
नपेाल  सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 
हररहरभवन, लललतपरु 

सवारी साधन लललाम लिविको लसलिन्त्दी िोलपर आव्हान सम्िन्त्धी सूचना –२६ 

प्रकान्त्ित लमलत २०७७/०३/१५     
र्स ववभागिाट ववलभन्न लमलतमा कब्जामा ललईएका तपलसलमा उल्लेन्त्ित सवारी साधनहरू जे जस्तो अवस्थामा छन ्सोही अवस्थामा िोलपरको 
माध्र्मिाट लललाम लिवि गनुापने भएकोले लनर्मानसुार दताा भएका फमा तथा कम्पनीिाट लनम्न िताको अलधनमा रही राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान 
तथा लनर्न्त्रण) लनर्मावली, २०७० को लनर्म २६ िमोन्त्जम लसलवन्त्दी लललाम गना र्ो सूचना प्रकान्त्ित गररएको छ    

िताहरूूः  

१.  िोलपर सम्वन्त्धी कागजातहरू िररद गना लनवेदन साथ व्र्न्त्ि भए नागररकताको प्रमान्त्णत प्रलतललपी र फमा वा कम्पनी भए नेपाल सरकारको 
सम्वन्त्न्त्धत लनकार्मा दताा भएको प्रमाणपर, मू.अ.करमा दताा भएको दताा प्रमाणपर, गत आ.व. सम्मको कर चिुा प्रमाणको प्रमान्त्णत प्रलतललवप 
सवहत रु.१,००,००० – (एक लाि) सम्मको लालग रु.३०० –, १ लाि भन्त्दा मालथ १० लाि सम्म रु.१,००० –, तथा १०,००,००० – 

(दि लाि) भन्त्दा मालथका लालग रु.२००० – वफताा नहनेु गरी ववभागको आलथाक प्रिासन िािािाट रकम वझुाएको रलसद  संलग्न गरी 
भण्डारफााँट िाट र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतले १५ (पन्त्र) औ ँददनलभर कार्ाालर् समर्मा िररद गना सवकने छ   

२.  आफुले कवोल गरेको िोलपर सम्वन्त्धी कागजातहरू कम्पनी तथा साझेदारी फमा भए आलधकाररक प्रलतलनलध र अन्त्र्को हकमा प्रोप्राइटर आफैले 
वा लनजको अन्त्ततर्ारी ददएको आलधकाररक व्र्न्त्िले सवहछाप गरी लसलवन्त्दी िाम िावहर श्री महालनदेिक, राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग, हररहरभवन 
र मालथपट्टी सूचना नं., लस. नं. उल्लेि गरी र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतले १६(सोह्र) औ ंददन ददनको १२.०० िजे लभर र्स ववभागमा दताा 
गरी सक्न ुपनेछ   तोवकएको ददन र समर्लभर दताा हनु आएका सवै िोलपरहरू सोही ददन ददनको २.०० िजेदेन्त्ि कार्ाालर् प्रलतलनलध र 
उपन्त्स्थत हनु आएका िोलपरदाता आफै वा आलधकाररक प्रलतलनलधहरूको रोहवरमा र्स ववभागमा िमिूः िोललनेछ   िोलपरदाताको प्रलतलनलधको 
उपन्त्स्थलत नभएमा पलन िोलपर िोल्न वाधा पने छैन    

३.  प्रत्रे्क लस.नं. को छुट ाछुटै दरभाउपर/िोलपर पेि गनुापने छ   

४. आफुले कवोल गरेको रकमको १० (दि) प्रलतितले हनु आउने धरौटी वापतको रकम र्स ववभागको नेपाल िैंक लललमटेड, गावहाल, लललतपरुमा 
रहेको धरौटी िाता नं. (०१८०२००००००००३००००५१) मा कार्ाालर् कोड नम्वर ३०१०५३४०१ उल्लेि गरी जम्मा गरेको सक्कल 
भौचर नै िोलपर साथ संलग्न गरी पेि गनुा पनेछ   प्रत्रे्क िोलपरको लालग छुट्टाछुटै्ट भौचर पेि गनुा पनेछ    

५. आफुले कवोल गरेको मूल्र् अंक र अक्षर दवैुमा अलनवार्ा रुपमा स्पष्ट उल्लेि हनुपुनेछ   अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्र्ता 
ददइनेछ    

६.   िोलपर स्वीक त भएको लमलतले ७ (सात) ददन लभर मू.अ.कर समेत लनर्मानसुार लाग्ने सिैरकम िझुाई सवारी साधनहरु उठाईसक्न ुपनेछ    

७.  सवारी साधनहरुको भौलतक अवस्था हेना चाहेमा र्ो सूचना प्रकान्त्ित भएको लमलतिाट कार्ाालर् समर्लभर हेना सवकनेछ   िोलपर सम्वन्त्धी 
कागजात िररद गनेहरूले मार सवारी साधनहरू हेना सक्नेछन ्   

८. िोलपर सम्वन्त्धी कागजातहरु िररद गने, तथा दान्त्िला गने ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा उि कार्ाहरु िमिूः सोको भोललपल्ट सोही समर्मा 
हनेुछ   

९. र्स सूचनामा उल्लेि भएका सिै सवारीसाधनको लालग एकमषु्ट िोलपर समेत पेि गना सवकनेछ   प्रत्रे्क सवारीसाधनको लालग किोल गररएको 
अलधकतम मूल्र्को कुल जोड िरािर वा सो भन्त्दा िढी मूल्र् किोल गने एकमषु्ट िोलपरदातालाई प्राथलमकता ददइनेछ    

१०. र्स सम्वन्त्धी अन्त्र् कुराहरू िझु्न चाहेमा र्स ववभागमा आई िझु्न सवकने छ   

११. र्स सम्वन्त्धी अन्त्र् कुराहरू प्रचललत ऐन लनर्मानसुार हनेुछ    

१२. र्स ववभागको धरौटी िातामा रकम जम्मा गने तर िोलपरसाथ धरौटी रलसद पेि नगने तथा िोलपर नै पेि नगरी धरौटी माग गना आउने 
फमाहरुको धरौटी रकम वफताा गना ववभाग िाध्र् हनेु छैन   

१३. िोलपर स्वीक त गने वा नगने अन्त्न्त्तम अलधकार र्स ववभागमा सरुन्त्क्षत रहनेछ   

तपलसल 

१५ ददन ेसूचना 
(प्रकान्त्ित लमलत २०७७/०३/१४) 

लस.
नं. 

सवारी साधनको वववरण न्त्रू्नतम 
मूल्र् रू.  

(म.ुअ.कर 
िाहेक) 

कैवफर्त 
सवारी साधन ईन्त्न्त्जन नं. चेलसस नं. उत्पादन 

िषा 

१ ज१प ८२५६, लसल्भर ब्ल्र्ाक, 
िजाज लसटी १०० (मोटरसाइकल) 

DUMBMC92122 
 

DUFBMC32300 

 
2005 ३,५०० - दताा नहनेु, 

स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

िमिूः  



िमिूः  

लस.
नं. 

सवारी साधनको वववरण न्त्रू्नतम 
मूल्र् रू.  

(म.ुअ.कर 
िाहेक) 

कैवफर्त 
सवारी साधन ईन्त्न्त्जन नं. चेलसस नं. उत्पादन 

िषा 

२ िा६१प २९४८, ब्ल ुब्ल्र्ाक, पल्सर 
२०० एन एस (मोटरसाइकल) 

JLZCDG26440 
 

MD2A36FZ1ECK51050 

 
2014 ५,००० - दताा नहनेु, 

स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

३ िा५०प ७३६९, ब्ल्र्ाक, पल्सर 
(मोटरसाइकल) 

DJGBSH24914 
 

MD2DHDJZZSCH08589 

 

2009 ५,००० - दताा नहनेु, 
स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

४ िा३२प ६७३९, अरेन्त्ज, वहरो लस लि 
जेड (मोटरसाइकल) 

KC12EB9GA06978 
 

MBLKC12EC9GA06934 

 
2009 ४,००० - दताा नहनेु, 

स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

५ ना५प ८४१५, ब्ल्र्ाक, वहरो होण्डा 
स््लेन्त्डर (मोटरसाइकल) 

06C15E17182 
  

06C16F17389 

 
2006 ३,८०० - दताा नहनेु, 

स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

६ ग२प ७९८४, गोल्डेन, वहरो होण्डा ए 
एम आई (मोटरसाइकल) 

03F60M01305 
 

03F62C01237 2003 ३,९०० - दताा नहनेु, 
स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

७ िा४३प २०९, रेड ब्ल्र्ाक, वहरोहोण्डा 
ग्ल्र्ामर (मोटरसाइकल) 

JA06ED8GC00035 
 

MBLJA06M8GC00019 2008 ४,१०० - दताा नहनेु, 
स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

८ िा१०प ४८७४, ब्ल्र्ाक, वहरो होण्डा 
स््लेन्त्डर (मोटरसाइकल) 

01D18E29128 
 

01D20F29660 2001 ३,८०० - दताा नहनेु, 
स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

९ िा ४९ प ४२६९, एल्लो,  वटलभएस अपाचे 
आरटीआर १६० (मोटरसाइकल) 

0E4H82…… 

 
MD634KE4582H17480 2008 ४,२०० - दताा नहनेु, 

स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

१० ना२च ४५७२, सेतो, टाटा इन्त्न्त्डका 
लभष्टा (चारपाङ्ग्र ेहलकुा सवारी)  

G4HG7M12030 

 

 

MAT611436BPK83187 2011 ३५,००० - दताा नहनेु, 
स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

११ िा३च ९१४०, सेतो, टाटा मोवाइल 
वपकअप (चारपाङ्ग्र ेहलकुा सवारी)  

FYZ713829 

  

374005FYZ9128 

 
2001 ४०,००० - दताा नहनेु, 

स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

१२ िा१झ ९५४०, ह्वाइट, टाटा लड आई 

(चारपाङ्ग्र ेहलकुा सवारी)  
 CSZ877774 

 

374481G6Z930843 2007 ३०,००० - दताा नहनेु, 
स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

१३ नम्िर ्लेट नभएको, लसल्भर र,े  
(चारपाङ्ग्र ेहलकुा सवारी)  

3MLH000056 

 
्लेट उक् केको 
 

- १५,००० - दताा नहनेु, 
स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

१४ िा३च ५२१, लसल्भर,  

(चारपाङ्ग्र ेहलकुा सवारी)  
F10AIN1S3848 

 

MA3EBD21S00101939 

 
- १६,००० - दताा नहनेु, 

स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

१५ नम्िर ्लेट नभएको, लसल्भर र,े 
हणु्डाई गजे (चारपाङ्ग्र ेहलकुा सवारी) 

G4EA4A811677 

 

MALBT51HR4M001968 

 
- ३५,००० - दताा नहनेु, 

स्िर्ाप गरी 
लैजान ुपने 

 

 

 

 


