वीरगन्ज राजपत्र
स्थानीय सरकार
वीरगन्ज महानगरपालिकाद्वारा प्रकालित
खण्ड (२) वीरगन्ज मागग मलहना २५ गते २०७५ साि संख्या ९
भाग− २
वीरगन्ज महानगरपालिका
स्थानीय सरकार सञ्चा लन ऐन २०७४ को दफा १०२ को (२) बमोलजम वीरगन्ज
महानगरपालिकाको नगर कायगपालिकािे बनाएको ति िेलखए बमोलजमको कायगलवलि
सवगसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ ।
संवत् २०७५ सािको कायागलवलि नं ९
कायगलवलिको नाम – वीरगन्ज महानगरपालिकाको मािसामान लििाम लवक्री सम्बन्िी कायगलवलि
२०७५
प्रस्तावनााः
वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगर सभाबाट पाररत भई िागू रहेका छु ट्टाछु ट्टै कानुनमा भएको
व्यवस्था बमोलजम महानगरपालिकािे जफत गरे का वा महानगरको कानुनी कारवाहीका क्रममा
नगरपालिकाको लनयन्त्रणमा आइ तोककएको म्याद लभत्र सम्बलन्ित िनीिे कफताग निगेका जुनसुकै
ककलसमका मािसमान एवम् पुराना सवारी सािन,चौपाया र महानगरपालिका र महानगरपालिका
अन्तगगतका वडा कायागियमा रहेको पुराना मेलिन औजार, भारी उपकरण,पुरानो सवारी सािन
तथा लजन्सीका रुपमा आम्दानी बााँिी रालखएका पुराना भई कायागियमा प्रयोजनहीन रुपमा रहेका
अन्य सरसामानहरू आकद लििाम लवक्री गने प्रयोजनका िालग वीरगन्ज महानगरपालिकाको
कायगपालिका बैठकिे वीरगन्ज महानगरपालिकाको माि सामान लििाम लवक्री सम्बन्िी कायगलवलि
२०७५ बनाई जारी गरे को छ ।
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पररच्छेदाः−१
१. सलषदप्त नाम र प्रारभ्भ
क. यस कायगलवलिको नाम वीरगन्ज महानगरपालिकाको मािसामान लििाम सम्बन्िी
कायगलवलि -२०७५ रहने छ ।
ख. यो कायगलवलि वीरगन्ज महानगरपालिकाको कायगपालिकाबाट पाररत भइ प्रमुख
प्रिासकीय अलिकृ तिे प्रमाणीकरण गरे पश्चात िागू हुने छ ।
२. पररभाषा
लवषय वा प्रसषगिे अको अथग निागेमा यस कायगलवलिमा
क. "कायगलवलि" भन्नािे वीरगन्ज महानगरपालिकाको मािसमान लििाम सम्बन्िी
कायगलवलि -२०७५ िाई सम्झनु पने छ ।
ख. "कायगपालिका" भन्नािे वीरगन्ज महानगरपालिकाको कायागपालिकािाइ जनाउने छ ।
ग. "तोककएको" वा "तोककए" बमोलजम भन्नािे यस कायगलवलि वा नगरकायगपालिका बैठकिे
बेिाबेिामा लनणगय गरी तोककएको वा तोककए बमोलजम सम्झनु पदगछ ।
घ."सलमलत” भन्नािे यस कायगलवलि बमोलजम गरठत भएको सलमलतिाई सम्झनु पछग ।
३. उद्देश्य
यस कायगलवलिको उद्देश्य लनम्न अनुरुप रहेको छ :
क. वीरगन्ज महानगरपालिकािे कानुन बमोलजम जफत गरे का सरसामानको समयमा नै
उलचत व्यवस्थापन गने ।
ख. कानुन लवपररत गलतलवलि गरे को आरोपमा महानगरपालिकाको लनयन्त्रणमा परर आएका
पुराना सवारीसािन िगायतका अन्य जुनसुकै ककलसमको मािसमान र चौपाया समेत
सम्बलन्ित िनी तोककएको समयलभत्र कायागियमा उपलस्थत भइ िागेको जररवाना
बुझाइ कफताग निगेको अवस्था भएमा त्यस्ता मािसामान तथा चौपायाको समेत लििाम
लवक्री गरी उलचत व्यवस्थापन गने ।
ग. वीरगन्ज महानगरपालिका कायागिय यस अन्तगगत रहेका सबै वडा कायागिय तथा अन्य
कायगियहरूमा प्रयोगलहन अवस्थामा रहेका तथा पुराना भइ सडीगिी सके का सबै
ककलसमका मािसमान तथा पुराना सवारी सािानहरू समेत लििाम लवक्री गरी
कायागियिाई पररसर सफा राख्ने तथा यसका माध्यमबाट न. पा. को आम्दानीको रोत
समेत बृलि गने ।
४.कायगलवलि कायान्वगयनका िालग सलमलत
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यो कायगलवलि अनुरुप लििाम लवक्री गने प्रयोजनका िालग लनम्न बमोलजमको सलमलत रहने छ :यो सलमलतिे गरे को लनणगय अनुसार लििाम लवक्री हुने छ ।
क. प्रमुख प्रिासकीय अलिकृ त वा लनजिे तोके को उपसलचव स्तरको कमगचारी − संयोजक
ख.नगर प्रमुखिे तोके को नगरकायगपालिकाको सदस्य – सदस्य
ग. यथासम्भव लििाम गनुगपने मािसमान सम्बन्िी ज्ञान भएको प्रालवलिक कमगचारी−सदस्य
घ. वीरगन्ज महानगरपालिकाको कानुनी सल्िाहकार− सदस्य
ङ.आ.प्र. महािाखाको अलिकृ त स्तरको कमगचारी − सदस्य
च. महानगरपालिकाको लजन्सी िाखाको प्रमुख – सदस्य सलचव
५.लििाम लवक्री गनग गनग सककनेाः
क. वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरकायगपालिकाको कायागियमा रहेका पुराना भइ प्रयोग
गनग सककने अवस्थामा नरहेका भनी प्रालवलिकबाट परीदण भएका सवारी सािनरमेलिनरी
औजारहरू समेत लििाम लवक्री गनग उपयुक्त हुने भनी कायगपालिकािे ठहर गरे का मेलिनरी
सामान र पुराना सवारी सािनहरू ।
ख. नगरकायगपालिकाको कायागिय र यस अन्तगतगका वडा कायागिय िगायतका कायागियमा
रहेका पुराना भइ प्रयोग लवलहन भएका र ममगत संभारबाट समेत पुनाः प्रयोग गनग सककने
अवस्था नरहेका फर्नगचर िगायतका लजन्सी समानहरू ।
ग. वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्थानीय कानुन बमोलजम जफत भई आएका मािसमानहरू ।
घ. वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्थानीय कानुन कायागन्वयनको लसिलसिामा नगरप्रहरीिे
लनयन्त्रण गरी नगरपालिका कायागियमा दालखि गरे का सबै ककलसमका सामान पुराना
सवारी सािान एवम् चौपायाहरू तोककएको समय लभत्र जररवाना बुझाइ कफताग िग्न
गररएको सूचना लभत्र सम्बलन्ित िनीिे कफताग निगेका सामान पुराना सवारी सािन तथा
चौपाया ।
६.सलमलतको काम कतगव्य र अलिकार
क. दफा ५ मा उल्िेलखत लििाम लवक्री गनुग पने सबै वगगका सरसामानहरू लििाम लवक्री गनग
प्रयोजनका िालग न्यूनतम मूल्याषकन कायम गने ।
ख. सलमलतिे मूल्याषकन कायम गदाग देहायका कु रामा लवचार गनुगपदगछ :अ. वजारको प्रचलित मूल्य ।
आ. लििाम लवक्री हुने सामानको अवस्था, उपयोलगता, सेवा आयु, x«f;कट्टी
र
अविेष
मूल्य ।
इ.सवारी सािन वा मेलिन औजार भए बनेको साि, मोडि आउटडेटको अवस्था ।
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ई.भन्सार नलतरे का मािसमानको मूल्य कायम गदाग भन्सार मूल्य समेत समावेि गरी सो
िुल्कमा समेत ह्रास्कट्टा गनुगपने छ ।
सलमलतिे मूल्याषकन गदाग सम्बलन्ित लविेषज्ञबाट परीदण गराई लििाम लवक्री गनग
िागेको सरसामान पुन प्रयोग हुन सक्ने नसक्ने वा ममगत गदाग िाग्ने िागत समेतिाई दृलिगत
गरी मूल्य कायम गनुगपने छ ।
ग. लििाम लवक्री गनुगपने मािसमानको पलहचान एवम् यककन गने ।
७.

लििाम गने कायगलवलि

क. दफा ६ बमोलजम लििाम लवक्री गने मािसमानको मूल्य तय भए पश्चात प्रमुख प्रिासकीय
अलिकृ तको आदेिमा सम्बलन्ित िाखािे लििाम लवक्री गनुगपने मािसमानहरूको सूलच तयार
गरी नगरकायागपालिकाको बैठकमा पेि गनुगपने छ । नगरकायागपालिकाको बैठकबाट सूची
बमोलजमका मािसमानहरूको लििाम लबक्री गने सहमलत प्रदान भएपलछ लििाम सम्बन्िी
कारवाही सुरु हुने छ ।
ख. उपदफा क बमोलजम लििाम लवक्री गनग बोडगबाट सहमती प्रदान भएका मािसामानहरू
लििाम लवक्री गनगका प्रयोजनका िालग एकिाख रुपैया सम्मको माि समान भए १५ कदन
सम्म र सो भन्दा बकि मूल्यको मािसमान भए २१ कदन सम्मको म्याद कदई देहायका कु रा
समेत खुिाई सावगजलनक सूचना प्रकािन गनुगपनेछ :अ. लििाम लवक्री गने मािसमानको लववरण ।
आ. मािसमानको न्यूनतम मूल्य ।
इ. लििाम बिाबि हुने स्थान समय र लमलत ।
ई. न्यूनतम मूल्यबाट नै बिाबि हुने कु रा ।
उ. लििाम सकार गनग डााँक बोल्नु अलघ नै बोलिएको अंकको दि प्रलतितिे हुने नगद िरौटी
राख्नु पने कु रा तथा डााँक अंक बढ्दै गएमा सोही अनुपातमा िरौटी थप गदज जानुपने कु रा ।
ऊ. लििाम सकार गरे को मािसमान उठाइ िैजानुपने अबलि र अन्य आवश्यक कु राहरू
ग. लििाम सकार गरे को लजन्सी मािसमान तोककएको समयलभत्र कवोि गरे को पूरा रकम
बुझाइ नउठाएमा सो वापत रालखएको िरौटी जफत गरी पुनाः लििाम लवक्री गररने छ ।
घ. लििाम लवक्री गररने मािसमान मेलसनरी औजार वा सवारी सािन भएमा त्यस्तो मेलसनरी
औजार वा सवारी सािनको लििाम लवक्री पलछ दताग नामसारी हस्तान्तरण वा दालखि
खारे ज हुन सक्ने नसक्ने लवषयमा एककन गनुगपने अवस्था रहेमा सम्बलन्ित लनकायमा िेखी
त्यस्तो लनकायिे त्यस्तो मेलसनरी सामान औजार वा सवारी सािान दताग नामसारी
हस्तान्तरण वा दालखि खारे ज हुन नसक्ने भनी प्रमालणत गररकदएमा प्रमुख प्रिासकीय
अलिकृ तको आदेि लिई त्यस्तो मेलसनरी औजार वा सवारी सािन पुनाः प्रयोग हुन नसक्ने गरी
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ङ.

च.

छ.

खोिी टु क्राइ त्यसमा रहेको िातु वा पत्रुमल्ू य(Scrap Value)कायम गरी लििाम लबक्री गररने
छ।
उपदफा ख बमोलजम प्रकालित सावगजलनक सूचनामा कसैको दरखास्त नपरी वा परे र पलन
लििाम हुन नसके मा घटीमा सात कदनको समय कदई पुनाः एकपटक उपलनयम ८ बमोलजम
सूचना प्रकािन गरी लििाम लवक्री गनुगपने छ ।
पुनाः लििाम विाबिका िालग सूचना गदाग पलन लििाम हुन नसके मा सलमलतबाट लििाम
गनुगपने सामानको पुनाः मूल्याङन गराइ नगरप्रमुखको जानकारीमा प्रमुख प्रिासकीय
अलिकृ तिे लििाम लवक्री गनुगपने समान लसिै लबक्री गनग सक्ने छ ।
लििाम लवक्री भई आएको रकम नगरकायागपालिकाको कोषमा दालखिा गनुगपने छ ।

८.बोिपत्रबाट लििाम लवक्री गनग सककने
यस कायगलवलिमा अन्यत्र जे जुन सुकै कु रा उल्िेख गररएको भए पलन कु नै मािसमान
वोिपत्रका माध्यमबाट लििाम लवक्री गनग मनालसव देलखएमा मािसमान हेनग सक्ने व्यवस्था
लमिाइ २१ कदनको म्याद लिई बोिपत्र माग गनग सककने छ । यसरी बोिपत्र आह्वान
गररएकोमा बोि अंकको दि प्रलतितिे हुने रकम बराबरको बैंक जमानत वा िरौटी खातामा
जम्मा गरे को भौचर बोिपत्र साथ राख्नुपने छ । अन्य आवश्यक प्रकृ या प्रमुख प्रिासकीय
अलिकृ तको आदेि बमोलजम सम्बलन्ित िाखािे अविम्बन गरी लििामी प्रकृ या सम्पन्न गनग
सक्ने छ ।
९.

लविेष प्रकृ लतका मािसमानको व्यवस्थापनाः
यस कायगलवलिमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएको भएता पलन प्रचलित कानुन बमोलजम
लििाम गनग नलमल्ने र सडी गिी वा अन्य कु नै तरीकािे नि भई सके का सामान प्रमुख
प्रिासकीय अलिकृ तको आदेिमा कम्तीमा २ जना नगरकायागपालिकाका सदस्यको
उपलस्थलतमा सम्बलन्ित िाखा प्रमुखिे मुचुल्का खडा गरी सावगजलनक रुपमा सडाउने
जिाउने वा अन्य प्रकारिे नि गने वा हटाउने काम गनग सक्ने छ ।

का र्यपा ललका बा ट स्वीकृत लिलतिः्२०७५।०८।१८
प्रिा णीकरण लिलतिः्२०७५।०८।२५
आज्ञािे,
डा. भीष्मकु मार भूसाि
प्रमुख प्रिासकीय अलिकृ त
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