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 देखी
पर्ु यरुपमा प्रलिबन्ध गरर बैकलपपक व्र्वस्था गने । जसका िालग लिर्ा लपउन कागजको कप प्रर्ोग गने । िािो खाध्र् पदाथय
प्रर्ोग गनय समेि कागज प्िेट वा दनु ा टपरा मात्र प्रर्ोग गने ।
२
मानव स्वास््र् र वािावरर् असर पाने खादाहरु लमलि २०७४/०७/०१ गिे बाटै कसैिे नपाउने । त्र्सको लवकपपमा
फुि गच्ु छा र सलु ि कपडाका खादाहरु (गम्छा) मात्र प्रर्ोग गने । जालिर् सस्ं कारमा जोलडएर अवस्थामा प्रर्ोग गनय र्सिे बाधा
पर्ु ायएको नमालनने ।
३
लमलि २०७४/०७/०१ गिे देखी सडने गपने फोहोर अिग , नसडने पनु : प्रर्ोगमा आउने जस्िै प्िालिक बोिि, कुसी,
टेवि, बालपटन िगार्ि अन्र् अिग डलस्वनमा राख्ने । नसडने िथा पनु : प्रर्ोगमा समेि नआउने बस्िि
ु ाई अिग डलस्वनमा
राख्ने र सोही अनसु ार सक
ं िन गने ।
४
लमलि २०७४/०६/०१ गिे देखी कुनै पलन नागरररकहरुिे सडकमा लनमायर् सामाग्री डलम्पङ्ग गनय नपाइने । गृह िगार्ि
अन्र् लनमायर्का िालग सामाग्री बाटामा खसाउनु पनयु भए १ लदन लभत्रमा सडक खािी गरर सक्नु पनेछ । र्लद खािी गने उपार्
छै न भने टोि लबकासको लसफाररसमा वडा सलमलििे समर् िोके र र्ािार्ाििाइ बाधा नपने गरर अनमु लि लदन सक्नेछन । उक्त
अनमु लिको म्र्ाद ३ देखी ५ लदन सम्मको मात्र हुनछ
े ।
५
सडने वा नसडने जनु सक
े । नािा, ढि पानी बग्नका
ु ै प्रकारका ठोस पदाथयहरु नािामा फापन पर्ू यरुपमा बन्देज हुनछ
िालग मात्र हुनछ
े न । नािामा ट्वाइिेट बाट लदशा लपसाब बगाएको पानी हापन समेि पर्ु य बन्देज हुनछ
े ।
६

बजार क्षेत्रमा लमलि २०७४/०८/०१ गिे देखी सावयजलनक क्षेत्रमा ध्रपु पान गरे को पाइएमा कारवाईको लवयर् बनाइने छ ।

७
न.पा.हािा लभत्र सेवाग्राही, कमयिारी , जनप्रलिलनधीिे ध्रपु पान , मद्यपान, खैनी , गडु का प्रर्ोग गरे को पाइएमा
कावायहीको लवयर् वनाइनेछ ।
८
लबना अनमु लि सडक पेटीमा कसैिे पलन अस्थार्ी रुपमा सडक अवरुद्ध गरे र पसि सिं ािन गनय पाइने छै न । िामो
समर् देखी फुटपाथमै पसि सिं ािन गदै आएका व्र्ापारीिाइ व्र्ापारको प्रकृ लि र पसि सिं ािन गने स्थान हेरी अस्थार्ी
अनमु लि लदइने छ ।
९
लमलि २०७४/०८/०१ गिे देखी मजदरु वगयको लसप लवकास गरी दक्ष बनाउन २५ प्रलिशि स्वर्म व्र्लक्त र ७५ प्रलिशि
रकम न.पा.बाट व्र्होर गरी लसप पररक्षर् गने कार्यको थािनी गररनेछ ।
१०

घर लनमायर् गदाय लनमायर् सामाग्रीबाट नािा परु रन गएमा सम्बलन्धि घरधलनिे नै सफा गनयु पनेछ । लमलि २०७४/५/१४

