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मालसामान न्त्ललाम न्त्बक्रिको न्त्सलबन्त्दी बोलपर आह्यन सम्बन्त्धी 

सूचना 

(प्रकान्त्शत न्त्मन्त्तिः- २०७८।०५।१५) 

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 मालवस्तु 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 ७ क्रदन ेसचूना 
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सचूना दताा न.ं ७६(क)-०७७/७८ 

न्त्स. 

नं. 

न्त्ववरण परर

णाम 

इका

ई 

मूल्याङ्कन सन्त्मन्त्तबाट 

कायम मूल्य मु.अ.कर 

बाहके 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

स्वीकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ 

फुलपाती 

पतका १२० केजी 
२४८४० 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७८।०५।०९ को न्त्नणाय २ पकेट पसा ९०  

दजा

न 
१११४२० 

जम्मा १३६२६० 

सचूना दताा न.ं ३९-०७६/७७ 

न्त्स

.नं.  

मालवस्तुको 

न्त्ववरण  

इका

ई  

पररमा

ण  

मूल्याङ्कन 

सन्त्मन्त्तबाट कायम 

मूल्य मु.अ.कर बाहके 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

स्वीकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ 

अन्त्यरेशा िेप 

कपडा  

न्त्मट

र ९ ६५० 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७८।०५।०९ को 

न्त्नणाय २ 

नेट व्लाउज 

कपडा 

न्त्मट

र १६० १६५०२ 

३ अस्तर कपडा 

न्त्मट

र १०६ ५४६६ 

४ रुन्त्वया कपडा  

न्त्मट

र ४४ ४५३८ 

५ 

सुन्त्त न्त्प्रन्त्ट 

कपडा  

न्त्मट

र ५२२ ५३८३७ 
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६ 

उलन टुइट 

कपडा  

न्त्मट

र ६५ ४०२२३ 

७ न्त्सन्त्लक कपडा  

न्त्मट

र ११४ ५८७९ 

८ 

उलन सरटङ्ग 

कपडा  

न्त्मट

र ९८ २०२१५ 

९ भेलभेट कपडा 

न्त्मट

र २२८ ३५२७३ 

१० 

टाबेल १x२ 

फुट  न्त्पस ५८ १९१४ 

११ 
सुरटङ्ग कपडा न्त्पस 

टुइट  न्त्पस १० ६१८८ 

१२ ब्लाउज  न्त्पस १६ २४७५ 

१३ स्वीटर गल्स   न्त्पस २५ १६१४३ 

१४ 

उलन लेन्त्डज 

स्वीटर  न्त्पस ४१ २६४७५ 

१५ 

नाइलन न्त्मक्स 

चुन्नी न्त्पस ४१ २६४७ 

१६ 

सुन्त्त सुरुवाल 

लेडीज  न्त्पस ३१ ६६७२ 

१७ लेन्त्डज सुट  न्त्पस ४०४ २६०८७३ 

१८ लेन्त्डज टप्स  न्त्पस २०४ ८७८१९ 

१९ 

जयपुरी कुथाा 

सुरवाल  न्त्पस ४ २१५२ 

२० प्लाजा न्त्पस ७ ३०१३ 
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२१ उलन टप्स न्त्पस ९ ४८४३ 

२२ कटन लेन्त्गज न्त्पस १०९ २३४६१ 

२३ 

लेन्त्डज सुट 

उलन न्त्पस १२२ ९१९०८ 

२४ 

अन्त्यरेसा साडी 

कढाइ न्त्पस ५६ ७९१०१ 

२५ 
अन्त्यरेसा साडी 

साधारण न्त्पस ८८ ४१४३४ 

२६ लेन्त्डज लुङ्गी न्त्पस ८ १८८३ 

जम्मा ८४१५८४  

                                                  दोस्रो पटक प्रकान्त्शत ७ क्रदने सचूना 

सचूना दताा न.ं ४५-०७७/७८ 

न्त्स. 

नं. 

न्त्ववरण पररणा

म 

इ

का

ई 

अन्त्घल्लो पटक  

कायम गररएको 

मूल्य ( मू.अ.कर 

बाहके) 

२५% ले 

घटाइ हाल 

कायम 

गररएको मूल्य     

( मू.अ.कर 

बाहके) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त 

न्त्मन्त्त 

१ लेन्त्डज टप्स  २८० 

न्त्प

स 

७३९०७७ 
५५४३०८ 

 

राजस्व 

अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७८।४।५ को 

न्त्नणाय । 

२ लेन्त्डज सरुवाल ३१६ 

न्त्प

स 

३ जेन्त्स रटसटा १२० 

न्त्प

स 

४ ट्राउजर ३४८ 

न्त्प

स 
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५ बेल्ट ७५६ 

न्त्प

स 

६ बच्चाको सेट २३७ 

न्त्प

स 

७ प्लाजो १९९ 

न्त्प

स 

८ कुथाा सुरबाल ९२ सेट 

९ न्त्जन्त्स पाइन्त्ट ६९ 

न्त्प

स 

१० बच्चाको यााले २१५ 

न्त्प

स 

११ टोन्त्प १४४ 

न्त्प

स 

१२ लेन्त्डज टप्स सेट ५९ सेट 

१३ लेन्त्डज रटसटा १४ 

न्त्प

स 

१४ 

स्यान्त्डो भेस्ट 

सानो ८१६ 

न्त्प

स 

१५ टीसटा बच्चाको १५० 

न्त्प

स 

१६ 

धातुको गजुर 

१२ दखेी ३० 

साइज ६६ सेट 

१७ टुथ ब्रस ३६० 

दजा

न 

               सचूना नं. ७०-०७७/७८ 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 
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न्त्स. 

नं. 

न्त्ववरण परर

णाम 

इ

का

ई 

अन्त्घल्लो पटक  

कायम 

गररएको मूल्य  

२५% ले घटाइ हाल 

कायम गररएको मलू्य  ( 

मू.अ.कर बाहके) 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ 
फुटवल 

सुज 
११७ 

जो

र 
४६८०० ३५१०० 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७८।४।५ को 

न्त्नणाय । 

          सचूना दताा न.ं ७३-०७७/७८ 

न्त्स. 

नं. 

न्त्ववरण पररणा

म 

इकाई अन्त्घल्लो पटक  

कायम गररएको 

मूल्य  

२५% ल ेघटाइ हाल 

कायम गररएको मलू्य     ( 

मू.अ.कर बाहके) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट न्त्स्वकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ 

AMMO
X-x5 

चराको 

दाना 

२०० केजी १४५६० १०९२० 

राजस्व अनुसन्त्धान 

न्त्वभागको न्त्मन्त्त 

२०७८।४।५ को 

न्त्नणाय । 

पााँचौ पटक प्रकान्त्शत  ७ क्रदने सचूना 

सूचना नं. ६८/०७७/०७८ 

न्त्स .नं  मालबस्तुको न्त्ववरण पररमाण इकाई 

अन्त्घल्लो 

पटक  

कायम 

गररएको 

मूल्य 

२५% ले 

घटाइ हाल 

कायम 

गररएको मूल्य     

( मू.अ.कर 

बाहके) 

सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकायबाट 

न्त्स्वकृत 

प्राप्त न्त्मन्त्त 

१ ब्रुस पलान्त्ष्टक न्त्पस २४ 

२८४२६० 

 

२१३१९५ 

 
 

२ ब्रुस तार न्त्पस २ 

३ काउन्त्टर न्त्गयर साफ्ट न्त्पस ६ 

४ मेन साफ्ट ३ प्रकार न्त्पस ७ 



 

नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय 

राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

राजस्व अनसुन्त्धान कायाालय 

  बुटवल, रूपन्त्दहेी  
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५ टप साफ्ट न्त्पस ८ 

६ न्त्गयरवक्स एसेम्वन्त्ल 

(INNOVA) 

न्त्पस १० 

७ न्त्गयरवक्स एसेम्वन्त्ल 

(INDICA V2) 

न्त्पस ६ 

८ न्त्गयरवक्स एसेम्वन्त्ल 

(अल्ट्रो) 

न्त्पस १ 

९ न्त्गयरवक्स एसेम्वन्त्ल 

(सेन्त्ट्रो) 

न्त्पस १ 

१० न्त्गयरवक्स एसेम्वन्त्ल 

(INNOVA) 

न्त्पस २ 

११ न्त्गयरवक्स एसेम्वन्त्ल 

(सेन्त्ट्रो) 

न्त्पस ३२ 

१२ न्त्गयरवक्स एसेम्वन्त्ल 

(ओम्नी) 

न्त्पस ७ 

१३ केम साफ्ट न्त्पस १० 

१४ पावर स्टेररङ पम्प न्त्पस ११ 

१५ न्त्डस्क ब्रेक न्त्पस १६ 

१६ ड्रम ब्रेक न्त्पस ६ 

१७ न्त्डस्ट्रीब्युटर न्त्पस ३८ 

१८ Ingnition Quil न्त्पस २ 

१९ न्त्सन्त्लन्त्डर हडे (अल्ट्रो) न्त्पस १ 

२० न्त्सन्त्लन्त्डर हडे (ओन्त्म्न) न्त्पस १ 

२१ Throtal 

Body(ई.न्त्ज.आर) 
न्त्पस १३ 

२२ सेल्फ मोटर न्त्पस २० 

२३ टप साफ्ट ओम्नी न्त्पस १४ 

 


