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विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा विक्री वितरण तथा लनयमन काययविलि, २०७६Æ
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विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा विक्री वितरण तथा लनयमन काययविलि, २०७६

प्रस्तािनााः
विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रलित्र अबैिरुपमा मदिरा उत्पािन, विक्री वितरण तथा सेिनिाई लनयन्त्त्रणका
साथै मदिरा विक्री वितरण काययिाई व्यिस्स्थत र लनयमन गनय आिश्यक िे स्िएकोिे स्थानीय सरकार सं चािन
ऐन, २०७४ को िफा १०२ को उपिफा (२) बमोस्िम विराटनगर महानगरपालिकािे यो काययविलि बनाई
िागु गरे को छ ।
पररच्छे ि -१
प्रारस्भिक
१. सं स्क्षप्त नाम र प्रारभिाः
(क)

यो काययविलिको नाम विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा विक्री वितरण, व्यिस्थापन तथा लनयमन
काययविलि २०७६ रहे कोछ ।

(ि)

यो काययविलि स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन िएको लमलत िे स्ि िागु हुनछ
े ।

२. पररिाषााः
(१)

विषय िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा यस लनिे स्शकामा,

क)

“ऐन” िन्नािे स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ िाई सभझनु पियछ ।

ि)

“महानगरपालिका” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकािाई सभझनु पियछ ।

ग)

“काययपालिका” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाको नगर काययपालिकािाई सभझनु पियछ ।

घ)

“सिा” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाको नगर सिािाई सभझनु पियछ ।

ङ)

“कायायिय” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाको कायायियिाई सभिmनु पियछ ।

च)

“मदिरा” िन्नािे फिफूि तथा अन्न कुहाई िा अन्त्य कुनै तररकािे नेपाि सरकारको मापिण्ड अनुरुप
तयार पाररने वििे शी िा स्ििे शी अल्कोहलिक पिाथय लमस्ित सिै वकलसमको रक्सी,वियर,िाईन अथिा
त्यसको विलिन्न स्िरुप समेतिाई िनाउिछ ।

छ)

“घरे ि ु मदिरा” िन्नािे घरे ि ु सामग्री, कच्चा पिाथयहरु प्रयोग गरी नेपाि सरकारको मापिण्ड पुरा
नगरी तयार पाररएको मदिरािाई िनाउिछ ।
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ि)

“लडिरबािा” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिका लित्र मदिराको थोक विक्री गने अनुमती प्राप्त
विक्रेतािाई सभझनु पियछ।

झ)

“होटि” िन्नािे िोिन, िानपानको प्रबन्त्ि िई िा निई बसोबासको सुवििादिने गरर व्यिसावयक
उद्धेश्यका िालग चिाईएको होटि सभझनुपियछ र सो शब्ििे रे ष्टुरा समेतिाई िनाउिछ ।

ञ)

“प्रमुि” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाको नगर प्रमुििाई सभझनुपियछ ।

ट)

“उपप्रमुि” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाको नगर उपप्रमुििाई सभझनुपियछ ।

ठ)

“प्रमुि प्रशासकीय अलिकृत” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिका कायायियको प्रमुि प्रशासकीय
अलिकृतको स्िभमेिारी बहन गरे को अलिकारी सभझनु पियछ ।

ड)

“िडा अध्यक्ष” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकाका विलिन्न िडाबाट लनिायस्चत िडा अध्यक्ष
सभझनुपियछ ।

ण)

“मुि सलमलत” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकामा गदठत विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा
विक्री वितरण व्यिस्थापन तथा लनयमन सलमलतिाई सभझनुपियछ ।

ढ)

“सलमलत” िन्नािे प्रत्येक िडामा गदठत िडास्तररय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतिाई सभझनुपियछ।

त)

“अनुमलतपत्र” िन्नािे विराटनगर महानगरपालिकािे मदिरा उत्पािन, विक्री वितरण, लनकासी तथा पैठारी
गनय दिएको अनुमलतपत्र िाई सभझनुपियछ ।

थ)

“मदिरा विक्री वितरण लनयन्त्त्रण” िन्नािे कुनै व्यस्ि िा व्यिसावयिे अनुमलत(पत्र बेगर िा
अनुमलत(पत्र पाएकािे पलन अनुमलतमा तोवकएको शतय बमोस्िम बाहे क मदिरा विक्री वितरण गनय िा
मदिरा िुिाउने बार िा रे ष्टुरेण्ट िा पसि थाप्न पाईने छै न ।
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पररच्छे ि २
सलमलत गठन सभिन्त्िी व्यिस्था
३.

मदिराको विक्री वितरणिाई व्यिस्स्थत गनय िे हायको मदिरा विक्री वितरण व्यिस्थापन तथा लनयमन
मूि सलमलत गठन गररनेछ,
क) विराटनगर महानगरपालिका प्रमुि

सं योिक

ि) विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुि

सिस्य

ग) स्िल्िा प्रहरी कायायिय, मोरं गका अलिकृत प्रलतलनलि

सिस्य

घ) िास्णज्य कायायिय, विराटनगर

सिस्य

ङ) घरे ि ु तथा साना उद्योग कायायिय

सिस्य

च) आन्त्तररक रािश्व कायायिय

सिस्य

छ) होटि व्यिसायीहरुको छाता सं गठनको अध्यक्ष िा प्रलतलनलि

सिस्य

ि) मदिरा लनयन्त्त्रण सभिन्त्िी काययरत नागररक सं घ सस्था,

सिस्य

झ) आमा समुहबाट (कस्भतमा १ िना मवहिा सवहत) प्रमुििे तोकेको २ िना सिस्य
ु टोि नगर समन्त्िय सलमलतका सं योिक िा प्रलतलनलि
ञ) सं यि

सिस्य

ट) मोरं ग व्यापार सं घ, उद्योग सं गठन मोरं ग िा विराट व्यापार सं घका अध्यक्ष
िा प्रलतलनिी मध्ये १ िना

सिस्य

ठ) महानगरपालिका स्तररय मदिरा व्यिसायी सं घको अध्यक्ष िा प्रलतलनिी

सिस्य

ड) मदिरा व्यिसाय ईिाित दिने विषयगत कायायियका अलिकृत प्रलतलनलि सिस्य
ढ) महानगरपालिकाको विषयगत शािाको शािा अलिकृत कमयचारी

सिस्य

ि) महानगरपालिकाका प्रमुि प्रशासकीय अलिकृत

सिस्य सस्चि
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४. मुि सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः
क)

अव्यिस्स्थत मदिराको अव्यिस्स्थत विक्री वितरण िाई व्यिस्स्थत गरी महानगरपालिकामा हुने विकृलत,
विसं गतीिाई रोक्न आिश्यक कायय गने गराउने ।

ि)

िडा स्तररय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतिाई आिश्यक सहयोग तथा लनिे शन दिने ।

ग)

मदिराको विक्री वितरण र व्यिस्थापन तथा लनयमन गनय यस काय विलििाई कडाईका साथ िागु
गने गराउने ।

घ)

यो काययविलि विपररत मदिरा विक्री वितरणगने िा सेिन गनेिाई िररिाना गने, गनय िगाउने।

ङ)

मदिरा विक्री वितरण व्यिस्थापन र लनयमनिाई व्यिस्थापन गनय आिश्यक अध्ययन, अनुगमन गने
गराउने ।

च)

िडा स्तररय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतको काम, कारिाहीको अनुगमन गने, गराउने ।

छ)

महानगरपालिकािाई मदिरा विक्री वितरणको प्रिािकारी व्यिस्थापनका िालग प्रत्येक नगर सिा पूि य
नीलत, बिेट तथा काययक्रमका िारे मा लिस्ित सुझाि पेश गने ।

५.

मदिराको विक्री वितरणिाई व्यिस्स्थत गनय प्रत्येक िडामा िे हाय बमोस्िम िडा स्तररय मदिरा
व्यिस्थापन सलमलत गठन हुनेछ ।

क)

सभिस्न्त्ित िडाको िडा अध्यक्ष

सं योिक

ि)

सभिस्न्त्ित िडा िा िडा सिस्यहरु

सिस्य

ग)

िडा प्रहरी कायायियको प्रमुििे तोकेको प्रहरी कमयचारी

सिस्य

घ)

सभिस्न्त्ित िडाका नागररक सं गठन, सं घ सं स्था, टोि, आमा समुह मध्येहरुबाट
िडा अध्यक्षिे तोकको ३ िना

सिस्य

ङ)

ु टोि सं गठन िडा समन्त्िय सलमलतका सं योिक िा प्रलतलनलि
सं यि

सिस्य

च)

होटि तथा पेय पिाथय व्यिसायी सं घका अध्यक्ष िा प्रलतलनिी

सिस्य

छ)

साना तथा मझौिा होटि व्यिसावय सं घका अध्यक्ष िा प्रलतलनिी

सिस्य

ि)

विराट होटि व्यिसायी सं घका अध्यक्ष िा प्रलतलनिी

सिस्य

झ)

सभिस्न्त्ित िडाका िडा सस्चि

सिस्य सस्चि
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६.

िडा स्तररय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः

क)

मदिरा व्यिसाय सं चािन अनुमलत दििा काययविलिमा उल्िेि िएका प्रकृया पुरा गने व्यिसायिाई मात्र
ईिाित पत्र प्रिान गने ।

ि)

िडामा यस काययविलि बमोस्िम मदिरा विक्री वितरण तथा सेिन िएको छ छै न ? सो को अनुगमन
गरी त्यसको िानकारी मुि सलमलतिाई दिने ।

ग)

यस काययविलिमा िएको व्यिस्थािाई प्रिािकारी रुपमा कायायन्त्ियन गने ।

घ)

यस काययविलिको पािना नगनेिाई काययविलि बमोस्िम िररिाना गने । िररिाना लतनय अटे र गरे मा सो
को िानकारी मुि सलमलतिाई दिने ।

ङ)

समय समयमा मुि सलमलतिे दिएको आिे श लनिे शनको पािना गने गराउने ।

च)

यस काययविलि बमोस्िम आफुिे गनुप
य ने अन्त्य कायय गने ।

छ)

काययविलि कायायन्त्ियनका िालग आिश्यक सुझािहरु िए सलमलतको लनणयय गराई मुि सलमलतमा
लिस्ित प्रलतिेिन पेश गने।
पररच्छे ि ३
मदिरा व्यिस्थापन कोष सभिस्न्त्ि व्यिस्था

७.

यस काययविलि विपररत मदिरा विक्री वितरण र सेिन गने व्यस्िबाट यस काययविलि बमोस्िम उठे को
िररिाना रकमको लनस्ित प्रलतशत रािश्व िातामा िभमा हुनेछ । महानगरको आलथयक ऐन २०७६
अनुसार मदिरा कारोिार गने व्यिसायीहरुबाट निीकरण गिाय निीकरण िस्तुर बाहे क लिईने एकमुष्ट
िावषयक रकम विपन्न उपचार सहयोग कोषमा िभमा गरी काययवििी बनाई िे हाय अनुसार िचय गररने
छ ।
क) गस्भिर रोग िागेका तर आलथयक अिस्था अिािका कारण उपचार गनय असमथय िएका
व्यस्ििाई आलथयक सहयोग गने ।
ि) घरे ि ु वहं सामा परे का मवहिाहरुिाई आिश्यक स्ििीकोपाियनका िालग आिश्यक सहयोग गने ।
ग) बेिाररसे व्यस्ि मरी िाश सिगि गनुय परे मा ।
घ) मदिरा तथा िागु पिाथय सेिन विरुद्धका िनचेतनामुिक काययक्रमहरुमा ।
ङ) मदिरा सेिन व्यस्िहरुको पुनस्थायपनका िालग स्थापना िएको केन्त्र व्यिस्थापन काययमा ।
पररच्छे ि ४
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मदिराको विक्री वितरण र व्यिस्थापन सभिस्न्त्ि व्यिस्था
८.

मदिरा व्यिसाय सं चािन गनय विराटनगर महानगरपालिकाबाट अलनिायय ईिाितपत्र लिनुपने र
मदिराको विक्री वितरण गिाय सामास्िक सििाि, शास्न्त्त सुव्यिस्था, अमन चयन िल्िलिन नहुन,े
घरे ि ु वहं सा, समािमा झैझगडा नहुने शास्न्त्त कायम हुने गरर मात्र गनुय पनेछ ।

क)

मदिराको विक्री वितरण गिाय महानगरपालिकाबाट िुन उिे श्यका िालग ईिाितपत्र लिएको हो सो
ु ी ९:०० बिे सभम, िुरा विक्रेतािे बेिक
ु ा
बमोस्िम थोक विक्रेतािे दिउसो १:०० बिेिेस्ि बेिक
ु ी १०:०० बिे सभम र विको िोिी मदिरा व्यिसाय गनेिे बेिक
ु ा ६:००
६:०० बिे िे िी बेिक
बिे िे स्ि रात्री १०:०० बिे सभम (कालतयक, मंलसर, पुष र माघ मसान्त्त सभम) र अन्त्य मवहनाको
ु ी ९:०० बिे सभम व्यिसाय सं चािन गनय
हकमा विको िोिी मदिरा व्यिसाय गने व्यिसायीिे बेिक
पाईनेछ । तर महानगरपालिकािे तोकेको विशेष पर्यटकीर् क्षेत्र लित्र उक्त समर्लसमा र अन्र्

व्र्िस्था तोकीए बमोजिम हुनेछ ।
ि)

कुनै पलन मदिरा पसििे बेचवििन गनय साियिलनक स्थान, विद्यािय, स्िास््य सं स्था, िालमयक स्थि,
सुिार गृह, बाि स्याहार केन्त्र, पुस्तकािय, सरकारी कायायिय तथा समास्िक महत्िका स्थानबाट
२०० लमटर लित्र अनुमलत विना िेचवििन गनय पाईने छै न ।

ग)

विराटनगर महानगरपालिकाको अन्त्तराविय लसमाक्षेत्र नाकाको २०० लमटर लित्र मदिरा व्यिसाय
कारोिार गनय पाईने छै न गरे को पाईएमा िफत गररनेछ ।

घ)

मदिरा विक्री वितरणको कारोिार गनय अनुमलत लिएकाहरुिे सो बाहे क सोवह ठांउमा अन्त्य
व्यिसायको कारोबार गनय पाउने छै न । साथै िुन स्थानमा व्यिसाय गने हो, सोवह स्थानमा व्यिसाय
गनुप
य नेछ । स्थान पररितयन गनुप
य रे मा सो को पूि य सहमलत िडा कायायियबाट लिनुपनेछ । िडा
कार्रयायियिे स्थान पररितयन िएमा पुन बुिा नं. ८ (ि) बमोस्िमको प्रकृया अििभिन गरी सहमलत–
पत्र दिनुपनेछ ।

ङ)

वकराना, िाद्यान्न, तरकारी, औषलि, मासु, कपडा, फिफुि िगायतका कुनै पलन पसिबाट मदिरा विक्री
वितरण गनय पाईने छै न ।

च)

मदिराको स्स्िकृती लिएका होटे िहरुमा िाना र बास क्षेत्र िाहे क मदिरा सेिन रे ष्टुरेण्ट अिगै हुन ु
पनेछ ।

छ)

१८ िषय िन्त्िा मुलनका तथा गियिती र सुत्केरी व्यस्िहरुिाई मिीरा िररि, विक्री वितरण र ओसार
पसार गनय गराउन पाउने छै न ।
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ि)

ईिाितपत्र प्राप्त गरर उत्पािन गने व्यिसायीिे मदिराको प्रत्येक बोटिको लबकोमा पने गरी
अन्त्तशुल्क वटकट टांस गरे को हुनपु ियछ ।

झ)

मदिरा िररि विक्री गनेिे मदिरा िररि विक्री गरे को वििरण राख्नु पनेछ ।

ञ)

मदिरा विक्री वितरण गने ईिाितपत्र प्राप्त व्यिसावयिे पसि बावहर सडकबाट िे स्िनेगरी बोडय राख्नु
पनेछ त्यसैगरी कानून बमोस्िम सरकारी लनकायहरुबाट लिएको ईिाितपत्रहरु सिैिे िे ख्ने गरी
कारोिारको स्थिमा राख्नुपनेछ ।

ट)

कसैिे पलन प्िावष्टकको पोका (पाउच) मा

मदिरा रािी मदिराको उत्पािन तथा विक्री वितरण गनय

पाईने छै न । त्यसैगरी कानूनिे बन्त्िेि गरे का घरे ि ु मदिरा विक्री वितरण, ओसार पसार आदि गनय
पाईनेछैन ।
ठ)

समुिायको िमय, सं स्कार, चाडपियिाई मात्र ध्यान दिएर सभिस्न्त्ित पक्षबाट िडा स्तररय मदिरा
व्यिस्थापन सलमलतिाई अनुरोि हुन आएमा सामास्िक शास्न्त्त, सुव्यिस्थामा अमनचयन नििबलिने,
घरे ि ु वहं सा, सामास्िक झै झगडा नहुने र शास्न्त्त कायम हुनेगरी मात्र िडा स्तररय मदिरा
व्यिस्थापनको लनणययमा समय, लसमा तोवक मदिरा प्रयोग गनय दिन सवकनेछ ।

ड)

मदिरा व्यिसायीहरुिे आफ्नो पसि व्यिसायबाट लनस्कने कुनै पलन प्रकारका फोहोर साियिलनक
स्थिमा फाल्न पाईने छै न । साथै अलनिाययरुपमा सफाईको सिस्यता लिनु पनेछ ।

ढ)

मदिरा व्यिसायी िा अन्त्य विक्रेतािे हाटबिार, साियिलनक स्थि, चोक तथा मेिा, पियहरुमा मदिरा
विक्री वितरण गनय पाईने छै न ।

ण)

मानि स्िास््यप्रलत चेतना गराउने सुचना तथा होलडयङ्ग िोडय िाहे क मदिराको प्रचार, प्रसार, माईवकयङ्ग,
विज्ञापन तथा होलडयङ्ग िोड राख्न पाईने छै न ।

त)

मदिरा विक्रेता तथा सेिन कतायहरुिे अनुमलत प्राप्त होटि, रे ष्टुरा बाहे क अन्त्यत्र मदिरा सेिन गनय
गराउन पाईने छै न ।

थ)

तोवकएको समय लसमा िन्त्िा िढी सं चािन िएको पाईएमा िोब्बर िररिाना िाग्नेछ र तीनपटक
िन्त्िा िढी यो किम िोहोररए अनुमलत पत्र समेत िाररि गनय सक्नेछ ।

ि)

मदिरा व्यिसायमा यौंनिन्त्य, िैं लगक वहं सा, अश्लीि कृयाकिाप, बाि शोषण, िम शोषण आदि गरे को
पाईएमा मदिरा ऐन २०३१ बमोस्िम कारिावह गररनेछ ।
पररच्छे ि ५

कारिाही, िफत र सामानको विक्री सभिन्त्िी व्यिस्थााः
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९. कारिाही, िफत र सामानको विक्री सभिन्त्िी व्यिस्थााः यो काययविलि विपररत मदिरा विक्री वितरण गरे मा
िे हाय बमोस्िम िररिाना गररनेछ
क)

कुनैपनी व्यस्ि तथा व्यिसायीहरुिे यस लनिे स्शका र प्रचलित कानून विपररत मदिराको उत्पािन,
विक्री वितरण, लनकासी िा पैठारी गरे को िेट्टाईएमा सो काययसंग सभिस्न्त्ित मदिरा मुि सलमलतको
प्रलतलनलिको रोहबरमा प्रचलित कानून बमोस्िम मुच ुल्का उठान गरर िफत गनेछ ।

ि)

उपिण्ड (क) बमोस्िम िफत गरे को मदिरा मध्ये मदिरा प्रमुि प्रशासवकय अलिकृत िा लनििे
तोकेको कमयचारीिे लििाम विक्री गनुप
य नेछ ।

ग)

यस लनिे स्शका र प्रचलित कानून विपररत मदिरा कारोबार गनय प्रयोग गररएको सिै सामानहरु प्रमुि
प्रशासवकय अलिकृत िा लनििे तोकेको कमयचारीिे िफत गरी तोवकए बमोस्िम लििाम विक्री
गनेछ।तर सिारी सािनको हकमा सिारी िनीको मंिरु ी रहे नछ िने त्यस्तो सिारी सािनिाई एक
पटकका िालग ररहा गररनेछ तर पुन िोहोरीए मदिरा कोरोिारको रकमिाई आिारमानी िोब्बर रकम
सिारर सािन िलनिाई िररिाना गररने छ । तर पटक पटक सोवह सिारी सािनमा मदिरा ओसार
पसार िएको पाईएमा मुि सलमलतिे लनणयय गरे बमोस्िमको कारिाही हुनेछ ।

घ)

ईिाित प्राप्त गरी सं चािनमा आएका पसिमा लनयलमत िसो होहल्िा, सामास्िक अमन चयन,
लछमेकीिाई बातािरणीय तथा ध्िलनिे पने प्रिािका कारण असहि अिस्था िई सामुवहक उिुरी िडा
स्तररय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतमा पेश गनय सक्नेछ । िडा स्तररय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतमा
उिुरी परे को ७ दिनलित्र सो को प्रकृया अगाडी िडाउनु पनेछ । सो अिलिमा लनिेिन उपर कुनै
प्रकृया अगाडी नबढे मा उि उिुरी कतायहरुिे मुि सलमलतमा पुन लनिेिन दिन सक्नेछन र सो उिुरी
उपर छानविन गरी सामान्त्य िे िी सामास्िक सििाि िल्बलिने अिस्थाको प्रलतिेिन प्राप्त िए मुि
सलमलतिे सो व्यिसायीिाई सचेत गराउने, व्यिसाय िन्त्ि गराउने िे िी ईिाितपत्र समेत िारे िी गनय
सक्नेछ ।

ड)

मदिरा व्यिसायीहरुिे आफ्नो पसि व्यिसायबाट लनस्कने कुनैपनी प्रकारका फोहर साियिलनक
स्थिमा फािेको प्रमास्णत िएमा सो व्यिसायिाई महानगरपालिकिे िारर गरे को फोहरमैिा
लनष्काशन, सं किन, तथा अस्न्त्तम विसियन सभिस्न्त्ि लनिे स्शका २०६८ बमोस्िम कारिावह गररनेछ ।

च)

यस काययविलि र प्रचलित कानून कायायन्त्ियनको िालग विराटनगर महानगरपालिकािे मांगेको सहयोग
उपिव्ि गराउनु स्थानीय प्रशासन र सरोकारबािा अन्त्य लनकायको कतयव्य हुनेछ ।

१०. यो काययविलि र प्रचलित कानून विपररत मदिरा विक्री वितरण गरे मा िे हाय बमोस्िम िररिाना गररनेछ ।
क)

पवहिो पटक रु.१०,०००।०० (िशहिार)
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ि)

िोस्रो पटक रु.१५,०००।०० (पन्त्रहिार)

ग)

तेस्रो पटक रु.२०,०००।०० (बीसहिार)

घ)

सो िन्त्िा िढी पटक िएमा मुि सलमलतिे थप रकम साथै ईिाितपत्र िारे ि गनय सभिस्न्त्ित
लनकायमा लसफाररस गररनेछ ।

११.

िररिाना सभिस्न्त्ि व्यिस्थााः

(१) यस काययविलि विपररत मदिरा सेिन गरी समािमा शास्न्त्त, सुव्यिस्था, अमन चयन िििल्याउने, झैझगडा
गने, होहल्िा गने िस्ता कायय गरे को वहडेको पाईएमा िे हाय बमोस्िम िररिाना तथा सिाय हुने छ ।

(२)

क)

पवहिो पटकिाई रु.५,०००।०० (पांचहिार)

ि)

िोस्रो पटकिाई रु.७,०००।०० (सातहिार)

ग)

तेस्रो पटकिाई रु.९,०००।०० (नौहिार)

घ)

सो िन्त्िा िढीपटक िएमा रु.११,०००।०० (एघारहिार) िररिाना गररनेछ ।

रािसेिक कमयचारी िा सेिाग्राहीिे कायायिय समयमा मदिरा सेिन गरे को प्रमास्णत िएमा उि
िररिानामा शतप्रलतशत िररिाना थप गरी वििागीय कारिाही तथा अन्त्यको हकमा िफा १२
बमोस्िम िररिाना गररनेछ ।

(३)

विराटनगर महानगरपालिकाको नगर सिामा प्रलतलनलित्ि गनुय हुने िनप्रलतलनलििे कायायिय समयमा
मदिरा सेिन गरे को प्रमास्णत िएमा िररिानामा शतप्रलतशत िररिाना सवहत थप कारिावहको िालग
नगर सिािे लनणयय गरे बमेस्िम हुनेछ ।

(४)

यिी कुनै व्यस्ििे उपरोि अनुसारको िररिाना लतनय ईन्त्कार गरे मा लनििाई िडा कायायिय तथा
महानगरपालिकाबाट प्राप्त सेिा सुवििा रोक्का रािी काययिाही गनय सक्नेछ ।

(५)

विराटनगर महानगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायियबाट मदिरा व्यिसायको ईिाित नलिई
व्यिसाय गरे को पाईएमा सो व्यिसायिाई कारिाही सवहत व्यिसाय लसििन्त्िी गनेछ । िडा
कायायियबाट मदिरा व्यिसायका िालग ईिाितपत्र दिनु पूि य िुन स्थानमा मदिरा व्यिसाय गनेहो सो
स्थान िररपररको घरिनी, िग्गािलनहरुमध्ये कस्भतमा ५ िनाको अलनिायय सियलमन मुच ुल्का उठान
गरर (नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी र सं िग्न गरी) िडा स्तररय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतको
लसफाररसमा मात्र व्यिसाय सं चािन ईिाितपत्र दिनेछ ।
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(६)

िैिावहक समारोह, ितयबन्त्ि तथा अन्त्य िोिका काययक्रम (सामास्िक, सांस्कृलतक रुपमा परभपरा रहे को
समुिाय िाहे क) मा मदिरा प्रयोग गनुप
य ने िए मदिरा िररि र प्रयोगको अनुमलत सभिस्न्त्ित िडा
स्तररय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतबाट लिनुपनेछ ।

(७)

मदिरा व्यिसायीहरूिे “मदिरा स्िास््यका िालग हालनकारक छ” िन्ने नारा सिैिे िे स्िने गरी राख्नु
पनेछ।

(८)

िाडामा मदिरा व्यिसाय सन्त्चािन गने व्यिसायीिे व्यिसाय िताय तथ निीकरण गिाय अलनिाययरुपमा
घर बहाि सभझौताका कागिातहरु पेश गनुय पनेछ।

(९)

विराटनगर महानगरपालिकािासीको कतयव्याः यो काययविलििाई पररपािन गनय, गराउन प्रत्येक
महानगरपालिकािासीको कतयव्य हुनछ
े ।

(१०)

काययविलि अन्त्तगयत रवह यो लनिे स्शका कायायन्त्ियन गनय महानगरपालिकािे अन्त्य आिश्यकता अनुसार
आिे श िारी गनय सक्नेछ ।

(११) मदिरा विक्री वितरण व्यिस्थापन तथा लनयमनका िागी महानगरपालिकािे आिश्यकता अनुसार
मापिण्ड पररमाियन गनय सक्नेछ ।
(१२) यो

काययविलि

कायायन्त्ियन

पलछ

महानगरपालिका

क्षेत्रलित्र

सं चािनमा

रहे का

सिै

मदिरा

व्यिसायीहरुिाई महानगरपालिकामा सूस्चकृत गरी अद्यािलिक गररनेछ ।

cf1fn],
Psb]j clwsf/L
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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