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प्रस्तावना  

 महावु गाउँपालिकामा मदिरा, िागु cf}षध तथा जुवा तासको कारण घरेिु दहिंसा, दिनानुदिन 
झैझगडाहरू भै सामाजजक सद्भाव समेत खल्वलिने भएको हुिा, महाव ुगाउँपालिका के्षत्र लभत्र मदिरा, िागु 
cf}षत ओसार पसार ववक्री ववतरण, उत्पािन जस्ता क्रक्रयाकिापहरू िार्इ ननषेध गरी घरेिु दहिंसा िगायत 
सामाजजक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक िेखखएकािे स्थाननय सरकार सिंचािन ऐन २०७४ अनुसार महाब ु
गाउँपालिका मदिरा, िागु cf}षत तथा जुवा तास ननषेध कायइववधध तयार गररएको छ । 

परिच्छेद-१ 

प्रािम्भिक 

१. सिंक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ (१) यो कायइववधधको नाम “महाव ुगाउँपालिका मददिा, िागु cf}षत तथा जुवा तास 
ननषेद कार्यववधि २०७५” रहेको छ । 

२. यो कायइववधध महावु गाउँपालिका कायइपालिकाको वैठकिे पाररत गरेपनछ तुरून्त िागु हुनेछ । 

३. यो कायइववधध महावु गाउँपालिका के्षत्र लभत्रमात्र िागु हुनेछ । 

परििाषा -  

ववषय वा प्रसिंगिे अको अथइ निागेमा यस कायइववधधमा  

 “कायइके्षत्र” भन्नािे महावु गाउँपालिकाको सम्पुणइ भु-भागिार्इ जनाउने छ । 

 “सलमनत भन्नािे” महावु गाउँ तेस्रो सभािे  ननमाइण गररएको मदिरा, िागु cf}षत तथा जुवा तास 
ननषेि सलमनतिार्इ सम्झनु पनेछ । 

 “वडा सलमनत” भन्नािे प्रत्येक वडामा गदठत सलमनतिार्इ सम्झनु पनेछ । 

 

परिच्छेद-२ 

मददिा, िागु cf}षत तथा जुवातास ननषेिको उदेश्र् 

१. समाजमा हुनेगरेका घरेिु दहिंसा सामाजजक ववकृनत र ववसिंगनतको अन्त्य गरी सभ्य समता मुिक समाज 
ननमाइण गनइ सामाजजक सद्भाव कायम राख्न र आधथइक सम्वदृिको महान अलभयानमा टेवा प¥ुयाउन सहयोग 
हुनेछ । 
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परिच्छेद-३ 

मददिा, िागु cf}षद  तथा जुवातास सभबन्िी व्र्वस्था 

१. महावु गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा घरेिु तथा उच्चकोटीको मदिरा उत्पािन खररि ववक्री ओसार पोसार 
पोसार गनइ पार्ने छैन । 

२. महाबु गाउँपालिका लभत्र अवैध मदिरा, िागु cf}षत ओसार पसार ववक्री ववतरण तथा जुवातास खेल्न पुणइ 
रूपमा ननषेश गररनेछ ।  

३. महावु गाउँपालिकामा यो कायइववधध िागु भए िेखख उच्च कोटीको मदिरा सवेन र िागु cf}षत ववक्रक्र 
ववतरण गनइ पार्इने छैन र ववक्री ववतरणको िार्सेन्सको लसफाररस कुनै पनन वडा कायाइिय बाट गररने छैन । 

४. महाबु गाउँपालिका के्षत्र लभत्र जुवातास िार्इ ननषेध गररनेछ ।  

परिच्छेद-४ 

कार्यववधिमा अविभबन गनुयपने  

१. महावु गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनैपनन व्यजततिे घरेिु तथा उच्च कोटीको मदिरा तथा िागु cf}षत उत्पािन 
ववक्री ववतरण गनइ पार्ने छैन । कुनै पनन व्यततीिे घरेिु तथा उच्चकोटीको मदिरा, िागु cf}षत तथा 
जुवातास ववक्री ववतरण गरेको पार्एमा उतत मदिरा तथा िागु cf}षत ननयन्त्रण गररनेछ र उतत मदिरातथा 
िागु cf}षत सलमनतको रोहवर नष्ट गररनछे । मदिरा तथा िागु cf}षत ववक्री ववतरण गने व्यजततिार्इ पदहिो 
पटक रू३००० (अके्षररूपीीः नतनहजार रूपैयमामात्र) पटकै वपच्च ेिोब्बर  जरीवना गररनेछ ।  

२. मदिरा, सेवन गरर हो हल्िा गने व्यजततिार्इ रू१०००।०० (अके्षररूपीीः एक हजार रूपैमामात्र) जरीवना 
गररनेछ । पटकै वपच्च ेिोब्बर जजरवना गररनेछ । 

३. सावइजननक पिधारण गरेका कुनै पनन व्यजततिे मदिरा सेवन गरर हो हल्िा गरेको पार्एमा पदहिो पटक 
रू.५०००।०० (अके्षररूपीीः पाँचहजार रूपैमा मात्र) जरीवना गररनेछ । पटकै वपच्छे िोहोरीएमा िोब्बर जरीवाना 
गररनेछ । 

४. जुवातास खेल्ने खेिाउने र िागु cf}षत को अवैध धन्िा गने व्यजततिार्इ कानुन अनुसार कारवादह गररनछे 
।  
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परिच्छेद-५ 

सलमनतको कार्य सलमनत सभबम्न्ि ब्र्वस्था  

१. महावु गाउँपालिका के्षत्र लभत्र मदिरा िागु cf}षत सेवन तथा जुवातास ननषेि गनइका िाधग महाव ु
गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभा ननमाइण गररएको सलमनतिार्इ जजम्मेवारी दिर्इनेछ । 

२. यस सलमनति ेप्रत्येक वडामा मदिरा, िागु cf}षत तथा जुवातास ननषेि सलमनत गठन गनुइ पनेछ । उतत 
सलमनत टोि स्तर सम्म गठन गनुइ पने छ । 

 

 

परिच्छेद-६ 

सलमनतको काम कतयब्र् ि अधिकाि  

मददिा ननर्न्रण सलमनत महाबु गाउँपालिकािे सभपादन गने क्रिर्ाकिापहरू, 
१. महाबु गाउँपालिकािे िागु cf}षत तथा मदिरा एविं मदिराजन्य पिाथइको उत्पािन, ववक्रक्र ववतरण 
ननयमन तथा हाननकारक सेवन ननयन्त्रण सम्बन्धी स्थाननय स्तरको कायइयोजना तयार गने ।  
२. गाउँपालिकावाट सिंचािन गररने सम्पणुइ तालिम पाठ्यक्रममा िागु cf}षत ननषेध तथा मदिरा 
उत्पािन, ववक्री ववतरणमा ननयमन तथा हाननकारक सेवनमा ननयन्त्रणको ववषय अननवायइ रूपमा 
समावेश गने ।  
३. िागु cf}षत ननषेध तथा मदिरा सेवनका िाधग सवै स्थाननय तहमा सरोकारवािा हरूको 
सहभाधगतामा वडा स्तररय िागु cf}षत,मदिरा तथा जुवातास ननषेध सम्बजन्ध सचतेना अलभयान 
सलमनत गठन गरर पररचािन गने ।  
४. गाउँपालिकाका जन प्रनतननधधहरू तथा प्रमुख प्रशासक्रकय अधधकृतहरूिे मदिरा तथा िागु cf}षतको 
िवु्यइसन बाट हुन सतने सवै क्रकलसमका नोतसानका वारेमा छुट्टा छुट्टै अलभमुखखकरण/अन्तरक्रक्रय 
कायइक्रम सञ्चािन गने ।  
५. मदिरा, िागु cf}षत सेवन तथा जुवातास ननषेध सलमनतको नेततृ्वमा यस के्षत्रमा काम गने 
गै.स.स., आमा समुह, स्वयिंसेवव मदहिा, युवा तथा वाितिव िगायतका सिंघ सिंस्थाहरू र सरकारी 
ननकायहरूको साझेिारर सहयोग र समन्वयमा िागु cf}षत ननषेध तथा मदिरा सेवन ननयन्त्रण 
सम्बजन्ध याइलि, सभा, गोष्टी र छिफि जस्ता कायइक्रमहरू गरर सचतेना अलभयान सिंचािन गने ।  
६. सवै वडा सलमनतिे स्वस््य, सभ्य र अपराध मुतत समाज ननमाइणमा वाधा पुयाइउने मदिरा सेवन 
एविं िागु cf}षत िवु्यइशनको ननयन्त्रण र अन्य समाजजक कुररती/ववकृनत अन्त्य गनइ िागु cf}षत तथा 
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मदिरा सेवन ननयन्त्रण सम्बजन्ध स्थाननय तहिे मदिरा, िागु cf}षत तथा जुवातास ननषेध सम्बजन्ध 
योजना, कायइक्रम तथा बजेट ब्यवस्था गरर कायाइन्वयन गने ।  
७. स्थाननय तहमा मदिरा सेवन तथा िागु cf}षत िवु्यइसनवाट पने असर झजल्कने सडक नाटक 
प्रिशन तथा सिंधगनतक कायइक्रम आदि प्रिशइन गने ।  
८. मदिरा तथा िागु cf}षत अपराध ननषधे सम्बन्धमा स्थाननय सञ्चार माध्याम सिंगको साझेिाररमा 
सचतेना मुिक कायइक्रम सिंचािन गने ।  
९. ववमानस्थि, बसपाकइ  तथा राजमागइमा मदिरा तथा िागु cf}षत ननषेध सम्बजन्ध ववधुनतय 
माध्यमवाट चतेनामुिक तथा सन्िेश मुिक सुचान ननरन्तर Display प्रसारण गने ।  

१०. प्राकृनतक तथा ब्यबशायीक रूपमा गाँजा तथा अक्रफम खेनत हुन े स्थानको पदहचान गरर जन 
सहभाधगतामा नष्ट अलभयान सिंचािन गन े।  

११. सडक वािवालिकाहरूिार्इ िागु cf}षत अपराधमा सिंिग्न हुन नदिन नयननहरूको पदहचान उद्िार 
व्यबस्थापन गने ।  
१२. सवै वडा सलमनतिे िागु cf}षत अपराधको सुचना सिंकिन तथा आिान प्रिान गने ।  
१३. प्रत्येक वडा कायइ सलमनतिे आफ्ना के्षत्र लभत्रका ववद्याियका लशक्षक तथा प्राचायइहरूका िाधग 
िागु cf}षतको िवु्यइशन तथा मदिरा सेवन ननषेध सम्बजन्ध अनुलशक्षण कायइक्रम सिंचािन गने ।  
१४. मदिरा ननषेध तथा िागु cf}षत ननषेध सम्बजन्ध स्थाननय कायाइयोजना बमोजजमका अन्य कायइहरू 
गने ।  
१५. महाबु गाउँपालिकाको के्षत्र लभत्र जुवातास ननषेध सम्बजन्ध कायइक्रम अलभमुखखकरण गने ।  

 

परिच्छेद–७ 
कोष संचािन सभबम्न्ि ब्र्वस्था 

१. मदिरा उत्पािन ववक्रक्र ववतरण cf]शार पसार मदिरा सेवन गरे वापत जररवाना वाट प्राप्त रकम 
जम्मा गनइ छुट्टै सामाजजक कोष खडा गररने छ ।  
२. कोषको सिंचािन स्थाननय सरकार सिंचािन ऐन २०७४ असारनै हुनेछ ।  
३. िण्ड जररवाना प्राप्त रकम जषे्ठ नागररक असहाय अनाथ अपाङ्ग एकि मदहिा र दिघइ 
रोधगहरूको के्षत्रमा मदिरा ननषेध, िागु cf}षत तथा जुवातास ननषेध सलमनतको लसफाररसमा 
कायाइपालिकाको वैठकको ननणइय अनुसार खचइ गनइ सक्रकने छ ।  
 

 

 


