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स्थानीय मदिरा ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्न्त्ि काययववनि -२०७७ 

 
                                                       प्रमान्णकरण नमनत M २०७७/०३/२८ 

   

प्रस्तावनााः  

नरबेणी गाउँपानिकामा बसोबास गरी आएका आम नागरीकहरुको सिाचार, स्वास््य, सवुविा तथा आनथयक वहत, 
सामान्िक सम्बन्त्ि कायम राख्नको िानग मदिराको उत्पािन, ववक्री-ववतरण ननकासी-पैठारी समेतमा ननयन्त्रण तथा 
व्यवस्थापन गनय आवश्यक िेन्िएकोिे, नरवेणी गाउँपािीका रूकुम पन्िमको गाउँ सभाको बहुमतको ननणययबाट यो 
काययवविी बनार्य िाग ुगररएको छ । 

 

१. संन्िप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भाः 
(१) यस काययवविीको नाम "मदिरा ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन काययवविी - २०७७"रहेको छ। 

(२) यो काययवविी नरवेणी गाउँपानिका रूकुम पन्िचम भर िागू हनुेछ । 

(३) यो काययवविी तरुून्त्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः     

ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "मदिरा" भन्नािे अन्न, फिफूि वा अन्त्य कुनै स्टाचययकु्त वस्तिुार्य िीव रासायननक प्रवक्रयाद्दारा कुहार्य वा 
अन्त्य कुनै तरीकावाट तयार पाररएको अल्कोहियकु्त पिाथय सम्झन ु पछय र सो शब्ििे रक्सी, िाँड, 
छयाङ,न्व्हस्की, रम, व्राण्डी, भोड्का, ववयर, वार्न, सेरी, सेन्त्पेन, सार्डरपेरी, नमड, माल्टन, औिोनगक 
अल्कोहि, रेन्क्टफार्ट न्स्प्रट, माल्ट न्स्प्रट, सार्िेण्ट न्स्प्रट, नडनेचडय न्स्प्रट र हेड्स न्स्प्रट समेतिार्य िनाउन े
छ ।  

(ि) "उत्पािन " भन्नािे मदिरा तयार गनयको िानग आवश्यक पिाथय कुहाउने तताउने, पकाउने वा त्यस्तो 
पिाथयमा वास्ना वा स्वाि आउने गरी कुनै कुराको सनमिण गनय वा मदिरा तयार गनयको िानग अपनार्न ेसबै 
वा कुनै वविीिार्य सम्झन ुपने छ । 

(ग) "व्यवस्थापन " भन्नािे मदिरािन्त्य पिाथयको उत्पािन, ववक्री तथा ववतरण, ननकासी पैठारी गनयको ननन्म्त 
र्िाित पर प्रिान गरी मदिरािन्त्य पिाथयको उत्पािन, ववक्री तथा ववतरण, ननकासी र पैठारीको कायय 
व्यवन्स्थत गने काययिार्य सम्झन ुपछय । 

(घ) "र्िाितपर" भन्नािे िफा ६(क) बमोन्िम मदिराको उत्पािन, ववक्री तथा ववतरण, ननकासी र पैठारी गनय 
दिएको र्िाित सम्झन ुपछय । 

(ङ) "उत्पािक" भन्नािे मदिरा उत्पािन गनय र्िाित पर प्राप्त गरेको व्यन्क्त, फमय , कम्पनी वा संस्थािार्य 
सम्झन पछय ।  

(च) "व्यन्क्त" भन्नािे (प्राकृनतक तथा कानूनी व्यन्क्त) वा कुनै व्यन्क्त प्रनतष्ठान, संघ, साझेिारी संस्था, सहकारी, 
संयकु्त व्यवसाय, गठुी वा कोषको सञ्चािक, प्रोपरार्टर वा मखु्य मदिराको उत्पािन भर्य काम गने प्रनतनीिी 
वा ऐिेन्त्ट सम्झन ुपछय । र सो शव्ििे नाफाको उद्दशे्य निर्य वा ननिर्य पैठारी गरी थोक वा िदु्रा वा 
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िनुसकैु रुपमा ववक्री ववतरण गने ननकाय वा त्यस्तो ननकायको शािा उपशािा वा त्यस्तै अन्त्य कारोवार 
गने स्थान समेतिार्य िनाउन ेछ ।  

(छ) "ननकासी" भन्नािे प्रचनित कानून बमोन्िम उत्पािन भएको मदिरािार्य एक स्थानबाट अको स्थानमा िरीि 
ववक्री गरी पठाउने काययिार्य सम्झन ुपछय ।  

(ि) "पैठारी" भन्नािे प्रचनित कानून बमोन्िम वविेशबाट नेपाि नभर मदिरा ल्याउने कायय सम्झन ुपछय । 

(झ) "प्रचनित कानून" भन्नािे मदिरा सम्बन्त्िी प्रचनित काननु मदिरा ऐन २०३१ र मदिरा सम्बन्त्िी ननयमाविी 
२०३३ िार्य सम्झन ुपछय ।  

(ञ) "प्रमिु प्रशासवकय अनिकृत" भन्नािे नरबेणी गाउँपानिकाको प्रमिु प्रशासवकय अनिकृतिार्य सम्झन ुपछय ।  

(ट) "तोवकए वा तोवकए बमोन्िम " भन्नािे यस ऐन अन्त्तगयत बनेको ननयममा तोवकएको वा तोवकए बमोन्िम 
सम्झन ुपछय । 

 

३. मदिराको उत्पािन ननयन्त्रणाः- कुनै व्यन्क्तिे र्िाितपर बेगर र र्िाितपर पाएकोिे पनन र्िाितपरमा तोवकएको 
शतय बमोन्िम बाहेक यस गाउँपानिका नभर मदिरा उत्पािन गनय पाउने छैन । 

 

४. मदिराको ववक्री ववतरणमा ननयन्त्रणाः- कुनै व्यन्क्तिे र्िाित पर बेगर र र्िाितपर पाएकोिे पनन र्िाितपरमा 
तोवकएको शतय बमोन्िम शतय बमोन्िम वाहेक यस गाउँपानिका नभर मदिरा ववक्री ववतरण गनय वा मदिरा िवुाउन े
बार वा रेषु्टरेन्त्ट वा पसि थाप्न पाउने छैन । तर अन्त्य कुनै ननकायबाट र्िाितपर निएका वा गाउँपानिकाबाट 
र्िाितपर निएको भएता पनन मदिरािन्त्य पिाथयको ववक्री ववतरण गनय नपाउन े गरी गाउँपानिका भर वा 
गाउँपानिकाको स्वास््य , न्शिा, सरकारी कायायिय र परुातात्वीक महत्वका िेरहरुमा ननशनेित िेर घोषणा गनय 
सवकनछे ।  

 

५. मदिराको उत्पािन तथा ववक्री ववतरणमा बन्त्िेिाः  

क) माननसको स्वास््यमा प्रत्यि असर परुयाउने मदिरा िस्तैाः ट्याडग्रा, पाउँच र निची िस्ता मदिरा वववक्र गनय 
पाने छैन । र्िाितपर निएको व्यन्क्तिे मार मदिरा ववक्री गनुय पने छ साथै मदिरा पसिमा अरु समानहरु 
पनन ववक्रीका िानग राख्न पार्ने छैन ।  

 

६. मदिराको ननकासी पैठारीमा ननयन्त्रणाः  

 कुनै व्यन्क्तिे र्िाितपर बेगर र र्िाितपर पाएकोिे पनन र्िाितपरमा तोवकएको सतय बमोन्िम वाहेक 
गाउँपानिका नभर मदिराको ननकासी वा पैठारी पाउने छैन । 

 

७. र्िाितपर निनपुनेाः 
र्िाितपर ननिर्य कसैिे पनन मदिराको उत्पािन, पैठारी, ववक्री वा सञ्जय गनय पाउन ेछैन ्। साथै गाउँपानिकािे 
नयाँ व्यवसायी गनेहरुका िानग यसै काययवविी अन्त्तगयत र्िाित पर दिन सक्नछे ।  

 

 ८. र्िाितपर दिनपुनेाः   
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  िफा ७ वमोन्िम र्िाितपरको िानग कुनै ननवेिन पनय आएमा तोवकएको अनिकारीिे सो ननवेिन उपर 
आवश्यक िाँचवझु गनेछ र त्यसरी िाँचवझु गिाय ननवेिकिार्य र्िाितपर दिन मनानसव िेिेमा तोवकए 
बमोन्िम को सतयको अनिनमा रही मदिराको उत्पािन, ववक्री ववतरण, ननकासी वा पैठारी गनय तोकीएको िस्तरु 
निर्य तोवकएको ढाँचामा र्िाितपर दिनपुनेछ । 

 

९. र्िाितपरको अवनि र नववकरणाः  

र्िाितपरको अवनि र नववकरण िस्तरु सम्वन्न्त्ि व्यवस्था तोवकए वमोन्िम हनुेछ । 

 

१०. र्िाितपर बिर गनय सक्नाेः 
तोवकएको अनिकाररिे िफा ८ वमोन्िम दिर्एको र्िाितपर िेहायको अवस्थामा बिर वा बिर गनय नसफारीस 
गनय सक्नेछ । 

(क) र्िाितपर नवीकरण नगरेमा, 
(ि) र्िाितपरमा तोवकएका शतय उिङ्घन गरेको पार्एमा, 
(ग) िफा ५ ववपरीत काम गरेको पार्यएमा । 

 

११. व्यवसायी वा सेवाग्रहीिे पािना गनुय पने शतयहरुाः- गाउँपानिका नभर र्िाितपर निर्य मदिराको वववक्र ववतरण 
गने व्यन्क्तहरुिे िेहायका शतयहरुको अननवायय पािना गनुय पनेछ ।  

क) र्िाितपर प्रत्येक आनथयक वषयको असार मसान्त्त नभर नववकरण गरार्य सक्न ुपनेछ । 

ि) र्िाितपर सबैिे िेख्न ेगरी कारोवार स्थिमा राख्न ुपनेछ ।  

ग) प्रत्येक वोतिमा ववको र वोतिमा पने गरी अन्त्ताःशलु्क वटकट टाँस गरी मदिरा ननकासी गनुय पनेछ 
।मदिरा सेवन गनय तोवकएको होटि तथा रेषु्टरेन्त्टमा सेवन गिाय मदिरा सेवन गने व्यन्क्तिे मदिरा सेवन 
पररचयपर प्रयोग गरेको हनु ुपनेछ । पररचयपर गाउँपानिकािे उपिव्ि गराउने छ ।  

घ) साझ ५ विे िेन्ि राती ११ विे सम्म मार मदिराको ववक्री ववतरण गनुय पनेछ ।  

ड) अठार वषय नपगेुका व्यन्क्तिे मदिरा ववक्री ववतरण गनय पार्ने छैन ।  

च) मदिरा िरीि ववक्री गनेिे मदिरा िारीि ववक्री गरेको वविक राख्न ुपने छ ।  

छ) र्िाितपरवािािे अन्त्ताःशलु्क वटकट टाँस गरेको मदिरा मार ववक्री ववतरण गनुय पने छ ।  

ि) अन्त्ताःशलु्क ऐन २०५८, मदिरा ऐन २०३१ र सो अन्त्तगयत बनकेा अन्त्य कानूनहरुको पररपािना गनुय पने 
छ ।  

झ) गाउँपानिका नभर कुनै पनन व्यन्क्तिे साझ ँ६ विे िेन्ि १० विे सम्म मदिरा सेवन तथा ववक्री ववतरण 
गने अनमुनत निएको स्थान वा नसनमत पररमाणमा मार मदिरा सेवन गनय पाउन ेछ ।तर सनातन रुपमा 
मानी आएको संस्कार, संस्कृनतमा भने यो समय िाग ुहनु ेछैन ।   

ञ) गाउँपानिकािे मदिरा राख्न पाउने गरी बनगयकरण गरेका होटिहरुमा मार मदिरा राख्न तथा ववक्री गनय 
पार्नेछ ।  
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ट) गाउँपानिकािे सावयिननक सचुना आह्यवान गरी मदिरा सेवन गने वा वववक्र ववतरण गने स्थान तोक्नेछ र 
सोवह स्थानबाट मार मदिराको ववक्री ववतरण तथा साझको ५ विे िेन्ि १० विे सम्म मदिरा सेवन गनुय 
पनेछ ।  

ठ) सावयिननक स्थि (गाउँपानिको कायायिय, वडा कायायिय, अस्पताि, वविािय, क्याम्पस, मठ मन्न्त्िर तथा 
अन्त्य सबै प्रकारका सरकारी कायायिय ) रहेको वरीपरी ५०० नमटर नभरको िेरमा कुनै पनन वकनसमको 
मदिरा िन्त्य पिाथयको उत्पािन, ववक्री ववतरण र सेवन गनय पार्ने छैन ।  

ड) मदिरा ववक्री ववतरण गने व्यन्क्तिे मदिरा िरीि गने व्यन्क्तको तीन पसु्ते वववरण राख्न ुपनेछ । उक्त 
वववरण गाउँपानिकाको अनगुमण टोिीिे हेनय चाहेमा उपिव्ि गराउन ुपने छ ।  

ण) एक्कार्य वषय नपगेका यवुा-यवुतीहरुिे माथी उपिफा (झ) मा उल्िेन्ित िफा िाग ुहनुे छैन ।  

 

१२. िागू नहनु ेअवस्थााः   

यस ऐनको अन्त्य िफाहरूमा िनुसकैु कुरा िेन्िएको भएतापनन ननिी उपयोगको नननमत्त िनसकैु व्यन्क्तिे 
महत्वपूणय चाडपवयमा मा मार घरेि ुमदिरा उत्पािन गनय पाउने छन । सो समयमा यो कानून िाग ुहनुछैेन ।  

 

१३. गाउँपानिकािार्य नतनुय पने रकम सरकारी वाकँी सरह असिु गनेाः  

    यो काययवविी बमोन्िम कुनै व्यन्क्तिे गाउँपानिकािार्य नतनय बझुाउन ुपने रकम ननतरी नबझुार्य बाँकी रािेमा 
त्यस्तो रकम नीिबाट गाउँपानिकािे वाँकी रहे सरह असिु उपर गने छ ।  

 

१४. िण्ड सिायाः-  

    क) यस काययवविीको िफा ११ बमोन्िमका शतयहरुको उिंघन गरेको पार्एमा त्यस्तो उिंघन गने व्यन्क्तिार्य 
पाँच हिार रुपैया िेन्ि पचास हिार रुपैया सम्म िरीवाना वा प्रचनित कानून बमोन्िम सिाय वा िवैु 
सिाय हनुेछ । सो कायय गनय िरुुत्साहन वा मनतयार हनुेिार्य िण्डसिायको आिा सिाय हनुेछ ।  

ि) गाउँपानिका नभर मदिरा सेवन गरी हो हल्िा गरेमा, पररवारका सिस्यहरुिार्य िाुःि दिएमा, तोवकएको 
अविी बाहेक अन्त्य अविीमा मदिरा सेवन गरेमा, मदिरा सेवन गरी सावयिननक स्थिमा प्रवेश गरेमा वा 
सावयिननक सवु्यवस्थामा ििि पगु्ने कायय गरेमा िेहाय बमोन्िमको सिाय हनुेछ ।  

    १) सावयिननक पि िारण गरेको व्यन्क्त बाहेकका सवयसािारण व्यन्क्त भएमा पवहिो पटक एक हिार 
रुपैया, िोिो पटक भए िरु्य हिार रुपैया तेिो पटक भए तीन हिार रुपैया र सो भन्त्िा बढी पटक 
िोहयायएमा पाँच हिार रुपैया सम्म िरीवाना गररने छ ।  

२) कमयचारी तथा सावयिननक पि िारण गरेको व्यन्क्त भएमा पवहिो पटक एक िरु्य हिार  रुपैया, िोिो 
पटक भए तीन हिार रुपैया तेिो पटक भए पाँच हिार रुपैया र सो भन्त्िा बढी पटक िोहयायएमा 
सात हिार रुपैया सम्म िरीवाना गररने छ ।  

३) सवयसािारण वा सावयिननक पि िारण गरेको व्यन्क्त मदिरा सेवन गरी सावयिननक स्थिमा प्रवेश गरेमा 
पवहिो पटक एक िरु्य हिार रुपैया, िोिो पटक भए तीन हिार रुपैया तेिो पटक भए पाँच हिार 
रुपैया र सो भन्त्िा बढी पटक िोहयायएमा सात हिार रुपैया सम्म िरीवाना गररने छ । 
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४) कसैिे यस गाउँपानिका नभरको िेरमा ट्याङग्री, पाउँच वा निची ववक्री ववतरण गरेको पार्एमा सो 
बस्त ु िफत गरी पवहिो पटकिार्य रु ५००/- िेिो पटकिार्य रु १०००/- त्यसपनछ िनतसकैु 
पटक भएपनन पटक रु ५०००/- िरीवाना गररनछे ।  

५) कुनै व्यन्क्तिे, माथी उल्िेन्ित बमोन्िमको िरीवाना वाफतको रकम नतनय नसकेमा वा ननतरेमा 
गाउँपानिकािे िरीवाना रकम बराबरको िममा िगाउन सक्नेछ ।  

६) पटक-पटक मदिरा सेवन गने व्यन्क्तिार्य नेपाि प्रहरी वा गाउँ प्रहरीिे व्यवहार पररवतयनको िानग 
तारेिमा बोिाउन सक्नेछ । 

७) कमयचारी, सावयिननक पि िारण गरेको व्यन्क्त वा सवयसािारणबाट गररएको िण्डिरीवाना स्वरुपको 
रकम सावयिननक ननमायण काययमा िचय गररनेछ ।   

 

१५. मदिरा तथा अन्त्य समानको िफत नबक्रीाः- 
 कुनै व्यन्क्त यस काययवविी र प्रचनित कानून ववपरीत मदिराको उत्पािन, ववक्री ववतरण, ननकासी वा पैठारी 
गरेमा सो काययसंग सम्बन्न्त्ित मदिरा प्रमिु प्रशासवकय अनिकृत वा नीििे तोकेको कमयचारीिे िफत गने छ 
।िफत गररएको गणुस्तरयक्त मदिरा प्रशासवकय अनिकृतिे कानून बमोन्िम नििाम गनेछ ।यस काययवविी र 
प्रचनित कानून ववपरीत मदिराको कारोवार गनय प्रयोग गररएका सबै समानहरु प्रमिु प्रशासवकय अनिकृतिे 
िफत गरी तोवकए बमोन्िमिे नििाम गने छ । तर सवारी सािनको हकमा भन ेसवारी िनीको मन्त्िरुी निन ु
पने छ साथै सवारी सािन िफत गररन ेछैन ।    

 

१६. तहवककातको प्रवक्रयामा सहयोग गनुय पनेाः- 
यस काययवविी र प्रचनित कानून अन्त्तगयत सिाय हनुे कसरुको तहवककातको न्शिन्शिामा प्रमिु प्रशासवकय 
अनिकृत वा नीिबाट अनिकार पाएको कमयचारीिे सहयोग मागेमा सहयोग गनुय सम्बन्त्िीत व्यन्क्तको कतयव्य 
हनुेछ । 

 

१७. मदु्दा हेने अनिकारीाः 
 िफा ११ बमोन्िमको कसरुको शरुु कारवाही र वकनारा प्रचनित कानून बमोन्िमको ननकायिे र वाँकी यस 
काययवविी अन्त्तगयतको कसरुमा शरुु कारवाही र वकनारा गने अनिकार प्रमिु प्रशासवकय अनिकृतिार्य हनुेछ ।  

 

१८. पनुरावेिनाः 
यस काययवविी बमोन्िम प्रमिु प्रशासवकय अनिकृतिे गरेको ननणयय उपरमा न्चत्त नबझुने व्यन्क्तिे पनुरावेिनको 
िानग न्िल्िा अिाितमा पनुरावेिन गनय सक्नेछ ।  

 

१९. परुस्काराः  
(१) कसैिे यस काययवविी तथा प्रचनित कानून ववपररत मदिरा उत्पािन, संचय, ववक्री ववतरण, ओसारपसार, 

ननकासी वा पैठारी गनय िागेमा वा गरेमा त्यसको सरुाक दिने वा सवतु प्रमाण सवहत माननस पक्री पेश गने 
व्यन्क्तिार्य सो कायय भए गरेको प्रमान्णत हनु आएमा िेहाय बमोन्िमको रकम परुस्कार स्वरूप दिर्नेछाः- 

(क) सरुाक दिने व्यन्क्तिार्य ववगोको िश प्रनतशत, 
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(ि) मदिरा वा माननस पक्री पेश गने व्यन्क्तिार्य ववगोको बीस प्रनतशत, 
(ग)  मदिरा र माननस िवैु पक्री पेश गने व्यन्क्तिार्य ववगोको तीस प्रनतशत, 

(२) उपिफा (१) बमोन्िम परुस्कार दिने प्रयोँिनको िानग मदिरा र सोसंग सम्वन्न्त्ित िफत भएको सामान 
नििाम भएको अवस्थामा नििामवाट प्राप्त रकमिार्य ववगो मानननेछ । 

(३) कुनै कारणिे िफत भएको मदिरा वा सामान नििाम हनु नसकेमा वा नििाम नहनुे भएमा गाउँपानिकािे 
त्यस्तो सरुाक दिने वा सवतु प्रमाण सवहत माननस पक्री पेश गने व्यन्क्तिार्य उन्चत ठहरयाएको रकम 
परुस्कार स्वरूप दिन सक्नछे । 

(४) यस िफा बमोन्िम परुस्कार पाउने व्यन्क्त एकिनाभन्त्िा वढी भएमा परुस्कार को रकम िामासाहीिे ववतरण 
गररनेछ । 

 

२०. सहयोग गनुय पनेाः-   
 यस काययवविी वा प्रचनित कानूनको कायायन्त्वयनको िानग गाउँपानिकािे मागेको सहयोग उपिव्ि गराउन ु
स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवािा र अन्त्य ननकायहरुको कतयव्य हनुेछ ।  

 
 

अनसुचुी-१ 

 

नरवेणी गाउँपानिकाको कायायिय  

रुकुम पन्िम, कणायिी प्रिेश नपेाि 

 

व्यवसाय िताय प्रमाण-पर 

िताय नं.                                                                     नमनताः- 

व्यवसाय/फमयको नामाः 
व्यवसायको नामाः 
घरिनीको नामाः 
व्यवसाय रहेको स्थानाः 
व्यवसाय रहेको बाटोको नामाः 
व्यवसाय रहेको घर नं. 
व्यवसायीको ठेगानााः 
 र्मेिाः                                     अन्त्य ननकायमा िताय भएकै भएाः 
फोन नं.                                       ननकायाः 
पाना नं.                                       िताय नं. 
                                             नमनताः- 

क्र.स. व्यवसायको 
प्रकार 

व्यवसायको 
प्रकनतय 

वडा नं. ताय नं. टोिको 
नाम 

बाटोको 
नाम 

घर नं.  

        



 

मदिरा दियन्त्रण तथा व्यवस्थापि काययदवधी-२०७७ Page 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

नोटाः- यो प्रमाणपर स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोन्िम नरवेणी गाउँपानिकाबाट िारी गररएको छ । 
िारी गरेको आिेश ननिेशन र सचुना सबैिे अननवायय पािना गनुय पनेछ  

 

                                                                                                                                                                 
.........................                                                                                                                             ……………………………….. 

व्यसायीको िस्तित                                                          अनिकारीको िस्तित 
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