
दमक नगरपालिका  

नगर कार्यपालिकाको लमलि २०७४/०५/१४ गिेको बैठक बाट पाररि  

फोहोरमैला तथा वातावरण सम्बन्धी ववशेष विणणय 

१ मानव स्वास््र्िाई प्रलिकुि असर पानय सक्ने प्िालिक जन्र् लिर्ाकप प्िेटिाई लमलि २०७४/०६/०१ गिे दखेी 

परु्यरुपमा प्रलिबन्ध गरर बैकलपपक व्र्वस्था गन े । जसका िालग लिर्ा लपउन कागजको कप प्रर्ोग गन े । िािो खाध्र् पदाथय 

प्रर्ोग गनय समिे कागज प्िेट वा दनुा टपरा मात्र प्रर्ोग गन े।  

२ मानव स्वास््र् र वािावरर् असर पान े खादाहरु लमलि २०७४/०७/०१ गिे बाटै कसिैे नपाउन े। त्र्सको लवकपपमा 

फुि गचु्छा र सलुि कपडाका खादाहरु (गम्छा) मात्र प्रर्ोग गन े। जालिर् ससं्कारमा जोलडएर अवस्थामा प्रर्ोग गनय र्सिे बाधा 

परु्ायएको नमालनन े। 

३ लमलि २०७४/०७/०१ गिे दखेी सडन ेगपन ेफोहोर अिग , नसडने पनु: प्रर्ोगमा आउन ेजस्िै प्िालिक बोिि, कुसी, 

टेवि, बालपटन िगार्ि अन्र् अिग डलस्वनमा राख्न े। नसडन ेिथा पनु: प्रर्ोगमा समिे नआउन ेबस्ििुाई अिग डलस्वनमा 

राख्न ेर सोही अनसुार सकंिन गन े। 

४ लमलि २०७४/०६/०१ गिे दखेी कुन ैपलन नागरररकहरुिे सडकमा लनमायर् सामाग्री डलम्पङ्ग गनय नपाइने । गहृ िगार्ि 

अन्र् लनमायर्का िालग सामाग्री बाटामा खसाउन ुपनुय भए १ लदन लभत्रमा सडक खािी गरर सक्न ुपनछे । र्लद खािी गन ेउपार् 

छैन भन ेटोि लबकासको लसफाररसमा वडा सलमलििे समर् िोकेर र्ािार्ाििाइ बाधा नपन ेगरर अनमुलि लदन सक्नछेन । उक्त 

अनमुलिको म्र्ाद ३ दखेी ५ लदन सम्मको मात्र हुनछे । 

५ सडन ेवा नसडन ेजनु सकैु प्रकारका ठोस पदाथयहरु नािामा फापन परू्यरुपमा बन्दजे हुनछे । नािा, ढि पानी बग्नका 

िालग मात्र हुनछेन । नािामा ट्वाइिेट बाट लदशा लपसाब बगाएको पानी हापन समिे परु्य बन्दजे हुनछे ।  

६ बजार क्षेत्रमा लमलि २०७४/०८/०१ गिे दखेी सावयजलनक क्षेत्रमा ध्ुरपपान गरेको पाइएमा कारवाईको लवयर् बनाइन ेछ । 

७ न.पा.हािा लभत्र सवेाग्राही, कमयिारी , जनप्रलिलनधीिे ध्ुरपपान , मद्यपान, खैनी , गडुका प्रर्ोग गरेको पाइएमा 

कावायहीको लवयर् वनाइनछे । 

८ लबना अनमुलि सडक पटेीमा कसिैे पलन अस्थार्ी रुपमा सडक अवरुद्ध गरेर पसि सिंािन गनय पाइन ेछैन । िामो 

समर् दखेी फुटपाथम ैपसि सिंािन गद ैआएका व्र्ापारीिाइ व्र्ापारको प्रकृलि र पसि सिंािन गन ेस्थान  हरेी अस्थार्ी 

अनमुलि लदइन ेछ । 

९ लमलि २०७४/०८/०१ गिे दखेी मजदरु वगयको लसप लवकास गरी दक्ष बनाउन २५ प्रलिशि स्वर्म व्र्लक्त र ७५ प्रलिशि 

रकम न.पा.बाट व्र्होर गरी लसप पररक्षर् गन ेकार्यको थािनी गररनछे । 

१० घर लनमायर् गदाय लनमायर् सामाग्रीबाट नािा परुरन गएमा सम्बलन्धि घरधलनिे न ैसफा गनुय पनछे ।   लमलि २०७४/५/१४ 



 


