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मालसामान न्त्ललाम न्त्बक्रिको न्त्सलबन्त्दी बोलपर आह्यन सम्बन्त्धी 

सूचना 

(प्रकान्त्शत न्त्मन्त्तिः- २०७७।०४।२७) 

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 हुनुपनेछ । 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 । 

                     दोश्रो पटक प्रकान्त्शत  ७ क्रदन ेसचूना 

न्त्वभागको च न ं१०१  
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न्त्स 

न ं

मालवस्तकुो 

न्त्ववरण 

 
 

ईकाइ 

 

पररमाण जम्मा मलू्य 

(मु.अ.कर 

बाहके) 

कैक्रफयत 

१ PVC 
Laminated 
Ceiling Board  

काटुान (प्रन्त्त 

काटुान १० 

थान) 

३२०८ 

 
 

१४७२०४७ राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७६।११।२७ मा बसेको 

मूल्याङकन सन्त्मन्त्तको 

वैठकले न्त्नधाारण गरेको 

मूल्य तथा  राजस्व 

अनुसन्त्धान न्त्वभागको च न ं

१०१ न्त्मन्त्त 

२०७७।०४।१४ को 

मालवस्तु न्त्ललाम गन े

सम्बन्त्धको  पर । 

 

२ Wash Basin र 

पेडसे्टेल 

सेट ४३२ ५२५११४ 

 

जम्मा मलू्य  १९,९७,१६१
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