
नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 
राजस्व अनुसन्त्धान ववभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् कोहलपुर 
बााँके 

 

सवारी साधनको लललाम बिक्रीको शीलिन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्िन्धी 15 (पन्र) ददने सूचना 
 

(प्रकाशित शमतत 2077/04/09) 

र्स कार्ाालर्बाट ववशभन्त्न शमततमा जफत भएका तपशसल बमोन्त्जमका सवारी साधन जे जस्तो अवस्थामा छन ् सोही अवस्थामै 
दरभाउपरको माध्र्मबाट शललाम बबक्रि गनुापने भएकोले ईच्छुक नेपाली नागररक, फमा वा संस्थाबाट तनम्न िताको अधधनमा रही 
राजस्व चुहावट (अनुसन्त्धान तथा तनर्न्त्रण)(पहहलो संिोधन) ऐन, 2076 को दफा 32 तथा सोही तनर्मावलीको तनर्म 26 बमोन्त्जम 
िीलबन्त्दी शललाम गना र्ो सूचना प्रकाशित गररएको छ ।  

1. दरभाउपरसम्बन्त्न्त्ध फाराम खररद गना कम्पनी तथा साझेदारी फमा भए फमा दतााको प्रमाणपर र आ.व. 2075/076 को कर चुक्ता 
प्रमाणपरको प्रततशलवप सहहत आधधकाररक प्रतततनधध र अन्त्र्को हकमा प्रोपराईटर आफैले तथा व्र्न्त्क्तको हकमा नेपाली 
नागररकताको प्रमाणपरको प्रततशलपी सहहत स्वर्ंले सहहतछाप गरी रु 10 को हटकट टााँस गरी र्स कार्ाालर्मा तनवेदन हदई 
तनवेदनसाथ न्त्रू्नतम मूल्र् रु १ लाख सम्मको लाधग रु ३००/- रु १ लाख भन्त्दामाधथ १० लाखसम्मको लाधग रु 1000/- क्रफताा 
नहुने गरी बुझाईएको आम्दानी रशसद सलंग्न गरी र्ो सूचना प्रकाशित भएको शमततले 15(पन्त्र)  हदनशभर कार्ाालर् समर्मा 
फाराम खररद गना सक्रकनेछ । 

2. आफूले कबोल गने दरभाउपर फाराममा आधधकाररक व्र्न्त्क्तले सहहछाप गरी िीलबन्त्दी खाम बाहहर "श्रीमान ्प्रमुख अनुसन्त्धान 
अधधकृत, राजस्व अनुसन्त्धान कार्ाालर् कोहलपुर, बााँके" र माधथपट्टी मदु्दा/सचूना नम्बर र आ.व. उल्लखे गरी र्ो सचूना प्रकाशित 
भएको शमततल े16औ ंहदन मध्र्ान्त्न 1200 बजेशभर र्स कार्ाालर्मा दताा गरी सक्नुपनेछ । र्सरी दताा हुन आएका दरभाउपर 
सोही हदन 1500 बजेदेखख कार्ाालर् प्रतततनधध र दरभाउपरदाताका प्रतततनधधको रोहरबरमा राजस्व अनुसन्त्धान कार्ाालर् 
कोहलपुरमा खोशलनेछ । दरभाउपरदाताको प्रतततनधध उपन्त्स्थत नभएमा पतन दरभाउपर खोल्न बाधा पने छैन ।  

3. प्रत्रे्क मुद्दाका अलग अलग सवारीसाधनका लाधग छुट्टाछुट्टै िीलबन्त्धदी दरभाउपर पिे गनुापनेछ ।  

4. आफूले कबोल गरेको रकमको 10 प्रततितले हुन आउने धरौटी बापतको रकम कोष तथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्, बााँकेको रान्त्रिर् 
वाखणज्र् बैंक नेपालगञ्ज िाखामा रहेको धरौटी खाता नं. ४१३०010२०३०००0 मा कार्ाालर्को कोड नं. 301055701 उल्लेख गरी 
व्र्न्त्क्तका हकमा व्र्न्त्क्तको नामबाट र फमाको हकमा फमाको नाम, स्थार्ी लेखा नं. बाट रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर नै 
दरभाउपरमा संलग्न गरी पेि गनुापनेछ । प्रत्रे्क दरभाउपरका लाधग छुट्टाछुट्टै भौचर पिे गनुापनेछ ।  

5. आफूले कबोल गरेको मूल्र् (मू.अ.कर बाहेकको रकम) अंक र अक्षर दबुमैा अतनवार्ा रुपमा स्परट उल्लेख हुनुपनेछ । अंक र 
अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्र्ता हदईनेछ । सच्चाईएको र केरमेट गरेको हकमा दरभाउपरदाताको दस्तखत अतनवार्ा छ ।  

6. दरभाउपर स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशित भएको शमततले ७(सात) हदनशभर बााँकी रकम दाखखला गरी सामान उठाई लैजानु पनेछ । 
नलगेमा कानून बमोन्त्जम भई जानेछ ।  

७.  सवारीसाधनको भौततक अवस्था हेना चाहेमा कार्ाालर् समर्मा सम्पका  गरी हेना सक्रकनेछ ।  

8.  दरभाउपर सम्बन्त्धी कागजातहरु खररद/दाखखला गने अन्त्न्त्तम हदन सावाजतनक ववदा पना गएमा उक्त कार्ाहरु िमिः सोकी 
भोलीपल्ट सोही समर्मा हुनेछ ।  

9.  दताा नहुने सवारीसधान परु (Scrap) को हकमा शललाम सकार गने व्र्न्त्क्त/फमाले आफ्नै खचामा ईन्त्न्त्जन नं. र चेशसस नं. नरट 
गरी पुनः सवारीसाधनको रुपमा प्रर्ोगमा आउन नसक्ने गरी परु बनाई लैजानु पनेछ ।  

10. सकार गरेको सवारीसाधनहरुको प्रचशलत ऐन तनर्मानुसार दताा गराउनेसम्बन्त्धी सम्पणूा न्त्जम्मेवारी दरभाउपरदाताको हुनेछ ।  

11. र्स कार्ाालर्को नाममा धरौटी खातामा रकम जम्मा गने तर दरभाउपरसाथ धरौटी रशसद पेि नगने, दरभाउपर फाराममा वववरण 
नभरी धरौटी रशसद संलग्न गरी पेि गने तथा दरभाउपर नै पेि नगरी धरौटी माग गना आउने व्र्न्त्क्त/फमाहरुको धरौटी रकम 
क्रफताा गना कार्ाालर् बाध्र् हुने छैन ।  

12. र्समा उल्लेख भए बाहेक अन्त्र् कुराहरु प्रचशलत ऐन तनर्म बमोन्त्जम हुनेछ ।  



नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 
राजस्व अनुसन्त्धान ववभाग 

राजस्व अनुसन्धान कार्ाालर् कोहलपुर 
बााँके 

 

13. कुनै पतन कारण जनाई वा नजनाई दरभाउपर स्वीकृत गने, नगने, खारेज गने वा पुनः शललामको सूचना तनकाल्ने सम्बन्त्धी 
सम्पूणा अधधकार र्स कार्ाालर्मा सुरक्षक्षत रहनेछ ।  

 

दर्ाा हुने सवारी साधनको वववरण 

 

क्र.
सं 

मुद्दा नं. सवारी साधनको ककससम इन्जिन नं. चेससस नं. 
उत्पादन 
वर्ष 

मूल्य 

रु.(मू.अ.बाहेक) 

१. ८६-२०७१/०७२ TVS Apache160cc 0E6LB2119410 MD634KE66B2L73411 2011 8850 

२. ३६-२०७३/०७४ Honda Shine125 JC36E-7-7883450 ME4JC36KHD7290301 2013 17699 

३. ४०-२०७३/०७४ Royal Enfield 350cc U3S5C0EM605855 ME3U3S5C1EM126142 2014 88496 

४. ४१-२०७३/०७४ Bajaj Pulsar220 DKZCEC30919 MD2A13EZ9ECC43805 2014 48673 

५. ४५-२०७३/०७४ TVS Star city100cc 0F1L71068244 MD625NF1771L17407 2007 7080 

६ १७-२०७४/०७५ Bajaj XCD135 JWUBRL02157 MD2DSGWZZRPL02141 2008 8850 

७. ३६क-२०७४/०७५ TVS Apache 0E4D92172797 MD634KE4792D71811 2009 17699 

८. ३६ख-२०७४/०७५ Royal Enfield 350cc U3S5C0FB690932 ME3U3S5C1FB169452 2015 106195 

९. ४९-२०७४/०७५ Royal Enfield 350cc U3S5C0GA979792 ME3U3S5C0GA979792 2016 123894 

१०. ३४-२०७४/०७५ Royal Enfield 350cc U3S5C1GL337211 ME3U3S5C1GL702375 2016 132743 

११. ३८-२०७३/०७४ Mini Truck HWY843411 MAT457403D7J26477 2013 442478 

१२. ११-२०७६/०७७ BajajCT 100cc PFYPJM66666 MD2B37AY9JPM22705 2018 44248 

१३. १२-२०७६/०७७ TVS Star 125cc 0F5K41002543 MD625GF5841K01983 2004 8850 

१४. १४क-२०७६/०७७ TVS Apache160cc 0E4E2657040 MD634KE42E2K61918  2014 26549 

१५. १४ख-२०७६/०७७ Baja Pulsar 150 DHZWHL32538 MD2A11CZ7HWL30688 2017 53097 

१६. २०क-२०७६/७७  KTM RC200cc 7-906*90759* MD2JYCYB2HC076330 2017 132743 

१७. २०ख-२०७६/७७  Royal Enfield350cc U3S5C1HF068010 ME3U3S5C1HF137294 2017 141593 

१८. २०ग-२०७६/७७ Royal Enfield350cc U3S5C1HE048887 ME3U3S5C1HE127106 2017 150442 

१९. २०घ-२०७६/७७ KTM Duke 200cc 8-906*23613* MD2JYCYL6JC095896 2018 176991 

२०. २०ङ-२०७६/७७ Royal Enfield350cc U3S5C2JD093290 ME3U3S5C2JD133062 2018 176991 

२१. २०च-२०७६/७७ Royal Enfield350cc U3S5C1JB698805 ME3U3S5C1JB649114 2018 176991 

२२. २१क-२०७६/७७ Royal Enfield350cc U3S5C0GH130529 ME3U3S5C1GH65581
8 2016 123894 

२३. २१ख-२०७६/७७  Herohonda  HA10EA9H491562 MBLHA10EJ9HG45235 2009 17699 

२४. २२क-२०७६/७७  Bajaj Pulsor DHZCCC21570 MD2A11C79CCC22313 2012 17699 

२५. २२ख-२०७६/७७  FZ 21C6032263 ME121C061B2032197 2011 13274 

२६ २२ग-२०७६/७७ सुजुकी G423-127981 
MB8NG49ABA812784
3 

2010 22124 

२७. २३क-२०७६/७७  Passion HA10EDBHK34873 MBLHA10EHBHK32083 2011 22124 

२८. २३ख-२०७६/७७  TVS Apache160cc 0E4D9217441 MD634KE4892D73177 2009 13274 
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२९. ६७क-२०७६/७७  TVS Apache160cc 0E4GF2632136 MD634KE46E2638432 2014 35398 

३०. ६७ख-२०७६/७७  Bajaj Discover125cc PAZRED03315 MD2A57BZ8ERD59056 2014 26549 

३१. ६७ग-२०७६/७७  TVS Apache180cc 0E4AE2711952 MD634KL43F2A54913 2015 39823 

३२. ६७घ-२०७६/७७  KTM RC200 8-906*19546* MD2JYCYK4JCO93202 2018 132743 

३३. ६७ङ-२०७६/७७  Baja Pulsar 150 DHGBUH01502 MD2DHDHZZUCH26104 2011 13274 

३४. ६७च-२०७६/७७  Baja Pulsar 150 DJGBRB42143 MD2DHDJZZRCB33290 2008 26549 

३५. ८०-२०७६/७७ Royal-Enfield Classsc 
350cc 

U3S5C2KF539586 ME3U3S5C2KF556140 2019 
230088 

३६. ९८क-२०७६/७७ Royal-Enfield Classsc 
350cc 

U3S5C1HN256980 ME3U3S5C1JA5898 2018 
176991 

३७. ९८ख-२०७६/७७ Royal-Enfield Classsc 
350cc 

U3S500FG837362 ME3U3S5C0FG837362 2015 
141593 

 

 

दर्ाष नहुने पत्रु (Scrap) को वववरण 
 

क्र.सं मुद्दा नं. 
सवारी साधनको 

ककससम 

मूल्य 

रु.(मू.अ.कर बाहेक) 

१. ७७-२०७०/७१ Hyundai Car 26549 

२. ५४-२०७०/०७१ Truck 66372 

३. ६४-२०७१/०७२ LP Truck 66372 

४. ७४-२०७१/०७२ Tipper 88496 

५. ७१-२०७१/०७२ Bajaj Platina 2655 

६. ३९-२०७३/०७४ Bajaj Pulsar220 4425 

 
 
 


