त्चवस्तर) 

को न्त्नणाय र न्त्वभागको च.नं 

२४१३ न्त्मन्त्त 

२०७६।०१।२९ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर तथा श्री 

रुपन्त्दहेी न्त्जल्ला अदालतको 

च नं २३८१ न्त्मन्त्त 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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२०७६।०५।२३ को 

सहमन्त्त पर । 

 
                         

नवौं पटक प्रकान्त्शत १५ क्रदन ेसचूना 

मिुा नं ६१ -०७४ /७५  

न्त्स 

न ं

गाडी नं /

बाईक नं  

ईन्त्न्त्जन नम्बर /

चने्त्सस् नम्बर  

अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको 

मलू्य 

१५% ल ेघटाई 

हाल  कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ भ्यान 

(न्त्सल्भर 

कलर) 

ग १ च 

६८२९ 

(सन् 

२००५)  

ई .नं- F8BIN-

2860962 

चे .नं-

ST91IN6777
84 
 

(स्िेप मूल्य ) 

३५,४०१।- 

(स्िेप मूल्य ) 

३०,०९१।- 

न्त्मन्त्त २०७६।०३।१७ को नपेाल 

सरकार (सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको च.नं २७७३ न्त्मन्त्त 

२०७६।०३।२३ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती परबाट । 

              

 मिुा न ं३८ -०७५/७६ 

न्त्स 

न ं

गाडी न ं/

बाईक नं  

ईन्त्न्त्जन नम्बर /

चने्त्सस् नम्बर  

अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको मलू्य 

१०% ल ेघटाई 

हाल  कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ UP55T
4084 

नम्वरको 

TATA 

न्त्मन्त्न 

रक 

ई .नं 

497SPTC40
HWY640435 

चे .नं-

MAT455055
D8H24196 

३,४५,७९०।- ३,११,२११।- न्त्मन्त्त २०७६।०१।२५ को नपेाल 

सरकार (सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको च.नं २४१३ न्त्मन्त्त 

२०७६।०१।२९ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर । 

 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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मिुा नं ०६ -०७४ /७५  

न्त्स 

न ं

गाडी नं  /बाईक 

न ं

ईन्त्न्त्जन नम्बर /

चने्त्सस् नम्बर  

अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको 

मलू्य 

१५% ल े

घटाई हाल  

कायम 

गररएको 

मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ मोटरसाइकल 

(न्त्डस्कभर)  

 (१२५ न्त्स. सी) 

UP-
56C9946 

(सन् २००९)  

ई .नं-

JNGBSB3

8465  /चे.नं-

MD2DSJN
ZZS 
CB93015 

(स्िेप मूल्य ) 

३,६३३।- 

(स्िेप मूल्य ) 

३,०८८।- 

न्त्मन्त्त २०७६।०३।१७ को नपेाल 

सरकार (सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको च.नं २७७३ न्त्मन्त्त 

२०७६।०३।२३ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती परबाट । 

 

 

मिुा नं ९६ -०७४ /७५  

 

न्त्स 

न ं

गाडी नं /

बाईक नं  

ईन्त्न्त्जन 

नम्बर /

चने्त्सस् नम्बर  

अन्त्घल्लो 

पटक कायम 

गररएको मलू्य 

१५% ल ेघटाई 

हाल  कायम 

गररएको मलू्य 

न्त्ललाम न्त्वक्रिको लान्त्ग सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ मोटरसाइक

ल 

कावासाकी 

MH 12E 
7188 
 

CHNO 
DDFBHE8
6776 
 

(स्िेप मूल्य ) 

३,६३३।- 

(स्िेप मूल्य ) 

३,०८८।- 

न्त्मन्त्त २०७६।०३।१७ को नपेाल 

सरकार (सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको च.नं २७७३ न्त्मन्त्त 

२०७६।०३।२३ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती परबाट । 

 

 


