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जवषयाः- परमादशेसमेत। 

 

काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपाजलका साजवक वडा नं. ३२ हाल पररवर्तफत 

वडा नं. २९ अनामनगर जथथत कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च, 

नेपालकोतर्फ बाट अजततयारप्राप्त भई आफ्नो हकमासमेत ऐिन बस्ने वषफ 4९ को यस 

मञ्चका अध्यक्ष अजिवक्ता िगन््नाथ जमश्र------------------------------

----------------------------१ 

ऐिन मञ्चको कायफसजमजत सदथय पदमा कायफरत ऐिन वडा नं. 15 डल्लु बस्न ेवषफ 

43 की सुजमता डगंोल------------------------------------------

------------------१ 

ऐिन मञ्चको कायफसजमजत सदथय पदमा कायफरत ऐिन वडा नं. 32 बस्न ेवषफ 39 को 

नजवन काकी-------------------------------------------------

---------------------१ 

ऐिन मञ्चको कायफसजमजत कोषाध्यक्ष पदमा कायफरत रही लजलतपुर जिल्ला लजलतपुर 

महानगरपाजलका वडा नं. 2 बस्न ेवषफ 46 की शारदा गुरुङ्ग----------------

--------१ 

जवरुद्ध 

जनवेदक 

पक्ष 
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जवपक्षी 

प्रजतवादी 

सम्माननीय प्रिानमन्री, प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाफलय, ससंहदरवार, 

काठमाण्डौ-------------------------------------------------

--------------------१ 

माननीय अथफमन्री, अथफमन्रालय, ससंहदरवार, काठमाण्डौ------------------

-------१ 

अथफमन्रालय, ससंहदरवार, काठमाण्डौ-------------------------------

-------------१ 

माननीय गृहमन्री, गृहमन्रालय, ससंहदरवार, काठमाण्डौ------------------

--------१ 

गृहमन्रालय, ससंहदरवार, काठमाण्डौ-------------------------------

-------------१ 

उद्योग वाजणज्य तथा आपूर्तफ मन्रालय, ससंहदरवार, काठमाण्डौ--------------

------१ 

मजहला, बालबाजलका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालय, ससंहदरवार, काठमाण्डौ------

---१ 

थवाथ्य तथा िनसंतया मन्रालय, रामशाहपथ, काठमाण्डौ-----------------

-------१ 

प्रहरी प्रिानकायाफलय, नक्शाल, काठमाण्डौ----------------------------

-----------१ 

आन्तररक रािश्व जवभाग, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ-----------------------

---------१ 

भन्सार जवभाग, जरपुरेश्वर, काठमाण्डौ------------------------------

-------------१ 

     नेपालको संजविानको िारा ४६ तथा िारा 1३३ को उपिारा (2) वमोजिम यस 

अदालतको असािारण के्षराजिकार अन्तगफत दायर हुनआएको प्रथतुत ररट जनवेदनको संजक्षप्त 

त्य एवं आदशेबेहोरा यसप्रकार रहकेोछ:- 

१. नेपालको संजविानले प्रत्येक नेपाली नागररकलाई सम्मानपूवफक बााँच्नपाउने हक (िारा १६), 

समानताको हक (िारा १८), सम्पजिको हक (िारा २५), थवच्छ वातावरणको हक (िारा 

३०), थवाथ्यसम्बन्िी हक (िारा ३५), खाद्यसम्बन्िी हक (िारा ३६), मजहला हक (िारा 

३८), उपभोक्ताको हक (िारा ४४)लाई मौजलक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। साथै 

संजविानप्रदि मौजलक हकको प्रचलनको लाजग संवैिाजनक उपचार पाउने हकलाईसमेत मौजलक 

हककैरुपमा प्रत्याभूत गररएको छ। संजविानको उद्ेशय र मौजलक हकको कायाफन्वयनको लाजग 

जवजभन््न कानूनहरु जविाजयकाबाट पाररत भई लाग ूभएका छन।् यसैजसलजसलामा मददरा ऐन, 

२०३१ र अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ जविाजयकाले पाररत गरी हालसम्म लागू रहकेा कानूनहरु 

हुन।् मददरा ऐन, २०३१ को मुतय उद्ेशय नै “सवफसािारण िनताको सदाचार, थवाथ्य, 

सजुविा तथा आर्थफक जहत कायम रात्नका जनजम्त मददराको उत्पादन, जबक्रीजवतरण र जनकासी 

पठैारीमा समते जनयन्रण गन”े भन््ने रहकेो छ। साथ ै संजविानको िारा ४४ को उपिारा 

(१) मा “प्रत्यके उपभोक्तालाई गणुथतरीय वथतु तथा सवेा प्राप्त गन े हक हुनछे” भनी र 
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िारा ४४ को उपिारा (२) मा “गुणथतरहीन वथतु वा सवेाबाट क्षजत पगुेको ब्यजक्तलाई 

कानून बमोजिम क्षजतपरू्तफ पाउन ेहक हुनेछ" भनी थपष्ट रुपले मौजलक हकमा नै ब्यवथथा गरी 

ददएको छ, भन े गुणथतरीय वथत ु तथा सेवा प्राप्तगन े उपभोक्ताको संवैिाजनक अजिकारको 

संरक्षण तथा सम्बद्धफन गनफ उपभोक्तालाईप्राप्त हकको प्रचलनका लाजग न्याजयक उपचार प्रदान 

गनफ र उपभोक्तालाई हुनसके्न हाजन, नोक्सानी वापत क्षजतपूर्तफ उपलब्ि गराउनेसमेत उदशेयले 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ िारी भई लागू भएको छ। 

 त्यथत ै मुलुकको आर्थफक जवकासको लाजग आवशयक रािश्व संकलन गन े प्रदक्रयालाई 

प्रभावकारी बनाई रािश्व पररचालन बढाउनेसमेतका उद्ेशय राखी अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ 

जविाजयकाले तिुफमा गरी नेपाल राज्यजभर लागू गरेका छन।् साथै सो ऐनहरु कायाफन्वयन 

गरी ऐनको उद्ेशय पररपूर्तफ गनफका लाजग नेपाल सरकारले मददरा जनयमहरु, २०३३ र 

अन्ताःशुल्क जनयमावली, २०५९ तिुफमा गरेका छन।् यी ऐन तथा जनयमहरुको मूल उद्ेशय नै 

आम सवफसािारण नागररकको सदाचार, थवाथ्य, सुजविा तथा आर्थफक जहत कायम गनुफ हो 

भन््ने कुरामा कोही कसैको जवमजत छैन।  

 मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा २ (क) मा “मददरा" शब्दलाई पररभाषा गरेको छ। सोही 

ऐनको दर्ा ३ मा अनुमजतपरबेगर र अनुमजतपर पाएकोले पजन अनमुजतपरमा तोदकएका 

शतफबमोजिमबाहके मददराको उत्पादन गनफ नपाउने व्यवथथा गरेको छ। दर्ा ४ बमोजिम 

अनुमजतपरबेगर र अनुमजतपर पाएकोले पजन तोदकएको शतफबमोजिम बाहके मददरा 

जबक्रीजवतरण गनफ वा मददरा जपउने बार, रेषु्टरेन्ट वा पसल थाप्न नपाउने ब्यवथथा गरेको र 

खुला रुपमा १८ वषफभन्दा कम उमेरका ब्यजक्तलाई मददरा जबक्रीजवतरण गनफ रोक लगाएको 

छ। सोही ऐनको दर्ा ५ मा अनुमजतपरमा तोदकएको शतफबमोजिमबाहके मददराको जनकासी 

वा पैठारी गनफ नपाउने गरी मददराको जनकासी पैठारी गनफ जनयन्रण गरेको छ।  

 उक्त ऐनको दर्ा १२ मा कसैले मददरा ऐन जवपरीत कायफ गरेमा ६ मजहनासम्म कैद 

वा एकलाख रुपै ाँयासम्म िररवाना वा दवुै सिाय गन ेर मजतयारलाई तीन मजहनासम्म कैद 

वा पचास हचार रुपै ाँयासम्म िररवाना वा दवुै सिाय गनफ सके्न ब्यवथथा गरेको छ। कुन ै

व्यजक्तले मददरा ऐन, २०३१ जवपरीत मददराको उत्पादन, जबक्रीजवतरण जनकासी वा पैठारी 

गरेमा सो कायफसाँग सम्बजन्ित मददरा अन्ताःशुल्क अजिकारीले िर्त गने, िर्त गररएको मध्ये 

गुणथतरयुक्त मददरा अन्ताःशुल्क अजिकारीले तोदकएबमोजिम जललाम जबक्री गनगेरी मददरा 

उत्पादन, आयातजनयाफत, ओसारपसार, सञ्चय तथा जबक्रीजवतरण गनफमा प्रत्यक्ष जनयन्रण गनुफपन े

थपष्ट व्यवथथा गरेको छ। त्यथतै अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ ले मददरालाई समेत अन्ताःशुल्क लागे्न 

वथतुमा पररभाजषत गरेको, यसलाई जनयन्रण र जनयमन गन ेमुतय जिम्मेवार व्यजक्त अन्ताःशुल्क 

अजिकारीलाई तोकेको, इिाित नजलई कसैल े पजन मददराको उत्पादन, जबक्रीजवतरण, 

ओसारपसार, सञ्चय, भण्डारण (Store) गनफ नपाउने, कसैल े पजन ऐन जवपरीत कायफ गरेमा 

जवगो िर्त गनफ, जवगोबमोजिम िररवाना गनफ र १ वषफसम्म कैद हुन े गरी दण्ड सिाय 

गनुफपने व्यवथथा गरेको छ। समािलाई आर्थफक जहत तथा सवफसािारण िनताको सदाचार, 

थवाथ्य, सुजविा कायम रात्ने समेतको महत्वपूणफ जिम्मेवारी कानूनले उजल्लजखत जवपक्षीहरुलाई 

सुजम्पएको छ।  

 त्यसैगरी मददरा जनयमहरु, २०३३ को जनयम (७) मा कुनै व्यजक्तले जनिी प्रयोिनको 

लाजग एकपटकमा ५ जलटरसम्म रक्सी र १० जलटरसम्म िााँड बनाउन अनुमजत जलनुनपने, 

त्यथतो िााँड रक्सी वषफको ६ पटक भन्दाबढी बनाउन नपाइने, त्यसरी जनिी प्रयोिनको लाजग 

रक्सी वा िााँड बनाउने ब्यजक्तले सो िााँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्ताःशुल्क 

अजिकारीलाई ददनुपने ब्यवथथा गरेको छ।  
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 उक्त मददरा जनयमबमोजिम जवहान १० बिेदजेख बेलुकी १० बिसेम्म मारजवक्रीजबतरण 

गनफ पाउनेमा अन्ताःशुल्क अजिकारीले जनजित थथानहरुमा मददरा जबक्रीजवतरण गनफ रोक 

लगाउन सके्न जनयमावलीको व्यवथथा रहनुकासाथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दर्ा ४ 

मा नेपाल सरकारले कुन ैपजन वथतु वा सेवाको जनयमन गनुफपने, दर्ा ५ वथत ुवा सेवाको 

गुणथतर  जनिाफरण गनुफपने, दर्ा ६ मा उत्पादकले आरू्ले उत्पादन गरेको वथतुमा लेवल 

लगाउनपुन,े दर्ा ७ मा वथत ुवा सेवा उत्पादकले कानूनी दाजयत्व पूरा गनुफपने, दर्ा ११ 

मा जबके्रतालेसमेत दाजयत्व पूरा गनुफपने, दर्ा १५ मा जबल जविक रात्नुपने, दर्ा १६ मा 

अनुजचत व्यापाररक तथा ब्यवसायिन्य दक्रयाकलाप गनफनहुने भन््नेसमेतका कानूनी व्यवथथाले 

वथत ु वा सेवा प्रदायकका काम,कतफव्य, अजिकार तोदकददएको र त्यसरी तोदकएको काम, 

कतफव्य, अजिकार पालन नगरेमा ५ वषफसम्म कैद, जवगोबमोजिम िररवाना हुनसेमेतका कानूनी 

व्यवथथा गरेको छ।  

 उल्लेजखत कानूनहरुले जवपक्षीहरुलाई जिम्मेवारी तोदकएको हुाँदाहुाँद ैमददरा जनयन्रण र 

जनयमन नगरी जवपक्षीहरुले आफ्ना कानूनी तथा संवैिाजनक कतफव्य पालनामा जवमुख भएको 

प्रष्ट छ। यसै दौरान जनवेदक मञ्चबाट घरेलुमददरा बैि, अबैिको अवथथा के छ?  यसको 

उत्पादन ओसारपसार जबक्रीजवतरण तथा सेवनको अवथथा कथतो छ? र यसले समािमा के 

कथतो सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भनी समग्र जवषयमा अध्ययन गरी हदेाफ 

मुलुकको वतफमान पररजथथजत र जनयामक जनकायहरुबाट कानून कायाफन्वयनको सन्दभफमा मददरा 

तथा मददरािन्य पदाथफबाट खाली रािथव संकलनतर्फ मार ध्येय रहकेो तर मददरा तथा 

मददरािन्य पदाथफबाट आम नागररक र राष्ट्रजहतमा पनफ गएको नकारात्मक असरको बारेमा 

कुन ैचासो राखेको र सोतर्फ चनाखो भएको पाइएन। जनवेदक मञ्चले अध्ययन गरी हदेाफ 

घरेलुमददरा तथा मददरािन्य पदाथफले समाि तथा राजष्ट्रय जहतमा जनम्नानुसार नकारात्मक 

प्रभाव पारेको थपष्ट दजेखयोाः-  

क) कर असुली तथा रािथव संकलनमा नकारात्मक असर गरी राष्ट्रजहतमा असर पुर्याएको, 

ख) गुणथतर सम्बन्िी कुन ै प्रयोगशाला परीक्षणको व्यवथथा नभएकोले जवश्वसनीय गुणथतर 

नभएको,  

ग) नागररकको िीउज्यान, थवाथ्य र सम्पजिमा हाजन नोक्सानी पुगेको, 

घ) घरेलुमददराको कच्चा पदाथफमा कट, थोरालुगा, मोिा, टायर, प्रयोग भईसकेका कण्डम, 

प्रयोग भइसकेका सेनेटरी पयाड, बच्चाको सालनाल, जसनोिथता वथतुहरुलाई प्रयोग गनगेरेको 

आम िनगुनासो भएकोले त्यथता कच्चापदाथफको प्रयोगबाट उत्पाददत मददराले आम 

नागररकको थवाथ्यमा मन्दजवष (Slow Poison) को काम गरेको,  

ङ) प्रयाफप्त कानून हुाँदा पजन जनयमनको अभावमा घरेलुमददराको सेवनले समािमा घरेलुसहसंा, 

कुटजपट, चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गुण्डागदी, हत्या, ज्यानमाने उद्योग, संगरठत अपराििथता 

िघन्य र नैजतकपतन दजेखन ेर्ौिदारी कसूर अपरािको वारदात घट्न ेगरेको,  

च) मददरा सेवन कै कारणले समािमा बहुजववाह, सम्बन्ि जवच्छेद, गाली बेइज्जती, 

वेशयावृजििथता सामाजिक जवखण्डन जनम्त्याउने, श्रृंखलाबद्ध घटना घट्नेिथता जवषवृक्षको 

रुपमा बेजथजत जनम्त्याउने गरेको,  

छ) मददरा सेवनले माजनसको श्रृिनशीलता, रचनात्मकता, संवेदनशीलतामा ह्रास आउने, 

पुरुषहरुमा नपुङ्सकता र मजहलाहरुमा बााँझोपना देजखई समािमा नकारात्मक असर 

गनुफकोसाथै बालबाजलकाको जनयजमत अध्ययनमा समेत नकारात्मक असर गरी समािलाई 

पक्षघात गरेको,  

ि) मददरा सेवनले राष्ट्रजहत तथा नागररक र समािमा कुन ैलाभ नभएको, सीजमत उत्पादक 

र ब्यापारीले मार लाभ जलएको,  
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झ) अखाद्ययुक्त घरेलुमददरा सेवन गदाफ Heart Problems (chronic heart Disease, 

hypertension, heart attack), Liver Disease (alcoholic hepatitis, liver cancer), 
Digestive Disorders (pancreatitis or gastritis), Neurological Disorders (stroke, 
dementias, memory loss), Cancer (especially of the digestive tract, stomach, 
liver and breast), Diabetes, Obesity, High Blood Pressure, Lungs Stoke, 

Osteoporosis िथता प्राणघातक रोग लागे्न गरेको,  

ञ) गैरकानूनी दजेखएको घरेलुमददरा अत्याजिक उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण तथा सेवन 

भएको पाइयो,  

च) मददरा सेवन गरेर सवारी चलाउन जनषेि गरेको कायफले सवारी दघुफटनामा केही कमी 

आएतापजन पूणफरुपले दघुफटना न्यूजनकरण र शनू्यप्रायाः हुन सकेको छैन।  

 उपयुफक्त अवथथा भएकाले घरेलुमददराको उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण र 

सेवनसमेत कानूनद्बारा दण्डनीय कसूर भएको तर बिारमा, टोलटोलमा, चोकचोकमा यरतर 

सवफर खुलेआम रुपमा त्यथतो घरेलुमददराको उत्पादन ओसारपसार र जबक्रीजवतरण तथा सेवन 

भइरहकेो छ। यसले आमनागररक र समािलाई नै पक्षघात गराइरहकेो उल्लेजखत त्यले 

छलफङ्ग पादफछ। कजहलेकाही नेपाल प्रहरीबाट घरेलुमददरा उत्पादन थथलमा छापा मारी मददरा 

नष्ट गरेको भन्न ेगररए तापजन त्यथतो कसूर अपराि जनयन्रण हुन सकेको छैन। यस मञ्चले 

जमजत २०७५।०२।१० मा जवपक्षी नं. १,२,४,९,१० लाई “घरेलुमददरा (िााँड, रक्सी, छ्याङ्, 

जनगार, तोङ्गवा आदद) जनयन्रण गरी आम नागररकको िीउज्यान, थवाथ्य सम्पिी रक्षा गरी 

आम समािमा सशुासन र अमनचयन कायम गने बारेको” जवषयमा ध्यानाकषफण गराएकोमा 

सो अनुसार जवपक्षीहरुले कुन ै पहल कदमी नचालेको हुाँदा पुनाः जमजत २०७5।०४।२९ मा 

सोही जवषयको यसमञ्चले ताकेताको पर पेस गरेको जथयो। घरेलुमददरा जनयन्रण र 

जनयमन गनफ संवैिाजनक र कानूनी व्यवथथा प्रष्ट हुाँदाहुाँद ै र आम नागररक संवैिाजनक तथा 

कानूनी हकबाट बजन्चत भई कानूनी पहुाँचमा पुग्न नसकी अन्यौलको िीवन िीउन बाध्य छन्। 

त्यसैले हामी जनवेदकहरु बाध्य भई घरेलुमददरा जनयन्रण र जनयमनको व्यापक सावफिजनक 

सरोकाररक जवषय भएको हुाँदा यस सम्माजनत सवोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन उपजथथत 

भएका छौं। नेपालमा जवद्यमान काननूी व्यवथथा हदेाफ जवपक्षीहरुले नागररकको िीउ, ज्यान, 

थवाथ्य र सम्पजिको रक्षाथफ अहोरार खरटनु पन े गरी जिम्मेवारी तोकेको तर नेपाली 

समािमा, घरघरमा, प्रत्येक टोलटोलमा, व्यापाररक प्रयोिनका लाजग घरेलुमददरा (िााँड, रक्सी, 

छयाङ्, तोङ्गवा, जनगार आदद) खुलेआम उत्पादन, ओसारपसार जबक्रीजवतरण र सेवन 

(उपभोग) भई रहकेो, यसले आम नागररक, सवफसािारण तथा समािमा समेत नकारात्मक 

प्रभाव एवं असर परररहकेोसाथै दशेको रािश्व उठ्तीमा समेत न्यूजनकरण भई मुलुकको 

अथफतन्रमा समेत प्रभाव पररहकेोले मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा २ को (क),३,४,५,१२, 

मददरा जनयम, २०३३ को जनयम ७ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दर्ा 

४,५,६,७,११,१५,१६, अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८, अन्ताःशुल्क जनयमावली, २०५९, 

नेपालको संजविान, २०७२ को िारा १६,१८,२५,३०,३५,३६,४४ को उपिारा (१) र 

(२) समेतको संवैिाजनक तथा कानूनी व्यवथथाबाट जवपक्षीहरुलाई आम नागररकको सुरक्षाथफ 

कानूनी दाजयत्व, जिम्मेवारी प्रदान गरेकोले नागररकको सदाचार, थवाथ्य, सुजविा तथा आर्थफक 

जहतको रक्षा गने प्रयोिनको लाजग कानूनमा भएको व्यवथथालाई यथावत पररपालना गरी 

घरेलुमददराको उत्पादन ओसारपसार जबक्री, जवतरण र सेवनलाई कानूनवमोजिम दण्ड िररवाना 

गरी समािमा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, अमन चयन कायम गनफ गराउन अन्य वैकजल्पक 

उपचारको बाटोसमेत नभएकोले हामी जनवेदकहरु यो जनवेदन जलई यस सम्माजनत सवोच्च 

अदालतमा उपजथथत भएका छौं।  
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 मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा २ को (क),३,४,५, अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८, मददरा 

जनयम, २०३३ को जनयम ७ को खण्ड (घ) जवपररत कायफ हुाँदासमेत जवपक्षीहरुले मददरा 

ऐन, २०३१ को प्रथतावनाको ममफ एवं भावनाबमोजिम तथा दर्ा १२ र अन्ताःशुल्क ऐन, 

२०५८ अनुसार नेपाली बिारबाट घरेलुमददराको व्यवसाजयक प्रयोिनले भईरहकेो उत्पादन, 

ओसारपसार एवं जबक्रीजवतरणमा जनयन्रण एवं जनयमन नगरेकोले मददरा ऐन, २०३१ को 

दर्ा २ को (क),३,४,५,१२ अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८, मददरा जनयम, २०३३ अक्षरस 

पालना गरी गराई कसूदारलाई मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा १२ तथा अन्ताःशुल्क ऐन, 

२०५८ को दर्ा १६ अनुसार कारवाही गनूफ गराउनू र त्यथतो मददरा व्यावसाजयक 

प्रयोिनको लाजग उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण तथा सेवनमासमेत रोक लगाउनू भजन 

जवपक्षीहरुका नाममा नेपालको संजविान (२०७२) को िारा ४६ र १३३ (२) बमोजिम 

प्रजतषेि, परमादशे लगायत िो चाजहने उपयुक्त आदशे वा पुिी िारी गरी पाउाँ भन््ने 

बेहोराको कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चको तर्फ बाट अध्यक्ष अजिवक्ता िगन््नाथ 

जमश्रसमेतको जमजत २०७६।१।१० मा दायर भएको संयुक्त जनवेदनपर। 

२. यसमा के कसो भएको हो? जनवेदकको माग वमोजिमको आदशे दकन िारी हुन ुनपने हो? 

आदशे िारी हुनु नपने आिार कारण भए सोसमेत साथ ै राखी यो आदशे प्राप्त भएका 

जमजतले बाटोका म्यादबाहके १५ (पन्र) ददनजभर महान्यायाजिवक्ताको कायाफलयमार्फ त 

जलजखत िवार् पेस गनुफ भनी यो आदशे र ररट जनवेदनको एकप्रजत नक््कलसमेत साथ ैराखी 

जवपक्षीहरुका नाममा सूचना म्याद िारी गरी जलजखत िवार् परे वा अवजि व्यजतत भएपजछ 

पेसीको सूचना महान्यायाजिवक्ताको कायाफलयलाई ददई अग्राजिकारमा राखी जनयमानुसार पेश 

गनुफ भन््ने बेहोराको जमजत २०७६।१।१९ मा यस अदालतबाट भएको आदशे। 

३. यसमा ररट जनवेदकले जवशेष गरी मददराको आन्तररक उत्पादन, जबक्रीजवतरण तथा 

उपभोगको जवषयलाई उठान गरेको दजेखन्छ। यस भन्सार जवभाग मातहतका भन्सार 

कायाफलयहरुबाट प्रचजलत कानूनबमोजिम अन्ताःशुल्क इिाितपरप्राप्त व्यवसायीहरुलाई मार 

सम्बजन्ित जनकायबाट गुणथतर प्रदान गररएका मददरा यदकन गरी पैठारी तथा जनकासीको 

लाजग प्रचजलत कानूनबमोजिम लागे्न रािश्व जलई अनुमजत ददन े मार हो। यस भन्सार 

जवभागको कुन काम कारवाहीले ररट जनवेदकले उठान गरेको जवषयमा असर परेको हो भनी 

खुलाउन सकेको अवथथा पजन दखेखाँदनै। तसथफ प्रथतुत ररट जनवेदन यस जवभागको हकमा 

खारेिभागी छ, खारेि गरी पाउाँ भन््ने बेहोराको भन्सार जवभाग, जरपुरेश्वर, काठमाण्डौको 

तर्फ बाट जमजत २०७६।२।७ मा पेस भएको जलजखत िवार्। 

४. जवद्यमान ऐन, जनयम र जनदेजशकाको ममफ र भावना अनुरुपको कायफ गनफ यस जवभाग तथा 

यसका मातहतका कायाफलयहरु जनरन्तर प्रयासरत रहकेा छन।् साथै आगामी ददनमासमेत 

आफ्ना दाजयत्वप्रजत सचेत रहनछे। िसअनुरुप अवैि मददरा जनयन्रण र जनयमन गनफ 

िेरैहदसम्म सर्ल रहकेोसमेत जनम्न जलजखत त्यांकबाट प्रष्ट दजेखन्छ। आ.व.०७४/७५ दजेख 

आ.व. ०७५/७६ को बैशाख मजहनासम्म ४३ पटक अवैि मददरा जनयन्रण सजमजतको बैठक 

बसेको। १,०७,६५० जलटर अवैि मददरा जनयन्रणमा जलइएको, २०९ काटुफन २३८७ बोतल 

जवजभन््न व्राण्डका मददरा िर्त गरेको, मददरा बनाउन प्रयोग गन े ६८,९४५ जलटर कच्चा 

पदाथफ िर्त गरेको, २ काटुफन ६५ बोतल जबयर िर्त गरेको, अन्ताःशुल्क सम्बन्िी मुद्ा संतया 

16८ रहकेो, रु.११,४०,६२०।- िररवाना गरेको, रु.१८,४६०.०० िरौटी वापत िम्मा 

गरेको र १ थान अटोमोबाइल, १ थान मोटरसाइकल र ७ थान साइकल िर्त गरेको 

दजेखन्छ। 

  अवैि मददराको उत्पादन, सञ्चय र जबक्रीजवतरणबाट समािमा जवकृजत र जवसंगजत 

रै्लन िाने, ईिाितपरप्राप्त गरी उत्पादन तथा जबक्री हुन े मददराको खपतमासमेत प्रजतकूल 
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असर पनफगई असूल हुनुपन ेरािश्वसमेत गुम्निाने सम्भावनालाई मध्यनिर गद ैअवैि मददरा 

जनयन्रण र वैि मददराको कारोवारको जनयमनका लाजग जवभागथतरमा आन्तररक रािथव 

जवभागको उपमहाजनदशेकको संयोिकत्वमा १६ सदथयीय सजमजत तथा अवैि मददरा 

जनयन्रणको प्रभावकारी कायाफन्वयन गनफ जिल्लाथतरमा आन्तररक रािथव कायाफलय/करदाता 

सेवा कायाफलय/कोष तथा लेखा जनयन्रण कायाफलयको प्रमुखको संयोिकत्वमा ६ सदथयीय 

सजमजतको व्यवथथा गरेको छ। उक्त सजमजतले अवैि मददरा उत्पादन थथलमा गई खानतलासी 

गरी अवैि मददरा बनाउन प्रयोग भएका जवजभन््न वथतुहरु कव्िामा जलने, संलग्न व्यजक्तलाई 

पक्राउ गने र कारवाही चलाउन सम्वजन्ित कायाफलयमा बुझाउने व्यवथथा अन्ताःशुल्क 

जनदजेशका, २०६८ (पररमार्िफत संथकरण, २०७५)मा रहकेो र सो बमोजिम कायफ हुाँद ै

आएको छ।  

  त्यसै गरी प्रहरीको सहयोगमा समयसमयमा कर अजिकृतसजहतको टोली पररचालन 

गरेर अवैि मददरा उत्पादन तथा जबक्रीलाई जनरुत्साजहत गने गररएको, अवैि मददरा उत्पादन 

तथा जबक्रीलाई जनरुत्साजहत र जनयमन गनफ जनयजमत बिार अनुगमन गन ेगरेको, थथानीय 

उद्योग वाजणज्य संघ लगायत सम्बजन्ित सरोकारवालासाँग अवैि मददरा जनयन्रण सम्बन्िमा 

जनयजमत अन्तरदक्रया कायफक्रम सञ्चालन गन े गरेको, सीमावती के्षरमा हुन े अवैि मददरा 

ओसारपसार जनयन्रण कायफलाई जतव्रता ददनुकासाथ ै अवैि मददरा कारोबारसाँग सम्बजन्ित 

सूचना संकलन गरी अनुगमन, छानजवन गरी कारवाहीसमेत गने गरेको हुाँदा उजल्लजखत ऐन 

जनयमको ममफ र भावना अनुरुप कायफ नगरेको भन््ने जनवेदनको जिदकर खारेिभागी छ खारेि 

गरी पाउाँ भन््ने बेहोराको जमजत २०७६।२।६ गतेको आन्तररक रािश्व जवभागको तर्फ बाट पेस 

भएको जलजखत िवार्। 

५. मददरा ऐन, २०३१ मा अन्ताःशुल्क अजिकारीले मददराको जबक्रीजवतरणमा जनयन्रण (दर्ा 

४), उत्पादन तथा जबक्रीजवतरणमा बन्दिे (दर्ा ४क), मददरा तथा अन्य सामानको िर्त 

र जबक्री (दर्ा १३), दर्ा ११ अन्तगफतको मुद्ामा शुरुकारवाही र दकनारा गन ेअजिकार 

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोदकददएको अजिकारीलाई र सोबाहके यस ऐन अन्तगफतको 

अरु मुद्ाको शुरुकारवाही र दकनारा गन ेअजिकार अन्ताःशुल्क अजिकारीलाई हुनेछ। शुरुकारवाही 

र दकनारा गन े अजिकारीलाई प्रचजलत नेपाल कानूनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए 

सरहको अजिकार प्राप्त हुनेछ (दर्ा १४) भन््ने व्यबथथा रहकेो छ। मददरा जनयमावली, 

२०३३ मा मददराको उत्पादन, जबक्रीजवतरण वा जनकासी पैठारी गनफ चाहन ेव्यजक्तले अनुसूची 

१ बमोजिमको ढााँचामा अन्ताःशुल्क अजिकारीसमक्ष दरखाथत ददनु पनेछ र अन्ताःशुल्क 

अजिकारीले आवशयक िााँचबुझ गरी मनाजसव देखेमा अनुसूची २ बमोजिमको ईिाितपर ददन 

सके्नछ (जनयम ३)। प्रहरी ऐन, २०१२ को प्रथतावनामा नै प्रहरीलाई अपराि रोके्न र पिा 

लगाउन ेसुयोग्यसािन बनाई शाजन्त र व्यवथथा कायमरात्न प्रहरी र्ोसफको गठन भएको कुरा 

उल्लेख छ भन ेऐिन ऐनको दर्ा १५ मा उजल्लजखत प्रहरी कमफचारीको कतफव्यमा शाजन्त र 

व्यवथथालाई असरपान ेखालको खबर संकलन गनुफ, अपरािको रोकथाम गनुफ र अपरािी पिा 

लगाउन ुर िनतालाई अनावशयक झन्झट पनफबाट बचाउनु भन््ने व्यवथथा रहकेो छ। 

 प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम गरठत तथा पररचाजलत नेपाल प्रहरीको प्रमुख उद्ेशय 

समािमा शाजन्त सुरक्षा, अमनचयन कायमगनुफ, अपराि अनुसन्िान, अपराि रोकथाम तथा 

जनयन्रण गनुफ भएकाले जवजभन््न अपराजिक कृयाकलापलाई मध्यनिर गरी सोको रोकथाम गनफ 

संजविान, प्रहरी ऐन, प्रहरी जनयमावली तथा प्रचजलत अन्य ऐन, जनयम र कानूनको अिीन र 

प्रकृयामा रही आमिनताको शाजन्त सुरक्षामा अहोरार खरटई कतफव्य पालना गद ैआई नेपाल 

प्रहरीले जवगतदजेख नै अबैि मददराको जबक्री जबतरण, ओसारपसारमा कानूनबमोजिम रोक 

लगाउद ैआएको र जवगत तीन आर्थफक बषफदजेख हालसम्म तयारी मददरा ४,०३,७७० जलटर 
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र कच्चा पदाथफ (१,६६,५८० के.िी. र १०,५०,३४७ जलटर) र माजनस (पुरुष १००, 

मजहला ५५) लाई पक्राउ गरी मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा १५ को (क) बमोजिम 

अन्त:शुल्क कायाफलयमा कारवाहीको लाजग बुझाएको भन््ने प्रहरी प्रिान कायाफलय कायफ एवं 

अपराि अनुसन्िान जवभाग, अजभलेख तथा जवश्लेषण शाखाको अजभलेखबाट दजेखन्छ। 

 प्रहरी ऐन, २०१२ को दर्ा १३ मा समेत “प्रहरी कमफचारीले यो ऐन वा अरु कुन ै

प्रचजलत ऐनबाट पाएको अजततयार भन्दाबढी अजिकार वा अजततयार प्रयोग गनफ पाउदैन” 

भन््ने थपष्ट व्यबथथा रहकेो र प्रहरीले आफ्नो के्षराजिकारजभर पने मुद्ाहरुको मार अनुसन्िान 

तहदककात, पक्राउ, खानतलासी लगायतका कायफहरु गनफ सके्नछ भजन कानून तथा जवद्यमान 

व्यवथथाहरुले जनर्दफष्ट गरेतापजन नेपाल प्रहरीले अपराि जनयन्रण, अनुसन्िान र शाजन्त सुरक्षा 

कायम गन ेदजृष्टकोणबाट जनरन्तर अवैि मददरािन्य पदाथफको जनयन्रणको कायफ गद ैआएको 

हुाँदा प्रहरीले अवैि मददरा जनयन्रणका सन्दभफमा जवद्यमान कानूनी तथा संवैिाजनक कतफव्य 

पालनामा जवमुख रहकेो भजन प्रहरी प्रिान कायाफलय, नक्साल समेतलाई जवपक्षी बनाई दायर 

भएको प्रथतुत ररट जनवेदन खारेिभागी छ, खारेि गरी पाउाँ भन््ने बेहोराको जमजत 

२०७६।२।९ मा प्रहरी प्रिान कायाफलय नक्सालको जलजखत िवार्। 

६. नेपाल सरकार, अथफमन्रालय संजविान तथा जवद्यमान नेपाल कानूनको पररपालना गरी, गराई 

कानूनी राज्यको अविारणालाई साकार पान े र नागररकका संजविान तथा कानूनप्रदि हक, 

अजिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्धफन गरी प्रचलनको सुजनजितता प्रदान गन े कुरामा 

प्रजतबद्ध र करटबद्ध रहकेो छ।  

 िहााँसम्म मददरा ऐन, २०३१ को प्रथतावनाको ममफ एवं भावनाबमोजिम तथा सोही 

ऐनको दर्ा १२ र अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार नेपाली बिारबाट घरेलुमददराको 

व्यावसाजयक प्रयोिनले भइरहकेो उत्पादन, ओसारपसार एवं जबक्रीजवतरणमा प्रजतबन्ि नगरेको, 

कानूनहरुले जिम्मेवारी तोदकएको हुाँदा पजन सम्बजन्ित जनकायहरु मददरा जनयन्रण र जनयमन 

नगरी कानूनी तथा संवैिाजनक कतफव्य पालनामा जवमुख भएको भन््ने जवपक्षीको दाबी छ, 

तत्सम्बन्िमा उपभोक्ताको हकजहत र अजिकारको संरक्षण गरी उपभोक्ताको थवाथ्य प्रजतकूल 

हुन ेकामकारवाही जनयन्रण गनफ बनेका उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, खाद्य अजिकार तथा 

खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्िी ऐन, २०७५ र मददरा उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरणलाई 

व्यवजथथत, जनयन्रण र जनयमन गनफ बनेका मददरा ऐन, २०३१, मददरा जनयम, २०३३, 

अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८, अन्ताःशुल्क जनयमावली, २०५९ लगायतका कानूनहरुको प्रभावकारी 

कायाफन्वयन गनफ नेपाल सरकार, अथफ मन्रालय र मातहत जवभागथतरमा आन्तररक रािथव 

जवभाग, जिल्लाथतरमा आन्तररक रािथव कायाफलयहरु, करदाता सेवा कायाफलयहरु र कोष तथा 

लेखा जनयन्रण कायाफलयको प्रमुखको संयोिनमा गरठत सजमजतहरु प्रजतबद्ध र दक्रयाशील 

रजहआएका छन।् 

 जवपक्षी जनवेदकले घरेलुमददरा जनयन्रण गरी आमनागररकको िीउज्यान, थवाथ्य 

सम्पजि रक्षा गरी आमसमािमा सुशासन र अमनचयन कायमगन ेसम्बन्िमा यस मन्रालय 

समतेलाई ध्यानाकषफण गराई दताफ नं. २०१९ जमजत २०७५।५।२७ मा ददएको जनवेदनउपर 

आवशयक कारवाही गनफ जनयमन जनकाय आन्तररक रािथव जवभागमा यस मन्रालयको च.नं. 

२५८ जमजत २०७५।५।२९ को परबाट लेखी पठाइसदकएको छ। यस सम्बन्िमा आन्तररक 

रािथव जवभाग र मातहतका कायाफलयहरुबाट प्रचजलत कानून बमोजिम भएगरेका कायफप्रगजत 

सजहत पेस हुन े जलजखतिवार् मार्फ त िानकारी हुन े नै हुाँदा जिम्मेवारीबमोजिम नेपाल 

सरकारले मददरा जनयन्रण र जनयमन नगरेको भन््ने जनवेदकको त्य र प्रमाणजवजहन जनवेदन 

जिदकर पुजष्ट हुन ेअवथथा दजेखएन।  
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 ररट जनवेदकले आफ्नो जनवेदनसाथ पेस गरेको अध्ययन प्रजतवेदन हदेाफ अध्ययनकताफहरुले 

कुन ै घटना जवशेष वा थथान जवशेषमा गई अध्ययन गरेको नदेजखएको र अध्ययन गदाफ 

मददराको उत्पादन, ओसारपसार र जबक्रीजवतरणको जनयमन जनकाय आन्तररक रािथव जवभाग 

र मातहतका कायाफलयहरुसाँग सम्पकफ र समन्वयमा अध्ययन गरेको पजन दसेखंदैन। अवैि 

मददराको रोकथाम गने दाजयत्व सवफसािारण नागररक, संघसंथथा लगायत सबैको हो। यो 

दाजयत्व जनवाफहका लाजग जवपक्षी ररट जनवेदकले कत ैकहीं कामकारवाही गरेको ररट जनवेदनमा 

उल्लेख छैन। साथै यस जवषयमा उक्त संथथाबाट हालसम्म यस मन्रालय, मातहत जवभाग र 

कायाफलयहरुसाँग सम्पकफ र समन्वय राखेको देजखदनै। साथ ै जनवेदकहरु र जनिहरुको संथथाले 

मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा १५क. को प्राविानबमोजिम कोही कसैले मददरा ऐन जवपरीत 

मददरा उत्पादन, सञ्चय, जबक्रीजवतरण, ओसारपसार, जनकासी वा पैठारी गनफलागेको वा गरेको 

भन््ने जवषयमा कुनै सूचना वा सुराकीसमेत नददई यस मन्रालयसमेतले कुन ैकामकारवाही 

नगरेको भनी पनफ आएको ररट जनवेदन खारेिभागी छ। यस मन्रालय मातहतका जवभाग तथा 

कायाफलयहरुबाट सवफसािारण व्यजक्त, नागररकसमाि र थथानीय प्रहरी प्रशासन समेतको 

समन्वय र सहयोगमा घरेलुमददराको अवैि उत्पादन, ओसारपसार एवं जबक्रीजवतरणलाई 

जनयन्रण गनफ पूणफ प्रजतबद्धताकासाथ कायफ भइरहकेो र त्यसबाट अवैि मददरा उत्पादन, 

ओसारपसार, जबक्रीजवतरणलाई व्यवजथथत, जनयन्रण र जनयमन गनफ िेरै हदसम्म सर्ल 

भइरहकेो अवथथामा ररट जनवेदकको मागबमोजिम कुन ै आदशे िारी हुनुपने होइन, छैन। 

उपरोक्त आिार र कारणबाट त्य प्रमाण जबना दायर भएको प्रथतुत ररट जनवेदन 

खारेिभागी छ, खारेि गरी पाउाँ भन््ने बेहोराको अथफ मन्री र अथफ मन्रालयको छुट्टाछुटै्ट 

जलजखत िवार्। 

७. जनवेदकले मददरा ऐन,२०३१ को मुतय उद्ेशय नै “सवफसािारण िनताको सदाचार, थवाथ्य, 

सुजविा तथा आर्थफक जहत कायम रात्नका जनजम्त मददराको उत्पादन जबक्रीजवतरण र जनकासी 

पैठारीमासमेत जनयन्रण गन ेभन््ने माग राखी यस मजहला, बालबाजलका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्रालयलाईसमेत जवपक्षी बनाई ददनुभएको ररट जनवेदनमा मददरा जनयन्रण गन ेकायफमा यस 

मन्रालयको के कुन भूजमका रहकेो र सो भूजमका पुरा नगरेको भन््ने जनवेदनमा कसह ंकतै 

उल्लेख भएको नदजेखएकोले उक्त जनवेदन जिदकर अनुसारका कायफहरु यस मन्रालयको कायफ 

के्षराजिकारभन्दा बाजहरको जवषय भएको, तथा जनवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु यस 

मन्रालयसाँग सम्बजन्ित नभएकोले यस मन्रालयको हकमा प्रथतुत ररट जनवेदन खारेिभागी छ, 

खारेि गररपाउाँ भन््ने बेहोराको जमजत २०७६।२।१३ गत ेमजहला, बालबाजलका तथा ज्येष््ठ 

नागररक मन्रालयको जलजखत िवार्। 

८. मददरा तथा मददरािन्य वथत ुर सूर्तफिन्य पदाथफ मानव थवाथ्यको लाजग घातक हुनुकासाथै 

थवच्छ र थवथथ समाि जनमाफणका लाजग बािकसमेत भएको हुाँदा नेपाल सरकारले सो को 

जनयन्रणका लाजग सो साँग सम्बजन्ित ऐन, जनयम िारी गनुफकासाथसाथ ै सूर्तफिन्य पदाथफ 

जनयन्रण र जनयमन ऐन, २०६८ र सो को जनयमावली, २०६८ र िनथवाथ्य ऐन, २०७५ 

िारी गरेको छ। उक्त ऐनको पूणफपालना र कायाफन्वयन गनफ गराउन र कानून जवपररतका कुन ै

पजन कायफ गनफ नददन यस मन्रालय करटवद्ध रहकेो छ। िहााँसम्म नेपाली बिारबाट 

घरेलुमददराको व्यवसाजयक प्रयोगले भईरहकेो उत्पादन, ओसारपसार एवं जबक्रीजवतरणमा 

प्रजतबन्ि नगरेकोले मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा २ को (क),३, ४, ५,१२ अन्ताःशुल्क ऐन, 

२०५८, मददरा जनयम, २०३३ अक्षरस: पालना गरी गराई कसूदारलाई मददरा ऐन, २०३१ 

को दर्ा १२ तथा अन्तशुल्क ऐन, २०५८ को दर्ा १६ अनुसार कारबाही गनूफ गराउनू र 

त्यथतो मददरा व्यवसाजयक प्रयोिनको लाजग उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण तथा 

सेवनमासमेत रोक लगाउने जबषय यस मन्रालयको कायफक्षेरजभर नपन े हुाँदा सो सम्बन्िमा 
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सम्बजन्ित जनकायबाट प्राप्त हुन ेजलजखत िवार्बाट थपष्ट हुन ेनै हुाँदा यस मन्रालयको हकमा 

ररट जनवदेन खारेिभागी छ, खारेि गरी रु्सफद ददलाई पाउाँ भन््ने बेहोराको जमजत 

२०७६।२।१६ मा थवाथ्य तथा िनसंतया मन्रालयको जलजखत िवार्। 

९. नेपाल सरकार संजविान तथा प्रचजलत नेपाल कानूनको पररपालना गरी गराई कानूनी 

राज्यको अविारणालाई साकार पान े र नागररकका संजविान तथा कानूनप्रदि हक 

अजिकारहरुको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्धफन गद ै उपभोगको सुजनजितता प्रदान गने एवं 

सम्माजनत अदालतबाट भएका आदशेहरुको कायाफन्वयन गने गराउने कुरामा करटवद्ध रहकेो छ। 

जवपक्षी ररट जनवेदकले प्रिानमन्रीको के कथतो काम, कारवाही वा जनणफयबाट जनिको के 

कथतो संजविान तथा कानूनी हक अजिकार हनन् भएको हो ? भन््ने सम्बन्िमा आफ्नो 

जनवदेनमा कुन ै कुरा उल्लेखसम्म गनफ नसकेको अवथथामा प्रिानमन्रीलाई प्रत्यथी बनाई ररट 

जनवेदन दायर गनफ जमल्ने होइन। कानून जवपरीत कायफ गन ेव्यजक्तले सम्बजन्ित कानूनबमोजिम 

सिाय पाउने नै हुन्छ। मददरा ऐन, २०३१, अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ तथा उपभोक्ता संरक्षण 

ऐन, २०७५ को उल्लघंन गरी कुनै काम कारवाही कुन ैव्यजक्त वा संथथाबाट भएमा सोही 

ऐन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी कारवाहीको माग भएमा सम्बजन्ित कानूनबमोजिम 

कारवाही हुन े नै हुन्छ। त्यसरी कारवाहीको माग गन ेवैकजल्पक उपचारको पयाफप्तता रहाँदा 

रहाँद ै ररट के्षरबाट जवषय उठान गरी न्याय जनरोपण हुन ेअवथथा होइन। जबशेष कानूनले 

व्यवथथा गरेको सारवान तथा कायफजवजिगत व्यबथथालाई निरअन्दाि गरी ररट के्षरमा प्रवेश 

गनफ जमल्न ेपजन होइन। ररट जनवेदकले घरेलुमददराको उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण र 

सेवनगन ेकायफलाई जनयन्रण गनफ नसकेको भन््ने जिदकर जलए तापजन कुन कुन व्यजक्त वा 

व्यजक्त समूहले कुन थथानमा उल्लेजखत ऐन जवपररतका कायफ गरेको हो र सिाय हुन नसकेको 

हो सो सम्बन्िमा कजहकत ैखुलाउन सकेको देसखंदनै। त्यसरी खुलाई आएमा कानूनबमोजिम 

हुन ेव्यवथथा रह ेभएकै छ। अनुमानका आिारमा मददरा उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण, 

जनयन्रण र सेवनगने कायफ रोकथाम गनफ नसकेको भनी गोश्वारा रुपमा जलएको दाबी 

त्यहीन, आिारहीन र औजचत्यहीन रहकेो छ। नेपालको संजविानको िारा १३३ ले वैकजल्पक 

कानूनी उपचारको व्यवथथा नभएको वा त्यथतो व्यवथथा प्रभावकारी नरहकेो अवथथामा मार 

सम्माजनत अदालतको ररट के्षराजिकार आकर्षफत हुन ेव्यवथथा गरेको छ। जनवेदकल ेउठाएका 

जवषयमा उजल्लजखत कानूनी प्राविानबमोजिम कानूनबमोजिम तोदकएका जनकायहरुबाट उपचार 

खोज्न सदकने व्यवथथा हुाँदा हुाँद ै ररट जनवेदन जलई सम्माजनत अदालतमा प्रवेश गरेकाले सो 

ररट जनवेदन प्रथम दजृष्टमा नै खारेिभागी छ। ररट जनवेदकले उठान गरेको जवषयको हकमा 

यस कायाफलयबाट कोही कसैलाई कुन ैआघात पुर्याएको अवथथासमेत छैन। जनवेदकल ेसमेत 

त्यसरी आघात पुर्याएको सवुदसजहत दाबी जलन सकेको अवथथा छैन। कानूनबमोजिम 

उपचारको वैकजल्पक मागफ प्रशथत रहकेो अवथथामा औजचत्यहीन ररट जनवेदन ल्याई अदालतको 

समय नै कटौती भएको अवथथा छ। तसथफ प्रथतुत ररट जनवेदन खारेिभागी छ, खारेिगरी 

पाउाँ भन््ने बेहोराको जमजत २०७६।२।२० मा प्रिानमन्री केपी शमाफ ओली र प्रिानमन्री 

तथा मजन्रपररषद्को कायाफलयको जलजखत िवार्। 

१०. सवफसािारण िनताको सदाचार, थवाथ्य, सुजविा तथा आर्थफक जहत कायम रात्नको लाजग 

मददराको उत्पादन, जबक्रीजवतरण र जनकासी पैठारी समेतमा जनयन्रण गनफ मददरा ऐन, २०३१ 

लगायतका कानूनहरु लाग ू भएकोले उक्त ऐनहरुमा भएका व्यवथथाहरुको प्रभावकारी 

कायाफन्वयन गनफ गृह मन्रालय सदा प्रजतवद्ध छ। मददराको अव्यवजथथत उत्पादन र 

जबक्रीजवतरण तथा सेवनका कारण समािमा परेको र पनफसके्न नकारात्मक असर न्यूजनकरण 

गनफ तथा थवथ्य, सभ्य, सदाचारी र अपराि मुक्त समाि जनमाफण गनफको लाजग गृह मन्रालय 

सदा करटबद्ध छ। मददराको अव्यवजथथत उत्पादन र जबक्रीजवतरण तथा हाजनकारक सेवनका 
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कारण मुलुकको शाजन्त सुव्यवथथा र अपराि जनयन्रणका के्षरमा परेको बहुआयाजमक 

नकारात्मक असर न्यूजनकरण गनफ िरुरी भएकोले ररट जनवेदकले उल्लेख गरेको जवषयलाई 

सम्बोिन गनफको लाजग मददरा उत्पादन र जबक्रीजवतरणको जनयन्रण तथा हाजनकारक सेवन 

जनयन्रण सम्बन्िी कायफकारी आदशे तिुफमाको लाजग आवशयक काम हुाँद ै आइरहकेो र 

जनवेदकले उठाएको जवषयवथतुमा गृह मन्रालय संवेदनशील रहकेो हुाँदा यस मन्रालय 

समेतलाई जवपक्षी बनाई दायर भएको ररट जनवेदन खारेिभागी छ, खारेि गरी पाउाँ 

समेतभन््ने बेहोराको जमजत २०७६।२।१९ मा नेपाल सरकार, गृहमन्री र गृह मन्रालयको 

छुट्टाछुटै्ट जलजखत िवार्। 

११. नेपाल सरकार उद्योग वाजणज्य तथा आपूर्तफ मन्रालय संजविान तथा प्रचजलत नेपाल 

कानूनको पररपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अविारणालाई साकार पान ेर नागररकका 

संजविान तथा कानूनप्रदि हक अजिकारहरुको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्धफन गद ै उपभोगको 

सुजनजितता प्रदान गने एवं सम्माजनत अदालतबाट भएका आदशेहरुको कायाफन्वयन गन े

गराउन े कुरामा करटवद्ध रहकेो छ। मददरा ऐन, २०३१, अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ तथा 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लघंन गरी कुन ैकामकारवाही कुन ैव्यजक्त वा संथथाबाट 

भएमा सोही ऐन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी कारवाहीको माग भएमा सम्बजन्ित 

कानूनबमोजिम कारवाही हुन े नै हुन्छ। त्यसरी कारवाहीको माग गने वैकजल्पक उपचारको 

पयाफप्तता रहाँदा रहाँद ै ररट के्षरबाट जवषय उठान गरी न्याय जनरोपण हुन ेअवथथा होइन। 

जवशेष काननूले व्यवथथा गरेको सारवान तथा कायफजवजिगत व्यवथथालाई निरअन्दाि गरी 

ररट के्षरमा प्रवेश गनफ जमल्न ेपजन होइन। ररट जनवेदकले घरेलु मददराको उत्पादन, ओसार 

पसार, जबक्रीजवतरण र सेवनगन ेकायफलाई जनयन्रण गनफ नसकेको भन््ने जिदकर जलए तापजन 

कुन कुन व्यजक्त वा व्यजक्त समूहले कुन थथानमा उल्लेजखत ऐन जवपररतका कायफ गरेको हो र 

सिाय हुन नसकेको हो भन््ने सम्बन्िमा केही खुलाउन सकेको देसखंदनै। त्यसरी खुलाई आएमा 

कानूनबमोजिम हुने व्यवथथा रह े भएकै हुाँदा अनुमानका आिारमा मददरा उत्पादन, 

ओसारपसार, जबक्रीजवतरण, जनयन्रण र सेवनगने कायफ रोकथाम गनफ नसकेको भनी जलएको 

दाबी त्यजहन, आिारजहन र औजचत्यजहन रहकेो छ। नेपालको संजविानको िारा १३३ ले 

वैकजल्पक उपचारको व्यवथथा नभएको वा त्यथतो व्यवथथा प्रभावकारी नरहकेो अवथथामा 

मार सम्माजनत अदालतको ररट के्षराजिकार आकर्षफत हुन ेव्यवथथा गरेको छ। जनवेदकले 

उठाएका जवषयमा उजल्लजखत कानूनी प्राविानबमोजिम कानूनवमोजिम तोदकएका 

जनकायहरुबाट उपचार खोज्न सदकन ेव्यवथथा जवद्यमान हुाँदा हुाँद ैररट जनवेदन जलई सम्माजनत 

अदालतमा प्रवेश गरेकाले र ररट जनवेदकले उठाएको जवषयको हकमा यस मन्रालयबाट कोही 

कसैलाई कुन ैआघात पुर्याएको अवथथासमेत नभएकोले प्रथतुत ररट जनवेदन खारेिभागी छ, 

खारेिगरी पाउाँ भन््ने बेहोराको जमजत २०७६।२।२१ गते नेपाल सरकार, उद्योग वाजणज्य 

तथा आपूर्तफ मन्रालयको तर्फ बाट पेस गरेको जलजखत िवार्। 

१२. प्रथतुत ररट जनवेदनमा जनवेदकतर्फ बाट उपजथथत हुनुभएका जवद्बान अजिवक्ताहरु श्री िगन्नाथ 

जमश्र, श्री ज्योजत सापकोटा  र श्री नवीन काकी तथा जवपक्षी नेपाल सरकारको तर्फ बाट 

उपजथथत हुनुभएका जवद्बान सहन्यायाजिवक्ता श्री शकंर खरीले प्रथततु गनुफ भएको बहससमेत 

सुजनयो। यसमा जमजत २०७६।१०।५ गतेको जन.सु.को जमजत तोकी जमजत २०७६।९।२९ 

गतेसम्ममा दवुैपक्षबाट बहसनोट पेस गनफ लगाई जनयमानुसार गनुफ भन््ने बेहोराको जमजत 

२०७६।०८।०८ मा यस अदालतबाट भएको आदशे। 

१३. उजल्लजखत परमादशेको आदशे िारी गरी पाउाँ भन्ने जनवेदन दाबी तथा ररट जनवेदन खारेि 

गरी पाउाँ भन्ने जलजखत िवार्को बेहोरा रहकेो प्रथतुत ररट जनवेदनमा यस सम्माजनत 

अदालतबाट जनरुपण हुनुपन ेप्रमुख प्रश्नहरु जनम्नबमोजिम रहकेो पाइयो :- 
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क. ररट जनवेदनमा उल्लेख भएकोिथतो नेपाली बिारमा अवैि घरेलु मददराको उत्पादन 

ओसार पसार, सञ्चय, जबक्रीजवतरण तथा सेवन भएको, भै रहकेो हो, होइन?  

ख. यसरी घरेलु मददराको उत्पादन, ओसार पसार, सञ्चय, जबक्रीजवतरण र सेवन भै रहकेो भए 

उक्त कायफ जनयमन, जनयन्रण गनफका लाजग जवद्यमान नेपाल कानून पयाफप्त छ, छैन ? 

ग. घरेलु मददराको सेवनले समािमा के कथतो असर परेको छ ?  

घ. प्रथतुत मुद्ामा जनवेदकको मागबमोजिम घरेलु मददरा जनयन्रण र जनयमनको लाजग आदशे 

िारी हुनुपने हो, होइन ?  

 माजथ उल्लेजखत अनुसार उठाइएका प्रश्नहरुको िवार् जनम्न प्रकरणहरुमा खोजिएको छ। 

क. पजहलो प्रश्नको जववेचना गदाफ कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालको जमजत 

२०७४।१०।१९ को कायफसजमजतको जनणफयबमोजिम गठन गररएको अध्ययन सजमजतले पेस 

गरेको अध्ययन प्रजतवेदनबमोजिम कूल मददरा सेवनकताफमध्ये ६९ प्रजतशत सेवनकताफले 

अनुमजतपर नजलई उत्पाददत घरेलु मददरा सेवनगन े गरेको र सो घरेलु मददराको 

कारणबाट कर असूली, नागररकको िीउ ज्यान थवाथ्य र सम्पजिमा नकारात्मक असर 

परी जवजभन्न प्रकारका र्ौिदारी कसूरको अपराि घटेको, वेशयावृिी िथता सामाजिक 

जवखण्डन जनम्त्याउने जवकृजत जवसंगजतमा वृजद्ध भएको, माजनसको श्रृिनशीलता, 

रचनात्मकता, संवेदनशीलतामा ह्रास आउन े लगायतका राष्ट्रजहत तथा नागररक समािको 

जहत जवपरीत भएको र उत्पादकलेमार लाभ जलएको त्य ररट जनवेदकले प्रथतुत गरेकोमा 

जवपक्षी प्रत्यथीहरुले सो त्यहरुलाई जलजखत िवार्को कुन ैपजन अनुच्छेदमा खण्डन नगरी 

थवीकार गरेकोले जनवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम नेपाली बिारमा अवैि (कानूनद्वारा 

जनषेजित) घरेलु मददराको उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण, सञ्चय तथा सेवन खुलेआम 

रुपमा रह ेभएको प्रष्ट हुन आउाँछ।  

ख. दोश्रो प्रश्नको जववेचना गदाफ मौिुदा िनजहतकारी संवैिाजनक तथा कानूनी प्राविानको 

जवद्यमानता पयाफप्त रहकेो भनी ररट जनवेदनमा उल्लेख गरेको त्यलाई जवपक्षीले जलजखत 

िवार्मा खण्डन नगरी थवीकार गरेको दजेखएकोले नेपालमा घरेलु मददरा जनयन्रण र 

जनयमनको लाजग कानूनी प्राविानको अपूणफता छ भनेर भन््न जमल्न ेहोइन।  

ग. तेश्रो प्रश्न अथाफत घरेलु मददराको सेवनले समािमा के कथतो असर परेको छ भन््ने 

प्रश्नका सम्बन्िमा नेपालमा के कजत मारामा घरेलु मददराको उत्पादन, ओसार पसार, 

सञ्चय, जबक्रीजवतरण र सेवन भै रहकेो छ भन््ने तर्फ कोही कसैको ध्यान गएको पाइएन। 

यसलेगदाफ घरेलु मददराले समािमा के कथतो असर परेको छ भन््ने अध्ययन अनुसन्िान 

भएको पाइएन। हामी ररट जनवेदकहरुले आिारभुत अध्ययन (Primary Research) गरी 

सो अध्ययन प्रजतवेदन ररट जनवेदनसाथ संलग्न गरेको हुाँदा यहााँ पुनरावृजि गररएको छैन।  

घ. चौथो प्रश्न अथाफत प्रथतुत मुद्ामा जनवेदकको माग बमोजिम घरेलु मददरा जनयन्रण र 

जनयमनको लाजग आदशे िारी हुन ुपने हो, होइन ? भन््ने प्रश्नका सम्बन्िमा घरेलु मददरा 

कहीं कत ैदताफ भई इिाित प्राप्त मददरा नभएको, यसको गुणथतर परीक्षणको मापदण्ड 

पूरा नगरेको, सरकारको िानकारी, जनयन्रण (Control), जनयमन (Regulation) 

भन्दाबाजहर रहकेोले सवफसािारण िनताको सदाचार, थवाथ्य, सुजविा तथा आर्थफक जहत 

कायम रात्नको लाजग संजविानको िारा ४६ र १३३ बमोजिम जवपक्षीहरुको नाममा 

दहेायबमोजिमको परमादशे लगायत अन्य उपयुक्त आदशे िारी गरी पाउन इिलाशसमक्ष 

सादर जनवेदन छ। 
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1= नेपालमा घरेलु मददराको उत्पादन, ओसार पसार र जबक्रीजवतरण के कजत मारामा के 

कसरी कुन कुन कच्चा पदाथफको प्रयोगबाट उत्पादन भईरहकेो छ अध्ययन गनूफ र गराउनू।  

2= घरेलु मददराको सेवनले समािमा के कथतो प्रभाव परेको छ। राजष्ट्रय अथफतन्रमा के कथतो 

नोक्सानी छ, आम नागररक र राजष्ट्रय जहतमा के कथतो नकरात्मक असर परेको छ 

अध्ययन गनूफ। 

३. घरेलु मददराको सेवनले व्यापक नकरात्मक असर परेको दसेखंदा मददरा जनयमहरु, २०३३ 

को जनयम ७ भन्दा बढी, व्यवसाजयक प्रयोिनको लाजग मददराको उत्पादन, ओसार पसार, 

जबक्रीजवतरण तथा सेवनमा रोक लगाउनु र ऐन जनयमको जवपररत मददराको उत्पादन, 

ओसार पसार, जबक्रीजवतरण, सञ्चय तथा सेवनसमेत भएको पाइएमा मददरा ऐन, २०३१ 

को दर्ा १२, अन्त शुल्क ऐन, २०५८ को दर्ा १६ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ 

को दर्ा ४० अनुसार दण्ड सिाय गनूफ गराउनू।  

४. मददरा ऐन, २०३१, अन्तशुल्क ऐन, २०५८ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लाई 

अक्षरसाः कायाफन्वयन गनुफ गराउनु भन्ने आदशे िारी गरी पाउाँ भन्नेसमेत बेहोराको ररट 

जनवेदकका तर्फ बाट जवद्वान अजिवक्ताहरु श्री िगन्नाथ जमश्र, श्री ज्योजत सापकोटा र श्री 

नजवन काकीले जमजत २०७६।०९।२९ गत ेपेस गरेको जलजखत-बहसनोट। 

१४. नेपाली बिारबाट घरेलुमददराको व्यवसाजयक प्रयोिनले भईरहकेो उत्पादन, ओसारपसार एवं 

जबक्रीजवतरणमा प्रजतबन्ि नगरेकोले मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा २ को (क), दर्ा 

३,४,५,१२ अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८, मददरा जनयम, २०३३ अक्षरसाः पालना गरी गराई 

कसूदारलाई मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा १२ तथा अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ को दर्ा १६ 

अनुसार कारवाही गनूफ गराउन ू र त्यथतो मददरा व्यावसाजयक प्रयोिनको लाजग उत्पादन, 

ओसारपसार, जबक्रीजवतरण तथा सेवनमासमेत रोक लगाउनू भजन जवपक्षीहरुका नाममा 

नेपालको संजविानको िारा ४६ र १३३ (२) बमोजिम प्रजतषेि, परमादशे लगायत िो 

चाजहने उपयुक्त आदशे वा पुिी िारी गरी पाउाँ भन््ने ररट जनवेदनको मुतय मागदाबी रहकेो 

दजेखएको छ। 

१५. जनवदेकले जनवेदनमा उठाएको जवषय र सोसाँग सम्बजन्ित कानूनको कायाफन्वयनको क्रममा 

नेपाल सरकार संवेदनशील रही कामकारवाही भैरहकेो छ। सरकार कानून कायाफन्वयन गरी 

शाजन्त तथा अमनचयन कायमगनफ प्रजतबद्ध एवं करटबद्ध रहकेो छ। मददरा उत्पादन र 

जबक्रीजवतरणको जनयन्रण र हाजनकारक सेवन जनयन्रण सम्बन्िी कायफकारी आदशे तिुफमाको 

लाजग आवशयक काम हुाँद ैआईरहकेो छ। ररट जनवेदकले आफ्नो जनवेदनसाथ पेस गरेको 

अध्ययन प्रजतवेदन हदेाफ अध्ययनकताफहरुले कुन ैघटना जवशेष वा थथान जवशेषमा गई मददराको 

उत्पादन, ओसारपसार र जबक्रीजवतरणको सम्बन्िमा भएको कायफप्रगजत र यसबाट समािमा 

परेको असरको सम्बन्िमा जनयामक जनकाय आन्तररक रािथव जवभाग र मातहतका 

कायाफलयहरुसमेतसाँग सम्पकफ र समन्वयमा अध्ययन गरेको नदजेखएकोले प्रजतवेदन जवश्वासयोग्य 

छैन। मददरा ऐन, २०३१, अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को 

उल्लघंन गरी कुनै काम कारवाही कुन ैव्यजक्त वा संथथाबाट भएमा सोही ऐन बमोजिमको 

प्रकृया पूरा गरी कानूनबमोजिम कारवाही हुन े हुाँदा जनवेदकले घरेलुमददराको उत्पादन, 

ओसारपसार, जबक्रीजवतरण र सेवनगन े कायफलाई जनयन्रण गनफ नसकेको भन््ने जिदकर जलए 

तापजन कुन कुन व्यजक्त वा व्यजक्त समूहले कुन थथानमा उल्लेजखत ऐन जवपररतका कायफ 

गरेको हो र सिाय हुन नसकेको हो सो जनिय गरी कजहकतै खुलाउन सकेको नदेजखएकोले 

वैकजल्पक कानूनी उपचारको जवद्यमानतामा अनुमानको भरमा दताफ गराएको जनवेदनदाबी 

त्यहीन, आिारहीन र औजचत्यहीन रहकेोले खारेि गरी पाउाँ भन्ने समेत जलजखतिवार् 

रहकेो दजेखएको छ।  
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 मूलताः घरेलु मददरा(जनिी उपयोगका लाजग बनाईने िााँड र रक्सीसमेत)को 

व्यवसाजयक प्रयोिनले भईरहकेो उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण एवं सेवनका कारण 

समािमा बढेको आपराजिक घटना र सामाजिक जवकृजत तथा जवसंगजतमा सरोकारवाला 

जनयामक जनकाय एवं कानून कायाफन्वयन गन ेसरकारी जनकायल ेप्रभावकारी भूजमका जनभाउन 

नसकेकोले आपराजिक घटना, सामाजिक जवकृजत र जवसंगजत बढ्नुकासाथै आम नागररकको 

थवाथ्य, रािथव सङ्कलन, नागररक तथा राष्ट्रको सम्पजि र जहतमा प्रजतकूल असर परी 

व्यजक्तको व्यजक्तत्व, क्षमता, रचनात्मकता, श्रृिनशीलता र सामाजिक सद्भावमा ह्रास ल्याउने 

र समग्रमा राजष्ट्रय अजहत गन ेभएकोले प्रथतुत ररट जनवेदन पनफ आएको दजेखएको छ। 

१६. उजल्लजखत त्य, दवुै पक्षबाट प्रथतुत भएको बहस जिदकर तथा जनवेदकतर्फ बाट पेस भएको 

जलजखत बहसनोटसमेत भएको प्रथतुत ररट जनवेदनमा नवेदन मागबमोजिम आदशे वा पुिी 

िारी गनुफपन ेवा नपने भन्ने सम्बन्िमा हदेाफ दहेायका प्रश्नहरुमा जववेचना गनुफपन ेदजेखयो। 

(क) प्रथतुत जवषयमा जनवेदकले ररट जनवेदन गनफ पाउने हो, होइन ?  

(ख) प्रथतुत जवषय न्याय जनरुपणको जवषय हो, होइन ?  

(ग) जनवेदन दाबीबमोजिम घरेलु मददरा (जनिी उपयोगका लाजग बनाईन े िााँड र 

रक्सीसमेत)को व्यावसाजयक प्रयोिनले भैरहकेो उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण 

एवम ् सेवनलाई प्रचजलत कानून बमोजिम सरोकारवाला कानून कायाफन्वयन गने 

जनकायबाट रोक लगाउन,े जनयमन गन,े जनयन्रण गन ेवा कानूनबमोजिम कारवाही 

गन ेलगायतका कायफहरु भएको छ, छैन ? 

(घ) जनवेदन मागबमोजिम प्रजतषेि, परमादशेलगायतको आदशे वा पुिी िारी गनुफपने हो 

वा होइन ?      

१७. प्रथतुत जवषयमा जनवेदकले ररट जनवेदन गनफ पाउने हो, होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ हदेाफ आम 

नागररकको सदाचार, थवाथ्य, सुजविा तथा आर्थफक जहत कायम गनफ, समािमा हुने 

आपराजिक घटनालाई कम गराउन, सामाजिक जवकृजत र जवसंगजतलाई जनयन्रण गनफ, 

व्यजक्तको व्यजक्तत्व जवकासमा ह्रास आउन नददई रचनात्मकता र सृिनशीलतामा िोड ददई 

राजष्ट्रय जहत र सामाजिक उत्थानको लाजग टेवा पुर्याउन े पजवर उद्ेशय राखी सावफिजनक 

सरोकारको जवषयमा प्रथततु ररट जनवेदन पनफ आएको दजेखएको छ। जवपक्षी 

जलजखतिवार्कताफहरुबाट जनवेदकको जनवेदन ददन े हकदयैा नरहकेो भनी जिदकर जलएको 

दजेखएको छैन। व्यजक्त, घटना वा थथान दकटान गरी जनवेदन ददएको अवथथामा 

कानूनबमोजिम कारवाही हुन े हुाँदा वैकजल्पक कानूनी उपचारको उपलब्ितामा अनुमानको 

आिारमा जलएको जनवेदन दाबी त्यहीन, आिारहीन र औजचत्यहीन रहकेोले खारेि गरी 

पाउाँ भन्ने जवपक्षीकोहरुकोतर्फ बाट जलजखतिवार्मा जिदकर जलएकोसम्म देजखएको छ। 

 नेपालको संजविानको िारा ४६ तथा िारा १३३ को उपिारा (२) बमोजिम 

सावफिजनक हक वा सरोकारको कुन ै जववादमा समावेश भएको कुनै संवैिाजनक वा कानूनी 

प्रश्नको जनरुपणका लाजग आवशयक र उपयुक्त आदशे िारी गरी पाउन, त्यथतो हकको प्रचलन 

गराउन वा जववादको टंुगो लगाउन यस अदालतको असािारण के्षराजिकार अन्तगफत 

जनवेदकहरु प्रथतुत ररट जनवेदनमार्फ त प्रवेश गरेको दजेखएको छ। ररट जनवेदनको बेहोराबाट 

कुन ैव्यजक्त जवशेषको आघात भएको संजविान वा कानूनप्रदि जनिी हक वा अजिकारको 

पुनथथाफपना वा प्रचलन गराइ पाउन प्रथतुत जनवेदन पनफ आएको नभई सावफिजनक हक वा 

सरोकारको जवषयको जववादमा वृहिर जहतको न्याय जनरुपणका लाजग आवशयक र उपयुक्त 

आदशे िारी गरी पाउन, त्यथतो हकको पुनथथाफपना वा प्रचलन गराउन वा जववादको टंुगो 

लगाउन जनवेदकहरु अदालत प्रवेश गरेको देजखएको छ। 
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 सावफिजनक हक वा सरोकारको जवषयमा जनवेदक अजिवक्ता अिुफनकुमार अयाफलसमेत 

जवरूद्ध जवपक्षी नेपाल सरकार, प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाफलय ससंहदरबार, 

काठमाडौंसमेत भएको ररट नं. ०७१-WO-०३७१ को परमादशेको ररट जनवेदमा 

"....जविाजयकाले १७ वषफभन्दा पजहले िारी गरेको ऐन कायाफन्वयनमा नल्याइएको 

जवषयलाई केवल कुनै व्यजक्तगत जहत, चासो वा सरोकारको जवषय ठान्न सककाँ दैन। उजल्लजखत 

जवषयहरू संजविानद्वारा प्रदत सम्मानपूवफक बााँच्न पाउन ेहक, िार्मफक थवतन्रताको हक, थवच्छ 

वातावरणको हक, थवाथ्यसम्बन्िी हक, खाद्यसम्बन्िी हक, उपभोक्ताको हकसाँग सम्बजन्ित 

दजेखनुका साथै कानूनको यथोजचत कायाफन्वयनको जवषय पजन दजेखन्छन। यो सन्दभफ लोक 

कल्याणकारी राज्य व्यवथथा कायम गने अजभप्रायले हाल प्रचजलत संजविान र पूवफवर्तफ 

नेपालको अन्तररम संजविान, २०६३ मा व्यवजथथत राज्यका जनदशेक जसद्धान्त र नीजतहरूसाँग 

पजन िोजडएको जवषय दजेखन्छ। ररट जनवेदकहरू कोही सांसद भइसकेको व्यजक्त, कोही कानून 

व्यवसायी अजिवक्ता र कोही पशु कल्याणको के्षरमा कायफरत सामाजिक अजभयन्ता भएको 

कुरामा जववाद छैन। जनिहरूलाई िनसािारणको चासो र सरोकारको प्रजतजनजित्व गनफ सक्षम 

नभएको भनी मान्नु पन े कुनै कारण दखेखाँदैन। तसथफ, ररट जनवेदकहरूले सावफिजनक जहत र 

सरोकारसम्बन्िी प्रथतुत जवषयमा ररट जनवेदन जलई अदालतमा प्रवेश गनफ पाउने नै दजेखन 

आउन।े(प्रकरण नं.६)" भन्ने न्याजयक जसद्धान्त थथाजपत भएकोसमेत दजेखएको छ। 

(ने.का.प.२०७३, अंक: ९,भाग: ५८, जन.नं.९६८६, रै्सला जमजत२०७३/०४/२०)। 

 मददराको उत्पादन, खररद जबक्री अजनयजन्रत रुपमा भईरहकेो र सो को 

सूचना,जवज्ञापन सामाजिक मूल्य मान्यता र मयाफदाजवपरीत भएकोले जनयन्रण हुनुपने भनी 

ददएको जनवेदक अजिवक्ता प्रकाशमणी शमाफ जवरुद्ध मजन्रपररषद सजचवालयसमेत भएको सम्वत् 

२०५३ सालको ररट नं.१९२४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादशेको ररट जनवेदनलाई सावफिजनक 

सरोकारको जववादको रुपमा ग्रहण गरी यस अदालतबाट सरकारको ध्यानाकषफण गराएको 

समेत दजेखएको छ।  यसैगरी िुरी नेपालको तर्फ बाट तथा आफ्नो हकमासमेत अजिवक्ता 

जवष्णुप्रसाद पोखरेलसमेत जवरुद्ध प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाफलय, ससंहदरवार 

काठमाडौंसमेत भएको ०७४-WO-०३६४ को मददराको अनुमजत नजलई उत्पादन तथा 

जबक्रीजवतरणसमेत भैरहकेोले परमादशेको आदशे िारी गरी पाउाँ भनी यथत ैप्रकृजतको जवषय 

भएको ररट जनवेदनमा जनवेदकहरुको जनवेदन दाबीलाई सावफिजनक सरोकारको जववादको रुपमा 

ग्रहण गरी जमजत २०७५।०५।१८ गते यस अदालतबाट परमादशेको ररट िारी गरेको 

दजेखएको छ। प्रथतुत ररट जनवेदनको जवषयमा जनवेदकहरुको जनिी थवाथफ, लाभ वा मतलव 

जनजहत रहकेो भन्ने नदजेखनुकासाथै मददराको कारणबाट नागररक, समाि र राष्ट्रलाई पुगेको 

हाजनलाई रोके्न अजभप्रायले िनसािारणको चासो र सरोकारको जवषयमा सवोपरी जहत वा 

भलाईको लाजग जनवेदकहरुले जनवेदन ददएको दखेखाँदा जनवेदन गने जवषयमा जनवेकहरुको 

साथफक सम्बन्ि (Meaningful Relation) र ताजत्वक सरोकार (Substantial Interest) रहकैे 

दजेखयो। व्यजक्त, घटना वा थथान दकटान गरी जनवेदन ददएको अवथथामा कानूनबमोजिम 

कारवाही हुन े  वैकजल्पक कानूनी उपचारको उपलब्िता रहकेो भन्ने जलजखतिवार्कताफको 

जिदकर रहपेजन त्यथतो कानूनी उपचार िनसािारणको चासो र सरोकार रहकेो प्रथतुत वृहिर 

जहतको जवषयमा प्रभावकारी होइन। त्यथतो कानूनी उपचार संतयात्मक होला तर समुचा 

समथयाको समािान होइन र यस आिारमा सरोकाररक जनकाय वा पदाजिकारीले आफ्नो 

जिम्मेवारी र उिरदाजयत्वबाट पजन्छन जमल्ने पजन होइन। तसथफ जनवेदकहरुले प्रथतुत िनजहत 

र सावफिजनक जहतको जवषयमा ररट जनवेदन गनफ पाउन ेनै दजेखयो। 

१८. प्रथतुत जवषय न्याय जनरुपणको जवषय हो, होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ हदेाफ मददराको सेवन र 

त्यसले समािमा पान ेअसरवारे मानवीय सभ्यतासाँगसाँगै सनातनदेजख चचाफमा रहकेो पाईन्छ। 
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ऋग्वेदमा 'सोम'लाई उिाफदायी गुण भएको वथतुको रुपमा वर्णफत गरेको पाईन्छ। "अपाम 

सोमममृता अभूमागन्म ज्योजतरजवदाम दवेान्। ककं नूनमथमान्कृणवदराजताः दकमु िूर्तफरमृत 

मत्यफथय॥" भन्ने समेत उल्लेख भएको दजेखन्छ।(ऋग्वेद ८।४८।३॥) यस पंजि(ऋचा?)लाई 

मन्रको रुपमा थवामी दयानन्द सरथवतीले यसरी अ्याफएका छन् "सोम सुन्दर र्ल हो िो 

उपभोग्य छ दकन्तु मादक होइन, हामी तपाइाँको सेवन गछौं, तपाइाँ िीवनको अमृत हो, 

िसबाट भगवानको प्रकाश(बुजद्ध) या शारीररक शजक्त पाउछौं, आफ्नो इन्रीयलाई वशमा 

राख्न सक्छौं, यस अवथथामा, हाम्रो आन्तररक शरलेु मेरो के जवगानफ सक्छ? भगवान, सहसं्रक 

माजनसले पजन मेरो के जवगानफ सक्छ? ('सोम-जवदकपीजडया, एक मुक्त ज्ञानकोश' 

hi.wikipedia.org/wiki/सोम)।  यसलाई थवगीय लताका रस,(जवरुवाबाट प्राप्त औषजि) र 

आकाशीय चन्रमा गरी २ अथफमा हने े गररएकोसमेत दजेखएको छ। 

(bharatdiscovery.org/india/सोम_रस)। 'रक्सी जपउनेहरु मथतसाँग नग्न भएर एक-आपसमा 

झगडा गछफन ्तथा व्यथफका कुरा गछफन्।'-ऋग्वेद ८।२।१२, 'सुरा र िुवाल ेव्यजक्त अिमफजतर 

प्रवृि  हुन्छ।'-ऋग्वेद ७।८६।६, 'मांस, रक्सी र िुवा यी तीन जनन्दनीय र वर्िफत छन्।'-

अथवफवेद ६।७०।१। त्यथत ैशतपथ ५।१।२ का अनुसार सोम अमृत हो त सुरा जवष हो, यस 

जवषयमा जवचार गनुफ पछफ।"(https://truthofvedas.blogspot.com/2018/02/blog-

post_7.html)।  

 यद्पी वेदमा उल्लेख भएको शब्द 'सोमरस' सूरा(सराव) वा अमृत के हो? भन्ने 

त्यमा जववाद रहकेो पजन दजेखन्छ। "ऋग्वेदको पजहलो मण्डलको ८९७ औाँ ऋचामा 

सोमरसलाई शीतलता प्रदान गने, आनन्द ददने र बल ददन े भजनएको छ भन े ९०४ औाँ 

ऋचामा ‘ऋजत्वक्हरूले इन्रको प्रसादका रूपमा सोमरस खााँदा सााँच्च ैनै तृप्त भएर आ-आफ्नो 

शरीर हल्लाए' भजनएको छ। यहााँ ‘खाएर शरीर हल्लाए' भजनएबाट सोमरस मादक पदाथफ 

हुन सके्न अनुमान गररएको हुन सक्छ। त्यथतै त्यही मण्डलको ९०७ र ९०८ औाँ ऋचामा 

इन्रलाई सोमरसले मनग्गे खुसी पारेको हुाँदा ‘गएर आफ्नी पत्नीसाँग पाररवाररक सुख प्राप्त 

गर' भजनएबाट सोमरस पुजष्टवद्धफक अजत पौजष्टक पेय (औषजि) हो भन्ने अथफबोि हुन्छ। यस ै

गरी अन्य ऋचाहरूमा पजन सोमरसलाई बल ददन,े मीठो, थवाददलो आदद जवशेषण ददइएको 

छ।"( सोमरस भनेको मददरा नै हो त?।Interdisciplinary 

Thoughts)(https://kufit.wordpress.com/)।  यसप्रकार सोमरस मददरा (मद्य) अमृत वा 

औषजि भन्नेमा जववाद रहपेजन सूरा(सराव)को सम्बन्िमा िमफग्रन्थहरुमा उल्लेख भएका 

त्यहरुबाट यसले तत्कालीन समािमा समेत नकारात्मक असर पारेको र यसलाई खराव 

वथतुको रुपमा हनेे गररएकोमा जववाद दखेखाँदनै। 

 रािा ियजथथजत मल्लद्वारा जव.सं.१४३६ मा बनाउन लगाएको मानवन्यायशास्त्रमा 

"रक्सी खााँदा लागेको ऋण बाबुको भए छोराले र छोराको भए बाबुले जतनुफ पदैन। 

(क्रमाङ्क १०), मादक पदाथफ जपएर माजिएको लगायतका अवथथामा गराईएको जलखत 

प्रामाजणक मासनंदनै।(क्रमाङ्क ७०), मादक पदाथफको सेवनले मातेको, मददराजवके्रता समेतका 

व्यजक्त साक्षी हुन नसके्न।(क्रमाङ्क९७), रक्सी आददको मात लागेको व्यजक्तले ददएको दान 

अदि (दान ददएको नमाजनने) हुन,े दान ददन े र जलन े दवुै दण्डनीय 

हुने।(क्रमाङ्क१४५,१४६), जवजभन्न प्रकारका मददराहरुको चोरी गरेमा चोररएको पदाथफको 

मूल्यभन्दा पााँचगुना बढी त्यसका चोरलाई दण्ड गनूफ।(क्रमाङ्क ५३३), ब्राम्हणल े मददरा 

जपएमा उनका शरीरमा खोपेर नमेरटने गरी दाग लगाईददनू, यो मनुको आदशे हो।(क्रमाङ्क 

५४९) " न्यायजवकाजसनी(मानवन्यायशास्त्र) कानून सहप्रकाशन, कानून व्यवसायी 

क्लव,काठमाडौं। "www.lawcommission.gov.np।  
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 यसैगरी भीमसम्शेरको पालामा सम्वत् १९८८ साल श्रावण ४ गते रोि १ मा िारी 

भएको सनदमा याज्ञवलक्यथमृजतको "गुरुतल्पे भगाः कायफाः सुरापाने सुराध्विाः।....इतरे 

कृयवन्तथत ु पापान्येतान्यकामताः।।सवफथवहारमहफजन्त कामतथतु प्रवासनम्।।" भन्ने वचन उल्लेख 

गरेको दजेखन्छ, िसको अथफ हुन्छ प्रायजित नगरेको पक्षमा मातृगामीहरुलाई भगजचन्ह, 

सूरापान गनेहरुलाई सुराध्वि जचन्हले डामी सवफिमफबाट बजहष्कृत गरी दशे जनकाला गरी 

ददन,ु प्रायजित गरे नडामी दशे जनकाला गरी ददन ु भन्ने सिायको व्यवथथा जथयो भन्ने 

दजेखन्छ। (१९८८/१९९३/१९९९ सालको "यसरी जनरुत्साजहत गररयो मृत्यडण्ड 

कायाफन्वयनलाई", कानून सहप्रकाशन, कानून व्यवसायी क्लव, काठमाडौं। 

"www.lawcommission.gov.np),  एवम ्प्रकारले १८७९ सालको उिीरससंह थापाको िंगी 

तथा जनिामजत जथथजत बन्दिेको पजहलो बन्दिेको क्रमशाः२१, २६ र ३३ औं दर्ामा 

"गार्ील भै नशामा नरहन,ू ड्यूटीमा तैनाथ रहाँदा कुनैपजन िवानले नशा खाई लट्ठ भै रहनु 

हुाँदनै।, पहरा चौकीमा हजतयार जलई खरटएको बखतमा नशा खाई लट्ठ भै रहन ुहुाँदनै।" भन्ने 

उल्लेख गरेकोसमेत देजखन्छ। (www.lawcommission. gov.np)। 

 मददराको सेवनले व्यजक्तको प्रजतभा र क्षमतालाई कसरी हाजन पुर्याउाँछ भन्ने 

जसलजसलामा वेलायतका टु्यडर पादरी तथा प्रजसद्ध लेखक Thomas Bacon(१५११/२?-

१५६७) को भनाई यससन्दभफमा प्रासंजगक र मननीय देजखन्छ, िसलाई भारतीय सवोच्च 

अदालतका न्यायािीश श्री KRISHNA IYER, V.R. समेतको इिलासले मददरा सम्बन्िी एक 

मुद्ाको जनणफय गने क्रममा यसरी उल्लेख गरेको दजेखन्छाः- "But the wisdom of the ages 

oozes through Thomas Bacon who wrote: 'For when the wine is in, the wit is 

out."(P.N.KAUSHAL Etc. vs. RESPONDENT UNION OF INDIA, DATE OF 

JUDGEMENT:16|08|1978, 1978 AIR 1457, 1979 SCR (1)122)।  

 यसप्रकार सनातनदजेखको िार्मफक आथथा, नेपालको एकीकरण हुनुभन्दा अजघदजेखको 

कानूनी अजभलेख तथा जवदशेी राष्ट्रहरुको कानून तथा थथाजपत नजिरसमेतबाट मद्यपानलाई 

खराब वथतुको रुपमा जलन ेगरेको दषृ्टान्त प्रशथत पाउन सदकन्छ। 

 यही आलोकमा हदेाफ मददराको गैरकानूनी उत्पादन, जनकासी पैठारी, ओसारपसार, 

जबक्रीजवतरण तथा सेवनले आम नागररकको सदाचार, थवाथ्य, सुजविा तथा आर्थफक जहतमा 

नकारात्मक प्रभाव पानुफकासाथै घरेलुसहसंा, कुटजपट, चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गुण्डागदी, हत्या, 

ज्यानमान े उद्योगिथता िघन्य र नैजतकपतन दजेखन े र्ौिदारी कसूर अपरािको वारदात 

घटाउन, सामाजिक जवकृजत तथा जवसंगजत लगायतका नकारात्मक गजतजवजिको वृजद्ध गराउन, 

सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन, व्यजक्तको व्यजक्तत्व, प्रजतभा तथा क्षमता, श्रृिनजशलता 

र रचनात्मकतासमेतमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा नकारात्मक असर पुर्याएकाले यसले 

समािमा पारेको त्यथता नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न, कम गनफ वा जनयन्रण गनफ मददरा 

ऐन, २०३१ िारी भएको भन्ने ऐन र ऐनको प्रथतावनाको अध्ययनबाट दजेखन्छ। 

   जविाजयकाद्वारा आम नागररकको सवोपरी जहत र भलाईको लाजग िारी गररएको 

जनवेदकले जनवेदनमा उठाएको खासगरी मददरा ऐन, अन्तशुल्क ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र 

यस जवषयसंग सम्बजन्ित अन्य ऐनहरु र सो अन्तगफत बनेका जनयमको अक्षरसाः पालना गरी 

गराई मददराको गैरकानूनी उत्पादन, जनकासी पैठारी, ओसार पसार, जबक्रीजवतरण तथा 

सेवनमा रोक लगाई, जनयमन तथा जनयन्रण गरी कानूनको प्रभावकारी कायाफन्वयन गराई 

पाउाँ भनी जनवेदन दाबी जलएको दखेखाँदा जविाजयकी कानूनको कायाफन्वयन सही वा 

प्रभावकारी ढंगले भए नभएको भनी न्याजयक परीक्षण गन ेकायफ (Adjudicating the law) 

न्यायपाजलकाको थवभाजवक कायफके्षरजभर पने दजेखन्छ। माजथ प्रकरण १७ मा उल्लेख 
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गररएबमोजिमको िुरी नेपालको तर्फ बाट तथा आफ्नो हकमासमेत अजिवक्ता जवष्णुप्रसाद 

पोखरेलसमेत जवरुद्ध प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाफलय, ससंहदरवार काठमाडौंसमेत 

भएको ०७४-WO-०३६४ को मददराको अनुमजत नजलई उत्पादन तथा जबक्रीजवतरणसमेत 

भैरहकेोले परमादशेको आदशे िारी गरी पाउाँ भनी यथत ै प्रकृजतको जवषय भएको ररट 

जनवेदनलगायतका यथता प्रकृजतका जवजभन्न जववादहरुको रोहमा यस अदालतबाट न्याय जनरुपण 

भैसकेकोसमेत दजेखएकोले प्रथतुत जनवेदनमा उठाएको घरेलु मददरा (जनिी उपयोगका लाजग 

बनाएको मददरासमेत)को रोक लगाउने, जनयमन तथा जनयन्रण गरी कानूनको प्रभावकारी 

कायाफन्वयन गन ेगराउने जवषय न्याय जनरुपको जवषय होइन भनी मान्न जमल्न ेदेजखन आएन। 

१९. जनवेदन दाबीबमोजिम घरेलु मददरा (जनिी उपयोगका लाजग बनाईने िााँड र रक्सीसमेत)को 

व्यावसाजयक प्रयोिनले भैरहकेो उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण एवम् सेवनलाई 

प्रचजलत कानून बमोजिम सरोकारवाला कानून कायाफन्वयन गने जनकायबाट रोक लगाउने, 

जनयमन गन,े जनयन्रण गन ेवा कानूनबमोजिम कारवाही गने लगायतका कायफहरु भएको छ, 

छैन ? भन्ने प्रश्नतर्फ हदेाफ काननूको सापेक्षतामा भएको सामाजिक व्यवहार, सााँथकृजतक 

रीजतररवाि, सामाजिक मूल्य र मान्यता तथा सामाजिक सद्भावलाई कानूनले मान्यता 

ददएको हदसम्म अन्यथा भन्नुपन ेअवथथा रहाँदनै। मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा ७ मा " 

यस ऐनका अन्य दर्ाहरुमा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापजन जनिी उपयोगको जनजमि 

तोदकएको पररमाणमा रक्सी वा िााँड बनाउन यस ऐन अन्तगफत अनुमजतपर जलन ुपन े छैन 

'' भनी र मददरा जनयमहरु, २०३३ को जनयम ७ को दहेाय (घ) मा " कुन ैव्यजक्तले 

जनिी उपयोगका लाजग एकपटकमा पााँच जलटरसम्म रक्सी र दश जलटरसम्म िााँड बनाउन," 

अनुमजत जलनुनपने "तर (१) यसरी रक्सी र िााँड बषफको ६ पटक भन्दा बढी बनाउन 

पाईन ेछैन।(२) यसरी रक्सी र िााँड बनाउने व्यजक्तले त्यसको सूचना अन्तशुल्क अजिकृतलाई 

ददन ुपनेछ।" भन्ने र सोही जनयममा भएको "कुटनैजतक सुजविा वा महसुल सुजविा प्राप्त 

व्यजक्तले जवदशेी मददरा पैठारी गनफ, कुनै जवदशेी वा थवदशेी यारुले जवदशे भ्रमणबाट आफ्नो 

साथमा तीन वोतलसम्म रक्सी र बाह्र वोतलसम्म जवयर जलई आउन र नमूना परीक्षण तथा 

अध्ययन अनुसन्िानका लाजग जवभागले तोकेको पररमाणसम्म पैठारी गनफ पाउने" भन्ने भएको 

कानूनी व्यवथथाको सम्बन्िमा जनवेदनम ै उल्लेख गरेको दजेखएकोले जनिी प्रयोिनका लाजग 

बनाईने रक्सी वा िााँड सो बनाएको कुराको िानकारीको अन्तशुल्क अजिकृतलाई सूचना 

ददनुपने भन्ने कानूनी व्यवथथाको पालना नभएको भन्नेबाहके यसतर्फ ररट जनवेदकले कुनै पश्न 

उठाएको नदजेखएकोले यस सम्बन्िमा थप अरु जववेचना गरी रहनु पन ेदखेखाँदनै। 

 जनिी प्रयोिनबाहके गैरकानूनी रुपमा कट, थोरालुगा, मोिा, टायर, प्रयोग भईसकेका 

कण्डम, प्रयोग भइसकेका सेनेटरी पयाड, बच्चाको सालनाल, जसनोिथता वथतुहरुलाई प्रयोग गरी 

घरेलु मददरा बनाउने र त्यथता जवषाक्त घरेलु मददराको व्यापाररक प्रयोिनले उत्पादन, ओसार 

पसार, सञ्चय, जबक्रीजवतरण र सेवन भै रहकेोमा कानूनबमोजिम सोको प्रभावकारी रुपमा रोक 

लगाउन,े जनयमन गन,े जनयन्रण गन ेकायफ नभएको भन्ने जनवेदन जिदकर रहकेो सम्बन्िमा 

जवभागथतरमा आन्तररक रािथव जवभागको उपमहाजनदशेकको संयोिकत्वमा १६ सदथयीय 

सजमजत तथा अवैि मददरा जनयन्रणको प्रभावकारी कायाफन्वयन गनफ जिल्लाथतरमा आन्तररक 

रािथव कायाफलय/करदाता सेवा कायाफलय/कोष तथा लेखा जनयन्रण कायाफलयको प्रमुखको 

संयोिकत्वमा ६ सदथयीय सजमजतको व्यवथथा गरेको छ, आ.व.०७४/७५ दजेख आ.व. 

०७५/७६ को बैशाख मजहनासम्म ४३ पटक अवैि मददरा जनयन्रण सजमजतको बैठक बसेको। 

१,०७,६५० जलटर अवैि मददरा जनयन्रणमा जलइएको, २०९ काटुफन २३८७ बोतल जवजभन््न 

व्राण्डका मददरा िर्त गरेको, मददरा बनाउन प्रयोग गन े६८,९४५ जलटर कच्चा पदाथफ िर्त 

गरेको, २ काटुफन ६५ बोतल जबयर िर्त गरेको, अन्ताःशुल्क सम्बन्िी मुद्ा संतया 16८ रहकेो, 
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रु.११,४०,६२०।- िररवाना गरेको, रु.१८,४६०.०० िरौटी वापत िम्मा गरेको र १ थान 

अटोमोबाइल, १ थान मोटरसाइकल र ७ थान साइकल िर्त गरेको भन्ने रािश्व जवभागको 

जलजखत िवार् रहकेो दजेखन्छ। जवपक्षी जनवेदकले घरेलुमददरा जनयन्रण गरी आमनागररकको 

िीउज्यान, थवाथ्य सम्पजि रक्षा गरी आमसमािमा सुशासन र अमनचयन कायमगने 

सम्बन्िमा यस मन्रालय समेतलाई ध्यानाकषफण गराई दताफ नं. २०१९ जमजत २०७५।५।२७ 

मा ददएको जनवेदनउपर आवशयक कारवाही गनफ जनयमन जनकाय आन्तररक रािथव जवभागमा 

यस मन्रालयको च.नं. २५८ जमजत २०७५।५।२९ को परबाट लेखी पठाई सदकएको छ 

भन्ने अथफ मन्री र अथफ मन्रालयको तर्फ बाट पेस गरेको जलजखत िवार्बाट दजेखएको छ। 

 जवगत तीन आर्थफक बषफदजेख हालसम्म तयारी मददरा ४,०३,७७० जलटर र कच्चा 

पदाथफ (१,६६,५८० के.िी. र १०,५०,३४७ जलटर) र माजनस (पुरुष १००, मजहला ५५) 

लाई पक्राउ गरी मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा १५ को (क) बमोजिम अन्त:शुल्क 

कायाफलयमा कारवाहीको लाजग बुझाएको भन््ने प्रहरी प्रिान कायाफलय कायफ एवं अपराि 

अनुसन्िान जवभाग, अजभलेख तथा जवश्लेषण शाखाको अजभलेखबाट दजेखन्छ भन्ने प्रहरी प्रिान 

कायाफलय नक्सालको जलजखत िवार् रहकेो दजेखएको छ। ररट जनवेदकले उल्लेख गरेको 

जवषयलाई सम्बोिन गनफको लाजग मददरा उत्पादन र जबक्रीजवतरणको जनयन्रण तथा 

हाजनकारक सेवन जनयन्रण सम्बन्िी कायफकारी आदशे तिुफमाको लाजग आवशयक काम हुाँद ै

आइरहकेो र जनवेदकले उठाएको जवषयवथतुमा गृह मन्रालय संवेदनशील रहकेो भन्ने गृहमन्री 

र गृहमन्रालयको जलजखत िवार् रहकेो दजेखएको छ।  

 िहााँसम्म त्यथतो कसूर अपराि जनयन्रण हुन सकेको छैन भन्ने जनवेदन जिदकर 

सम्बन्िमा कसूर अपरािरजहत समाि आम मानविाजतको अपेक्षा हो। जवषाक्त घरेलु मददराको 

सेवनबाट नेपाली समािमा माजनसहरुको ज्यान गएको, जवजभन्न अपरािका घटनाहरु घट्न े

गरेको, जवकृजत जवसंगजत बढेको भन्ने जवजवि सञ्चार माध्यमबाट थाहा िानकारीमा आउन े

गदफछ। बारम्बार त्यथता खबर आईरहन ेहुाँदा यस जवषयमा कुनै ठोस अनुसन्िान वा सोको 

प्रजतवेदन नरहपेजन घरेलु मददरासंग सम्बजन्ित कानून कायाफन्वयन गन ेसरोकाररक जनकायबाट 

रोक लगाउने, जनयमन गन,े जनयन्रण गन े तथा कानूनबमोजिम कारवाही गरी कानूनको 

प्रभावकारी कायाफन्वयन गन ेकायफमा सन्तोष गन ेअवथथा रहकेो भन ेदखेखाँदनै। यस जवषयमा 

कानून कायाफन्वयन गन े सरोकाररक जनकायको अहम जिम्मेवारी त रहन े नै भयो 

यसकासाथसाथै रािनैजतक नेतृत्व, दबाब समूहरु, नागररक समाि, सामाजिक संघ संगठनहरु 

लगायतका समािका हरेक तह र तपकाबाट यसका लाजग सकारात्मक र श्रृिनात्मक भूजमका 

अपेजक्षत छ। घरेलु मददरा तथा जवषाक्त मददराको नकारात्मक प्रभावबाट समािलाई मुक्त 

राख्न सामाजिक अजभयानकै रुपमा हाम्रा कायफपद्तीहरु सञ्चालन गनुफपने िरुरी दजेखएको छ। 

कानून कायाफन्वयन गने राज्यका संरचनाहरु माजथ जलजखतिवार्मा उल्लेख गररएबमोजिम 

जिल्लाको सदरमुकामसम्म रहकेो भन्ने दजेखन्छ। यथता राज्यको कानूनी संरचना कम्तीमा 

थथानीय तहको वडाथतरसम्म जवथतार गरी त्यथता संरचनाबाट भएका कामकारवाहीको 

जिम्मेवार जनकायमा आवजिक रुपमा प्रजतवेदन ददन ेतथा त्यथता प्रजतवेदन प्रकाशन गनुफपन े

प्रभावकारी कानूनी व्यवथथा जनमाफण गनुफपनेसमेत दजेखएको छ।  

 तथापी उजल्लजखत जलजखत िवार् तथा थवयम् जनवेदकको कजहलेकाही नेपाल प्रहरीबाट 

घरेलुमददरा उत्पादन थथलमा छापा मारी मददरा नष्ट गरेको भन्ने गररए तापजन त्यथतो कसूर 

अपराि जनयन्रण हुन सकेको छैन भन्ने ररट जनवेदनको प्रकरण ५ को अजन्तम हरर्मा ररट 

जनवेदकले उल्लेख गरेको दजेखएकोसमेत हुाँदा घरेलु मददराको व्यावसाजयक प्रयोिनले भैरहकेो 

उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण एवम् सेवनलाई प्रचजलत कानून बमोजिम सरोकारवाला 
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कानून कायाफन्वयन गन े जनकायबाट रोक लगाउन,े जनयमन गने, जनयन्रण गने वा 

कानूनबमोजिम कारवाही गन ेलगायतका कायफहरु भईरहकैे देजखन आयो।  

२०. जनवेदन मागबमोजिम प्रजतषेि, परमादशेलगायतको आदशे वा पुिी िारी गनुफपन े हो वा 

होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ हदेाफ िुरी नेपालको तर्फ बाट तथा आफ्नो हकमासमेत अजिवक्ता 

जवष्णुप्रसाद पोखरेलसमेत जवरुद्ध प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाफलय, ससंहदरवार 

काठमाडौंसमेत भएको ०७४-WO-०३६४ को परमादशेको आदशे िारी गरी पाउाँ भनी यथत ै

प्रकृजतको जवषय भएको ररट जनवेदनमा  यस अदालतको संयुक्त इिलासबाट जमजत 

२०७५।०५।१८ गते दहेाय बमोजिम गनफ परमादशेको आदशे िारी भएको दजेखएको छाः-  

"१.कुन ै पजन प्रकारको मददराको अनुमजत नजलई उत्पादन, जबक्रीजवतरण जनकासी पैठारी गनफ 

नपाइने, न्यूनतम उमेरको हद पूरा नगरेकोलाई जबक्री गनफ नपाइनेसमेतको जवद्यमान ऐन 

जनयम जनदजेशकाहरूको कानूनी व्यवथथाको प्रभावकाररता बढाउन संरचनागत सुिार गरी 

िवार्दहेी बनाउने। 

२. मददरा र सोको कारण हुन ेगरेको लैजङ्गक सहसंाको वृजद्ध तथा प्रोत्साहनलाई न्यूनीकरण 

गनफ आवशयक देजखएकोले त्यसप्रकारको मूल कारक तत्त्व र सोको प्रभाव थवरूप हुन े

लैजङ्गक सहसंाको अन्तरसम्बन्िमा िनचेतना िगाउन िनचेतनामूलक सूचनाको प्रचार प्रसार 

गने, बोडफहरूमा लेख्न लगाउने। मददराको असर र थवाथ्यमा पने असरबारे जवद्यालयमा 

पठन पाठन हुने व्यवथथा जमलाउने। 

३. िार्मफक तथा जवशेष महत्त्वका के्षर तोकी मददरा उत्पादन जबक्रीजवतरण जनषेि गन ेर उक्त 

के्षर एवं जवशेष महत्त्वका ददनहरू र समयमा मददराको जबक्रीजवतरण गनफ नपाउने गरी 

आवशयक बन्दोबथत र व्यवथथापन गने, सो सम्बन्िमा मौिुदा कानूनी व्यवथथाको 

प्रभावकारी कायाफन्वयन गनूफ। 

४. अवैि, हाजनकारक वा मन्द जवषयुक्त वा जवषालु मददराको उत्पादनलाइफ जनयन्रण गन,े 

अल्कोहलको मारा वा मापदण्डको आिारमा मददरािन्य वथतु उत्पादन वा आयातलाइफ 

जनयमन जनयन्रण गन ेगनूफ। 

५. कुन ैव्यजक्तले अनुमजत परबेगर र अनुमजत पर पाएकोले पजन अनुमजत परमा तोदकएको 

सतफबमोजिम बाहके मददरा जबक्रीजवतरण गनफ वा मददरा खुवाउने बार वा रेषु्टरेन्ट वा पसल 

थाप्न नपाउन ेव्यवथथालाइफ प्रभावकारी कायाफन्वयन गनुफ। 

६. सावफिजनक सडक, बाटो, अकाफको जनिी आवास र सावफिजनक के्षर नै दगुफजन्ित हुन ेगरी िााँड 

रक्सी उत्पादन तथा रातको समयमा होहल्ला हुन ेगरी जबक्रीजवतरण गन ेएवं उपयोग गरी 

वातावरण अमैरी वा दगुफजन्ित पाने, शाजन्त सुव्यवथथा वा अमनचयनमा खलल पाने वा 

सावफिजनक जहत वा थवाथ्य वा असल जछमेकीपन जवपरीतको कायफलाइफ जनयमन जनयन्रण 

गनूफ। 

७. उमेर नपुगेका व्यजक्त, जनजित अवजिको गभफवती मजहलाले मददरा जबक्रीजवतरण तथा सेवन 

गन ेवा मारा तोके्नसमेतका कायफलाइफ जनयन्रण जनयमन गनूफ। 

८. मददरा सेवन गरी सावफिजनक थथानसमेतमा मजहलामाजथ यौन दवु्यफवहार तथा सावफिजनक 

थथलमा अजश्ललता प्रदशफन गने, कसैको इज्जत प्रजतष्ठा वा सम्पजिमा क्षजत पुगे्न कायफलाइफ 

कानूनबमोजिम जनयन्रण वा जनयमन गनूफ। 

९. जवषालु वा गुणथतरहीन मददरा जनयन्रण गन े र त्यस प्रकारका गैरकानूनी उत्पादन 

जबक्रीजवतरण ओसारपसारसमेतको कारण उपभोक्ताको जहत, सवफसािारणको थवाथ्य र 

सावफिजनक जहत प्रजतकूलको काम कायफ भइफ क्षजत पुगेमा क्षजतपूर्तफ पाउनेसमेतको थप 

प्रभावकारी कानूनी व्यवथथा गनूफ। 
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१०.खास समय तोकी त्यसपजछ मददरा जबक्रीजवतरण गनफ नपाइने गरी मददराको सेवनलाइफ 

जनयन्रण व्यवथथापन जमलाई मौिुदा कानूनी व्यवथथाको प्रभावकारी कायाफन्वयन गनूफ। 

११.मददरा तथा मददरािन्य वथतुको जबक्रीजवतरणलाई प्रवद्धफन गनफको लाजग अवाजञछत तवरले 

नैजतकता प्रजतकूल हुन ेगरी मजहलालाई भोग्य वथतुको रूपमा जचजरत गने वा अजश्ललता 

दजेखन ेकुन ैपजन जवज्ञापनको उत्पादन प्रचार प्रसार रोके्न सम्बन्िमा प्रभावकाररता ल्याउनू। 

१२.अनुमजत नजलई उत्पादन तथा जबक्रीजवतरण गनफ नपाइने, न्यूनतम उमेरको हद पूरा 

नगरेकालाई जबक्री गनफ नपाइनेलगायतका जवद्यमान मददरासम्बन्िी ऐन, जनयमहरू र 

जनदजेशकाअन्तगफत रहकेा जनयन्रणात्मक व्यवथथाहरूको प्रभावकारी पालना भए नभएको 

सम्बन्िमा जनयजमत रूपमा अनुगमन, जनरीक्षण, सुपरीवेक्षण गनुफ 

गराउन।ू"(ने.का.प.२०७६, भाग ६१, अंक २, जन.नं.१०१८६)। 

  यसप्रकार जनवेदकले जनवेदनमा घरेलु मददराको व्यावसाजयक प्रयोिनको लाजग भैरहकेो 

उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण, सञ्चय तथा सेवनमासमेत रोक लगाई उक्त मददराको 

जनयमन, जनयन्रण गरी कानूनको प्रभावकारी कायाफन्वयन गरी पाउाँ भन्ने उल्लेख गरी 

ददएको जनवेनको प्रकृजतसंग मेलखान े जवषयको ररट जनवेदनमा यस अदालतबाट उल्लेख 

गररएबमोजिम परमादशेको आदशे िारी भै सकेको र माजथ प्रकरण १९ मा उल्लेख गररए 

अनुसार प्रचजलत कानून बमोजिम सरोकारवाला कानून कायाफन्वयन गन े जनकायबाट रोक 

लगाउन,े जनयमन गन,े जनयन्रण गने वा कानूनबमोजिम कारवाही गने लगायतका कायफहरु 

भईरहकैे दखेखाँदा सोही प्रकृजतको जवषयमा पुनाः प्रजतषेि, परमादशेलगायतको आदशे वा 

पुिी िारी गरीरहनुपने अवथथा दजेखन आएन।  

२१.तसथफ माजथ जववेचना गररएका आिार र कारणहरुबाट ररट जनवेदन मागबमोजिमका 

जवषयमा परमादशेको आदशे िारी भई सकेको दजेखएको र जवषाक्त घरेलु मददराको 

व्यवसाजयक प्रयोिनको लाजग हुन े गरेको उत्पादन, ओसारपसार, जबक्रीजवतरण तथा 

सेवनमासमेत रोकथाम, जनयमन तथा जनयन्रणको लाजग सरोकाररक जनकायबाट 

कानूनबमोजिम कारवाही गन े लगायतका कायफहरु भईरहकेो दजेखएको हुाँदा जनवेदन 

मागबमोजिमको आदशे वा पुिी िारी गरररहन पन ेअवथथा नदजेखएकोले ररट जनवेदन 

खारेि हुन ेठहछफ।  

  तथापी ररट जनवेदकले जनवेदनमा दाबी गरेबमोजिम घरेलु मददराको गैरकानूनी 

उत्पादन, जबक्रीजवतरण, ओसारपसार, सञ्चय तथा सेवन यथावत रही जनयमन तथा 

जनयन्रण सम्बन्िमा कानूनको प्रभावकारी कायाफन्वयन हुन नसकेको भन्ने त्य हालसम्म 

पजन जवद्यमान रहकेो पररप्रेक्षमा दहेायबमोजिम गनफ जनदशेात्मक आदशे िारी गररएको छाः- 

१. उजल्लजखत ०७४-WO-०३६४ को परमादशेको आदशे िारी गरी पाउाँ भन्ने 

ररट जनवेदनमा यस अदालतबाट िारी भएको परमादशेको आदशेको 

कायाफन्वयनको अवथथा के कथतो रहकेो छ? तथा प्रथतुत आदशेसमेतको 

प्रभावकारी कायाफन्वयनको लाजग आदशेको प्रजतजलजपसजहत महान्यायाजिवक्ताको 

कायाफलयमार्फ त सरोकाररक जनकायमा पठाउनू र सोको आवशयक पहल तथा 

समन्वयको लाजग रै्सला कायाफन्वयन जनदशेनालय, बबरमहल काठमाडौंलाई 

लेखी पठाई यस अदालतको अनुसन्िान तथा योिना महाशाखालाई समेत 

िानकारी ददनू । 

२. मददरा ऐन, २०३१ को दर्ा ७ मा जनिी उपयोगको जनजमि तोदकएको 

पररमाणमा अनुमजतपर नजलई रक्सी वा िााँड बनाउन पाउन े व्यवथथा 

गरेकोमा मददरा जनयमहरु, २०३३ को जनयम ७ मा एक पटकमा ५ 

जलटरसम्म रक्सी र १० जलटरसम्म िााँड वषफको ६ पटकसम्म बनाउन पाउने 
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व्यवथथा गरी यसरी रक्सी वा िााँड बनाउाँदा सोको सूचना अन्तशुल्क 

अजिकारीलाई ददनुपने व्यवथथा गरेको छ। यो कानूनी व्यवथथाको पररपालनाका 

लाजग प्रभावकारी अनुगमनको व्यवथथा गरी सूचना नददई रक्सी वा िााँड 

उत्पादन गने कायफलाई जनरुत्साजहत गनूफ। 

३. एक पटकमा पााँच जलटरसम्म रक्सी र दश जलटरसम्म िााँड बनाउन वषफमा ६ 

पटकसम्म पाउने भनी कानूनले गरेको व्यवथथा अनुरुप नै सूचनादाताहरुले 

उत्पादन गरे नगरेको प्रभावकारी अनुगमन गने व्यवथथा जमलाउनू। 

४. इिाितपरवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तशुल्क रटकट टााँसेको मददरा मार 

जबक्री गरेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गरी कानूनको 

कायाफन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनू।  

५. मददरा सेवन त्यसमा पजन जवषालु र गुणथतरहीन मददराको सेवनले थवाथ्यमा 

नकारात्मक असर पान ेमार होइन ज्यानसमेत िानसक्छ भन्ने जवषय समावेस 

गरी मददरा सेवनलाई जनरुत्साजहत गनफ सचेतनामूलक कायफक्रम थथानीय तहका 

वडाथतरसम्म प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गन ेव्यवथथा जमलाउनू।      

  प्रथतुत आदशेको जवद्युतीय प्रजतजलजप अजभलेख गरी जनवेदनको 

दायरीको लगत कट्टा गरी जनयमानुसार गनफ जमजसल अजभलेख शाखामा बुझाई 

ददन ू। 
 
 
         

                  --------- 

     न्यायािीश 

 उक्त रायमा सहमत छु।  (हररकृष्ण काकी) 
                     ---------      

        न्यायािीश 

                  (बमकुमार श्रेष्ठ) 
 

इिलास अजिकृत: ऋतबहादरु पुलामी मगर  

कम्पयुटर अपरेटर: रजव दवुाल 

इजत सम्वत् २०७६ साल माघ ५ गते रोि १ शुभम् 
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