
नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 

राज�व अनुस�धान �वभाग 
राज�व अनुस�धान काया�लय 

पथलैया, बारा 
सवार� साधनको �ललाम �ब��को शीलब�द� दरभाउप� आ�वानस�ब�धी १५ (प��) �दने सूचना 

 (�का�शत �म�त २०७७/०३/१४) 
 

यस काया�लयबाट �व�भ�न �म�तमा जफत भएका तप�सल बमोिजमका सवार� साधन जे ज�तो अव�थामा छन ्सोह� 
अव�थामै दरभाउप�को मा�यमबाट �ललाम �ब�� गनु�पन� भएकोल ेई�छुक नेपाल� नाग�रक, फम� वा सं�थाबाट �न�न 
शत�को अ�धनमा रह� राज�व चुहावट (अनुस�धान तथा �नय��ण) (प�हलो संशोधन) ऐन, २०७६ को दफा ३२ तथा 
सोह� �नयमावल�को �नयम २६ बमोिजम शीलब�द� �ललाम गन� यो सूचना �का�शत ग�रएको छ ।  
१. दरभाउप�स�ब�धी फाराम ख�रद गन� क�पनी तथा साझेदार� फम� भए फम� दता� �माणप� र आ.व. २०७५/०७६ को 

कर चु�ता �माणप�को ��त�लपी स�हत आ�धकार�क ��त�न�ध र अ�यको हकमा �ो�ाइटर आफ�ले  तथा �यि�तको 
हकमा नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी स�हत �वयंल ेस�हछाप गर� � १० को �टकट टाँस गर� यस 
काया�लयमा �नवेदन �दई �नवेदनसाथ �यूनतम मू�य �. १ लाखस�मको ला�ग �. ३००/-, �. १ लाख भ�दामाथी १० 
लाखस�मको ला�ग �. १,०००/- �फता� नहुने गर� बुझाईएको आ�दानी र�सद संल�न गर� यो सूचना �का�शत भएको 
�म�तल े१५ (प��) �दन�भ� काया�लय समयमा फाराम ख�रद गन� स�कने छ । 

२. आफूल ेकबोल गन� दरभाउप� फाराममा आ�धका�रक �यि�तले स�हछाप गर� शीलब�द� खाम बा�हर “�ीमान �मुख 
अनुस�धान अ�धकृत, राज�व अनुस�धान काया�लय, पथलैया, बारा” र मा�थप�ट� मु�दा/सूचना न�बर र आ.व. 
उ�लेख गर� यो सूचना �का�शत भएको �म�तल े१६औ ं �दन म�या�न १२:०० बजे�भ� यस काया�लयमा दता� गर� 
स�नु पन�छ । यसर� दता� हुन आएका दरभाउप� सोह� �दन १५:०० बजदेे�ख काया�लय ��त�न�ध र दरभाउप�दाताका 
��त�न�धको रोहवरमा राज�व अनुस�धान काया�लय, पथलैयामा खो�लनेछ । दरभाउप�दाताको ��त�न�ध उपि�थत 
नभएमा प�न दरभाउप� खो�न बाधा पन� छैन । 

३. ��येक मु�दाका ला�ग छु�टाछु�टै शीलब�द� दरभाउप� पेश गनु� पन�छ । एकभ�दा बढ� सवार� साधन भएको 
मु�दाका हकमा आं�शक सवार� साधनका ला�ग दरभाउप� पेश गन� पाइने छैन ।  

४. आफूल ेकबोल गरेको रकमको १० ��तशतले हुन आउन ेधरौट� वापतको रकम कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय, 
कलैया बाराको राि��य वा�ण�य ब�क, कलैया शाखामा रहेको धरौट� खाता नं. १२६०२०३०००००० मा काया�लयको कोड 
नं.- ३०१०५२१०१ उ�लेख गर� �यि�तका हकमा �यि�तको नामबाट र फम�को हकमा फम�को नामबाट रकम ज�मा 
गरेको स�कल भौचर न ैदरभाउप�साथ संल�न गर� पेश गनु� पन�छ । ��येक दरभाउप�को ला�ग छु�टाछु�टै भौचर 
पेश गनु�पन�छ । 

५. आफूल ेकबोल गरेको मू�य (मू.अ.कर वाहेकको रकम) अ�क र अ�र दबुैमा अ�नवाय� �पमा �प�ट उ�लेख हुनु 
पन�छ । अ�क र अ�रमा फरक परेमा अ�रलाई मा�यता �दइनेछ । स�याईएको वा केरमेट  गरेको हकमा 
दरभाउप�दाताको द�तखत अ�नवाय� छ। 

६. दरभाउप� �वीकृत भएको सूचना �का�शत भएको �म�तले ७ (सात) �दन �भ� बाकँ� रकम दा�खला गर� सामान 
उठाई लैजानु पन�छ । नलगेमा काननू बमोिजम भई जानेछ । 

७. सवार� साधनको भौ�तक अव�था हेन� चाहेमा काया�लय समयमा स�पक�  गर� हेन� स�कनेछ ।  
८. दरभाउप�स�ब�धी कागजातह� ख�रद/दा�खला गन� अि�तम �दन साव�ज�नक �बदा पन� गएमा उ�त काय�ह� �मशः 

सोको भो�लप�ट सोह� समयमा हुनेछ । 
९. दता� नहुने सवार� साधन (प�ु) को हकमा �ललाम सकार गन� �यि�त/फम�ल ेआ�नै खच�मा ईि�जन न�बर र चे�सस 

न�बर न�ट गर� पनुः सवार� साधनको �पमा �योगमा आउन नस�ने गर� प�ु बनाई लैजानु पन�छ । 
१०. सकार गरेको सवार� साधनह�को �च�लत ऐन �नयमानुसार दता� गराउनसे�ब�धी स�पूण� िज�मेवार� 

दरभाउप�दाताको हुनेछ।  



११. यस काया�लयको नाममा धरौट� खातामा रकम ज�मा गन� तर दरभाउप�साथ धरौट� र�सद पेश नगन�, दरभाउप� 
फाराममा �ववरण नभर� धरौट� र�सद संल�न गर� पेश गन� तथा दरभाउप� नै पेश नगर� धरौट� माग गन� आउन े
�यि�त/फम�ह�को धरौट� रकम �फता� गन� काया�लय बा�य हुने छैन । 

१२. यसमा उ�लेख भए बाहेक अ�य कुराह� �च�लत ऐन �नयम बमोिजम हुनेछ । 
१३. कुन ैप�न कारण जनाई वा नजनाई दरभाउप� �वीकृत गन�, नगन�, खारेज गन� वा पुनः �ललामको सूचना �नका�न े

स�ब�धी स�पूण� अ�धकार यस काया�लयमा सुर��त रहन ेछ । 
दता� हुन ेसवार� साधनको �ववरण 

�.सं. मु�दा/सूचना 
नं. सवार� साधनको �ववरण ईि�जन न�बर चे�सस न�बर उ�पादन 

वष� 
�यूनतम 
मू�य (�.) 

1 218-075 टाटा �क 50J 62427616 426031KUZ133469  2005 11,00,000 

2 042-073 

बजाज प�सर मोटरसाइकल 220 cc DKZCEC50156 MD2A13EZ5ECC48917 2013 

2,10,000 
बजाज प�सर मोटरसाइकल 150 cc DHZWDG70462 MD2A11CZ6DWG26234 2013 

बजाज प�सर मोटरसाइकल 150 cc DHGBUH73822 MD2DHDHZZUCH98196 2011 

बजाज प�सर मोटरसाइकल 150 cc DHGBUF06574 MD2DHDHZZUCF27701 2011 

3 100-074 
�हरोहो�डा �स�बजडे मोटरसाइकल KC12EDBGG17412 MBLKC12EFBGG12003 2011 

30,000 
बजाज �ला�टना मोटरसाइकल JAMBRG56529 MD2DDJKZZRWG23517 2008 

4 104-074 

�हरोहो�डा �यासन �ो मोटरसाइकल HA10EDAGD48731 MBLHA10EWAGD18810 2010 

50,000 �हरोहो�डा �यासन �ो मोटरसाइकल HA10ENDGG09045 MBLHA10AWDGG06637 2013 

बजाज �ला�टना मोटरसाइकल JAMBSC46204 MD2DDJKZZSWC89973 2009 

5 112-074 

बजाज प�सर मोटरसाइकल DHGBUF96109 MD2DHDHZZUCF17380 2011 

50,000 �हरोहो�डा �यासन �ो मोटरसाइकल HA10ENEHC22948 MBLHA10A6EHC17599 2014 

�हरोहो�डा सुपर ��ले�डर 
मोटरसाइकल 

JA05ECC9M03858 MBLJA05EK-C9M04422 2012 

6 115-074 यामाहा  फेजर  मोटरसाइकल 45S1038781 ME145S012A2039781 2010 15,000 

7 116-074 बजाज प�सर मोटरसाइकल 200 cc JLZCFF48187 MD2A55FZ7FCF42032 2015 70,000 

8 127-074 

यामहा R-15 मोटरसाइकल 1CK1029058 ME11CK017C2028760 2012 

1,95,000 

यामहा S-Z मोटरसाइकल 54B3007663 ME154B032B2007756 2011 

बजाज प�सर मोटरसाइकल  DHGBSK90231 MD2DHDHZZSCK01082 2010 

बजाज प�सर मोटरसाइकल  DJZCCH48098 MD2A12DZ7CCH45740 2012 

�हरोहो�डा सुपर ��ले�डर 
मोटरसाइकल  

JA05EBC9G00969 MBLJA05EGC9G01090 2012 

�हरो ��यामर मोटरसाइकल JA06EBAGA13247 MBLJA06ESAGA12806 2010 

�हरो ��यामर मोटरसाइकल  JA06EJDGM12357 MBLJA06AGDGM10446 2013 

�हरोहो�डा �स�बजडे मोटरसाइकल  KC12EDBGG04518 MBLKC12EFBGG03208 2011 

�हरोहो�डा �स�बजडे मोटरसाइकल  KC12EDBGJ20955 MBLKC12EFBGJ16721 2011 



�.सं. मु�दा/सूचना 
नं. सवार� साधनको �ववरण ईि�जन न�बर चे�सस न�बर उ�पादन 

वष� 
�यूनतम 
मू�य (�.) 

9 134-074 

यामहा FZ मोटरसाइकल  45S1035514 ME145S011A2035594 2010 

1,00,000 

यामहा SZ - R मोटरसाइकल  54B3007923 ME154B032B2008138 2011 

बजाज प�सर मोटरसाइकल  DHGBVB77885 MD2DHDHZZVCB15878 2012 

हो�डा �डयो �कुट� JF39E71018269 ME4JF393FF7018206 2015 

�हरोहो�डा हंक मोटरसाइकल  KC13ED9GG01520 MBLKC13ED9GG01586 2009 

10 046-075 बजाज �ड�कोभर मोटरसाइकल JZYRHJ46635 MD2A15BYXJPK00758 2018 30,000 

11 

186-075 बजाज प�सर मोटरसाइकल DHZWGB24697 MD2A11CZ2GWB14541 2016 

2,25,000 

186-075 �हरो ��यामर मोटरसाइकल JA06EJGGE21586 MBLJA06ANGGE07279 2016 

186-075 �हरो ��यामर मोटरसाइकल JA06EJGGM17874 MBLJA06AMGGM14066 2016 

186-075 बजाज प�सर मोटरसाइकल DHZCEH54163 MD2A11CZXECH75071 2014 

186-075 �हरो ��यामर मोटरसाइकल JA06EJDGL07031 MBLJA06AGDGL03476 2013 

186-075 �हरो ��यामर मोटरसाइकल JA06EJGGE30345 MBLJA06ANGGE11362 2016 

186-075 �ट�भएस अपाचे मोटरसाइकल OE4H92209161 MD634KE4X92H05538 2009 

12 019-076 सुपर ��ले�डर मोटरसाइकल JA05ECF9D07543 MBLJA05EMF9D07361 2015 25,000 

13 247-076 बजाज �ला�टना मोटरसाइकल PFYWKA92776  MD2A76AY7KWA32352  2019 1,50,000 

 

दता� नहुन ेप�ुको �ववरण 

�.सं. मु�दा नं. दता� नहुने (प�ु) को �ववरण �यूनतम मू�य (�.) 

1 130-074 म�ह��ा �कार�पयो जीप- १ थान 80,000 

2 003-076 जीप- १ थान 70,000 

3 100-074 मोटरसाइकल- २ थान 5,000 

4 104-074 मोटरसाइकल- ३ थान 8,500 

5 110-074 मोटरसाइकल - ३० थान 60,000 

6 112-074 मोटरसाइकल - ५ थान 14,500 

7 113-074 मोटरसाइकल - १ थान 3,000 

8 127-074 मोटरसाइकल - ३३ थान 96,000 

9 134-074 मोटरसाइकल - १ थान 3,000 

10 186-075 मोटरसाइकल - १ थान 2,500 

 


