
www.lawcommission.gov.np 

 

 1  

होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री ववतरण (बियन्त्रण) ऐि, २०२३ 

लालमोहर र प्रकाशि बमबत 

२०२३।६।९ 

संशोधि गिे ऐि                                 

१. न्त्याय प्रशासि ऐि, २०४८      २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशि बमबत 

२. गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संशोधि  

    गिे ऐि, २०६६                                                             २०६६।१०।०७ 

३.  लैविक समािता कायम गिन तथा लैविक वहंसा अन्त््य गिन केही िेपाल  

     ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७२             २०७२।६।१४ 

४.  केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२            २०७२।११।१३ 

५.  केही िेपाल कािूिलाई संशोधि, एकीकरण, समायोजि  

      र खारेज गिे ऐि, २०७४                  २०७४।६।३० 

६.   िेपालको संववधाि अिकूुल ििाउि केही िेपाल 

       ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५         २०७५।११।१९ 

 

 

                                                 

    यो ऐि संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गतेिेखख लागू भएको । 
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२०२३ सालको ऐि िं. १८ 

............ 

होटेलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री ववतरणमा बियन्त्रण गिन ििकेो ऐि 

प्रस्ताविा : सवनसाधारण जिताको सिाचार, सवुवधा, स्वास््य एवं आबथनक वहत कायम राख्नको लाबग 

होटेलको व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री ववतरणमा बियन्त्रण गिन वाञ्छिीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजाबधराज महेन्त्र वीर ववक्रम शाहिेविाट राविय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मबतले यो ऐि 

ििाई िक्सेको छ । 

१. संखिप्त िाम, ववस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री 

ववतरण (बियन्त्रण) ऐि, २०२३” रहेको छ । 

  (२) यो ऐि िेपाल 
.............. भर लागू हिुेछ । 

  (३) यो ऐि तरुुन्त्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसड्डले अको अथन िलागेमा यो ऐिमा,– 

(क) “होटेल” भन्नाले भोजि (खािावपिा) को प्रिन्त्ध भई वा िभई िसोिासको 

सवुवधा दििे गरी व्यावसावयक आधारमा चलाइएको होटेल सम्झि ुपछन र यो 

शब्िले रेषु्टरााँ समेतलाई जिाउाँछ । 

(ख) कुिै होटेल वा पसलका सम्िन्त्धमा “माबलक” भन्नाले होटेल वा पसलको 

कारोिारमा अखन्त्तम बियन्त्रण भएको व्यखिहरु सम्झि ु पछन र यो शब्िले 

                                                 

     गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा खझवकएको । 
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्यस्तो होटेल वा पसलको काम चलाउि मैिेजर वा मैिेखजड्ड एजेण्ट बियिु 

भैराखेको भए बिजलाई समेत   जिाउाँछ । 

(ग) “ग्राहक” भन्नाले होटेलमा िसोिास गरी वा िगरी भोजि (खािावपिा) को 

लाबग होटेलमा आउिे ग्राहक सम्झि ुपछन । 

(घ) “मदिरा” भन्नाले फलफूल वा अन्न कुहाई वा अन्त्य कुिै तरीकाले तयार गररि े

वविेशी वा स्विेशी सिै वकबसमको रक्सी र ववयर समेतलाई सम्झि ुपछन । 

(ङ) “पसल” भन्नाले भट्टी पसललाई समेत जिाउाँछ । 

(च) “तोवकएको” वा “तोवकएिमोखजम” भन्नाले यस ऐि अन्त्तगनत ििेको बियमहरुमा 

तोवकएको वा तोवकएिमोखजम सम्झि ुपछन । 

३. होटेल वा पसलको माबलकले मदिरा िेच्ि र खवुाउिमा बियन्त्रण : (१) मदिरा खवुाउिे 

व्यवस्था भएको होटेल वा पसलको माबलकले यो ऐि प्रारम्भ भएपबछ दिउाँसो १२ िजे भन्त्िा 

पवहले र शकु्रिारको हकमा राती १ िजे पबछ र अन्त्य वारको हकमा राती १२ िजे पबछ 

आफिो होटेल वा पसलमा कसैलाई मदिरा बिक्री गिन वा खवुाउि हुाँिैि । 

 (२) होटेल माबलकले शकु्रवारको दिि राती १ िजे पबछ र अन्त्य वारको हकमा 

राती १२ िजेपबछ ग्राहकहरुको बिबमत्त मिोरञ्जि वा िाच गािको व्यवस्था गिन हुाँिैि । 

 (३) उपिफा (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेखखएको भए तापबि िेपाल सरकारले 

िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाखशत गरी सो उपिफाहरुमा लेखखएको समयमा आवश्यकता 

अिसुार घटिढ गिन सक्िेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

 

 4  

४. होटेलमा अश्लील वा लज्जाजिक मिोरञ्जि वा िाच गाि िेखाउि िहिु े : होटेल माबलकले 

आफिो होटेलमा सावनजबिक सिाचार वा िैबतकतामा िराम्रो असर पिे वकबसमका मिोरञ्जि 

वा ्यस्ता िाच गाि िेखाउि हुाँिैि । 

५. होटेल माबलकको कतनव्य : (१) होटेल माबलकको िेहाय िमोखजमको कतनव्य हिुेछ :– 

(क) होटेलमा आएका ग्राहकको िाम, िागररकता, पेशा, आएको बमबत र ठेगािा 

समेतको वववरण लेखाउिे । 

(ख) होटेलमा कोठा खाली भएमा सरुवा वा संक्रामक रोग पीबित ग्राहक िाहेक 

अरु ग्राहकलाई िस्ि दिि ुपिे । 

(ग) होटेलमा आएका ग्राहकलाई मिुाबसि मावफकको िाममा शदु्ध तथा पववर 

भोजि खवुाउिे । 

(घ) ग्राहकलाई आफूले सक्िो सरुिा वा हेर ववचार गिे, गराउिे । 

(ङ) ग्राहकको मालसामाि िगि रुपैयााँ वा अरु कुिै मूल्यवाि चीज ग्राहकले 

खजम्मा दिि चाहेमा ग्राहकले मााँग गरेको िखतमा वफतान दििे गरी आफिो 

खजम्मा बलई ्यसको रसीि दिि े। 

(च) मदिरा िेच्िा वा खवुाउाँिा शाखन्त्त सरुिाको ख्याल गिे । 

(छ) होटेल साफ सगु्घर राख्न लगाउिे । 

(ज) ग्राहकलाई मदिरा खवुाउाँिा होस हवास हराउि ेगरी वा ग्राहकले आफूलाई 

बियन्त्रण राख्न िसक्िे गरी धेरै मारामा मदिरा खवुाउि िहिुे । 

(झ) मदिरा खवुाउाँिा होटेलको बभरी भागमा खवुाउि ेव्यवस्था गिे । 



www.lawcommission.gov.np 

 

 5  

 (२) उपिफा (१) को खण्ि (ङ) िमोखजम खजम्मा बलएको मालसामाि िैवी 

घटिािाट िाबसएमा ्यस्तो मालसामािको जवाफिेही होटेल माबलकको हिु ेछैि । 

६. ग्राहकको मालसामाि बललाम गिे : ग्राहकले होटेलमा िस्िा र खााँिाको खचन िबतरी आफिो 

मालसामाि छोिी वहंिेमा ्यसरी वहंिेको बमबतले ७ दिि पबछ ्यस्ता मालसामािको वववरण 

र ग्राहकको पूरा िाम र वति खोली पैंतीस दििको म्याि दिई स्थािीय परपबरकामा ववज्ञापि 

गरी होटेल माबलकले सो मालसामाि बललाम बिक्री गिन सक्िेछ र सो बललाम बिक्री गिान 

आएको रकमिाट आफूले बलि ुपिे रकम र बललाम बिक्री गिान लागेको खचन कटाई िााँकी 

िचेको रकम ग्राहकले बलि आएका िखत बिजलाई िझुाई दिि ुपछन । 

७. िािालक र मदिराले मातेको व्यखिलाई मदिरा िेच्ि खवुाउि िहिु े :  अठार वषन मबुिका 

िालिाबलका र मदिराले माबतसकेका व्यखिलाई कुिै पबि होटेल वा पसलको माबलकले 

मदिरा िेच्ि वा खवुाउि हुाँिैि । 

८. खास खास होटेल वा पसल र िरेमा मदिरा िेच्ि र खवुाउि िहिु े : िफा ३ मा जिुसकैु 

कुरा लेखखएको भए तापबि िेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा स्थािीय तहले तोवकए 

िमोखजमका होटल, पसल वा िेरमा आवश्यकता अिसुार िेपाल राजपर, प्रिेश राजपर वा 

स्थािीय राजपरमा सूचिा प्रकाखशत गरी सोही सूचिामा तोकेको होटेल, पसल वा िेरमा 

मदिरा िेच्ि र खवुाउि बिषधे गिन सक्िेछ । 

                                                 
 केही िेपाल कािूिलाई संशोधि, एकीकरण, समायोजि र खारेज गिे ऐि, २०७४ द्वारा संशोबधत । 

 िेपालको संववधाि अिकूुल ििाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्धारा संशोबधत । 
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९. मदिरा खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश बिषधे : कुिै होटेल वा पसलको माबलकले मदिरा लागी 

मातेका व्यखिलाई जािी जािी आफिो होटेल वा पसलमा प्रवेश गराउि हुाँिैि । 

१०. िण्ि सजाय : (१) िफा ३, ५ वा ७ को िखखनलाप काम गिे होटेल माबलक वा िफा ३ वा 

७ को िखखनलाप काम गिे कुिै पसलको माबलकलाई तोवकएको अबधकारीले िढीमा एक 

लाख रुपैयााँसम्म ्जररवािा गिन र आवश्यक िेखखए ्यस्तो होटेल वा पसल िन्त्ि गिे आिेश 

दिि  सक्िेछ । 

 (२) िफा ४ को िखखनलाप काम गिे होटेल माबलकलाई तोवकएको अबधकारील एक 

लाख रुपैयााँसम्म जररवािा गिन सक्िेछ र सो िफाको िखखनलाप होटेलमा भैरहेको वा हिु े

भएको मिोरञ्जि वा िाच गाि िन्त्ि गराउिेछ । 

 (३) िफा ८ वा ९ को उल्लंघि गिे होटेल वा पसलको माबलक वा अन्त्य कुिै 

व्यखिलाई तोवकएको अबधकारीको आिेशले िढीमा ३ महीिासम्म कैि वा पच्चीस हजार 

रुपैयााँसम्म जररवािा वा िवैु सजाय हिु सक्िेछ । 

११. पिुरावेिि : िफा १० िमोखजम दिइएको सजायमा खचत्त ििझु्िे व्यखिले सो सजायको 

आिेश उपर   खजल्ला अिालतमा पिुरावेिि गिन सक्िेछ । 

१२. बियम ििाउि ेअबधकार : यो ऐिको उदे्दश्य कायानखन्त्वत गिन िेपाल सरकारले बियम ििाउि 

सक्िेछ । 

                                                 

   
 लैविक समािता कायम गिन तथा लैविक वहंसा अन्त््य गिन केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा 
संशोबधत।  

  केही िेपाल एैि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोबधत । 

रष्टब्यः–  केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्िहरूः–  
                  “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 
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१३. िचाउ : यो ऐि र यस ऐि अन्त्तगनत ििेका बियमहरुमा लेखखएको जबत कुरामा सोही 

िमोखजम र अरुमा प्रचबलत िेपाल कािूि िमोखजम हिुेछ ।  

 


