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दार्ाा गाउँपालिका  

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड -४,          सङ्ख्या : ७                 लर्लि : २०७७/०८/०४ 

 

भाग -२ 

दार्ाा गाउँपालिका  

                            कार्यपालिकाबाट पारित लिलत : २०७७/०७/२० 

                                                               प्रिाणीकिण लिलत : २०७७/०८/०४ 

'मदिरा दिदि दितरण, व्यिस्थापन तथा दनयमन काययदिदि, २०७७ 

प्रस्िावना  

दािाय गाउँपालिका क्षेत्रलित्र अवैध रुपिा िलदिा उत्पादन, लवक्री लवतिणिा िोकथाि गननयका साथै  

िलदिा लवक्री लवतिण कार्यिाई व्र्वलथथत ि लनर्िन आवश्र्क दलेिएकािे थथानीर् सिकाि 
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सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) विोलिि दािाय गाउँपालिका, सल्र्ानि ेर्ो 

कार्यलवलध बनाइ िाग ूगिेको छ । 

पररच्छेि - १ 

प्रारदभिक 

१. संदिप्त नाम र प्रारभि : (१) र्ो कार्यलवलधको नाि 'िलदिा लवलक्र लवतिण, व्र्वथथापन तथा 

लनर्िन कार्यलवलध' २०७७ िहकेो छ ।  

 (२) र्ो कार्यलवलध थथानीर् िािपत्रिा प्रकाशन िएको लिलत दिेी िाग ूहुनेछ । 

२. पररिाषा : (१) लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलधिा 

    (क) “ऐन” िन्नािे थथानीर् सिकाि संचािन ऐन २०७४ िाई सम्झनन पदयछ । 

    (ि) “गाउँपालिका” िन्नािे दािाय गाउँपालिकािाई सम्झनन पदयछ । 

    (ग) “कार्यपालिका” िन्नािे दािाय गाउँपालिकाको कार्यपालिकािाई सम्झनन पदयछ । 

    (घ) “कार्ायिर्” िन्नािे दािाय गाउँपालिकाको कार्ायिर्िाई सम्झनन पदयछ । 

    (ङ) “िलदिा” िन्नािे फिफूि वा अन्न कन हाई वा अन्र् कन नै तरिकािे तर्ाि पारिने लवदशेी वा  

थवदशेी सबै लकलसिको िक्सी ि लबर्ि सिेतिाइ िनाउनेछ । 

    (च) “लिििवािा" िन्नािे दािाय गाउँपालिकालित्र िक्सीको थोक लबक्री गने अननिलत प्राप्त 

लबके्रतािाई सम्झनन पदयछ । 

    (छ) "िनद्रा व्र्ापाि"  िन्नािे फन टकि रूपिा िलदिाको लवक्रीलवतिणका िालग अननिलत प्राप्त 

व्र्वसार् िन्ने सम्झननपछय । 
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    (ि) “होटि” िन्नािे िोिन िानलपनको प्रबन्ध िई वा निई बसोबासको सनलबधा लदने गरि   

व्र्वसालर्क आधाििा चिाइएको होटि सम्झनन पदयछ ि सो शब्दिे िेषु्टिेन्ट सिेतिाई 

िनाउँछ । 

    (झ) “सिा” िन्नािे दािाय गाउँपालिकाको सिािाई सम्झनन पदयछ । 

    (ञ) “अध्र्क्ष” िन्नािे दािाय गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झनन पदयछ । 

    (ट) “उपाध्र्क्ष” िन्नािे दािाय गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षिाई सम्झननपदयछ । 

     (ठ) “प्रिनि प्रशासकीर् अलधकृत” िन्नािे दािाय गाउँपालिकाको कार्ायिर्को प्रिनि प्रशासकीर् 

अलधकृतको लिम्िेवािी वहन गिेको अलधकािी सम्झनन पदयछ । 

     (ि) विा “अध्र्क्ष” िन्नािे दािाय गाउँपालिकाका लवलिन्न विाबाट लनवायलचत विा अध्र्क्ष 

सम्झनन पदयछ । 

      (ढ) “तोलकएको” वा “तोलकए विोलिि” िन्नािे गाउँपालिकाि े सिर् सिर्िा लनणयर् गिी   

तोलकएको वा तोलकए विोलिि सम्झनन पदयछ ।  

       (ण) “विा थतिीर् सलिलत” िन्नािे प्रत्र्ेक विािा गलठत विा थतरिर् िलदिा व्र्वथथापन तथा 

लनर्ििन सलिलतिाई  सम्झनन पदयछ । 

       (त) “ििू सलिलत” िन्नािे दािाय गाउँपालिकािा गलठत दािाय गाउँपालिकाको िलदिा लवलक्र 

लवतिण व्र्वथथापन तथा लनर्िन सलिलतिाई सम्झनन पदयछ । 

पररच्छेि -२ 

सदमदत गठन सभबदधि व्यिस्था 

३. मूल सदमदत : िलदिाको लवक्री लवतिणिाई व्र्वलथथत गनय दहेार्को िलदिा लवक्री लवतिण 

व्र्वथथापन तथा लनर्िन िूि सलिलत गठन गरिने छ । 

(क) गाउँपालिका अध्र्क्ष – संर्ोिक 



5 
 

(ि) उपाध्र्क्ष   – सदथर् 

(ग) विा अध्र्क्षहरू – सदथर् 

(घ) इिाका प्रहिी कार्ायिर्को प्रहिी लनिीक्षक वा लनििे तोकेको प्रहिी सहार्क लनिीक्षक -

सदथर् 

 (ङ) होटेि व्र्वसार्ीहरुको छाता संगठनको अध्र्क्ष – सदथर् 

 (च) िलदिा लनर्न्त्रण सम्वलन्ध कार्यित नागरिक संघसंथथा, आिा सिहूबाट  (कलम्तिा १ िना 

िलहिा सलहत) गाउँपालिका अध्र्क्षिे तोकेको २ िना – सदथर् 

(छ) गाउँपालिका थतिको उद्योग वालणज्र् संघको अध्र्क्ष – सदथर् 

(ि) गाउँपालिका थतिको िलदिा व्र्वसार् सलिलतको अध्र्क्ष – सदथर् 

 (छ) प्रिनि प्रशासकीर् अलधकृत – सदथर् सलचव 

५. मूल सदमदतको काम कतयव्य र अदिकार 

(क) िलदिाको लबक्री लवतिणिाई व्र्वलथथत गरि गाउँपालिका क्षेत्रलित्र हुने लवकृलत 

लवसङ्गलतिाई िोक्न आवश्र्क कार्य गने गिाउने । 

(ि) विा थतिीर् िलदिा व्र्वथथापन सलिलतिाई आवश्र्क लनदशेन लदने । 

(ग) िलदिाको लवक्री लवतिण ि व्र्वथथापन तथा लनर्िन गनय र्स कार्यलवलधिाई किाइका साथ 

िाग ूगने गिाउने । 

(घ) र्ो कार्यलवलध लवपिीत िलदिा लवक्री लवतिण गने वा सेवन गनेिाई िरिवाना गने, गनय िगाउने 

। 

(ङ) िलदिा लवक्री लवतिण व्र्वथथापन ि लनर्िनिाई व्र्वथथापन गनय आवश्र्क अध्र्र्न, 

अननगिन गने गिाउने । 
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     (च) िलदिा व्र्वथथापन तथा लनर्िनका िालग गलठत विा थतिीर् सलिलतको काि कािवाहीको 

अननगिन गने । 

६. िडा स्तरीय सदमदत : िलदिाको लवक्री लवतिणिाई व्र्वलथथत गनय प्रत्र्ेक विािा दहेार्बिोलिि 

विा थतिीर् िलदिा व्र्वथथापन तथा लनर्िन सलिलत हुनेछ : 

(क) सम्वलन्धत विाको विा अध्र्क्ष – संर्ोिक 

(ि) सम्वलन्धत विाका विा सदथर्हरु – सदथर् 

(ग) विा प्रहिी कार्ायिर्को इन्चािय वा लनििे तोकेको प्रहिी कियचािी – सदथर् 

(घ) सम्वलन्धत विाका टोि लवकास संथथाहरुको अध्र्क्षहरु िध्रे्वाट संर्ोिकिे तोकेको 

कलम्तिा एक िलहिा सलहत २ – सदथर् 

(ङ) सम्बलन्धत विाका नागरिक संगठन, संघ संथथा, आिा सिहूको प्रलतलनलधिध्र्े विा 

अध्र्क्षिे तोकेको व्र्लि –सदथर् 

(च) सम्बलन्धत विाको विा सलचव –सदथर् सलचव 

७. िडा स्तरीय मदिरा व्यस्थापन सदमदतको काम कतयब्य र अदिकार : 

   (क) विािा र्स कार्यलवलधबिोलिि िलदिा लबक्री लवतिण, सेवन िएको छ छैन ? सो को अननगिन 

गिी त्र्सको िानकािी ििू सलिलतिाई लदने । 

(ि) र्स कार्यलवलधिा िएको व्र्वथथािाई प्रिावकािी रुपिा कार्ायन्वर्न गने । 

(ग) र्स कार्यलवलधको पािना नगनेिाई र्स कार्यलवलध विोलिि िरिवाना गने । िरिवाना लतनय अटेि 

गिेिा सो को िानकािी ििू सलिलतिाई  लदने । 

(घ) सिर् सिर्िा ििू सलिलतिे लदएको आदशे लनदेशनको पािना गने  गिाउने । 

(ङ) र्स कार्यलवलधबिोलिि आफूिे गननयपने अन्र् कार्य गने । 
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पररच्छेि - ३ 

मदिरा व्यिस्थापन कोष सभबदधि व्यिस्था 

८. मदिरा व्यिस्थापन कोष : (१) र्स कार्यलवलध लवपिीत िलदिा लवक्री लवतिण ि सेवन गने 

ब्र्लिबाट र्स कार्यलवलध बिोलिििा तोकेबिोलिि उठेको िरिवाना िकि बैंकिा िाता िोिी 

िलदिा व्र्वथथापन कोष थथापना गरिनेछ । 

     (२) कोषको संचािन िलदिा व्र्वथथापन कोषको सञ्चािन  ि प्रिनि प्रशासकीर् अलधकृत ि  

िेिा प्रिनिको संर्नि दथतितबाट हुनेछ । 

      (३) विा थतिीर् िलदिा व्र्थथापन सलिलतिे िरिवानावाट उठाएको िकि र्सै कोषिा दालििा 

गननय पनेछ । 

९. कोषको रकम खर्य  :  गाउँ कार्यपालिकाकाको लनणयर्अननसाि दहेार्बिोलिि िचय गरिनेछ : 

(क) गम्िीि िोग िागेका ति आलथयक अिावका कािण उपचाि गनय असिथय िएका व्र्लििाई 

आलथयक सहर्ोग गने । 

(ि) घिेिन लहसंािा पिेका िलहिाहरुिाई आवश्र्क लिवीकोपाियनका िालग आवश्र्क सहर्ोग 

गने । 

(ग) बेवारिसे ब्र्लि ििी िाश सदगद गननयपिेिा । 

(घ) गाउँ कार्यपालिकाि ेउलचत ठहर्ायएको अन्र् सािालिक सेवािा । 

(ि) िलदिा सेवन लवरुद्धका िनचेतनािनिक कार्यक्रिहरूिा । 

(च) र्स कार्यलवलध लवपिीत कार्य गिेको सचूना लदने व्र्लिको नाि गोप्र् िालि लनििाई 

गाउँपालिका अध्र्क्ष ि प्रिनि प्रशासकीर् अलधकृतिे कार्यपालिकािे तोकेबिोलििको िकि  

लनणयर् गिी  पनिथकृत गनय सक्ने छ ।  
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 पररच्छेि - ४  

मदिराको दबिी दितरण र व्यिस्थापन सभबदधि व्यिस्था 

१०. शादधत कायम हुने गरर मात्र मदिरा दििी गननयपने : िलदिाको लवक्री लवतिण गदाय सfिालिक 

शालन्त सनव्र्वथथािा अिन चर्न निल्वलिन,े घिेिन लहसंा, सिाििा झै–झगिा नहुने ि शालन्त 

कार्ि हुने गरि िात्र गननय पनेछ । 

(क) िलदिाको लवक्री लवतिण गदाय थोक लवके्रतािे अन्र् लदनिा अपिान्ह ४ बिे दलेि बेिनकी ७ 

विे सम्ि  िनद्रा  लवके्रतािे अपिान्ह ५ विे दलेि बेिनकी ७ सम्ि अन्र् लदनिा ि सावयिलनक 

लबदाको लदन थोक लवके्रतािे लदउँसो ३ बिेदलेि बेिनकी ७ बिेसम्ि ि फन टकि लवके्रतािे 

अपिान्ह ४ बिेदलेि बेिनकी ७ बिेसम्ि । 

(ि) लवद्यािर्, थवाथ्र् संथथा, िलन्दि िथता धालियक तथा सािालिक िहत्त्वका सावयिलनक 

थथानबाट १०० लिटिलित्र िलदिा बेचलविन गनय पाइने छैन । 

(ग) िलदिा लवक्री लवतिणको कािोवाि गनय अननिलत लिएकाहरूिे िलदिा िण्िािको िालग छन टै्ट 

कोठा हुननपनेछ, अन्र् सािानका साथ िलदिा िण्िािण एकै ठाउँिा गनय पाइने छैन ।  

(घ) लकिाना, िाद्यान्न, तिकािी, औषलध, िासन, कपिा, फिफूि िगार्तका कन नै पलन पसिबाट 

िलदिा लवक्री लवतिण गनय पाईने छैन । 

(ङ) होटेि िेषु्टिेन्टिे िलदिा प्रत्र्क्षबालहि प्रदशयन हुने गरि िाख्न पाईने छैन । 

च) िलदिाको थवीकृलत लिएका होटेिहरूिा िाना वास क्षेत्रबाहके िलदिा सेवन िेषु्टिेन्ट अिगै हुनन 

पनेछ । 

(छ) १८ वषय िन्दा िनलनका व्र्लििाई िदीिा लवक्री लवतिण ि ओसािपसाि गनय गिाउन पाइने छैन । 

११. व्यिसायीलाई जररिाना हुने :  र्ो कार्यलवलध लवपिीत िलदिा लवक्री लवतिण गने 

व्र्वसार्ीहरूिाई दहेार्बिोलिि िरिवाना गरिनेछ । 

    (क) पलहिो पटक रु. ३,०००।– िरिवाना । 
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    (ि) दोस्रो पटक रु. ६,०००।– िरिवाना । 

     (ग) तेस्रो पटक रु. १२,०००।– िरिवाना । 

     (घ) सोिन्दा बढी पटक िएिा इिाित पत्र िोिि गनय सम्बलन्धत लनकार्िा लसफारिस गरिनेछ । 

१२. व्यदिलाई जररिाना हुने  :  (१) र्स कार्यलवलध लवपिीत िलदिा सेवन गरि सिाििा शालन्त 

सनव्र्वथथा अिनचर्न िल्वल्र्ाउने, झै–झगिा गने, हो हल्िा गने िथता कार्य गिेको / गिाएको 

पाइएिा दहेाएबिोिि िरिवाना गरिनेछः   

(क) पलहिो पटकिाई सवयसाधािण नागरिकको हकिा रु. ५००।- िनप्रलतलनलध, लशक्षक ि 

कियचािीको हकिा रु.२०००।- िरिवाना । 

(ि) दोस्रो पटकिाई सवयसाधािण नागरिकको हकिा रु. १,०००।- िनप्रलतलनलध, लशक्षक ि 

कियचािीको हकिा  रु. ४०००।- िरिवाना । 

(ग) तेस्रो पटकिाई सवयसाधािण नागरिकको हकिा  रु. २,०००।- िनप्रलतलनलध, लशक्षक ि 

कियचािीको हकिा  रु. ८,०००।- िरिवाना । 

(घ) सोिन्दा वढी पटक िएिा सवयसाधािण नागरिकको हकिा ४,०००।- िनप्रलतलनलध, लशक्षक ि 

कियचािीको हकिा १६,०००।-  िरिवाना गरिनेछ । 

(२) दािाय गाउँपालिकाका िनप्रलतलनलध,  लशक्षक, कियचािीिे कार्ायिर् सिर्लित्र िलदिा सेवन 

गिेको पाइएिा शत प्रलतशत िरिवाना थप गिी लविागीर् कािवाही सिेत गरिनेछ । 

    (३) र्लद कन नै व्र्लििे उपर्नयिअननसािको िरिवाना लतनय इन्काि गिेिा लनििाई विा कार्ायिर् 

तथा गाउँपालिकाबाट प्राप्त सेवा सनलवधा िोक्का िािी कावायही गनय सक्नेछ । 

  (४) आलथयक अवथथा कििोि िइ िरिवाना लतनय असिथय िएिा गाउँपालिकािे काि प्रदान गिी  

ज्र्ािाबाट िरिवाना वापतको िकि असनि गनेछ ।  

    (४) िलदिा व्र्वसार्का िागी विा कार्ायिर्बाट लसफरिस िाग गदाय टोि लवकास संथथाको 

लसफरिस, आिा सिहूको लसफारिस तथा सियलिन िनचलू्का अलनवार्य रुपिा संिग्न गननय पनेछ । 
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१३. गाउँिासीको कतयब्य :  र्ो कार्यलवलधिाई परिपािन गननय गिाउनन दािाय गाउँपालिका वासी 

प्रत्र्ेक नागरिकको कतयव्र् हुनेछ । 

१४. उपयनि आिेश जारी गनय सक्ने :  कार्यलवलध अन्तगयत िलह र्ो लनदेलशका कार्यन्वर्न गनय 

गाउँपालिकािे अन्र् उपर्नि आदशे िािी गनय सक्नेछ । 

१५. संशोिन गनय सक्ने :  िलदिा लवक्री लवतिण व्र्वथथापन तथा लनर्िनका िागी गाउँपालिकािे 

आवश्र्कता अननसाि कार्यलवधी  संशोधन गरि िाग ूगनय सक्नेछ । 

 

                                                 

आज्ञािे :  

                                                                            अितृ िि्का  

                     लनलित्त प्रिनि प्रशासकीर् अलधकृत  

 


