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मदिरा विवि वितरण ,व्यिस्थापन तथा ननयमन ननिे शिका
२०७५

प्रस्तािना
यस िुक्लाफााँटा नगरपानलका क्षेत्रनित्र अिैध रुपमा मदिरा उत्पािन,वििी
वितरणमा रोकथाम गनुक
ु ा साथै मदिरा वििी नितरण कायुलाई व्यिशस्थत
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र ननयमन आिश्यक िे शिएकाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४
को

िफा

१०२

को

उपिफा

(२)

िमोशिम

िुक्लाफााँटा

नगरकायुपानलकाले यो ननिे शिका िनाई लागु गरे कोछ ।

पररच्छे िः– १
प्रारशभिक
१) संशक्षप्त नाम र प्रारभिः
(१) यो ननिे शिकाको नामः मदिरा विवि वितरण, व्यिस्थापन तथा ननयमन
ननिे शिका” २०७५ रहेको छ ।
(२) यो ननिे शिका स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन िएको नमनत िे िी लागु
हुनेछ ।
२) पररिाषा
(१) विषय िा प्रसं गले अको अथु नलागेमा यस ननर्र्िेशिकामा,
(क) “ऐन” िन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७५ लाई सं झनु
पिुछ ।
(ि) “नगरपानलका” िन्नाले िुक्लाफााँटा नगरपानलकालाई सभझनु पिुछ
।
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(ग) “कायुपानलका” िन्नाले िुक्लाफााँटा नगरपानलकाको कायाुपानलका लाई
सभझनु पिुछ ।
(घ) “कायाुलय” िन्नाले नगरपानलका रहेको कायाुलयलाई सभझनु पिुछ
।
(ङ) “मदिरा”िन्नाले फलफूल िा अन्न कुहाई िा अन्य कुनै तररकाले तयार
पाररने वििे िी िा स्ििे िी सिै वकनसमको रक्सी र नियर समेतलाइ िनाउं छ
।
(च) “निलरिाला िन्नाले ” िुक्लाफााँटा नगरपानलका नित्र रक्सीको थोक
नििी गने अनुमती प्राप्त निकेतालाइ सभझनु पिुछ ।
(छ) “होटल िन्नाले“ िोिन िानवपनको प्रिन्ध िई िा निई िसोिासको
सुनिधा दिने गरर व्यिसावयक आधारमा चलाइएको होटल सभझनु पिुछ र
सो िब्िले रे ष्टुरां समेतलाइ िनाउं छ ।
(ि) “सिा” िन्नाले नगरपानलकाको सिा लाई सं झनु पिुछ ।
(झ) “प्रमुि” िन्नाले नगर प्रमुि लाई सभझनु पिुछ ।
(ञ) “उप प्रमुि” िन्नाले नगरपानलकाको उप प्रमुि सभझनुपिुछ ।
(ठ) “प्रमुि प्रिासकीय अनधकृत” िन्नाले नगरपानलकाको कायाुलयको
कमुचारीको प्रमुि अनधकृतको रुपमा काम गनु िटाईएको अनधकृतलाई
सं झनु पिुछ ।
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(ि)”ििा अध्यक्ष” िन्नाले तत ििािाट ननिाुशचत ििा अध्यक्ष सभझनु
पिुछ ।
(ढ) “सशचि” िन्नाले िुक्लाफााँटा न.पा. कायाुलयको प्रमुि प्रिासकीय
अनधकृतलाई सभझनु पिुछ ििाको हकमा सभिशन्धत ििा सशचि लाई
सभझनु पिुछ ।
(ण) “तोवकएको” िा “तोवकए िमोशिम” िन्नाले नगरपानलकाले समय
समयमा ननणुय गरी तोवकएको िा तोवकए िमोशिम सं भझनु पिुछ ।
(त) “सनमनत”िन्नाले प्रत्येक ििामा गदठत ििा स्तररय मदिरा व्यिस्थापन
सनमनत लाई सभझनु पिुछ ।
(थ) “मूल सनमनत“ िन्नाले िुक्लाफााँटा नगरपानलकामा गदठत िुक्लाफााँटा
नगरपानलका मदिरा विवि वितरण व्यिस्थापन तथा ननयमन सनमनत लाई
सभझनु पिुछ ।

पररच्छे िः२
सनमनत गठन सभिशन्ध व्यिस्था
३) मदिराको वििी वितरणलाई व्यिशस्थत गनु िे हाएको मदिरा वििी
वितरण व्यिस्थापन

तथा ननयमन मूल सनमनत गठन गररने छ ।

(क) नगरपानलकाको नगर प्रमुि

-सं योिक
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(ि) उप-प्रमुि

-उप सं योिक

(ग) ििा अध्यक्षिाट नगर प्रमुिले तोकेका ५ िना -सिस्य
(घ) शिल्ला प्रहरी कायाुलयको प्रहरी उपररक्षक िा ननिले तोकेको प्रहरी
अनधकृत
(ङ)

स्थाननय

-सिस्य
होटे ल

व्यिसायीहरुको

छाता

सं गठनको

अध्यक्ष

-सिस्य
(च) मदिरा ननयन्त्रण सभिशन्ध कायुरत नागररक सं घ सं स्था,आमा समुह
िाट २ िना(मवहला सवहत)

नगर प्रमुिले तोकेको

-सिस्य

(छ) स्थाननय उद्योग िाशणज्य सं घको अध्यक्ष

-सिस्य

(ि) स्थाननय मदिरा व्यिसाय सनमनतको अध्यक्ष

-सिस्य

(छ) नगरपानलकाको प्रमुि प्रिासकीय अनधकृत

-सिस्य सशचि

४. मूल सनमनतको काम कतुव्य र अनधकार
क) मदिराको नििी नितरणलाई व्यिशस्थत गरर नगरमा हुने विकृनत
विसं गनतलाई रोक्न आिश्यक कायु गने गराउने ।
ि) ििा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सनमनतलाई आिश्यक ननिे िन दिने
।
ग) मदिराको वििी वितरण र व्यिस्थापन तथा ननयमन गनु यस ननिे शिका
लाई किाइका साथ लागु गने गराउने
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।

घ) यो ननिे शिका विपरीत मदिरा वििी वितरण गने िा सेिन गनेलाई
िररिाना गने, गनु लगाउने ।
ङ) मदिरा वििी वितरण व्यिस्थापन र ननयमनलाई व्यिस्थापन गनु
आिश्यक अध्ययन, अनुगमन गने गराउने ।
५. ििा सनमनतको काम कारिाहीको अनुगमन गने ।
६. ििा सनमनतको गठन मदिराको वििी वितरण लाई व्यिशस्थत गनु
प्रत्येक ििामा िे हाए िमोशिम ििा स्तररय मदिरा व्यिस्थापन सनमनत
गठन हुनेछ ।
(क) सभिशन्धत ििाको ििा अध्यक्ष

-सं योिक

(ि) सभिशन्धत ििाका ििा सिस्यहरु

-सिस्य

(ग) ििा प्रहरी कायाुलयको इन्चािु िा ननिले तोकेको प्रहरी कमुचारी
-सिस्य
(घ) सभिशन्धत ििाका टोल विकास सं स्थाहरुको अध्यक्षहरु मध्ये
सं योिकले तोकेको मवहला सवहत २

िना

-सिस्य

(ङ) सभिशन्धत ििाका नागररक सं गठन, सं घ सं स्था,आमा समुहको
प्रनतनननध ििा अध्यक्षले तोकेको व्यशि
(च) सभिशन्धत ििाको ििा सशचि

-सिस्य
-सिस्य सशचि
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७. ििा स्तरीय मदिरा व्िस्थापन सनमनतको काम कतुब्य र अनधकारः
क) ििामा यस ननिे शिका िमोशिम मदिरा नििी वितरण सेिन िएको छ
छै न सो को अनुगमन गने र सो िानकारी मूल सनमनतलाई दिने ।
ि) यस ननिे शिका िमोशिम मदिराको वििी वितरण सेिनलाई प्रिािकारी
कायाुन्ियन गने ।
ग) यस ननिे शिकाको पालन नगने लाई यस ननिे शिका िमोशिम िररिाना
गने । िररिाना नतनु अटे र गरे मा सो को िानकारी मूल सनमनतलाई दिने
।
घ) समय समयमा मूल सनमनतले दिएको आिे ि ननिे िनको पालना गने
गराउने ।
ङ) यस ननिे शिका िमोशिम आफुले गनुु पने अन्य कायु गने ।

पररच्छे िः३
मदिरा व्यिस्थापन कोष सभिशन्ध व्यिस्था
८. यस ननिे शिका विपररत मदिरा वििी वितरण र सेिन गने ब्यिीिाट
यस ननिे शिका िमोशिम उठे को िररिाना रकमको ५० प्रनतित ििा
सनमनतमा र ५० प्रनतित यस सनमतको िैंकमा िाता िोली छु ट्टै कोष
स्थापना गररनेछ ।
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क) कोषको सं चालन मदिरा व्यिस्थापन कोषको सं चालन नगर प्रमुि र
प्रमुि प्रिासकीय

ु िस्तितिाट गररनेछ ।
अनधकृतको सं यि

ि) ििा स्तरीय मदिरा व्यस्थापन सनमनतले िररिानािाट उठाएको रकम
यसै कोषमा िाशिला गनुु पनेछ ।
९. (क)कोषको रकम िचु नगरपनलकाको ननणुय अनुसार िे हाए िमोशिम
िचु गररनेछ ।
१) गंनिर रोग लागेका तर आनथुक अिािका कारण उपचार गनु
असमथु िएका व्यिीलाई आनथुक सहयोग गने ।
२)

घरे ल ु

वहं सामा

परे का

मवहलाहरुलाई

आिश्यक

शििीकोपािुनका लानग आिश्यक सहयोग गने ।
३) िेिाररसे ब्यिी मरी लाि सिगि गनुु परे मा
४) नगरपनलकाले उशचत ठहरयाएको अन्य समाशिक सेिामा ।
५) मदिरा सेिन नगने िनचेतना मुलक कायुिमहरुमा ।
९. (ि) ििामा रहेको ५० प्रनतित रकम ििाले सनमनतको नाममा िाता
िोली ,सनमत सं योिक तथा सिस्य सशचिको

ु
सं यि
िस्तित िाट

सं चालन गरर आिश्यकता अनुसार िचु गनु सक्नेछ ।
पररच्छे िः ४
मदिराको नििी वितरण र व्यिस्थापन सभिशन्ध व्यिस्था
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१०.मदिराको वििी वितरण गिाु समािमा िाशन्त सुव्यिस्था अमन
चयन निल्िनलने, तथा िाशन्त कायम हुने गरर मात्र गनुु पनेछ ।
क) मदिराको वििी वितरण गिाु थोक वििेताले विहान १० ििे िे िी
ु ी ५ ििे सभम , िुद्रा वििेताले विहान १२ ििे िे िी िेलक
ु ी ७
िेलक
ििे सभम र विको िोली मदिरा व्यिसाय गनेले शचसो मौसममा दिउं सो
३ ििे िे िी रात्री ९ ििे सभम र गमी मौसममा दिउसो ५ ििे िे शि
९:३० ििे सभम मात्र िेच वििन गनु पाइनेछ ।
ि) िुक्लाफााँटा नगरपानलकाले मुख्य ििार क्षेत्र तोवकएको स्थान िाहे क
सािुिनीक स्थान विद्यालय, स्िास््य सं स्था, मंशन्िर िस्ता धानमुक तथा
सामाशिक महत्िका स्थानिाट २०० िे शि ५०० नमटर सभम िेचवििन
गनु पाईने छै न ।
ग) मदिरा वििी वितरणको कारोिार गनु अनुमनत नलएका व्यिसायीहरुले
उि पसल िाट सो िाहे क सोवह ठाउं मा अन्य व्यिसायको कारोिार गनु
पाउने छै न ।
घ) वकराना, िाद्यान्न, तरकारी, औषनध, मासु, कपिा, फलफुल लगायतका कुनै
पनन मदिरा िाहेकका अन्य पसलिाट मदिरा वििी वितरण गनु पाईने
छै न ।
ङ) होटे ल रे ष्टुरे न्टले मदिरा प्रत्यक्ष िावहर प्रििुन हुने गरर राख्न पाईने
छै न ।
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च) मदिराको शस्िकृनत नलएका होटे लहरुमा िाना िास क्षेत्र िाहे क मदिरा
सेिन रे ष्टुरे न्ट अलगै हुन ु पनेछ ।
छ) १८ िषु िन्िा मुनीका तथा ज्येष्ठ नागररक व्यशिलाई मिीरा वििी
वितरण र ओसार पसार गनु गराउन पाईने छै न ।
ि) ििा सनमनतले मदिरा व्यिसायको लागी नसफाररस गिाु अननिाुय रुपले
स्थाननयहरुको उपशस्थनतमा सिुनमन गरे र उपयुि िे शिएमा मात्र नसफाररस
गनुु पनेछ ।
११.कारिाही सभिन्धी ब्यिस्थाः– यो ननिे शिका विपररत मदिरा वििी
वितरण गरे मा िे हाए िमोशिम िररिाना गररनेछ ।
क) पवहलो पटक रु. २०००।– िररिाना
ि) िोश्रो पटक रु.३०००।– िररिाना
ग) ते श्रो पटक रु.७०००।– िे शि १५०००।- िररिाना
घ) सो िन्िा िढी पटक िएमा इिाित पत्र िोरि गनु सभिशन्धत
ननकायमा नसफाररस गररनेछ ।
१२.यस ननिे शिका विपररत मदिरा सेिन गरर समािमा िाशन्त सुव्यिस्था
अमन चयन िल्िल्याउने, झै–झगिा गने , हो हल्ला गने िस्ता कायु
गरे को÷वहिेको पाइएमा िे हाए िमोिम िररिाना गररनेछ ।
क) पवहलो पटक लाई रु.१०००।–
10

िररिाना

ि) िोश्रो पटक लाई रु.१५००।–

िररिाना

ग) तेश्रो पटक लाई रु. २०००।– िे शि ३०००।- िररिाना
घ) सो िन्िा िढी पटक िएमा ५०००।– िररिाना गररनेछ ।
१२.२ िुक्लाफााँटा नगरपानलका कायाुलयमा कायुरत कमुचारी तथा
स्ियमसेिीका आमा समुह लगायत विना ईिाित िा अनुमनत विना मदिरा
िेचवििन गने

िा कमुचारीले कायाुलय समयमा सेिन गरे को पाईएमा

यसै ननिे शिकाको िफा १२ मा िएको िण्ि िररिाना सवहत थप कायुिाही
गनु सक्नेछ ।
१२.३ यिी कुनै व्यीिले उपरोत अ अनुसारको िररिना नतनु नचाहे ननिलाई
ििा कायाुलय तथा नगरपानलका िाट प्राप्त सेिा सुविधा रोक्का रािी
कायुिाही गनु सक्नेछ ।
१२.४ििा कायाुलयिाट मदिरा व्यिसायका लागी नसफररस माग गिाु
टोल विकास सं स्थाको नसफररस,आमा समुहको नसफाररस तथा सिुनमन
मुचल्ू का आिश्यक
१३.नगरिासीको कतुब्यः यो ननिे शिकालाइ पररपालन गनुु गराउनु प्रत्येक
नगरिासीको कतुब्य हुनेछ ।
१४.यो ननिे शिका लागू गनुु पूि ु सिु साधारणको िानकारीको लानग
स्थानीय पत्र पनत्रकामा प्रकाशित गररनेछ ।
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१५.ननिे शिका अन्तरगत रवह यो ननिे शिका कायुन्ियन गनु नगरपनलकाले
अन्य उपयुि आिे ि िारी गनु सक्नेछ ।
१६.

मदिरा

वििी

वितरण

व्यिस्थापन

तथा

ननयमनका

लागी

नगरपानलकाले आिश्यकता अनुसार कायुविधी िनाइ लागु गनु सक्नेछ ।
आज्ञाले,
वििननसं ह थापा
प्रमुि प्रिासकीय अनधकृत
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