
फोनः    ०७१-४४५५७४                         

फ्याक्सः  ०७१ -४४५५६२ 

 

नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय 
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मालसामान लललाम लिलिको लसलिन्दी िोलपत्र आह्यन सम्िन्धी सूचना 

(प्रकालित लमलतिः- २०७६।११।२०) 

यस कायाालयबाट न्त्वन्त्भन्त्न न्त्मन्त्तमा जफत भएका तपन्त्सलमा उल्लेन्त्ित मालसामानहरु ज ेजस्तो अवस्थामा छन 

सोही अवस्थामा बोलपरको माध्यमबाट न्त्ललाम न्त्वक्री गनुापनै भएकोले न्त्नयमअनसुार दताा भएका ईच्छुक फमा 

तथा कम्पन्त्नबाट न्त्नम्न सताको अन्त्धनमा रही राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) न्त्नयमावली,२०७० को 

न्त्नयम २६ बमोन्त्जम न्त्सलवन्त्दी न्त्ललाम गना यो सचूना प्रकान्त्ित गररएको छ । 

सताहरुः 

१. बोलपर सम्बन्त्धी कागजातहरु िररद गना न्त्नवेदन साथ नेपाल सरकारको सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायमा दताा भएको प्रमाणपर, 

म.ुअ. करमा दताा भएको प्रमाणपर, आ.व. ०७५/७६ को कर चकु्ता प्रमाणको प्रन्त्तन्त्लपी सन्त्हत  एक लाि सम्मको 

लान्त्ग रु ३०० (तीन सय), एक लाि भन्त्दा माथी दि लाि सम्मको लान्त्ग रु १०००(एक हजार) र दि लाि भन्त्दा 

माथीका लान्त्ग रु २००० (दईु हजार) न्त्फताा नहुने गरर यस कायाालयको आन्त्थाक प्रिासन िािाबाट रकम बझुाएको 

रन्त्सद संलग्न गरर मदू्दा फााँटबाट यो सचूना प्रकान्त्ित भएको न्त्मन्त्तले ७ न्त्दन न्त्भर कायाालय समयमा िररद गना सन्त्कनछे । 

अन्त्तःिलु्क लाग्ने पदाथाको हकमा अन्त्तःिलु्क दताा प्रमाण परको प्रन्त्तन्त्लपी समेत पेि गनुा पनेछ । 

२. आफूले कवोल गरेको बोलपर सम्बन्त्न्त्ध कागजातहरु कम्पन्त्न तथा साझेदारी फमा भए आन्त्धकाररक प्रन्त्तन्त्नन्त्ध र अन्त्यको 

हकमा प्रोपाइटर आफैले वा न्त्नजको अन्त्ततयारी न्त्दएको आन्त्धकाररक व्यान्त्क्तले सन्त्हछाप गरर न्त्सलवन्त्दी िाम बान्त्हर श्री 

प्रमिु अनसुन्त्धान अन्त्धकृत, राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय, बटुवल मदु्दा नं उल्लेि गरर यो सचूना प्रकान्त्ित भएको 

न्त्मन्त्तले ८ औ न्त्दन न्त्दनको १२:०० बजे न्त्भर यस कायाालयमा दताा गरर सक्न ुपनछे । तोन्त्कएको न्त्दन र समयन्त्भर दताा 

हुन आएका सबै बोलपरहरु सोही न्त्दन न्त्दनको २:०० बजे कायाालय प्रन्त्तन्त्नधी र उपन्त्स्थत हुन आएका बोलपरदाता 

आफैं  वा आन्त्धकाररक प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको रोहवरमा यस कायाालयमा िोन्त्लनेछ । बोलपरदाताको प्रन्त्तन्त्नधीको उपन्त्स्थन्त्त 

नभएमा पन्त्न बोलपर िोल्न बाधा पने छैन । 

३. प्रत्येक मदु्दा न ंको छुट्टाछुटै्ट दरभाउपर/ बोलपर पेि गनुापनछे । 

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

रहकेो को.ले.न्त्न.का. भैरहवाको धरौटी िाता न ं  ०४१४३०१०१४२५३०२७ मा जम्मा गरर सो को सक्कल भौचर न ै

बोलपर साथ संलग्न गरर पेि गनुापनेछ । प्रत्येक बोलपरको लान्त्ग छुट्टाछुटै्ट  भौचर पिे गनुापनेछ । 

५. आफूले कबोल गरेको मलू्य (म.ुअ. कर बाहकेको रकम) अंक र अक्षर दवैुमा अन्त्नवाया रुपमा स्पष्ट उल्लेि हुनपुनेछ । 

अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्यता न्त्दइनेछ । 

६. बोलपर न्त्स्वकृत भएको न्त्मन्त्तले ७ न्त्दनन्त्भर बााँकी रकम र म.ुअ. कर समेत बझुाई गोदामबाट सामान उठाई सक्न ुपनछे । 

७. मालसामानहरुको भौन्त्तक अवस्था हनेा चाहमेा यो सचूना प्रकान्त्ित भएको न्त्मन्त्तबाट कायाालय समयन्त्भर हनेा सन्त्कनछे । 

बोलपर सम्बन्त्धी कागजात िररद गनेहरुले मार मालसामानहरु हनेा सक्नेछन । 

८. बोलपर सम्बन्त्धी कागजातहरु िररद गना तथा दान्त्िला गन ेन्त्दन सावाजन्त्नक न्त्बदा पना गएमा उक्त कायाहरु क्रमि सो को 

भोन्त्लपल्ट सोही समयमा हुनछे । 
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९. यस कायाालयको धरौटी िातामा रकम जम्मा गने तर बोलपरसाथ धरौटी रन्त्सद पेि नगन ेतथा बोलपर नै पेि नगरी 

धरौटी रकम माग गना आउन ेफमाहरुको धरौटी रकम न्त्फताा गना यस कायाालय बाध्य हुने छैन । 

१०. बोलपर न्त्स्वकृत गने वा नगने अन्त्न्त्तम अन्त्धकार यस कायाालयमा सरुन्त्क्षत रहनछे, अन्त्य कुराहरु प्रचन्त्लत ऐन 

न्त्नयमानसुार हुनेछ । 

 

तपलसलिः  

   प्रथम पटक प्रकालित ७ लदने सूचना:     

मुद्दा नं. ४०/ २०७६/०७७ 

लस 

नं 

मालवस्तुको 

लववरण 

ईकाइ पररमाण मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म गररएको 

मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकार्िाट लस्वकृत प्राप्त लमलत  

१  उलन इम्बोडरी  

कुताा सलवार  
न्त्पस ९२ ७९,२१२।- 

न्त्मन्त्त २०७६।११।१५ राजस्व 

अनसुन्त्धान 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 

आइसन्त्क्रम चम्चा 
के.जी. १४० 

१४,०००।- 

 

५ टेरीकटर कपडा न्त्मटर ६३४ २५,३६०।- 

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

 

 

मुद्दा नं. ४२/०७६/७७ 

लस 

नं 

मालवस्तुको 

लववरण 

ईकाइ पररमाण मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म गररएको 

मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकार्िाट लस्वकृत प्राप्त लमलत  

१ मोबील  न्त्लटर १४० २८,०००।- न्त्मन्त्त २०७६।११।१५ राजस्व 

अनसुन्त्धान न्त्वभागको न्त्नणाय र न्त्मन्त्त 

२०७६।११।१६ च.नं. १५७५ को  

न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर । 

२ न्त्चनी के.जी. १२५ ६,८५७।- 

जम्मा मूल्र् (मु.अ. कर िाहेक) ३४,८७५।- 
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  पुन: प्रकालित ७ लदने सूचना:     

मुद्धा नं ०२-२०७४/०७५ 

लस नं मालवस्तुको 

लववरण 

ईकाइ पररमाण मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म गररएको 

मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकार्िाट लस्वकृत प्राप्त लमलत  

१  लेन्त्डज कुताा 

सलवार  
न्त्पस ४७२ ३१४३५२ 

न्त्मन्त्त २०७६।०१।२५ को नेपाल सरकार 

(सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७६।०१।२९ को न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर 

एवं श्री कन्त्पलवस्त ु न्त्जल्ला अदालतको 

२०७६।०५।१३ को फैसला आदिे । 

२ लेन्त्डज 

अम्रेला सटु  
न्त्पस ९६ ६३९३६ 

३ लेन्त्डज वान 

न्त्पस 
न्त्पस ५ ३५८५ 

४ 
लेहङ्ेगा न्त्पस १२ 

३२२८० 

 

जम्मा मूल्र् (मु.अ. कर िाहेक) ४,१४,१५३।- 

 

 

मुद्धा नं ०२-२०७६/०७७ 

  

न्त्स नं मालवस्तकुो न्त्ववरण पररमाण 

मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म 

गररएको मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकार्िाट 

लस्वकृत प्राप्त लमलत 

१ चादरुाम २१६ ५१८८९ 

न्त्मन्त्त २०७६।१०।१४ को 

नेपाल सरकार (सन्त्चवस्तर) 

को न्त्नणाय र न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७६।१०।१५ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर । 

२ न्त्ससाकलम २४ १५३७४४ 

३ कोकनटक्यान्त्न्त्ड २४ १२३०० 

४ सपुरकोल  ४० ९६०९ 

५ आमपाचक १५ ४८०५ 

६ तेजन्त्बलेट ६० ५७४५४ 

७ बोन्त्भटा २४ ९२२५ 

८ लन्त्लपप २४ ७६८७ 

९ म्याङगओ् चकलेट २४ ९२२५ 

१० म्याङो जसु ९ २८८३ 

११ जेम्स चकलेट १० २४०२ 

१२ बोनबोन २६ ७४९५ 

१३ फनटअफ २२ ३०७५ 

१४ न्त्मल्कन्त्कन १२ ४६१२ 

१५ न्त्नरा  ७०० ५६०५ 
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१६ चादरुाम १६० १५३७४ 

१७ चादरुाम १६० १५३७४ 

१८ चादरुाम १६० १५३७४ 

 

१९ चादरुाम १६० १५३७४ 

२० म्याङोट्याङो २४ १८४४९ 

२१ न्त्मठासपुारी ५० ४८०५ 

२२ न्त्मठापान ५० २४०२३ 

    २३ झोलान. १   

 २४ न्त्मठापान १५० ७२१ 

२५ म्याङगो टाईम १०० १६० 

२६ न्त्मठोचकलेट १०० ३२० 

२७ ईमन्त्ल  १०० १६० 

 

झोलान. २   

 २८ बेरीना १०० ३२० 

३९ टुथब्रोस १२० ३०७५ 

३० न्त्मठापान  १५० २४० 

३१ मेहने्त्न्त्द १० ३२० 

 

    

 ३२ झोलान.३   

 ३३ म्याङगोचकलेट १०० ४८० 

३४ डेमकृमचकलेट १०० ३२० 

३५ mangotango १०० १६० 

३६ न्त्मठोक्यान्त्न्त्ड १ ४८० 

३७ सोलो चकलेट १०० ३२० 

३८ mothoji १०० २४० 

 

झोला न. ४   

 ३९ सोलो चकलेट १०० ४८० 

४० चादरुाम १५० ४८० 

४१ fun up ६० २८८ 

४२ चादरुाम १५० ४८० 

४३ pankiyguday ६० ४८० 

४४ आमपाचक २०० ३२० 

४५ म्याङ्योट्याङगो १०० १६० 

४६ चादरुाम ३०० ४८० 

४७ e qualiyear २०० ३२० 

४८ choko ५० ८० 
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राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

बटुवल, रुपन्त्दहेी 

 

४९ न्त्मठापान १५० २४० 

 

    

 

 

झोला न.५   

 ५० चादरुाम १५० ४८० 

५१ जेम्स १५० ७२१ 

 

५२ न्त्बगटाटो १५० २४० 

 

    

 

 

झलान.६   

 ५३ milk king  २४० ७६९ 

५४ न्त्मठापान १५० २४० 

५५ न्त्जब्या ४८ ७७ 

५६ सोलो १०० १६० 

५७ कोकनट बट्टा  १५० २४० 

५८ जम्मपनम्याङगो १५० २४० 

५९ crime milk १५० २४० 

६० ईलान्त्च चकलेट १५० २४० 

 

    

 

 

झोला न. ७   

 ६१ मोरो जी  १०० ३२० 

६२ हजमोला ५० १६० 

६३ कन्त्फचकलेट २०० ३२० 

६४ न्त्बगट्याङगो चकलेट १५० २४० 

६५ डबलधमला १ ३२० 

६६ लन्त्लपप १ ३२० 

 

जम्मा मूल्र् (मु.अ. कर िाहेक) ४,६७,१६५।-  

 

मुद्धा नं २२-०७६/०७७ 

लस नं मालवस्तुको लववरण ईकाइ पररमाण मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म 

गररएको मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकार्िाट लस्वकृत 

प्राप्त लमलत  

१ कुताा सरुवाल न्त्पस २८ १८०६०  

न्त्मन्त्त २०७६।१०।१४ को नपेाल 

सरकार (सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त २०७६।१०।१५ 

२ उलन कुताा न्त्पस ३३ २८३८० 

३ उलन कुताा न्त्पस ३ १६१४ 

४ एके्रन्त्लक सईुटर न्त्पस ३ १००० 
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नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

बटुवल, रुपन्त्दहेी 

 

५ DXN कम्पन्त्नको -

Spirulina 

न्त्पस १२ ११०७६ को न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर । 

६ Canocelium न्त्पस २ ५४९३ 

७ Reishi Gano न्त्पस २ १९५ 

८ M.C Juice न्त्पस २ १९५ 

९ Toothpaste न्त्पस ३ १६५ 

१० सावनु नहुाउन े न्त्पस ५० ६०० 

११ सतुी कपडा न्त्मटर १२० ७२०० 

जम्मा मूल्र् (मु.अ. कर िाहेक) ७३,९७८।-   ७३,९७८।- 

 

 

 

मुद्धा नं २६-०७६/०७७ 

लस नं मालवस्तुको 

लववरण 

ईकाइ पररमाण मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म गररएको 

मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकार्िाट लस्वकृत 

प्राप्त लमलत  

१ गहुाँ के.जी. ५६० १८९८४  

न्त्मन्त्त २०७६।१०।१४ को नपेाल 

सरकार (सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त २०७६।१०।१५ 

को न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर । 

२ चीनी के.जी. ६८५ ४७९१८ 

३ चक्र तेल  न्त्लटर ३६ ६३१२ 

४ कोन्त्हनरु तेल न्त्लटर १२ २१०४ 

५ नाईलन डोरी के.जी. १३ २६८ 

६ चकलेट के.जी. २३ ६४३६ 

७ न्त्चयापत्ती  के.जी. २ ४६६ 

८ तरकारीको न्त्वउ के.जी. २० ३७६८ 

जम्मा मूल्र् (मु.अ. कर िाहेक) ८६,२५६।- 

 

 

मुद्धा नं २७-०७६/०७७ 

लस नं मालवस्तुको 

लववरण 

ईकाइ पररमाण मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म गररएको 

मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकार्िाट लस्वकृत प्राप्त लमलत  

१ न्त्सल्क साडी न्त्पस ८० २४०००  

न्त्मन्त्त २०७६।१०।१४ को नेपाल 

सरकार (सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त २०७६।१०।१५ को 

२ उलन कुताा न्त्पस ३२ ४४१६ 

३ बेल्ट (सानो) न्त्पस ३६० २१६०० 

४ बेल्ट (ठुलो) न्त्पस ७२ ९३६० 
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नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

बटुवल, रुपन्त्दहेी 

 

५ बेल्टको 

बक्कल 

न्त्पस १९२ ९६०० न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर । 

६ पसा न्त्पस १८६ १११६० 

जम्मा मूल्र् (मु.अ. कर िाहेक) ८०,१३६।- 

 

 

मुद्धा नं ३१-०७६/०७७ 

लस नं मालवस्तुको लववरण ईकाइ पररमाण मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म गररएको 

मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकार्िाट 

लस्वकृत प्राप्त लमलत  

१ उलन कुती न्त्पस ८१ २५९२० न्त्मन्त्त २०७६।१०।१४ को 

नेपाल सरकार (सन्त्चवस्तर) को 

न्त्नणाय र न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७६।१०।१५ को न्त्ललाम 

न्त्स्वकृती पर । 

२ उन्त्न न्त्मक्स सल न्त्पस २७ ८१०० 

३ कुताा सरुवाल न्त्पस २१ १५८२० 

४ लेन्त्गज उलन न्त्मक्स न्त्पस ८७ १७४०० 

५ एके्रन्त्लक सइुटर न्त्पस ४ १६०० 

६ सरुवाल उलन न्त्मक्स न्त्पस ९ १९४४ 

७ लेन्त्डज एके्रन्त्लक सरुवाल न्त्पस ७३ ५८०० 

८ हाईनेक न्त्पस १० १००० 

जम्मा मूल्र् (मु.अ. कर िाहेक) ७७,५८४।- 

 

 

 

 

 

 

मुद्धा नं १४-०७६/०७७ 

लस नं मालवस्तुको लववरण ईकाइ पररमाण मुल्र्ाङकन सलमलतको 

िैठकिाट कार्म 

गररएको मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकार्िाट 

लस्वकृत प्राप्त लमलत  

१ उलन कोट पाइन्त्टको कपडा न्त्पस ६८न्त्पस (२०४ न्त्म) ६१२००।- 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 ४००००।- 

३ न्त्ववाह काडा के जी  ३८ के जी १९००।- 

४ सतुी के जी  ५३ के जी  २६५००।- 

५ ल्वाङ मेथी मररच (प्याकेटमा) के जी  ४८ के जी  ३६००।- 
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नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

बटुवल, रुपन्त्दहेी 

 

६ न्त्मठाई के जी  १०८ के जी ८०००।- 

जम्मा मूल्र् (मु.अ. कर िाहेक) १,४१,२००।- 

 

 

                                             सातौं  पटक प्रकालित ७ लदने सूचना :     

 

मुद्धा नं ७९-०७५ /७६  

लस नं मालवस्तुको 

लववरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो पटक 

कार्म गररएको 

मूल्र् 

१०% ले िटाई 

हाल कार्म 

गररएको मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग 

सम्िलन्धत लनकार्िाट लस्वकृत 

प्राप्त लमलत  

१ कटन कुताा 

सरुवाल 

न्त्पस १५६ ३८,६३८।- ३४,७७४।- न्त्मन्त्त २०७६।०५।०६ को नेपाल सरकार 

(सन्त्चवस्तर) को न्त्नणाय र न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७६।०५।१२ को न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर । 

 

मुद्धा नं ८०-०७५ /७६  

क) ना ३ ख ८०३४ 

लस नं मालवस्तुको 

लववरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो 

पटक कार्म 

गररएको मूल्र् 

१०% ले िटाई 

हाल कार्म 

गररएको मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकार्िाट लस्वकृत प्राप्त लमलत  

१ सनु्त्टङ कपडा न्त्मटर २२४८ 

 

 

१३,९८,८९४।- 

 

 

१२,५९,००५।- 

 

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 

अदालतको च नं ७४ न्त्मन्त्त २०७६।०४।०७ 

गतेको सहमन्त्त पर । 

२ सन्त्टङ कपडा न्त्मटर ३४९१ 

 

 

 

ख) ना ३ ख ७४५४ 

लस नं मालवस्तुको 

लववरण 

ईकाइ पररमाण अलिल्लो 

पटक कार्म 

गररएको मूल्र् 

१०% ले िटाई 

हाल कार्म 

गररएको मूल्र् 

लललाम लवलिको लालग सम्िलन्धत 

लनकार्िाट लस्वकृत प्राप्त लमलत  

१ सनु्त्टङ कपडा न्त्मटर २२०१.८५ 

 

 

१३,५३,१९५।- 

 

१२,१७,८७५।- 

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 
२ सन्त्टङ कपडा न्त्मटर २३११.५० 
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नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

बटुवल, रुपन्त्दहेी 

 

३ कुताा सलवार न्त्पस १३६.०० नवलपरासी न्त्जल्ला अदालतको च नं ७४ 

न्त्मन्त्त २०७६।०४।०७ गतेको सहमन्त्त पर 

। 

 

मुद्धा नं ३१-०७५/७६ 

लस नं मालवस्तुको नाम पररमाण जम्मा मूल्र् 

  

अलिल्लो 

पटक कार्म 

गररएको मूल्र् 

१०% ले 

िटाई हाल 

कार्म 

गररएको मूल्र् 

लललाम लवलिको 

लालग सम्िलन्धत 

लनकार्िाट  

लस्वकृत प्राप्त 

लमलत 

१ कुची प्लान्त्ष्टक ८० पीस ४८४८४  

 

 

 

 

 

२२,३०,०४३।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०,०७,०३९।- 

 

 

 

 

 

 

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 पलूमा प्रयोग हुने कुची ६ सेट ३६३६ 

७ प्लाइउड टेवल २ .५ न्त्फट  ६ सेट ३६३६ 

८  राउण्ड टेबल ६ न्त्फट ८ सेट ४८४८ 

९ डस्टबीन प्लान्त्ष्टक ७२ पीस १८६८५ 

१० थमोइलेन्त्क्टक न्त्मन्त्नबार २८ न्त्ल. १० पीस ५८१५८ 

११ ह्यान्त्गगं लाइट ३ सेट २२८१४ 

१२ हान्त्गंग लाइट २ सेट १२१६८ 

१३ 

लेदर सन्त्हतको वडु बेन्त्च 

REHORNER १ सेट ४०४०३ 

१४ लेदर सन्त्हतको वडु बेन्त्च S.Steel १ सेट ९०९०७ 

१५ राउण्ड न्त्ट टेवल ६२ से .मी.  १० सेट २४२४२ 

१६ न्त्ससाको न्त्गलास 21 CL ६०० पीस ४१३७० 

१७ ह्यान्त्गगं लाइट ५ सेट १९०१२ 

१८ हान्त्गंग लाइट ५ सेट १९०१२ 

१९ बाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

२० ह्यान्त्गगं लाइट ५ सेट १९०१२ 

२१ हान्त्गंग लाइट ५ सेट १९०१२ 

२२ ह्यान्त्गगं लाइट ४ सेट १५२१० 

२३ हान्त्गंग 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 
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नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

बटुवल, रुपन्त्दहेी 

 

२७ वाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२८ वाल लाइट (बेड)  १२ पीस ७३०१ 

२९ हान्त्गंग लाइट ३ सेट ११४०७ 

३० हान्त्गंग 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 हान्त्गंग लाइट ३ सेट ११४०७ 

४० हान्त्गंग लाइट १ सेट ३८०२ 

४१ हान्त्गंग लाइट २ सेट ७६०५ 

४२ वाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

४३ वाल लाइट २४ पीस १४६०१ 

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 ३०४१९२७ 

५२ न्त्लड प्यानल लाइट १८ वाट १०० पीस ५४७५४७ 

५३ न्त्लड प्यानल लाइट २४ वाट १८० पीस ६०८३८६ 

५४ हान्त्गंग लाइट ३ सेट ११४०७ 

 

 

मुद्धा नं ०९-०७५/७६ 

लस.नं. मालवस्तुको नाम एकाई पररमाण अलिल्लो पटक 

कार्म गररएको 

मूल्र् 

१०% ले िटाई 

हाल कार्म 

गररएको मूल्र् 

लललाम लवलिको 

लालग सम्िलन्धत 

लनकार्िाट लस्वकृत 

प्राप्त लमलत 
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नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् 

बटुवल, रुपन्त्दहेी 

 

१ कपडाको न्त्फत्ता भएको 

स्याण्डल ६ नं भन्त्दा 

मान्त्थको 

जोर 
२६२८ 

७,९९,०२२।- ७,१९,१२०।- 

न्त्मन्त्त २०७६।०१।२५ को 

नेपाल सरकार (सन्त्चवस्तर) 

को न्त्नणाय र न्त्वभागको च.नं 

२४१३ न्त्मन्त्त २०७६।०१।२९ 

को न्त्ललाम न्त्स्वकृती पर एवं 

श्री रुपन्त्देही न्त्जल्ला 

अदालतको न्त्मन्त्त 

२०७६।०५।१२ को  आदेि । 

 

२ कपडाको न्त्फत्ता भएको 

स्याण्डल )३ दिेी ५ नं. 

सम्मको( 

जोर 
१३२२ 

   

३ कपडाको न्त्फत्ता भएको 

स्याण्डल )० दिेी २ नं. 

सम्मको( 

जोर 
१७८० 

 

                                                    
प्रावधानिः  राजस्व चुहावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) न्त्नयामावली ,२०७० को न्त्नयम २६ को उपन्त्नयम २६(३) बमोन्त्जम कब्जामा न्त्लईएका 

मालवस्तु न्त्ललाम न्त्वन्त्क्र गना ७ न्त्दनदेन्त्ि ३५ न्त्दनसम्मको सचूना न्त्दई न्त्ललाम सम्बन्त्न्त्ध सचूना रान्त्रिय स्तरको दैन्त्नक परपन्त्रकामा प्रकािन गनुा तर 

सवारी साधन न्त्ललाम न्त्वन्त्क्रको लान्त्ग सूचना प्रकािन गदाा प्रत्येक पटक १५ न्त्दनको म्याद न्त्दई रान्त्रियस्तरको दैन्त्नक परपन्त्रकामा सचूना प्रकािन गरी 

न्त्ललाम न्त्वन्त्क्र गनुापनेछ ।  

 

 


