सप्तकोशी नगरपालिका
मदिरा लिक्री वितरण तथा लनयमन सम्िन्धी काययविलध, 207७

सप्तकोशी नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
फत्तेपरु , सप्तरी

काययपालिकािाट स्िीकृत लमलत २०७७/०६/०६

सप्तकोशी नगरपालिका मदिरा लिक्री वितरण तथा लनयमन काययविलध, २०७७
प्रस्तािनााः
सप्तकोशी नगरपालिका क्षेत्रलित्र अिैध रूपमा मदिरा उत्पािन, लिक्री वितरण तथा सेिनिाई
लनयन्त्रणका साथै मदिरा लिक्री वितरण काययिाई व्यिस्स्थत र लनयमन गनय आिश्यक िे स्िएकोिे
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को िफा 102 को उपिफा (२) िमोस्िम सप्तकोशी नगर
काययपालिकािे यो काययविलध िनाई िागू गरे को छ।
पररच्छे ि-१
प्रारम्ि
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्िाः
(१) यस काययविलधको नाम "सप्तकोशी नगरपालिका मदिरा लिक्री वितरण, व्यिस्थापन तथा
लनयमन काययविलध, २०७७" रहे को छ।
(२) यो काययविलध नगर काययपालिकाको िैठकिाट स्िीकृत िएको लमलतिाट िागू हुनेछ।
२. पररिाषा- विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा
(क) "ऐन" िन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनु पछय।
(ि) "नगरपालिका" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकािाई सम्झनु पछय।
(ग) "नगर काययपालिका" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको नगर काययपालिकािाई सम्झनु
पछय।
(ग) "सिा" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको नगर सिािाई सम्झनु पछय।
(घ) "प्रमुि" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियको प्रमुि सम्झनु
पियछ।
(ङ) "उप-प्रमुि" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियको उपप्रमुि सम्झनु पियछ।
(च) "प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका नगर काययपालिकाको
कायायियको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत सम्झनु पछय।
(छ) "िडा अध्यक्ष" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाका विलिन्न िडािाट लनिायस्चत िडा
अध्यक्ष सम्झनु पछय।
(ि) "कायायिय" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको कायायियिाई सम्झनु पछय।
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(झ) "मूि सलमलत" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकामा गदठत सप्तकोशी नगरपालिकाको
मदिरा लिक्री वितरण, व्यिस्थापन तथा लनयमन सलमलतिाई सम्झनु पछय।
(ञ) "सलमलत" िन्नािे प्रत्येक िडा गदठत िडा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतिाई सम्झनु
पछय।
(ट) "मदिरा" िन्नािे फिफूि तथा अन्न कुहाई िा अन्य कुनै तररकािे नेपाि सरकारको
मापिण्ड अनुरूप तयार पाररने वििे शी िा स्ििे शी अल्कोहलिक पिाथय लमस्ित सिै
वकलसमको रक्सी, लियर, िाईन अथिा त्यसको विलिन्न स्िरूपिाई समेत िनाउँिछ।
(ठ) "घरे ि ु मदिरा" िन्नािे घरे ि ु सामग्री, कच्चा पिाथयहरू प्रयोग गरी नेपाि सरकारको
मापिण्ड पूरा नगरी तयार पाररएको मदिरािाई िनाउँिछ।
(ड) "लडिरिािा" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका लित्र मदिराको थोक लिक्री गने अनुमलत
प्राप्त विक्रेतािाई सम्झनु पछय।
(ढ) "होटि" िन्नािे िोिन, िानपानको प्रिन्ध िई िा निई िसोिासको सुविधा दिने गरी
व्यािसावयक उद्देश्यको िालग सञ्चािन गररएको होटि सम्झनु पछय र सो शब्ििे
रे ष्टुराँ समेतिाई िनाउँिछ।
(ण) "अनुमलत पत्र" िन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकािे मदिरा उत्पािन, लिक्री वितरण,
लनकासी तथा पैठारी गनय दिएको अनुमलत पत्रिाई सम्झनु पछय।
(त) मदिरा लिक्री वितरण लनयन्त्रण" िन्नािे कुनै व्यस्ि िा व्यिसायीिे अनुमलत पत्र िेगर
िा अनुमलत पत्र पाएकोिे पलन अनुमलतमा तोवकएको शतय िमोस्िम िाहे क मदिरा
लिक्री वितरण गनय िा मदिरा िुिाउने िार िा रे ष्टुरे ण्ट िा पसि थप्न पाइने छै न।
पररच्छे ि-२
सलमलत गठन सम्िन्धी व्यिस्था
३. मदिरा लिक्री वितरण, व्यिस्थापन तथा लनयमन मूि सलमलत गठन- मदिराको लिक्री वितरणिाई
व्यिस्स्थत गनय िे हायको मदिरा लिक्री वितरण, व्यिस्थापन तथा लनयमन मूि सलमलत गठन गररनेछक) प्रमुि, सप्तकोशी नगरपालिका

सं योिक

ि) उप-प्रमुि, सप्तकोशी नगरपालिका

सिस्य

ग) काययपालिका तथा नगर सिािाट ३ िना

सिस्य

घ) प्रमुि, स्थानीय सुरक्षा लनकाय

सिस्य

ङ) प्रलतलनलध, स्थानीय िास्णज्य कायायिय

सिस्य

च) प्रलतलनलध, घरे ि ु तथा साना व्यिसायी सलमलत

सिस्य

छ) प्रलतलनलध, आन्तररक रािश्व कायायिय
सिस्य
|2|

ि) प्रलतलनलध, स्थानीय होटि व्यिसायीहरूको सं गठन

सिस्य

झ) प्रलतलनलध, मदिरा लनयन्त्रण सम्िन्धी काययरत नागररक, सं घ, सं स्था

सिस्य

ञ) प्रलतलनलध, आमा समूह

सिस्य

ु /टोि नगर समन्िय सलमलत
ट) प्रलतलनलध, सं यि

सिस्य

ठ) प्रलतलनलध, स्थानीय व्यापार सं घ

सिस्य

ड) प्रलतलनलध, मदिरा व्यिसायी सं घ

सिस्य

ढ) नगरपालिकाको विषयगत शािाको अलधकृत स्तरको कमयचारी

सिस्य

ण) नगरपालिकाका प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत

सिस्यसस्चि

४. मूि सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार:
(क) अव्यिस्स्थत मदिराको अव्यिस्स्थत लिक्री वितरणिाई व्यिस्स्थत गरी नगरपालिकामा
हुने विकृलत, विसङ्गलतिाई रोक्न आिश्यक कायय गने, गराउने।
(ि) िडा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतिाई आिश्यक सहयोग तथा लनिे शन दिने।
(ग) मदिराको लिक्री वितरण र व्यिस्थापन तथा लनयमन गनय यस काययविलधिाई कडाइका
साथ िागू गने, गराउने।
(घ) यो काययविलध विपरीत मदिरा लिक्री वितरण गने िा से िन गनेिाई िररिाना गने, गनय
िगाउने।
(ङ) मदिरा लिक्री वितरण, व्यिस्थापन र लनयमनिाई व्यिस्थापन गनय आिश्यक अध्ययन,
अनुगमन गने, गराउने।
(च) िडा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतको काम, कारिाहीको अनुगमन गने, गराउने।
(छ) नगरपालिकािाई मदिरा लिक्री वितरणको प्रिािकारी व्यिस्थापनका िालग प्रत्येक
नगर सिा पूि य नीलत, ििेट तथा काययक्रमका िारे मा लिस्ित सुझाि दिने।
५. िडा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सलमलत- मदिराको लिक्री वितरणिाई व्यिस्स्थत गनय प्रत्येक
िडामा िे हाय िमोस्िम िडा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सलमलत गठन गररनेछ:
क) सम्िस्न्धत िडाको िडा अध्यक्ष

सं योिक

ि) सम्िस्न्धत िडाका िडा सिस्यहरू

सिस्य

ग) प्रलतलनलध, स्थानीय सुरक्षा लनकाय

सिस्य

घ) सम्िस्न्धत िडाका नागररक सङ्गठन, सं घ, सं स्था, टोि, आमा समूह
मध्येहरूिाट िडा अध्यक्षिे तोकेको ३ िना
ु /टोि सुधार समन्िय सलमलत
ङ) प्रलतलनलध, सं यि
सिस्य
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सिस्य

च) प्रलतलनलध, होटि सं घ/सं गठन

सिस्य

छ) प्रलतलनलध, होटि तथा पेय पिाथय सं गठन

सिस्य

ि) सम्िस्न्धत िडाका िडा सस्चि

सिस्यसस्चि

६. िडा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारक) मदिरा व्यिसाय सञ्चािन अनुमलत दिँिा काययविलधमा उल्िे ि िएका प्रवक्रया पूरा गने
व्यिसायीिाई मात्र इिाित पत्र प्रिान गने।
ि) िडामा यस काययविलध िमोस्िम मदिरा लिक्री वितरण तथा सेिन िएको छ छै न? सो
को अनुगमन गरी त्यसको िानकारी मूि सलमलतिाई दिने।
ग) यस काययविलधमा िएको व्यिस्थािाई प्रिािकारी रूपमा कायायन्ियन गने।
घ) यस काययविलधको पािना नगनेिाई काययविलध िमोस्िम िररिाना गने। िररिाना लतनय
अटे र गरे मा सो को िानकारी मूि सलमलतिाई दिने।
ङ) समय समयमा मूि सलमलतिे दिएको आिे श लनिे शनको पािना गने, गराउने।
च) यस काययविलध िमोस्िम आफूिे गनुय पने अन्य कायय गने।
छ) काययविलध कायायन्ियनका िालग आिश्यक सुझािहरू िए सलमलतिाट लनणयय गराई मूि
सलमलतमा लिस्ित प्रलतिेिन पेश गने।
पररच्छे ि-३
मदिरा व्यिस्थापन कोष सम्िन्धी व्यिस्था
७. यस काययविलध विपरीत मदिरा लिक्री वितरण र सेिन गने व्यस्ििाट यस काययविलध िमोस्िम
उठको िररिाना रकमको १५ प्रलतशत रािश्व िातामा िम्मा हुनेछ। िाँकी रकमको केही
वहस्सा मदिरा तथा िागू पिाथय सेिन विरुद्धका िनचेतनामूिक काययक्रममा र केही वहस्सा
नगरपालिकाको कल्याणकारी कोषमा िम्मा गरी सो सम्िन्धी काययविलध िमोस्िम िचय
गररनेछ।

पररच्छे ि-४
मदिराको लिक्री वितरण र व्यिस्थापन सम्िन्धी व्यिस्था
८.

क) मदिरा व्यिसाय सञ्चािन गनय नगरपालिकािाट अलनिायय इिाित पत्र लिनु पने र मदिराको
लिक्री वितरण गिाय सामास्िक सद्भाि, शास्न्त सुव्यिस्था, अमन चयन िल्िलिन नहुन,े घरे ि ु
वहं सा, समािमा झैझगडा नहुने शास्न्त कायम हुने गरी मात्र सञ्चािन गनुय पनेछ।
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ि) मदिराको लिक्री वितरण गिाय नगरपालिकािाट िुन उद्देश्यको िालग इिाित पत्र दिएको
हो सो िमोस्िम थोक विक्रेतािे दिउँसो १:०० ििे िे स्ि रालत्र ९:०० ििे सम्म, िुद्रा
ु ा ६:०० ििे िे स्ि रालत्र 9:०० ििे सम्म व्यिसाय सञ्चािन गनय पाइनेछ।
विक्रेतािे िेिक
तर नगरपालिकािे तोकेको विशेष पययटकीय क्षेत्र लित्र उि समय सीमा र अन्य व्यिस्था
तोवकए िमोस्िम हुनेछ।
ग) कुनै पलन मदिरा पसििे साियिलनक स्थान, विद्यािय, स्िास््य सं स्था, धालमयक स्थि,
सुधार गृह, िाि स्याहार केन्द्र, पुस्तकािय, सरकारी कायायिय तथा सामास्िक महत्िका
स्थानिाट २०० लमटर लित्र मदिरा िेचवििन गनय पाइने छै न।
घ) मदिरा लिक्री वितरणको कारोिार गनय अनुमलत लिएकाहरूिे िाहे क सोही ठाउँमा अन्य
व्यिसायको कारोिार गनय पाउने छै न। साथै िुन स्थानमा व्यिसाय गने हो, सोही स्थानमा
व्यिसाय गनुय पनेछ। स्थान पररितयन गनुप
य रे मा सो को पूि य सहमलत िडा कायायियिाट लिनु
पनेछ।
ङ) वकराना, िाद्यान्न, तरकारी, औषधी, मासु, कपडा, फिफूि िगायतका कुनै पलन पसििाट
मदिरा लिक्री वितरण गनय पाइने छै न।
च) मदिराको स्िीकृलत लिएका होटिहरूमा िाना र िास क्षेत्र िाहे क मदिरा सेिन रे ष्टुरेण्ट
अिग्गै हुन ु पनेछ।
छ) १८ िषय मुलनका तथा

गियिती र सुत्केरी मवहिाहरूिाई मदिरा िररि, लिक्री, वितरण

र ओसारपसार गनय गराउन पाइने छै न।
ि) इिाित पत्र प्राप्त गरी उत्पािन गने व्यिसायीिे मदिराको प्रत्येक िोटिको लिकोमा पने
गरी अन्त: शुल्क वटकट टाँस गरे को हुन ु पियछ।
झ) मदिरा िररि लिक्री गनेिे मदिरा िररि लिक्री गरे को वििरण राख्नु पनेछ।
ञ) मदिरा लिक्री वितरण गने इिाित प्राप्त व्यिसायीिे पसि िावहर सडकिाट िे स्िने गरी
िोडय राख्नु पनेछ। त्यसै गरी कानुन िमोस्िम सरकारी लनकायहरूिाट लिएको इिाित पत्रहरू
सिैिे िे ख्ने गरी कारोिारको स्थिमा राख्नु पनेछ।
ट) कसै िे पलन प्िावष्टकको पोका (पाउच) मा मदिरा रािी मदिराको उत्पािन तथा लिक्री
वितरण गनय पाइने छै न। त्यसै गरी कानुनिे िन्िे ि गरे को घरे ि ु मदिरा लिक्री, वितरण,
ओसारपसार आदि गनय पाइने छै न।
ठ) समुिायको धमय, सं स्कार, चाडपियिाई मात्र ध्यान दिएर सम्िस्न्धत पक्षिाट िडा स्तरीय
मदिरा व्यिस्थापन सलमलतिाई अनुरोध हुन आएमा सामास्िक शास्न्त, सुव्यिस्थामा अमनचयन
निििलिने, घरे ि ु वहं सा, सामास्िक झैझगडा नहुने र शास्न्त कायम हुने गरी मात्र िडा
स्तरीय व्यिस्थापन सलमलतको लनणययमा समय सीमा तोकी मदिरा
प्रयोग गनय सवकनेछ।
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ड) मदिरा व्यिसायीहरूिे आफ्नो पसि व्यिसायिाट लनस्कने कुनै पलन प्रकारका फोहोर
साियिलनक स्थिमा फाल्न पाइने छै न।
ढ) मदिरा व्यिसायी िा अन्य लिक्रेतािे हाटििार, साियिलनक स्थि, चोक तथा मेिा,
पियहरूमा मदिरा लिक्री वितरण गनय पाइने छै न।
ण) मािन स्िास््य प्रलत चेतना गराउने सूचना तथा होलडयङ्ग िोडय िाहे क मदिराको प्रचार,
प्रसार, माइवकङ्ग, विज्ञापन तथा होलडयङ्ग िोडय राख्न पाइने छै न।
त) मदिरा लिक्रेता तथा सेिन कतायहरूिे अनुमलत प्राप्त होटि, रे ष्टुराँ िाहे क अन्यत्र मदिरा
सेिन गनय गराउन पाइने छै न।
थ) तोवकएको समय सीमा िन्िा िढी सञ्चािन िएको पाइएमा िोब्िर िररिाना िाग्नेछ र
तीनपटक िन्िा िढी यो किम िोहोररएमा अनुमलत पत्र िारे ि गनय सवकनेछ।
ि) मदिरा व्यिसायमा यौनिन्य, िै वङ्गक वहं सा, अश्लीि वक्रयाकिाप, िाि शोषण, िम शोषण
आदि गरे को पाइएमा कानुन िमोस्िम कारिाही गररनेछ।
पररच्छे ि-५
कारिाही, िफत र सामानको लिक्री सम्िन्धी व्यिस्था
९. कारिाही, िफत र सामानको लिक्री सम्िन्धी व्यिस्था: यो काययविलध विपरीत मदिरा लिक्री
वितरण गरे को पाइएमा िे हाय िमोस्िम गररनेछ:
क) कुनै पलन व्यस्ि तथा व्यिसायीहरूिे यस काययविलध र प्रचलित कानुन विपरीत मदिराको
उत्पािन, लिक्री वितरण, लनकासी िा पैठारी गरे को पाइएमा सो काययसँग सम्िस्न्धत मदिरा
मूि सलमलतको प्रलतलनलधको रोहिरमा प्रचलित कानुन िमोस्िम मुच ुल्का उठान गरी िफत
गररनेछ।
ि) उपिण्ड (क) िमोस्िम िफत गरे को मदिरा मध्ये लिक्री योग्य मदिरा प्रमुि प्रशासकीय
अलधकृत िा लनििे तोकेको कमयचारीिे लििाम लिक्री गनुय पनेछ। लिक्री योग्य नरहेको
मदिरा िातािरणमा क्षलत नपुग्ने तिरिे नष्ट गनुय पनेछ।
ग) यस काययविलध र प्रचलित कानुन विपरीत मदिरा कारोिार गनय प्रयोग गररएको सिै
सामानहरू प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत िा लनििे तोकेको कमयचारीिे िफत गरी तोवकए
िमोस्िम लििाम लिक्री गनेछ। तर सिारी साधनको हकमा एक पटकको िालग छोलडनेछ
तर पुन: िोहोररए मदिरा कारोिारको रकमिाई आधार मानी िोब्िर रकम सिारी साधन
धनीिाई िररिाना गररनेछ साथै पटक पटक सोही सिारी साधनमा मदिरा ओसारपसार िएको
पाइएमा मूि सलमलतिे नणयय गरे िमोस्िमको कारिाही हुनेछ।
घ) इिाित प्राप्त गरी सञ्चािनमा आएका पसिमा लनयलमत िसो
होहल्िा, सामास्िक अमनचयन, लछमेकीिाई िातािरणीय तथा
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ध्िलनिे पने प्रिािका कारण असहि अिस्था िएमा सामूवहक उिुरी िडा स्तरीय मदिरा
व्यिस्थापन सलमलतमा पेश गनय सवकनेछ। िडा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतमा उिुरी
परे को ७ दिन लित्र सो को प्रवक्रया अगाड िढाउनु पनेछ। सो अिलधमा लनिेिन उपर कुनै
प्रवक्रया अगालड निढे मा उि उिुरी कतायहरूिे मूि सलमलतमा पुन: लनिेिन दिन सक्नेछन् र
सो उिुरी उपर छानलिन गरी सामान्य िे िी सामास्िक अिस्था िल्िलिने अिस्थाको प्रलतिेिन
प्राप्त िए मूि सलमलतिे सो व्यिसायीिाई सचेत गराउने, व्यिसाय िन्ि गराउने िे स्ि इिाित
पत्र समेत िारे ि गनय सक्नेछ।
ङ) मदिरा व्यिसायीहरूिे आफ्नो पसि व्यिसायिाट लनस्कने कुनै पलन प्रकारका फोहोर
साियिलनक स्थिमा फािे को प्रमास्णत िएमा सो व्यिसायीिाई प्रथम पटकमा सचेत गराउने
तथा पटक-पटक िोहोररएमा मूि सलमलतिे सो व्यिसायीिाई सचेत गराउने, व्यिसाय िन्ि
गराउने िे स्ि इिाित पत्र समेत िारे ि गनय सक्नेछ।
च) यस काययविलध र प्रचलित कानुन कायायन्ियनको िालग महानगरपालिकािे मागेको सहयोग
उपिब्ध गराउनु स्थानीय प्रशासन र सरोकारिािा अन्य लनकायको कतयव्य हुनछ
े ।
१०. यो काययविलध र प्रचलित कानुन विपरीत मदिरा लिक्री वितरण गरे मा िे हाय िमोस्िम िररिाना
गररनेछ:
क) पवहिो पटक रू.१०,०००।०० (िस हिार)
ि) िोस्रो पटक रू.१५,०००।०० (पन्र हिार)
ग) तेस्रो पटक रू.२०,०००।०० (िीस हिार)
घ) सो िन्िा िढी पटक िएमा मूि सलमलतिे थप रकम िररिाना साथै इिाित पत्र िारे ि
गनय सम्िस्न्धत लनकायमा लसफाररस गनेछ।
११. िररिाना सम्िन्धी अन्य व्यिस्था:
(१) यस काययविलध विपरीत मदिरा सेिन गरी समािमा शास्न्त, सुव्यिस्था, अमनचयन िल्िल्याउने,
झैझगडा गने, होहल्िा गने िस्ता कायय गरे को, वहँडेको पाइएमा िे हाय िमोस्िम िररिाना
गररनेछ:
क) पवहिो पटक रू.५,०००।०० (पाँच हिार
ि) िोस्रो पटक रू.७,०००।०० (सात हिार)
ग) तेस्रो पटक रू.९,०००।०० (नौ हिार)
घ) सो िन्िा िढी पटक िएमा प्रत्येक पटक रू.११,०००।०० (एघार हिार) िररिाना
गररनेछ।
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(२) राष्ट्रसेिक कमयचारी िा सेिाग्राहीिे कायायिय समयमा मदिरा सेिन गरे को प्रमास्णत िएमा उि
िररिानामा शत प्रलतशत िररिाना थप गरी िररिाना गररनेछ। सो पश्चात राष्ट्रसेिक
कमयचारीको हकमा वििागीय कारिाही प्रवक्रया अगालड िढाइनेछ।
(३) नगरपालिकाको नगर सिामा प्रलतलनलधत्ि गनुय हुने िनप्रलतलनलधिे कायायिय समयमा मदिरा
सेिन गरे को प्रमास्णत िएमा िररिानामा शत प्रलतशत िररिाना सवहत थप कारिाहीको िालग
नगर सिािे लनणयय गरे िमोस्िम हुनेछ।
(४) यदि कुनै व्यस्ििे उल्िेस्ित िररिाना लतनय इन्कार गरे मा लनििाई िडा कायायिय तथा
नगरपालिकािाट प्राप्त सेिा सुविधा रोक्का रािी कारिाही गनय सक्नेछ।
(५) प्रचलित कानुन अनुसार मदिरा व्यिसायको इिाित पत्र नलिई व्यिसाय गरे को पाइएमा सो
व्यिसायिाई कारिाही सवहत व्यिसाय स्शििन्िी गनेछ।
(६) िैिावहक समारोह, ब्रतिन्ध तथा अन्य िोिका काययक्रम (सामास्िक सांस्कृलतक रूपमा परम्परा
रहेको समुिाय िाहे क) मा मदिरा प्रयोग गनुय पने िए मदिरा िररि र प्रयोगको अनुमलत
सम्िस्न्धत िडा स्तरीय मदिरा व्यिस्थापन सलमलतिाट लिनुपनेछ।
(७) मदिरा व्यिसायीहरूिे "मदिरा स्िास््यका िालग हालनकारक छ" िन्ने नारा सिैिे िे स्िने गरी
राख्नु पनेछ।
(८) िाडामा मदिरा व्यिसाय सञ्चािन गने व्यिसायीिे व्यिसाय िताय तथा निीकरण गिाय अलनिायय
रूपमा घर िहाि सम्झौताका कागिातहरू पेश गनुप
य नेछ।
(९) यो काययविलधिाई पररपािन गनय, गराउन प्रत्येक नगरिासीको कतयव्य हुनेछ।
(१०) यो काययविलध कायायन्ियन पलछ नगरपालिका क्षेत्रलित्र सञ्चािनमा रहे का सिै मदिरा
व्यिसायीहरूिाई नगरपालिकामा सूचीकृत गरी अद्यािलधक गररनेछ।
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