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मदिरा लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७५  

प्रस्तावना M 

सर्वसाधारण जनिाको सदाचार, स्र्ास््य, सवुर्धा िथा आमथवक हिि कायम राख्दै, समदुायलाई सभ्य, 
ससुज्जीि शान्ि िथा सकारात्मक बाटोमा अग्रसर गराउन महदराको मनयन्रण िथा व्यर्स्थापन गनव 
बाञ्छनीय भएकोल,े नेपालको सवंर्धान २०७२ को धारा २२६ बमोजजम मममि २०७५।११।२६ गिेको 
गाउँ सभाले यो महदरा मनयन्रण िथा व्यर्स्थापन कायववर्मध २०७५ बनाई लाग ुगररएको छ ।  

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ  

क. यस कायववर्मधको नाम महदरा मनयन्रण िथा व्यर्स्थापन कायववर्मध २०७५ रिेको छ । 

ख. यो कायववर्मध सनुछिरी गाउँपामलकाको के्षरमभरमा लाग ुिुने छ । 

२. पररभाषा वर्षय र्ा प्रसगंले अको अथव नलागेमा यस कायववर्मधमा  

क. महदरा भन्नाले अन्न फलफूल र्ा अन्य कुन ै स्टाचवयकु्त बस्िलुाई जीर् रासायमनक प्रहियार्ाट 
कुिाई र्ा अन्य कुन ैिररकाबाट ियार पाररएको अल्कोिलयकु्त पदाथव सम्झन ुपछव र सो शब्दले रक्सी 
जाँड छ्याङ जव्िस्की रम जीन ब्राण्डी भोडका वर्यर र्ाइन सेरी सेम्पेन साइडर पेरी ममड माल्टन 
औद्योमगक अल्कोिल रेजक्टफाइड जस्प्रट माल्ट जस्प्रट साइलेण्ट जस्प्रट हडनेचडव जस्प्रट र िेडस जस्प्रट 
समेिलाई जनाउँछ ।  

ख. महदरा काडव भन्नाले महदरा ियार सेर्नकिावले आफूलाई आर्श्यकिा अनसुार दैमनक रुपमा सेर्न 
गनवको लामग गाउँपामलकाबाट नाम दिाव गरर मलएको महदरा सेर्नकाडव भन्ने सम्झन ुपन ेछ ।  

ग. उत्पादन भन्नाले महदरा ियार गनवका लामग आर्श्यक पदाथव कुिाउने ििाउन ेपकाउने र्ा त्यस्िो 
पदाथवमा बास्ना र्ा स्र्ाद आउने गरी कुन ै कुराको सजम्मश्रण गन े र्ा महदरा ियार गनवको लामग 
अपनाइने सब ैर्ा कुन ैवर्मध र्ा कायव सम्झन ुपछव ।  

घ. अनमुमिपर भन्नाले गाउँपामलका र्ा अन्य सम्बजन्धि मनकायले महदरा वर्िी वर्िरणका लामग 
हदइएको अनमुमिपर सम्झन ुपछव ।  
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ङ. िोहकएको  र्ा िोहकए बमोजजम भन्नाले यस ऐन अन्िरगि बनेका मनयममा िोहकएको र्ा िोहकए 
बमोजजम सम्झन ुपछव ।  

च. सेर्नकिाव भन्नाले महदरा सेर्न गन ेव्यवक्त सम्झन ुपछव । 

छ. सेर्नकाडव भन्नाले महदरा सेर्नकिावलाई प्रदान गररने पररचय पर भन्ने सम्झन ुपछव ।  

ज. अध्यक्ष भन्नाले सनुछिरी गाउँपामलको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछव । 

झ. सयंोजक भन्नाले न्यायी समममिको सयंोजकलाई सम्झन ुपछव ।  

 

३. महदराको उत्पादनमा मनयन्रण  कुन ै व्यवक्तल े अनमुमिपर बेगर र अनमुमिपर पाएकोले पमन 
अनपुममिपरमा िोहकएको शिव बमोजजम बािेक महदरा उत्पादन गनव पाउने छैन ।  

४. महदराको वर्हि वर्िरणमा मनयन्रणः  कुन ैव्यवक्तले अनमुमिपर बेगर र अनमुमिपर पाएकोले पमन 
अनपुममिपरमा िोहकएको शिव बमोजजम बािेक महदरा वर्हि वर्िरण गनव र्ा खरु्ाउने बार र्ा रेषु्टरेण्ट 
र्ा पसल थाप्न पाउने छैन ।  

५. मदिराको उत्पािन तथा ववदि ववतरणमा बन्त्िेज  

क. कसलैे पमन प्लावष्टको पोका ( पाउच ) र्ा प्लावष्टकको बोिलमा महदरा राखी महदराको उत्पादन िथा 
वर्हि वर्िरण गनुव िँुदैन ।  

ख. कसलेै पमन अठार र्षवको उमेर परूा नगरेको व्यवक्तलाई महदरा वर्हि वर्िरण गनुव िुदैन ।  

ग. अठार र्षवको उमेर परूा नगरेको व्यवक्तल ेमहदराको वर्हि वर्िरण, सेर्न िथा ओसार पसार  गनुव 
िुदैन ।  

६. मदिराको लनकासी पठैारीमा लनयन्त्रणः कुन ैव्यवक्तल ेअनमुमिपर बेगर र अनमुमिपर पाएकोले पमन 
अनमुमिपरमा िोहकएको शिव बमोजजम बािेक महदराको मनकासी र्ा पठैारी गनव पाउने छैन ।  

७. मदिरा ववदि ववतरणा र ओसार पसार  सेवनका िालग अनमुलतपर लिनपुननः महदरा वर्हि वर्िरण 
ओसार पसार र सेर्नकिावल ेिोहकएको ढाँचामा गाउँपामलका र्ा सम्बजन्धि मनकायमा मनरे्दन हदइ सो 
मनकायबाट अनमुमिपर पाएको अर्स्थामा मार वर्हि वर्िरण ओसार पसार र सरे्न गनव पाइने छ । 
साथै बावषवक रुपमा सब ैप्रकारको नवर्करण गरेको समेि िुन ुपन ेछ ।  
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८. मदिरा सेवन कतायिे होहल्िा गािी बेइज्जती र झझैगडा गनय नपाइने : महदरा सेर्न गरेर कुन ैपमन 
व्यवक्तले िोिल्ला गनव पाइने छैन । बेलकुी ६ बजेको समय देजख रािीको समयमा कुन ैपमन व्यवक्तल े
महदरा सेर्न गरर अको व्यवक्त र्ा टोलमा असर पगु्ने गरर िोिल्ला गनव पाइने छैन । साथ ैमहदरा 
सेर्न गरर सेर्नकिावले समदुायमा कसलैाई गाली बेइज्जिी र झझैगडा गनव पाइने छैन ।  

 

९. मदिरा वविी ववतरण र ओसार पसार  

क) गाउँपामलकाले आफ्नो सेर्ा के्षरमा एकमार िोलसेल महदरा पसल र ओसार पसार महदरा 
पसलका लामग मार अनमुमि हदइने छ । त्यसरी अनुममिपर हदंदा मललाम बढाबढका 
प्रहियाबाट छनौट गररनेछ ।  

ख) सरकारी मनकायको दिाव प्रहियामा आएका महदरा पसलिरु  

  

१०. मदिरा ववदि ववतरण ओसार पसार र सेवनकतायका िालग िाग्ने शलु्क :  

क. फमव दिाव र नवर्करण शलु्क प्रचमलि काननू अनसुार िुनेछ ।  

ख. सेर्नकिावले दैमनक रुपमा १८० मम मल र वर्यर पररकारमा एक बोिल मार सेर्न गनव पाइने छ । 
सो र्ापि बावषवक एकमषु्ट रु ५००। नवर्करण र काडव रु ५०० मार बझुाउन ुपन ेर अमिमथको िकमा रु 
२०० बझुाउन ुपन ेछ ।  

ग. महदरा सेर्न काडवको ढाचँा अनसुमुच १ बमोजजम िुने छ ।  

११. मदिरा ववदि ववतरण ओसार पसार र सेवनकतायिे पािना गनुय पनन शतय : महदरा वर्िेिाले महदरा 
वर्िी वर्िरण गदाव मनम्न शिविरु अमनर्ायव पालन गनुव पन ेछ ।  

क. महदरा िोलसेल वबिीकिाव र ओसार पसारकिावले थोक वबिीकिावलाई वर्िान ७ बजेदेजख बेलकुी ५ 
बजेसम्म वर्िी वर्िरण गनुव पन े छ र सेर्नकिावलाई बेलकुी ६ बजेदेजख ९ बजेसम्म मारै वर्िी 
वर्िरण गनुव पन ेछ ।  

ख. महदरा िोलसेलकिाव ओसार पसारकिाव र सेर्नकिाव महदरा खररद गदाव अमनर्ायवरुपमा आफूले प्राप्त 
गरेको अनमुमि पर र्ा सेर्न काडव मलएर आउन ुपन ेछ ।  
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ग. महदरा वर्िीका लामग िोटेल र्ा रेषु्टरेण्टले आफ्नो िोटेल पसल भन्दा बाहिरका अनमुमि नमलएका 
सेर्नकिावलाई खुर्ाउन नपाईने िर गाउँपामलका बाहिरबाट आएका पािुनािरुलाई भने पाइनेछ । 

घ. महदरा सेर्नकिावले आफूले सेर्न गन े पसल िोटलमा आफ्नो काडव राख्न ु पन ेछ । दैमनकरुपमा 
सेर्न गनुव पन ेभमन मनधावरण गररएको मारामा मार वर्िी वर्िरण र सेर्न गनुव पन ेछ  र सो को 
रेकडव समेि राख्नु पन ेछ ।  

ङ. महदराको कारोर्ार गन ेव्यापारीले आफुले मलएको इजाजि पर पसलमा सबलै ेदेखे्न गरर राख्नु पन े
छ भने महदराको रेट मनधावरण सहििको मलष्ट टाँसेर राख्नु पन ेछ ।  

च. महदरा सेर्न गरर आएको र्ा सेर्नकिावको काडव नभएको व्यवक्तलाई महदरा वर्िी वर्िरण नगन े।  

छ. महदरा पसलमा अन्य खाद्दयजन्य सामग्री राख्न नपाइने ।  

ज. प्रत्येक हदन आफुले वर्िी वर्िरण गरेको महदराको दरुुस्ि रेकडव राख्नु पन ेछ । ( हकन्ने व्यवक्तको 
नाम ठेगाना उमेर र हकनेको पररमाण )  ।  

झ. खररद वबिीको अमनर्ायव वर्ल प्रयोग गनुव पन े। 

ञ. काननू र्मोजजम इजाजि पर नवर्करण गनुव पन े।  

ट. वर्शेष पर्व उत्सर् मलेाको समयमा सामाजजक शाजन्ि कायम गनव सो समयमा महदरा वबिी 
वर्िरण गनव नपाइने । गाउँपामलका अन्िरगि िुने मेला पर्व ,िथा अन्य उत्सर्िरूमा महदरा वबिी 
वर्िरणा गनव अर्श्यक परेमा र्डा पामलकाको मसफारीसमा गाउँपामलकाको अनमुिीमा मार  वबिी 
वर्िरण गनव पाइनेछ ।  

ठ. गाउँपामलकाले वर्शेष कारण खुलाई वबिी वर्िरण नगनुव भन्ने सचूना जारी गरेको समयमा महदरा 
वर्िी वर्िरण गनव नपाइने ।  

 

ड. महदरा पसल वर्द्यालय स्र्ास््य केन्् सार्वजमनक स्थल पाकव  मजन्दर सरकारी िथा गरै सरकारी 
कायावलय भन्दा १०० ममटर टादाको दरुीमा राखे्न ।  

१२. अलतथी अनमुती परः यस सनुछिरी गाउँपामलकाको के्षरमा कुन ैकामको मसलमसलामा कुन ैमहदरा 
सेर्नकिाव आएमा िोहकएको शिव पालना गन ेगरी सेर्न गनव पाउने छ  
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१३. कारोवार अद्याविीक  गनन M  

क महदर वर्िीकिावले आफुले मामसक रुपमा वर्िी वर्िरण ओसार पसार र सेर्नकिावलाई वर्िी 
वर्िरण गराएको कारोर्ारको रेकडव मामसक रुपमा गाउँपामलकाको कायावलयमा अध्यार्मधक गराउन ुपन े
छ ।  

ख. गाउँपामलकामा बझुाएको कारोर्ारको रेकडव र्डा कायावलयमा समेि बझुाउन ु पन े छ र त्यसको 
अनगुमन र्डा कायवलयले गन ेछ ।  

१४ सलमलत गठन M  

१ _ महदरा मनयन्रण िथा व्यर्स्थापन गनवका लामग प्रत्येक र्डािरुमा मनम्न बमोजजमका ७ देखी ९  
सदस्य रिेको र्डा स्िरीय महदरा मनयन्रण िथा व्यर्स्थापन समममि गठन गररने छ जसमा देिायका 
सदस्य रिने छन ।  

र्डा अध्यक्ष                                                     सयोजक  
र्डा प्रिरी कायवलयको प्रमिमनधी र्ा नजजक रिेको प्रिरी कायवलयको प्रमिनीमध  सदस्य  
र्डा स्िरको स्र्ास््य कायवलयको प्रमिमनधी                             सदस्य  
र्डा स्िरको महिला समिुको प्रमिमनधी                                ` सदस्य  
र्डामा सचंामलि वर्मभन्न क्लर्िरुका प्रमिमनधी                           ` सदस्य  
महिला र्डा सदस्य                                                  सदस्य  
र्डा कायवलयको समचर्                                              सदस्य समचर्  
स्थानीय राजनमैिक दलको प्रमिमनमध                                     सदस्य  
१५ लनयलमत अनगुमन  

क. र्डा समममि िथा  दफा १४ र्मोजजम गहठि समममिले  आफ्नो र्डा मभरका टोल , र्जार वर्धालय 
, स्र्ास््य केन्र, पाकव  ,मजन्दर सार्वजमनक कायवलय र सार्वजजजक स्थलिरुमा महदराको अर्स्था के 
कस्िो छ सोको र्ारेमा जाझर्झु गनव महिनाको एक हदन अमनर्ायव रुपमा अनगुमन गनुवपनछे ।  

ख. अनगुमन समममिल े अनगुमन गरर सकेपमछको प्रमिर्ेदन ियार गरर अमनर्ायव रुपमा 
गाउकायवपामलकाको र्ठैकमा पेश गनुवपनछे ।  

ग. अनगुमन समममिले आफ्नो र्डाको के्षर मभर महदरा वर्हि वर्िरण र्ारे अनगुमन गदाव यस 
कायववर्मधको दफा ११ मा उल्लेख गररएको शिवका कुरा के कमि पालना गररएका छन सो को कुरा 
प्रमिरे्दनमा अमनर्ायव खुलाउन ुपनछे । साथै मनम्न कुराको समेि अर्स्था िेनव सहकने छ ।  
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१)  समदुायमा महदरा वबिी वर्िरणको अर्स्था के कस्िो रिेको छ सोको जानकारी , 

ख) महदरा वबिेिाले इजाजि पर नवर्करण गरेको छ र्ा छैन सोको जानकारी ,  

ग) सेर्नकिावले समदुायमा महदरा सेर्न गरर के कमि िोिल्ला गामल र्ेइज्जि र झैझगडा गरे सोको 
जानकारी ,  

१६ सचेतना काययिम सचंािन गननM  

क) प्रत्येक ६ महिनामा  प्रभार्, काननुी व्यर्स्था र सधुार गनुवपन ेवर्षयका र्ारेमा र्डा स्िरमा एउटा 
सचेिना कायविम गनुवपनछे ।  

ग र्डा स्िरमा गररएको सो सचेिना कायविमको प्रमिर्ेदन गाउ कायवपामलकाको कायवलयमा अमनर्ायव  
पेश गनुवपनछे ।  

१७ खान तिासी , कव्जा वा लगरफ्तार गनय सदकने:  

क. कुन ै पमन स्थानमा र्ा यस कायववर्मध र्मोजजम सजाय िुने कसरु भएको छ भन्ने मनामसर् 
मामसर्को कारण गाउपामलकाले र्ा दफा १४ र्मोजजम गठीि समममिले गाउपामलका अध्यक्ष सगँ 
समन्र्य गरी जुनसकैु र्ेला पमन खानिलासी गनव सक्नेछ ।  

ख. त्यस्िो स्थानको खानिलासी गदाव सो घरधनी र्ा जसले प्रयोग गरररिेको छ उसलाइ जानकारी 
हदनपुनछे । 

ग. यसरी खानिलामस गदाव उक्त स्थानमा कायववर्मधमा उल्लेजखि सजाय िुने र्स्ि ु र्ा कसरु गन े
हियाकलाप भएको भेहटएमा ित्काल कव्जा गन े र मगरफ्िार गन े समेि गनव सहकनेछ । त्यसरी 
कव्जा र्ा मगरफ्िार गदाव नजजकको प्रिरी कायवलय सग ँसमन्र्य र सियोग मलन सहकनेछ  र सोको 
कुराको ित्त्काल जानकारी गाउँपामलकालाइ हदनपुनछे ।  

१८ सजाय गनय सदकने 

क) गाउँपामलकाले काननु वर्परीि महदरा उत्पादन , वर्हि वर्िरण िथा सेर्न गरर िोिल्ला, गामल 
र्ेइज्जिी गनलेाइ काननु र्मोजजम सजाय गनव सहकने छ ।  

ख) महदरा सेर्न गरर समदुाय िथा सार्वजमनक स्थलिरुमा  िोिल्ला गन ेगामल र्ेइज्जि गन ेअजिल 
शव्द र्ोल्ने झैभगडा गरी समग्र शान्िी सवु्यर्स्था भग ंगराउने व्यवक्तलाई पहिलो पटक प्रमि व्यवक्त रु 
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२०००। –(दइु िजार) जरीर्ाना गररने  छ । सोिी व्यवक्तले पटक वपच्छै सोिी कसरु दोिोराएमा ५००० – 
(पाचँ िजार रुपयैा ) का दरले र्ढदै जाने छ ।  

ग) महदरा वर्हि वर्िरणकिाव ओसार पसार र उत्पादनकिावले यस कायववर्मधको दफा ११ मा उल्लजेखि 
शिव उल्लघनं गरेमा पहिलो पटक भए रु १००००। ( दश िजार रुपयैा ) र सोिी व्यवक्तले पटक वपच्छै 
सोिी कसरु गरेमा  रु २०००० ( वर्स िजार रुपयैा ) का दरले र्ढदै जाने छ ।  

घ ) यस कायवमा सियोगी भई ममियारको रुपमा कायव गन ेयोजनाकार र्ा वर्हि वर्िरण , उत्पादन र 
ओसार पसार गनलेाई समेि सजायको आधा सजाय गनव सहकने छ ।  

ङ ) सार्वजमनक पद धारण गरेको व्यवक्त,र्ा  जनप्रमिमनधी, र्ा  पदामधकारी र्ा सरुक्षा मनकायका 
सम्र्जन्धि कमवचारी र अन्य सरकारी कमवचारील े उपदफा २ र ३ र्मोजजम कसरु गरेमा िोहकएको 
सजायको दोव्र्र सजाय र्ा  वर्भागीय सजाय र्ा दरु् ैसजायकालामग मसफारीस गररने छ ।  

१९ मदिरा कोषको स्थापना: दफा १८मा उल्लखे भए अनसुार िोहकएको जरीर्ाना र्ाफिको रकम 
जम्मा गनवकोलामग प्रत्येक र्डाका र्डा अध्यक्ष र र्डा समचर्को नाममा एउटा छुटटै खािा खोमल उक्त 
जरीर्ाना रकम जम्मा गनव सहकने छ यसरी जरीर्ाना र्ाफि प्राप्त कुल रकमको २० प्रमिशि सरुक्षा 
व्यर्स्थापनमा २५ प्रमिशि मशक्षा र स्र्ास््यमा १० प्रमिशि सरुाकी १५ प्रमिशि सचुनामा र ३०  
प्रमिशि यस सनुछिरी गाउपामलकाको समंचि कोषमा दाजखला गनुवपनछे । 

२०. कारवादहकोिालग लसफारीस गरर पठाउने 

क) समदुायमा काननु वर्परीि महदरा उत्पादन, वर्हि वर्िरण गन े र्ा पटक पटक िोहकएको शिव 
उल्लघन गन ेर्ा  महदरा सेर्न गरी कुन ैव्यवक्त िथा समदुायलाई आके्षप आउने गरी गामल र्ेइज्जि 
गन े र्ा महदरा सेर्न गरी झैझगडा गन े व्यवक्त र्ा समिुलाइ काननु र्मोजजम कारर्ाहिकोलामग 
सम्र्जन्धि मनकायमा महदरा मनयन्रण व्यर्स्थापन समममि माफव ि र्डा समममिले मसफारीस गरर 
पठाउन सक्नेछ ।  

ख ) पटक पटक काननु वर्पररि कायव गन े व्यवक्तको इजाजि पर रद्ध गनवकोलामग र्डा सममिील े
गाउँपामलकाका मसफारीस गनव सक्नेछ ।  

२१. सार्वजमनक कायवलय , वर्धालय , स्र्ास््य ससं्था िथा सम्पणुव सार्वजमनक स्थलिरुमा महदरा सेर्न 
गरी प्ररे्श गनव मनषेध  िुनेछ । सार्वजमनक कायवलयमा महदरा सेर्न गरी सेर्ा मलन आएको पाइएमा 
ित्काल कायवलय प्ररे्शमा मनषेध गरी सेर्ा मलनर्ाट र्जञ्चि गररनेछ । यदी कुन ैव्यवक्त र्ा सेर्ा ग्रािी  
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मामथ उल्लेजखि कुरा उल्लघन िुने गरी अटेरी गरेमा गाउकायवपामलका कायवलय र्ा र्डा कायवलयले 
ित्काल सम्र्जन्धि मनकायलाई कारर्ािीकोलामग मसफारीस गनव सक्नेछ ।  

यसरी कारर्ाहिीकोलामग मसफारीस गररएकोमा  कारर्ाहि गन ेसम्र्जन्धि मनकायले ित्तकाल कारर्ािी 
प्रहिया अगाडी र्ढाउन ुपनछे ।  

२२. पनुरारे्दनM यस कायववर्मध अन्र्िगि जरीर्ाना र्ा काम कारर्ािी उपर मचत्त नर्झेुमा ३५ हदन मभर 
यस सनुछिरी गाउकायवपामलकाको न्यायीक समममिमा पनुरारे्दन गनव सक्नेछ ।  

२३. परुस्कारM कसलैे यस कायववर्मध वर्परीि कायव गरेको कुराको प्रमाण सहिि कसलैे सरुााकी हदएमा 
सो व्यवक्तलाई वर्गोको र्ा सजाय गररएको रकमको १० प्रमिशि रुपयैा सम्म परुस्कार हदइने छ ।  

२४. र्ाधा अडकाउ फुकाउM यस कायववर्धीमा कुन ै र्ाधा देखीएमा र्ा काननुमा र्ाजझन गएमा 
गाउकायवपामलकाले र्ाधा अडकाउ फुकाउ र्ा ससंोधन गनव सहकने छ ।  
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अनसुचुी १ 
दफा १० (ग) सगँ सम्र्न्धीि 

महदरा सेर्न काडवको ढाचा ँ
 

क) स्थानीय महदरा सेर्न काडव 
 

सनुछिरी गाउँपामलका 
गाउँकायवपामलकाको कायवपामलका 

पोर्ाङ , रोल्पा 
महदरा सेर्न काडव २०...... 

र्डा न.ं: 
सेर्नकिावको नाम: 
ठेगाना: 
उमेर: 
 

 

मममि वबिेिाको नाम महदराको नाम पररमाणा समय वबिेिा को िस्िाक्षर 
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अनसुचुी १ 
दफा १० (ग) सगँ सम्र्न्धीि 

महदरा सेर्न काडवको ढाचा ँ
 

ख) अमिमथ महदरा काडव  
सनुछिरी गाउँपामलका 

गाउँकायवपामलकाको कायवलय 

पोर्ाङ रोल्पा 

अमिथी महदरा सेर्न काडव २०...... 
र्डा न.ं 
पसलको नाम: 
वबिेिाको नाम: 
ठेगाना: 
उमेर: 
मममि सेर्नकिावको 

नाम 

ठेगाना महदराको 
नाम 

पररमाणा मलु्य समय वर्करेिाको 
िस्िाक्षर 
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