

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ५          सखंयाः२     जेष्ठ २७  गते लिलििार, २०७८ 

भाग-२ 

"गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मलिरा प्रलतवन्ध गर्न िरे्को कायनलवलध, २०७८" 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः२०७८।२।१९ 

प्रस्तावनािः  

गन्र्ापधरुा गाउँपालिका क्षेत्रलित्र िलिरा उत्पािन, लवक्री लवतरत त ा ारारपरार गनय प तय प्रलतवन्ध गनुयपने आवश्र्क 

िलेिएकोिे स् ानीर् ररकार रंचािन ऐन, २०७४ को िफा १०२ को उपिफा (२) विोलिि गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको 

गाउँ कार्यपालिकािे र्ो  कार्यलवलध बनाई िाग  गरेकोछ ।  

पररच्छेिः- १ 

प्रारलभभक 

१) संलिप्त र्ाम र प्रारभभः  

(१) र्ो कार्यलवलधको नाि “मलिरा प्रलतवन्ध गर्न िरे्को कायनलवलध, २०७८" रहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यलवलध स् ानीर् रािपत्रिा प्रकाशन िएपश्चात २०७८ राि श्रावत १ गते ििेी िाग ुहुनेछ ।  

 

२) पररभाषाः  

 (१) लवषर् वा प्ररंगिे अको अ य निागिेा र्र कार्यलवलधिा,  

(क) “ऐन” िन्नािे स् ानीर् ररकार रंचािन ऐन, २०७४ िाई रम्झन ुपियछ ।  

(ि) “गाउँपालिका” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकािाई रम्झन ुपियछ । 

(ग) “कार्यपालिका” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँ कार्यपालिकािाई रम्झन ुपियछ ।  

(घ) “कार्ायिर्” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको कार्ायिर्िाई रम्झन ुपियछ ।  

स्थार्ीय राजपत्र 




 

(ङ) “िलिरा प्रलतबन्ध” िन्नािे िलिरािा प तय प्रलतवन्ध िएको िन्ने िनाउँछ ।  

(च) “होटि” िन्नािे िोिन िानलपनको प्रबन्ध िई वा निई बरोबारको रलुबधा लिने गरी वा नगरी व्र्वरालर्क 

आधारिा चिाइएको होटि रम्झन ुपियछ र रो शब्ििे रेषु्टरां रितेिाई िनाउँछ ।  

(छ) “रिा” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको गाउँरिािाई रम्झन ुपियछ ।  

(ि) “अध्र्क्ष” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई रम्झन ुपियछ । 

(झ) “उपाध्र्क्ष” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षिाई रम्झनपुियछ । 

(ञ) “प्रििु प्रशारकीर् अलधकृत” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँ कार्यपालिकाको प्रििु प्रशारकीर् अलधकृतिाई 

रम्झन ुपियछ ।  

(ट)  “वडा अध्र्क्ष” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाका लवलिन्न वडाबाट लनवायलचत वडा अध्र्क्ष रम्झन ुपियछ ।  

(ठ) “रलचव” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिका कार्ायिर्को प्रििु प्रशारकीर् अलधकृतिाई रम्झन ु पियछ । 

वडाको हकिा रम्बलन्धत वडा रलचव िाई रम्झन ुपियछ ।  

 (ड) “रलिलत” िन्नािे िलिरा प्रलतबन्ध गनय बनेको प्रत्र्ेक वडािा गलठत वडा स्तरीर् िलिरा प्रलतवन्ध रलिलतिाई 

रम्झन ुपियछ । 

(ढ) “ि ि रलिलत” िन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकािा गलठत गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको िलिरा प्रलतवन्ध 

रलिलतिाई रम्झन ुपियछ । 

पररच्छेिः- २ 

सलमलत गठर् सभिन्धी व्यवस्था 

३. मलिरा प्रलतवन्ध मूि सलमलत 

३.१ गाउँपालिकालित्र िलिराको लवक्री लवतरतिाई व्र्वलस् त गनय िहेार्को मलिरा प्रलतवन्ध मूि सलमलत गठन गररनेछ ।  

(क)  गाउँपालिका अध्र्क्ष        -रंर्ोिक  

(ि) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष        -रिस्र्  

(ग) वडा अध्र्क्षहरु        -रिस्र् 

(घ) कार्यपालिकाका रिस्र्हरु िध्र्ेबाट अध्र्क्षिे तोकेका २ िना िलहिा रिस्र् - रिस्र् 

(ङ) स् ानीर् तहको रिरिकुाििा रहकेो ईिाका प्रहरी वा प्रहरी चौकीको प्रििु    - रिस्र् 

(च) स् ानीर् तहिा लक्रर्ालशि रािनैलतक ििका प्रििु त ा प्रलतलनलध  १/१ िना – रिस्र् 

(छ) उद्योग व्र्वरार्ीहरुबाट रंर्ोिकिे तोकेका २ िना     -रिस्र्  

(ि) गरै ररकारी रंस् ा त ा बौलिक रिािबाट रंर्ोिकिे तोकेको ३ िना    -रिस्र् 




 

(झ) आिा रिहुबाट प्रत्र्ेक वडाबाट १/१ िनाको िरिे रंर्ोिकिे तोकको ५ िना  - रिस्र् 

(ञ) कार्यपालिकािे तोकेका आिा रिहुबाट १ िना,   र्वुाक्िवबाट १ िना,  

      िनिाती त ा िलितबाट १ िना, अपाङ्ग १ िना    -रिस्र्  

(ट) प्रििु प्रशारकीर् अलधकृत वा लनििे तोकेको अलधकृतस्तरको कियचारी  -रिस्र् रलचव 

 

३.२ मूि सलमलतको काम कतनव्य र अलधकार  

(क) गाउँिा हुने लवकृलत लवरङ्गलत रोक्नका िालग िलिरा त ा िवुातारिा प तय प्रलतबन्ध गने गराउने । 

(ग) वडा स्तरीर् िलिरा प्रलतबन्ध रलिलतिाई लनिशेन लिने । 

(घ) िलिरा प्रलतवन्धको लनर्िन गनय र कार्यलवलधिाई कडाइका रा  िाग ुगने गराउने । 

(ङ) र्ो कार्यलवलध लवपरीत कार्य गने िाई िररवाना गने, गराउने । 

(च) िलिरा प्रलतवन्ध कार्य व्र्वस् ापन गनय आवश्र्क अध्र्र्न, अनगुिन गने गराउने ।  

(छ) िलिराको प्रलतवन्ध गनय प्रत्र्ेक वडािा वडा स्तरीर् िलिरा प्रलतवन्ध रलिलत गठन गनय रहर्ोग त ा रहिीकरत 

गन े।  

(ि) वडा स्तरीर् िलिरा प्रलतवन्ध रलिलतको काि कारवाहीको अनगुिन गने गराउने । 

(झ) रावयिलनक स् ानहरुिा धुम्रपान र रतुीिन्र् बस्तहुरु रेवन गनय प्रलतबन्ध गन े।  

(ञ) िलहिाको हकलहत त ा अन्र् रािालिक लवकारको काि गनय गलठत आिा रिहुिाई प्रोत्रालहत गने । 

(ि) रबै प्रवशेिार र रावयिलनक ठाउँहरुिा होडयङ बोडयको व्र्वस् ा गने । 

 

४. वडा स्तरीय मलिरा प्रलतवन्ध सलमलत 

४.१ िलिराको प्रलतवन्ध गनय प्रत्र्ेक वडािा िहेार् बिोलिि वडा स्तरीय मलिरा प्रलतवन्ध सलमलत गठन गररनेछ ।  

(क) रम्वलन्धत वडाको वडा अध्र्क्ष        -रंर्ोिक 

(ि) रम्वलन्धत वडाका वडा रिस्र्हरु        -रिस्र् 

(ग) वडा लित्र रहकेो प्रहरी कार्ायिर्को प्रििु वा प्रलतलनलध      -रिस्र् 

(घ) रम्वलन्धत वडाका टोि लवकार रंस् ाहरुको अध्र्क्षहरु िध्र्ेवाट रंर्ोिकिे  

      तोकेको कलम्तिा एक िलहिा रलहत २ िना      -रिस्र् 

(ङ) रम्वलन्धत वडाका नागररक रंगठन, रंघ रंस् ा, आिा रिहुको प्रलतलनलधिध्र्े  




 

       वडारलिलतिे तोकेको २ िना         -रिस्र् 

(च) वडािा लक्रर्ाशीि रािलनलतक ििहरुबाट कलम्तिा १/१ िना     -रिस्र्  

(छ) वडास्तरीर् बािक्िव, र्वुारञ्िाि, नागररक रिािबाट वडा अध्र्क्षिे तोकेको ३ िना  - रिस्र् 

(ि) वडा लित्रको स्वास््र् चौकी प्रििु १ िना       -रिस्र्  

(झ) िलितको प्रलतलनलधत्व हुने गरी रंर्ोिकिे तोकेको १ िना     -रिस्र्  

(ञ) रम्बलन्धत वडाको वडा रलचव           -रिस्र् रलचव 

 

 

४.२ वडा स्तरीय मलिरा प्रलतवन्ध सलमलतको काम कतनब्य र अलधकार :  

(क) वडािा र्र कार्यलवलध विोलिि िलिरा पतुय प्रलतबन्ध छ/ छैन रो को अनगुिन गरी आवश्र्क कारवालहको 

प्रलक्रर्ा परुा गरी रो िानकारी ि ि रलिलतिाई लिने । 

(ि) र्र कार्यलवलधिा िएको व्र्वस् ािाई प्रिावकारी रुपिा कार्ायन्वर्न गने । 

 

पररच्छेिः-३ 

कोष सभिन्धी व्यवस्था 

५. मलिरा प्रलतिन्ध कोष सभिन्धी व्यवस्था  

क) वडा स्तरीर् िलिरा प्रलतबन्ि रलिलतिे र्र कार्यलवलध लवपररत िलिरा लवक्री लवतरत र रेवन गने ब्र्लिबाट र्र 

कार्यलवलध बिोलिि उठेको िररवाना रकिको ५० प्रलतशत गाउँपालिकाको आन्तररक रािस्व िातािा र ५० 

प्रलतशत वडा स्तरीर् िलिरा प्रलतवन्ध कोषको नाििा छुटै्ट कोष  स् ापना गररनेछ । 

ि) वडा स्तरीर् िलिरा प्रतवन्ध कोषको रंचािन वडा स्तरीर् िलिरा प्रतवन्ध रलिलतको रंर्ोिक र रिस्र् 

रलचवको रंर्िु िस्तितबाट हुनेछ । कोषको िालग िररवाना वापतको रकि अरिु गिाय अलनवार्यरुपिा रलरि 

िाफय त गनुयपनेछ । प्रत्र्ेक ३ िलहनािा आम्िानी र िचय वडा रलिलतिाफय त रावयिलनकीकरत गनुयपनेछ । 

(ग) रलिलतिे वस्तीस्तरिा िररवाना अरिु गनय रलिलतका कुनै रिस्र्िाई लिम्िवेारी तोक्न रक्नेछ । 

 

६. कोषको रकम खर्न वडास्तरीय मलिरा प्रलतवन्ध सलमलतको  लर्णयन अरु्सार िेिाए वमोलजम खर्न गरररे्छ ।  

(क) कार्ायिर् त ा रवारी व्र्वस् ापनको िालग कोषिा िम्िा हुने िररवाना रकिको २० प्रलतशत स् ानीर् प्रहरी 

चौकीिाई उपिव्ध गराउने । 




 

(ि) गोप्र्रुपिा रचुना लिने व्र्लििाई कोषिा िम्िा हुने रकिको १० प्रलतशत प्रोत्राहन उपिव्ध गराउने र 

लनिको नाि गोप्र् रालिने छ । 

(ग) गलम्िर रोग िागकेा तर आल यक अिावका कारत उपचार गनय अरि य िएका व्र्लििाई आल यक रहर्ोग 

गने ।  

(घ) घरेि ुलहरंािा परेका िलहिाहरुिाई आवश्र्क लिलवकोपाियनका िालग आवश्र्क रहर्ोग गने ।  

(ङ) बेवारररे ब्र्लि िरी िाश रिगि गनुय परेिा । 

(च) िलिरा प्रलतवन्धका लबषर्िा िनचेतनाििुक कार्यक्रिहरुिा । 

(छ) आिा रिहुको हकलहत र क्षिता लवकारका िागी । 

(ि) रररफाई रम्बन्धी कार्यक्रिहरु । 

(झ) रालहत्र् रंगीत, रंस्कृत, किा, नारा, िनचेतनाििुक कार्यक्रिहरुिा ।  

  

पररच्छेि - ४ 

मलिराको प्रलतवन्ध व्यवस्थापर् सभिन्धी व्यवस्था 

 ७. िलिराको प्रलतवन्ध गिाय रािालिक लवकृती त ा  लवरंगती घटने¸ घरेि ुलहरंा र झ-ैझगडा किीहुने र शालन्त रवु्र्वस् ा 

कार्ि हुने िएकािे त्र्रका िागी िहेार्का कार्यक्रिहरु रंचािन गररनेछ । 

(क) िलिराको प्रलतवन्ध गनयको िागी िनचेतना ििुक कार्यक्रि रंचािन गने । 

(ि) िलिराबाट हुने हानी नोक्रानीबारे आिा रिहु, बािक्िब, र्वुाक्िबहरुिाई अलिििुीकरत तालिि गराउने। 

(ग) आर्आियनका कार्यक्रिहरुिा िगानीको वातावरत रिृना गने । 

(घ) िलिरा परि िताय त ा नवीकरत लरफाररर प तरुय पिा बन्ि गररनेछ र इिाित िारेलिको िागी रम्बलन्धत 

लनकार्िा पहि गररने । 

 

८. कारवािी सभिन्धी ब्यवस्था :  

८.१ र्ो कार्यलवलध लवपररत लिक्री लबतरत गने र ढुवानी रिते गने िाई िहेार् विोलिि िण्ड िररवाना गररनेछ । 

(क) पलहिो पटक रु.५०००।- िररवाना 

(ि) िोश्रो पटक रु. १०,०००।- िररवाना 

(ग) तेश्रो पटक रु. २०,०००।- िररवाना 




 

(घ) रो िन्िा वढी पटक गरेको पाईएिा तेश्रो पटक गरीएको िररवानाको िोव्वर िररवाना गरीनेछ ।  

 

८.२. र्र कार्यलवलध लवपररत मलिरा सेवर् गरेको पाइएिा िहेाए बिोिि िररवाना गररनेछिः-  

(क) पलहिो पटक िाई रु. १,५००।- िररवाना 

(ि) िोश्रो पटक िाई रु. ३०००।- िररवाना 

(ग) तेश्रो पटक िाई रु. ४,५००।- िररवाना 

(घ) रो िन्िा वढी पटक िएिा १०,०००।- िररवाना गररनेछ । 

८.३ गाउँपालिका त ा वडाका पिालधकारीहरु र रावयिलनक ाहिािा बरेका कियचारीहरुिे िलिरा रेवन गरेको प्रिात 

पाएिा िाल  उल्िेलित िररवानाको िोव्वर रकि िररवाना अरिु गररनेछ । रा ै कार्ायिर् रिर्िा िलिरा रेवन 

गरेको पाइएिा िररवानाको रा ै प्रििु प्रशारकीर् अलधकृतिे लविागीर् कारवाही अगालड वढाउनेछ । 

८.४ लवद्यािर् रिर्िा कुनै लशक्षकिे िलिरा त ा िलिरािन्र् रेवनगरी उपलस् त िएको िानकारी पात भ िएिा गाउँ 

कार्यपालिकाको लशक्षा शािािा रहकेा लशक्षाशािा प्रििु िाफय त प्रििु प्रशारलकर् अलधकृतिाई िानकारी लिलित 

वा िौलिक रुपिा लिएिा लविागीर् कारबालहको िालग प्रलक्रर्ा अगालड बढाउन ुपने छ । 

८.५ गन्र्ापधरुा गाउँपालिका लित्रको कुनै पलन लिम्िवेार पक्षिे र्ो कार्यलवलध लवपरीत कार्य गरेको पाइएिा िफा ८.१ र ८.२ 

बिोलिि कारवाही गररनेछ । 

८.६ गन्र्ापधरुा गाउँपालिका लित्रका बालरन्िाहरुिे र्ो कार्यलवलध लवपरीत कार्य गरेिा गाउँपालिकाबाट प्रिान गररने रेवा 

रलुवधाहरु रोक्नका िागी ििुरलिलतिे कार्यपालिकािा लरफारीर गनेछ र रोक्काको प्रलक्रर्ा अगालड बढाइने छ । 

८.७ िलिरा ढुवानी गरेको रवारी राधन पाईएिा रो रवारी राधनिाई िफा ८.१ बिोलिि िररवाना गररने र पटक पटक 

उि कार्य गरेको पाईएिा गन्र्ापधरुा गाउँपालिका लित्र रवारी राधन रंचािन गनय रोक िगाईने छ ।  

८.८ िलिरा प्रलतवन्धका िालग गाउँपालिकािे  लछिकेी पालिकाहरुरँग र लछिकेी लिल्िारँग रहर्ोगको िालग रिन्वर् 

गनछे । 

८.९ र्ो कार्यलवलध कार्ायन्वर्नका िालग ररकारी त ा गरै ररकारी लनकार्हरुरंग रहर्ोगको िालग आग्रह गररनेछ । 

८.१० र्ो कार्यलवलध कार्ायन्वर्न गनयका िालग लिल्िा प्रहरी र स् ानीर् प्रहरीको रहर्ोग लिन रलकनेछ । 

८.११ र्ो कार्यलवलध कार्ायन्वर्नका िालग रहर्ोग परु् र्ाउने रम्प तय ररकारी लनकार्, गरैररकारी रंघरंस् ाहरु, लबद्यािर्, 

रािनैलतक िि, वलुििीलव त ा रवयराधारत रम्पतुय िहानुिावहरुिाई रहर्ोग गरेको गोप्र् अलििेि रािी उलचत 

रम्िान र परुुस्कारको व्र्वस् ा गरीनेछ । 

८.१२ र्र कार्यलवलधको पािना नगनेिाई र्र कार्यलवलध विोलिि िररवाना गने । िररवाना लतनय अटेर गरेिा रो को 

िानकारी ि ि रलिलतिाई लिने । 




 

८.१३ र्र कार्यलवलधको प्रिावकारी कार्ायन्वर्नको िालग लिल्िा प्रशारन कार्ायिर्¸ लिल्िा प्रहरी कार्ायिर्¸ रंचारकिी¸ 

रािनैलतक ििहरु¸ रिािरेवी वलुिलिवीहरुरँग रिवन्र् र अनरुोध गररनेछ । 

८.१४ र्िी कुनै व्र्लििे उपरोि अनरुारको िररवाना लतनय इनकार गरेिा लनििाई वडा कार्ायिर् त ा गाउँपालिकावाट 

प्रात भहुने रेवा रलुवधा रोक्का रािी कार्यवाही गरीनेछ । 

८.१५ िािबाहक रवारी राधनिा िलिरा ारारपरार गरेको शकंा पाएिा तरुुन्तै त्र्रको अनरुन्धान गरी वराित गरेको 

िलिरा वडा रलिलतिाई बुझाउने र ििु रलिलत िाई िानकारी लिने । 

८.१६ बरािि िलिरािाई प्रहरीको रोहवरिा नष्ट गराउने ।  

 

९. गाउँपालिकावासीको कतनव्य : र्ो कार्यलवलधिाई कार्यन्वर्न गनय गराउन प्रत्र्ेक गाउँपालिकावारीको कतयव्र् हुनेछ । 

१०. कार्यलवलध अन्तगयत रलह र्ो लनिलेशका कार्ायन्वर्न गनय गाउँपालिकािे अन्र् उपर्िु आिशे िारी गनय रक्नेछ । 

११. िलिरा प्रलतबन्धका िालग गाउँपालिकािे आवश्र्कता अनरुार  प कार्यलवलध बनाई अनगुिन, लनर्िन गरी िाग  गनय 

रक्नेछ ।  

१२. आवश्र्क परेको िण्डिा र्ो कार्यलवलधिाई रंशोधन गनय रलकनेछ ।  

                                                                                                       आज्ञािे  

                                                                                                       लिलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


