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प्यूठान जिल्लामा मदिरा बेचबबखन, ओसार-पसार र सेवनलाई ब्यबजथित गने आचारसंदिता, 2075 

स्वीकृत मितत: २०७५।०५।10 गत े

प्रथतावना  

हाल यस जिल्लािा घटित अपराधिक घिनाको बिश्लेषण गर्ाा अधिकाांश अपराधिक घिनाहरु िटर्रा सेवन गरी 
िटर्राको नशाको उते्तिना र आवेगको कारण पाईएको, िटर्राकै कारणले सिाििा लैंधगक टहांसा, घरेलु टहांसा, िाल 
बििाह, िहुबििाह, आत्ि हत्या, सावाितनक स्थलिा हो हल्ला लगाएतका सािाजिक बिकृतीहरु िढ्रै् गएको र 
िटर्रा तनषेधित र ब्यिजस्थत हुनु पर्ा भन्ने िन आकाांक्षा सिेतलाई िनन ्गरी सिासािारण िनताको सर्ाचार, 
िनस्वास््य, सुवविा तथा आधथाक टहत कायि राख्रै् िनताको जिउिन र स्वतन्रताको सांरक्षण गरी अपरािको 
न्यूतनकरण र शान्ती सुरक्षाको प्रभावकारी कायाान्वयन गना वाञ्र्नीय भएकोले जिल्लाजस्थत सिै स्थानीय तह, 

जिल्लािा क्रियाशील रािनीततक र्ल, उद्योग व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभाधगतािा यो आचारसांटहता 
िनाइएको र् ।  

खण्ड क : प्रारजभिक 

१. संक्षिप्त नाम, लक्ष्य र प्रारभि :- 

क) यस आचारसांटहताको नाि "प्यूठान जिल्लािा िटर्रा िेचबिखन, ओसार पसार र सेवनलाई ब्यिजस्थत गने 
आचारसांटहता २०७५" रहेको र् ।  

ख) यस आचारसांटहताको लक्ष्य प्यठूान जिल्ला भर खलु्ला तथा घरेलु िटर्राको िन्रे्ि (तनषेि) र िटर्रा 
उत्पार्न, ओसारपसार, िेचबिखन र सेवनलाई तनयन्रण र ब्यिजस्थत गने रहेको र् ।  

ग) यस आचारसांटहता प्यठूान जिल्ला जस्थत सिै स्थानीय तह, रािनैततक र्ल, कायाालय र सांघसांस्था सांगको 
सिन्वयिा प्यूठान जिल्लाभर लागु हुने र् ।  

घ) यो आचारसांटहता २०७५ भाद्र 20 गत ेिाि प्रारम्भ हुने र् ।   

२. पररिाषा :- बिषय वा प्रसङगले अको अथा नलागेिा यस आचारसांटहतािा :- 

क) "िटर्रा'' िटर्रा ऐन 2031 ले िटर्रा भतन उल्लेख गरेको सिै प्रकारको िटर्रालाई िनाउँर् ।  

ख) "खुल्ला तथा घरेलु िटर्रा'' भन्नाले स्थानीय स्तरिा उपलब्ि भएका अन्न, फलफुल वा कुनै िस्तलुाई 
रासायतनक प्रक्रियाद्िारा कुहाई वा अन्य परम्परागत प्रवविीिाि तयार पारीएको, मशल नलागेको, रािश्वको 
जस्िकर नलागेको, खुल्ला रुपिा पाईने रक्सी, िाँड र छ्याङ भतन सम्झनु पर्ा ।  

ग) "उत्पार्न'' भन्नाले िटर्रा तयार गनाका लागी आवश्यक पर्ाथा कुहाउने, तताउने, पकाउने वा त्यस्तो 
पर्ाथािा िास्ना वा स्वार् आउने गरी कुनै कुराको पटहलो समिश्रण गने वा िटर्रा तयार गनाको लागी अपनाईने 
सिै वा कुनै बििी वा काया सम्झनु पर्ा ।  

घ) "अनुिती पर'' भन्नाले िटर्रा ऐन 2031 को र्फा ६ (क) ििोजिि िटर्रा उत्पार्न, बििी बितरण 
तनकासी वा पठैारी गना टर्ईएको अनुिती पर सम्झनु पर्ा ।  

ङ) ''सावाितनक स्थल'' यस आचारसांटहता प्रयोिनका लाधग रे्हायको स्थललाई सावाितनक स्थल िातननेर्: 
1. सरकारी कायाालय, सावाितनक सांस्थानका कायाालय, स्थानीय तहका कायाालय 



2 

 

2. मशक्षण सांस्था, पुस्तकालय, तालीिसम्िन्िी सांस्था 
3. अस्पताल तथा स्वास््यसम्िन्िी सांस्था, 
4. ििाशाला तथा िामिाक स्थल, 

5. चलधचर घर, साांस्कृततक केन्द्र तथा नाट्यशाला, 
6. िालकल्याण गहृ, वदृ्िाश्रि, अनाथालय तथाक्लि 

7. र्ार वार्ारावास तथा अततथी गहृ, 

8. नेपाल सरकार, प्ररे्श सरकार तथा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेका अन्य सांस्थाहरु 

 

खण्ड ख:ननयन्त्रण र ननयमन 

 

३. मदिराको उत्पािन, बबक्रि बबतरणमा ननयन्त्रण :-  

क) कुनै ब्यजक्तले अनुिततपर िेगर र अनुिततपर पाएकोले पतन अनुिततपरिा तोक्रकएको शता ििोजिि िाहेक 
िटर्राको उत्पार्न वा बिक्रि ववतरण गना वा िटर्रा खवुाउने िार वा रेष्िुरेन्ि वा पसल थाप्न  

ख) पाउनेरै्न । 

ग) कुनै ब्यजक्तले नेपाल सरकारले तोकेको िापर्ण्ड, कानून र यस आचारसांटहता ििोजिि िार िटर्राको 
उत्पार्न, ओसार पसार र बिक्रि बितरण र सेवन गना पाईनेर् । 

४.मदिरा उत्पािन, ओसारपसार तिा बबक्रि बबतरण र सेवनमा बन्त्िेि :-  

क) आफ्नो कुल ििा र परम्परा, पूिा अचाना र कोसेलीको प्रयोिन िाहेक अन्य प्रयोिनको लागी खुल्ला तथा 
घरेलु िटर्राको उत्पार्न, ओसारपसार तथा बििी बितरण र सेवन गना पाइनेरै्न ।  

ख) अठार िषा उिेर पुरा नगरेको व्यजक्त, गभावतत तथा सुत्केरी िटहलालाई िटर्रा बििी बितरण गना पाईने रै्न 
।  

ग) अठार िषा उिेर पुरा नगरेको व्यजक्तले िटर्राको बििी बितरण गनापाईने रै्न ।  

घ) कुनै प्रकारको िटर्रा ओसार पसार गर्ाा र बििी बितरण गर्ाा िालिामलकाले नरे्ख्न े गरी प्याक्रकङ गरी 
ओसारपोसार र बििीबितरण गनुा पनेर् । 

ङ) अनुिततपर प्राप्त थोक बििेताले बिहान 10 ििेरे्खख रातत 8 ििेसम्ि िार बिक्रिववतरण गनुापनेर् भने खुद्रा 
बििेताले साझँ 5:30 ििेरे्खख 8:30 ििेसम्ि िार बिक्रिववतरण गनुापनेर् ।िटर्रा ववक्रिववतरणको सिय 
आवश्यकतानसुार पुनरावलोकन गरै् लधगनेर् । 

च) िटर्रा बिक्रि अनुिततपर सिैले रे्ख्न ेगरी राख्नुपनेर् । 

र्) सािाितनक स्थलको 200 मििर आसपास कुनै पतन प्रकारको िटर्रा बििी बितरण र सेवन गना पाईने रै्न ।  

ि) िटर्रा सेवन गरी सरकारी कायाालय, सावाितनक सांस्था तथा सावाितनक सभा, सिारोह, िैठकहरूिा प्रवेश गना 
पाईने रै्न । 

झ) िटर्रा सेवन गरी कुनै प्रकारको सवारी सािन चलाउन पाइनेरै्न । 

ञ) िटर्रा सेवन गरी सािाितनक यातायातिा यारा गना पाईने रै्न । 

ि) कि गुणस्तरको िटर्रा बिक्रिववतरण र सेवनलाई तनरूत्साटहत गररनेर् । 
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खण्ड ग: िण्ड, सिाय 

५.िण्ड, सिाय र िररवाना :- 

क) यस आचारसांटहता ववपररत िटर्रा सेवन गरी टहांडडुल गने, यारा गने, सभा िैठकिा भाग मलने, सरकारी 
कायाालयिा प्रिेश गने ब्यजक्तलाई रु.१००० िररवाना गररनेर् ।  

ख) यस आचारसांटहता ववपररत खुल्ला तथा घरेल ु िटर्रा उत्पार्न गरेको खण्डिा उत्पाटर्त िटर्रा नष्ि गरी 
उत्पार्निा प्रयोग गरीने भाँडाकुडाहरु िफत गरी रु.१००० िररवाना गररनेर् ।  

ग) यस आचारसांटहता ववपररत अिैिातनक तवरले िटर्रा ओसारपसार तथा बििीबितरण गरेको पाईएकोिा 
ओसारपसार तथा बिक्रिबितरण गरेको िटर्रा िफत गरी रु.१००० िररवाना गररनेर् । 

घ) सावाितनक स्थल र सावाितनक रुपिा कुन ैपतन प्रकारको िटर्रा िेचबिखन र सेवन गरेिा िेचबिखनको लागी 
िटर्रा ऐन,२०३१ ििोजिि थप र्ण्ड िररवाना गररनेर् ।  

ङ) यस आचारसांटहताको र्फा ४ ववपररतका अन्य कसूर गरेिा रु.१००० िररवाना गररनेर् । 

च) यस आचारसांटहता बिपररत कािकाया भई िररवाना िापतको रकि सम्िजन्ित स्थानीय तहको कोषिा िम्िा 
गररनेर् । सो को लागत जिल्ला प्रहरी कायाालयले राखनेर् ।  

र्) िटर्रा तनयन्रण सम्िन्िी अन्य कुराहरु िटर्रा ऐन, २०३१ तथा िटर्रा तनयिहरु, २०३३ ििोजिि हुनेर् ।  

ि) यस आचारसांटहता बिपररतको क्रियाकलाप भए गरेको रे्खे सुनेिा िो सुकैले जिल्ला प्रसासन कायाालय, प्रहरी 
कायाालयहरु र स्थानीय तहिा िानकारी टर्न सक्नेर्, त्यस्तो िानकारी वा सूचनाको श्रोतको गोप्य राखी 
आचारसांटहता उल्लांघन गने ब्यजक्तलाई आवश्यक परेिा प्रहरीको सहयोग मलई आचारसांटहता ििोजिि र्ण्ड 
िररवाना गररनेर् ।  

खण्ड घ:ननयन्त्रण तिा अनुगमनसभबन्त्धी संथिागत संयन्त्र 

६. वडाथतरीय मदिरा ननयन्त्रण सममनत 

क) स्थानीयस्तरिािटर्रा तनयन्रणका लाधग हरेक स्थानीय तहले सम्िजन्ित वडाको वडा अध्यक्षको 
सांयोिकत्विा स्थानीय प्रहरी चौकी, उद्योग व्यवसायी, उपभोक्तातथा नागररक सिािको प्रतततनधित्व हुने 
गरी स्थानीय िटर्रा तनयन्रण समितत गठन गनुापनेर् । 

ख) उपरोक्त ििोजििको समिततलेघरेलु िटर्रा तनयन्रण, अन्य िटर्रा तनयिन तथा यस आचारसांटहतािा 
उल्लेखखत व्यवस्थाको कायाान्वयन गरी तनयमित रुपिा स्थानीय सिन्वय तथा अनुगिन समिततिा 
प्रततवेर्न टर्नुपनेर् । 

७.थिानीय समन्त्वय तिा अनुगमन सममनत 

क) यस आचारसांटहताको कायाान्वयनका लाधग सिन्वय,सहिीकरण तथा अनुगिन गना हरेक 
स्थानीयतहिास्थानीय तहका प्रिुखको सांयोिकत्विा स्थानीय प्रहरी चौकी, उद्योग व्यवसायी, उपभोक्ता, 
रािनीततक र्लतथा नागररक सिािको प्रतततनधित्व हुने गरी स्थानीय सिन्वय तथा अनुगिन समितत 
गठन गनुापनेर् । 
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ख) उपरोक्त ििोजििको स्थानीय सिन्वय तथा अनुगिन समिततलेघरेलु िटर्रा तनयन्रण, अन्य िटर्रा 
तनयिन तथा यस आचारसांटहतािा उल्लेखखत व्यवस्थालाई कायाान्वयनिा ल्याउन आवश्यक सहिीकरण 
गरी कायाान्वयन अवस्थाका सम्िन्ििा तनयमित रुपिा अनुगिन गनेर् । 

 

८.जिल्लाथतरीय समन्त्वय तिा अनुगमन सममनत 

क) यस आचारसांटहताको कायाान्वयनका लाधग जिल्लास्तरिा सिन्वय,सहिीकरण तथा अनुगिन गना 
रे्हायििोजििको जिल्लास्तरीय सिन्वय तथा अनुगिन समितत रहनेर्: 

1. प्रिुख जिल्ला अधिकारी       - सांयोिक 

2. जिल्लाजस्थत सिै स्थानीय तहका प्रिुखहरु    - सर्स्य 

3. कायाालय प्रिखु, जिल्ला प्रहरी कायाालय    - सर्स्य 

4. जिल्ला सिन्वय अधिकारी      - सर्स्य 
5. कायाालय प्रिखु, घरेलु तथा साना उद्योग ववकास समितत   - सर्स्य 

6. कायाालय प्रिखु, कोष तथा लेखा तनयन्रण कायाालय   - सर्स्य 

7. जिल्लािा क्रियाशील रािनीततक र्लका प्रतततनधिहरु   - सर्स्य 

8. प्रतततनधि, उद्योग िाखणज्य सांघ(िटर्रा व्यवसायी सांघ)   - सर्स्य 

9. अध्यक्ष, उपभोक्ता सांरक्षण िञ्च      - सर्स्य 

10. अध्यक्ष, नेपाल परकार िहासांघ     - सर्स्य 

11. अध्यक्ष,गैसस िहासांघ      - सर्स्य 

12. प्रिुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत किाचारी   - सर्स्य सधचव 

ख) उपरोक्त ििोजििको जिल्लास्तरीय सिन्वय तथा अनुगिन समिततको वैठक आवश्यकतानुसार िस्नेर् । 

ग) यस समिततले घरेल ु िटर्रा तनयन्रण, अन्य िटर्रा तनयिन तथा यस आचारसांटहतािा उल्लेखखत 
व्यवस्थालाई जिल्लास्तरिा कायाान्वयनिा ल्याउन स्थानीय सिन्वय तथा अनुगिन समिततसँग तनयमित 
सिन्वय गरी कायाान्वयनलाई सहिीकरण गने तथा कायाान्वयनका सम्िन्ििा तनयमित रुपिा अनुगिन 
गनेर् । 

घ) यस आचारसांटहता कायाान्वयनका सन्र्भािा केही िािा अवरोि उत्पन्न भएिा यस समिततले िािा अड्काउ 
फुकाउनेर् । 

खण्ड ङ:ववववध 

९. सुसूचचत गनुपुने :- 

यो आचारसांटहता लागु हुनुपूवा आि िनसािारणलाई आचारसांटहता िारे सुसधुचत िनाई प्रभावकारी रुपिा 
आचारसांटहताको पालना गराउनको लागी स्थानीय तहहरु र अन्य कायाालय तथा सांघसांस्थाले मिडडया िाफा त 
सूचनाहरु िारी गने, सूचना प्रकामशत/िाँस गने तथा स्थानीय स्तरिा र्लफल अन्तरक्रिया सिेत गनुापनेर् । 

 

९. ऐन,ननयम बमोजिम िुने :- 
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क) यस आचारसांटहतािा उल्लेख नभएका ववषयहरु िटर्रा ऐन, २०३१, िटर्रा तनयिहरु, २०३३ तथा अन्य 
प्रचमलत काननु ििोजिि हुनेर् । 

ख) यस आचारसांटहतािा उल्लेखखत कुनै व्यवस्थाहरु प्रचमलत ऐन तथा तनयिावलीसँग िाखझएको खण्डिा 
िाखझएको हर्सम्ि सोही ऐन वा तनयिावलीिा व्यवस्था भएििोजिि हुनेर् । 

 

 


