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दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाद्वारा प्रकाशित  
 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको जलवाय ुमैत्री 
एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कायय संचालन लनिेशिका, 

२०७८ 
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प्रस्िावनााः नेपालिा जल, जङ्गल, जमिन अमि िहत्वपूर्ण प्राकृमिक स्रोिहरु 
हनु ्। प्राकृमिक, िानवीय िथा जलवाय ुपररविणनका कारर्हरुबाट यस्िा 
स्रोिहरुसँग अन्िरसम्बन्न्िि पाररन्स्थमिक प्रर्ालीहरुको सन्िलुन मबग्रन 
गएको देन्खन्छ। भ-ूस्खलन, नदी ककनारा कटान, भ-ूउत्पादकत्विा ह्रास, 

पानी स्रोिहरु सकु्दै जाने, अमिवृकि, अनावृकि जस्िा सिस्याहरूले सिग्र कृकि 
प्रर्ाली र जनजीवनिा नकारात्िक प्रभाव बढ्दै गएको देन्खन्छ। यसरी 
प्राकृमिक अवस्था िथा प्रकृया, िानवीय कृयाकलाप र जलवायिुा आएको 
पररविणनबाट पनण गएको वािावरर्ीय असरलाई सन्िमुलि िवरले 
व्यवस्थापन गनण आवश्यक रहेको देन्खन्छ। प्राकृमिक स्रोिहरुको ददगो 
व्यवस्थापन गनण बह ु के्षत्रगि र बह ु आयामिक कवियगि क्षेत्रहरुलाई 
सिन्वयात्िक र एकीकृि िवरले योजना िजूणिा र कायाणन्वयनिा सकृय 
िवरले संचामलि गनण सककएको अवस्थािा िातै्र पाररन्स्थिीकीय सन्िलुन 
कायि राख्दै सिदुायहरुको न्जकवकोपाजणन र आमथणक सिकृििा योगदान 
गराउन सककन्छ ।  

 ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकाको भौगोमलक बनावटिा 
कवकवििा छ। जहां मभरपाखा, जंगल, खोल्साखोल्सी र वेशीजस्िा िरािलीय 
स्वरुपहरू पाइन्छ। सिनु्री सिहबाट ७०० मिटर देन्ख २२५० 
मिटरसम्िको कवकवििा रहेको हुँदा भ-ूिरािलीय स्वरुपिा सिेि उचाई 
अनसुारको कवकवििा रहेको छ । िध्यपहाडी लोकिागण र अन्य ग्रािीर् 
सडकहरुको मनिाणर्ले यािायािको सगुििा वढाए िापमन विाणिको सियिा 
अत्यमिक पकहरो िथा भ-ूस्खलनले कयनीहरुको ददगोपनािा सिस्या देन्खएको 
छ। कृकि, पशपुन्छीपालन, नगदेवाली, लघ-ुउद्यिको के्षत्र िहत्वपूर्ण 
सम्भावना बोकेको यस नगरपामलकािा अवन्स्थि प्राकृमिक स्रोि 
सािनहरुको एकीकृि जलािार व्यवस्थापनको मसिान्ि अनरुुप ददगो 
सन्िमुलि संरक्षर्, सम्बिणन र उपयोग गदै आमथणक सिकृििा जोड्न 
अपररहायण रहेकोले,  
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 नेपालको संकविान बिोन्जि स्थानीय िहको अमिकार सम्बन्िी 
व्यवस्था कायाणन्वयन गनण िथा संघ, प्रदेश र स्थानीय िह बीचको 
सहकाररिा, सह-अन्स्ित्व र सिन्वयलाई प्रविणन गदै जनसहभामगिा, 
उत्तरदाकयत्व, पारदन्शणिा सकहि स्थानीय नेितृ्वको शासन पिमिलाई सदुृढ 
गरी गरु्स्िरीय सेवा िार्ण ि एकीकृि जलािार व्यवस्थापन सम्बन्िी 
कृयाकलापहरुको योजना िजूणिा, कायाणन्वयन, अनगुिन र िूल्यांकनका लामग 
उपयकु्त सिन्वय संयन्त्र सकहिको कायणलाई व्यवन्स्थि गनण स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ दर्ा ११ को उपदर्ा (2) 
को खण्ड (ञ) (ट) (र्) (न) (प) र उपदर्ा (4) को खण्ड (ङ) को 
अमिकार प्रयोग गनण सोही दर्ाको उपदर्ा (7) बिोन्जि ददके्तल रुपाकोट 
िझवुागढी नगरपामलको नगर कायणपामलकाले यो मनदेन्शका बनाएको छ । 

पररच्छेद - १ 

प्रारन्म्भक 

1) संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भाः (क) यस मनदेन्शकाको नाि "ददके्तल रुपाकोट 
िझवुागढी नगरपामलकाको जलवाय ु िैत्री एकीकृि जलािार 
व्यवस्थापन कायण संचालन मनदेन्शका, २०७८" रहेको छ । 

 (ख) यो मनदेन्शका िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

2) अथण र पररभािााः कविय वा प्रसंगले अको अथण नलागेिा यस 
मनदेन्शकािा; 

(क) “नगरपामलका” भन्नाले ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी 
नगरपामलका सम्झन ुपदणछ । 

(ख) “वािावरर्” भन्नाले प्राकृमिक, सांस्कृमिक र सािान्जक प्रर्ाली, 
आमथणक िथा िानवीय कियाकलाप, कयनका अवयवहरु िथा 
िी अवयवहरुको बीचको अन्िरकिया िथा अन्िर सम्बन्ि 
सम्झन ुपदणछ। 

(ग) “जलवाय ु पररविणन” भन्नाले लािो सियको अन्िरालिा 
प्राकृमिक रुपिा हनु ेजलवायकुो उिरचढावका अलावा प्रत्यक्ष 
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वा अप्रत्यक्ष रुपिा िानवीय कियाकलापले वायिुण्डलको 
बनौटिा हनुे रे्रवदलका कारर् पथृ्वीको जलवायिुा ििशाः 
देखा पने पररविणन सम्झन ुपदणछ ।   

(घ) “भ ूिथा जलािार संरक्षर्” भन्नाले बाढी, पकहरो, भ-ूक्षय जस्िा 
प्राकृमिक प्रकोपबाट कुनै के्षत्रलाई नि हनुबाट रोक्ने वा 
बचाउने िथा पानीको आयिन र बहावलाई सािान्य न्स्थमििा 
राख् ने वा पानीको बहावलाई िमिलो हनु नददई स्वच्छिा 
बनाई राख् ने कायण सम्झन ुपदणछ । 

(ङ) “जलािार क्षेत्र” भन्नाले पानी बहावको ढलो जहाँबाट पानी 
बग्दै एक मनन्िि नदी, खोलािा मिमसई साझा मबन्दबुाट बाकहर 
हनु्छ, त्यस्िो के्षत्रलाई जनाउँछ । 

(च) “एकीकृि जलािार व्यवस्थापन” भन्नाले जल, जंगल, जिीन 
िथा अन्य प्राकृमिक श्रोिहरुको सन्िमुलि र ददगो 
व्यवस्थापन गदै पयाणवरर्ीय सन्िलुन सिेिलाई जनाउँछ । 

(छ) “न्यूनीकरर्” भन्नाले कुनै पमन प्रकवमि वा उपायको प्रयोग 
गरी र्ोहोर िैलाको पररिार्, आकार वा प्रभाविा कि गने 
कायण सम्झन ुपदणछ । 

(ज) “जैकवक कवकवििा” भन्नाले पाररन्स्थमिकीय प्रर्ालीको कवकवििा, 
प्रजािीय कवकवििा िथा वंशार् ुकवकवििा सम्झन ुपदणछ । 

(झ) “अनकूुलन” भन्नाले जलवाय ु पररविणनको सम्भाव्य असर र 
जोन्खिको आकंलन गरी थप हानी नोक्सानी रोकथाि वा 
न्यूनीकरर् गने कायण सम्झन ुपदणछ । 

(ञ) “उत्सजणन” भन्नाले कुनै मनन्िि क्षते्रबाट मनन्िि सिय 
अवमििा वािावरर्िा हररिगहृ ग्याँस वा अन्य कुनै ग्याँस, 

िुँवा वा िलुो मनष्काशन हनु ेकायण सम्झन ुपदणछ । 
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पररच्छेद - २ 

3) मनदेन्शकाको पालनााः (क) यो मनदेन्शकाको पालना गनुण सम्बन्न्िि 
सबैको किणव्य हनुेछ ।  

4) िौजदुा व्यवस्थाको कवश् लेिर्ाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
को पररच्छेद ३ दर्ा ११ को उपदर्ा (2) को खण्ड (ञ) (ट) (र्) 
(न) (प) र उपदर्ा (4) को खण्ड (ङ) िा प्राकृमिक स्रोिहरु, 

कवकासका पूवाणिारहरुको संरक्षर्, सम्बिणन, कवपद व्यवस्थापन िथा 
जलािार व्यवस्थापन सम्बन्िी िूलभिू कवियहरुको देहाय अनसुारको 
व्यवस्था गरेको पाइन्छाः 

(1) वािावरर् संरक्षर् र जैकवक कवकवििााः- 
क) स्थानीय वौकिक सम्पमिको संरक्षर्, प्रविणन, अमभलेख 

ख) वािावरर् संरक्षर् सम्बन्िी स्थानीय नीमि कानून, 

िापदण्ड, योजना िजूणिा कायाणन्वयन, अनगुिन मनयिन 

ग) स्थानीय स्िरिा वािावरर्ीय जोन्खि न्यूनीकरर् 

घ) स्थानीयस्िरिा न्यून कावणन उत्सजणन िथा वािावरर् 
िैत्री कवकास अवलम्बन 

ङ) स्थानीय स्िरिा हररि के्षत्रको संरक्षर् र प्रविणन 

(2) स्थानीय सडक, ग्रािीर् सडक, कृकि सडकाः स्थानीय ग्रािीर् 
िथा कृकि सडकको रेखदेख र व्यवस्थापन 

(3) कृकि िथा पशपुालन, कृकि उत्पादन व्यवस्थापनाः 
क) साना मसंचाई मनिाणर् 

ख) कृिक क्षििा कवकास 

ग) कृकि सािग्री आपूमिण  

घ) कृकि वािावरर् संरक्षर् िथा जैकवक कवकवििाको 
संरक्षर् र प्रविणन 

(4) कवपद व्यवस्थापनाः 
क) स्थानीय स्िरिा कवपदपूवण ियारी िथा प्रमिकायण योजना 
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ख) स्थानीय िटबन्ि, पकहरो मनयन्त्रर् 

ग) कवपद व्यवस्थापनिा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्िरको 
सहयोग, सिन्वय र सहकायण 

घ) सिदुायिा आिाररि कवपद व्यवस्थापन सम्बन्िी 
कायणिि संचालन 

(5) जलािार, वन्यजन्ि,ु खानी िथा खनीज पदाथणको संरक्षर्ाः 
क) जलािार वन्यजन्ि,ु खानी िथा खमनज पदाथणको 

संरक्षर् सम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड िथा 
योजनाको कायाणन्वयन र मनयिन 

ख) पानी िहुानको संरक्षर् 

ग) सािदुाकयक भ-ूसंरक्षर् र सो िा आिाररि आयआजणन 
कायणिि 

घ) भ-ूसंरक्षर् र जलािार व्यवस्थापनजन्य सािदुाकयक 
अनकुुलन 

(6) वन जङ्गल, वन्यजन्ि ु र चराचरुुङ्गी, जलउपयोग, वािावरर्, 

पयाणवरर् िथा जैकवक कवकवििााः 
क) स्थानीय स्िरिा नदी ककनार, नदी उकास, नहर ककनार 

िथा सडक ककनारिा वृक्षारोपर् व्यवस्थापन 

ख) स्थानीय स्िरिा रहेका सावणजमनक खाली जग्गा, खर 
पाखा वा के्षत्रिा वृक्षारोपर्, सम्भार, उपयोग र 
व्यवस्थापन 

ग) नसणरी स्थापना, कवरुवा उत्पादन, कविरर्, रोपन र 
प्रविणन 

घ) स्थानीय स्िरको जोन्खि न्यूनीकरर् 

ङ) जैकवक कवकवििाको अमभलेख 

च) स्थानीय स्िरिा हररयाली प्रविणन 

छ) स्थानीय स्िरिा वािावरर् जोन्खि न्यूनीकरर् 



 

खण्ड 4) संख्या 5, स्थानीय राजपत्र, भाग 2, मिमि 2078।06।10 

6 

ज) स्थानीय स्िरिा न्यून कावणनिखुी िथा वािावरर् िैत्री 
कवकास अवलम्बन 

पररच्छेद - ३ 

5) एकीकृि जलािार व्यवस्थापनका लामग अवलम्वन गररन ु पने मसिान्ि 
िथा कायणनीमिहरूाः ददके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगरपामलकािा िखु्य 
गरी िापखोला, साप्सखुोला, िेवा खोलाका जलािार के्षत्रहरु रहेका हुंदा 
सो जलािार क्षेत्रहरुलाई व्यवन्स्थि गरी पयाणवरर्ीय सन्िलुन कायि 
राख् न देहाय बिोन्जि मसिान्िहरुको अवलम्बन गररनछेाः  

(1)  जलािार क्षते्रहरुको सिस्या र अवसरको आिारिा 
वगीकरर् गरी प्राथमिकिा प्राप्त जलािारिा िल्लो िटीय 
र उपल्लो िटीय के्षत्रको अन्िर सम्वन्ि कायि रहन े
गरी कायणिि केन्न्रि गने । 

(2)  जलवाय ु पररविणनका कारर्ले पनण सक्ने सम्भाकवि 
जोन्खि आकंलन गरी जलािार स्िरिा आवश्यक र 
उपयकु्त अनकूुलन/सिानकूुलन एवं कवपद व्यवस्थापन 
कायणिि एकककृि र सिन्वयात्िक रुपले संचालन गने 
। 

(3)  वािावरर्ीय सेवा भकु्तानीको पिमिलाई आवश्यकिा 
अनसुार अवलम्वन गने । 

(4)  सखु्खा, बाढी, पकहरो जस्िा वह ु प्रकोपहरुको जोन्खि 
पकहचान गरी न्यूनीकरर् िथा रोकथािका 
कृयाकलापहरु सिन्वयात्िक रुपले जनसहभामगिा सिेि 
पररचालन गरी सिदुायिा आिाररि हनुे गरी संचालन 
गररनेछ । 

(5)  पानी स्रोि सखु्दै जाने ििलाई व्यवस्थापन गनण जल 
भरर्, पनुणभरर् जस्िा कृयाकलापलाई प्राथमिकिा ददंदै 
कवकासका पूवाणिारहरुबाट हनु सक्ने सम्भाकवि 
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नकारात्िक असरहरुलाई न्यूनीकरर् गने उपायहरु 
अपनाइनछे । 

(6)  संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका कायणििहरुलाई एकीकृि 
र सिन्वयात्िक िवरले संचालन एवं व्यवस्थापन गने 
कायणलाई प्राथमिकिा ददइनछे । 

(7)  ग्रािीर् सडक िथा अन्य सडकहरुबाट भ-ूस्खलन िथा 
वािावरर्ीय जोन्खििा पनण जाने नकरात्िक असरलाई 
न्यूनीकरर् गनण सडक पाखा र यसका जलािार 
के्षत्रहरुलाई वािावरर् िैत्री, संरक्षर्िखुी बनाइन े
कायणलाई अन्िर मनकायगि सिन्वय गरी 
प्रभावकाररिाका साथ कायणिि िजुणिा गररनेछ । 

(8)  पानीको स्रोिहरुको उपयोग र वहआुयामिक प्रयोगलाई 
प्राथमिकिा ददंदै जल भरर्, मसंचाई लगायिका 
कायणहरुलाई कृकि प्रर्ालीसँग सिेि आबि गरी 
उत्पादकत्व अमभवृकि गदै ददगो उपयोगलाई प्राथमिकिा 
ददइनेछ । 

(9)  िथ्यांकिा आिाररि रही जलवायू परविणन जन्य भ-ू
कवपद् ब्यवस्थापन, पूवाणिार कवकासको संरक्षर् गदै 
यसका लामग परम्परागि ज्ञान, मसप िथा दक्षिाको 
प्रविणन गररनछे । 

(10) लैंकङ्गक िथा सिावेन्शिाका मसिान्िलाई आत्िसाथ गदै 
प्राप्त प्रमिर्लको न्यायोन्चि वाँडर्ाँडको कायणलाई 
प्राथमिकिा ददइनछे । 

(11) नगरपामलकामभत्र रहेका जनजामि, कपछमडएका िकहला, 
जोन्खियकु्त सिदुायहरुको लामग कायणिि िजुणिा, 
कायाणन्वयनिा कवशिे प्राथमिकिा ददइनेछ । 
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(12) सखु्खा के्षत्र व्यवस्थापनिा वह ु के्षत्रगि मनकायहरूको 
सहकायण र सिन्वय रहन े भएको हुँदा साझेदारी र 
एकीकृि कायणलाई प्राथमिकिा ददइनछे । 

6) योजना िजूणिा िथा कायणिि संचालन र व्यवस्थापनाः प्राकृमिक स्रोि 
व्यवस्थापन वह ुके्षत्रगि र वह ुआयामिक कविय भएको हुँदा सवै िह 
र मनकायहरुसँग एकीकृि र सिन्वयात्िक रुपले वाकिणक योजना 
िजूणिा गने कायणलाई प्राथमिकिा ददइने छ । यसका लामग नगर के्षत्र 
अन्िगणि कायण संचालन गरर रहेका िीनवटै िहका सरकारी मनकायहरु, 

गैर सरकारी मनकाय, सिदुायिा आिाररि संगदिि संघ संस्थाहरुका 
अमिकारी/प्रमिमनमिहरूसँग पूवण योजना िजूणिा कायणिा सहभागी गराई 
एकीकृि र नमिजािूलक योजना िजूणिाको व्यवस्था मिलाइनेछ। कायण 
संचालन िथा व्यवस्थापनको लामग नगरपामलकाद्वारा आवश्यक 
सिन्वय, सहजीकरर्का साथै अनगुिन िथा िूल्यांकनको कायणलाई 
मनरन्िरिा ददइनछे । 

पररच्छेद - ४ 

7) एकककृि जलाािार व्यवस्थापन सिन्वय संयन्त्रको व्यवस्थााः जलवाय ु
पररविणन िथा जलािार व्यवस्थापन वह ु आयामिक र वहकेु्षत्र गि 
कविय भएको हुंदा प्राकृमिक स्रोिहरुको ददगो व्यवस्थापनका लामग 
योजना छनौट, यसको कायाणन्वयन, अनगुिन िथा िूल्यांकन र ििणि 
सम्भार जस्िा कायणहरुको सहजीकरर् र सिन्वयका लामग देहाय 
अनसुारको एकककृि जलाािार व्यवस्थापन सिन्वय संयन्त्र रहने छाः 

नगर प्रिखु        - संयोजक 

नगर उप प्रिखु                         - सह-संयोजक 

न्जल्ला सिन्वय अमिकारी, न्जल्ला सिन्वय समिमिको कायाणलय, 
खोटाङ            - सदस्य 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि, नगरपामलका      - सदस्य 
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प्रिखु/अमिकृि प्रमिमनमि वृहि जलािार व्यवस्थापन केन्र (कोशी)         
        - सदस्य 

प्रिखु/अमिकृि प्रमिमनमि मडमभजन वन कायाणलय     - सदस्य 

प्रिखु/अमिकृि प्रमिमनमि भ ू िथा जलािार व्यवस्थापन कायाणलय            
        - सदस्य 

प्रिखु/अमिकृि प्रमिमनमि कृकि ज्ञान केन्र          - सदस्य 

वन, वािावरर्, कवपद व्यवस्थापन िथा सरसर्ाई समिमि संयोजक           
        - सदस्य 

संयोजकले िोकेको सम्वन्न्िि के्षत्रको कवज्ञ एक जना - सदस्य 

नगरपामलकाको योजना शाखा प्रिखु            - सदस्य सन्चव 

नोटाः प्राकृमिक स्रोि व्यवस्थापनसंग सम्वन्न्िि अन्य संगदिि संघ 
संस्थाहरु, सरकारी गैर सरकारी संघ संस्थाहरु लगायि अन्य सिदुायिा 
आिाररि सिूहहरुलाई आवश्यकिा अनसुार आिन्त्रर् गनण सककनेछ । 

8) एकककृि जलाािार व्यवस्थापन सिन्वय संयन्त्रको काि, किणव्य र 
अमिकाराः एकककृि जलािार व्यवस्थापन सिन्वय संयन्त्रको काि, 

किणव्य र अमिकार देहाय बिोन्जि हनुेछ। 

(क) एकककृि जलािार व्यवस्थापन सम्बन्िी कायणको लामग 
सिन्वयात्िक रुपिा योजना िजुणिा, बजेट िजुणिा, कायणकि 
कायाणन्वयन, अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गने । 

(ख) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र कायणरि सरकारी िथा गैर-सरकारी 
मनकायहरुबीच सिन्वय गरी एकककृि जलािार व्यवस्थापन 
सम्बन्िी कियाकलापहरू प्रभावकारी रुपिा सञ्चालन गने । 

(ग) एकककृि जलािार व्यवस्थापनका लामग स्थानीय, प्रादेन्शक 
िथा संघीय स्िरका सरकारी, गैर-सरकारी एवं कवकास 
साझेदारहरुसँग स्रोिको लामग आवश्यक सिन्वय, सहकायण 
िथा पहल गने । 
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(घ) एकककृि जलािार व्यवस्थापनका लामग नगरपामलकािा एक 
प्राकवमिक कायण सिूह (Technical Working Group-TWG) 
गिन गरी त्यसको आवमिक रुपिा बैिक आयोजना गने । 

(ङ) जलवाय ु उत्थानशील जीकवकोपाजणनका लामग जलवाय ु
पररविणन अनकुुलन र न्यूनीकरर् िथा कवपद् जोन्खि 
न्यूनीकरर्का कायणहरुलाई एकककृि जलािार व्यवस्थापनका 
कायणहरूिा सिावेश गने । 

(च) एकककृि जलािार व्यवस्थापन कायणििका लामग आवश्यकिा 
अनसुारका नीमि, रर्नीमि, िागणदशणन िथा कायणकवमि ियार गने 
। 

9) अनगुिन िथा िूल्याकंनाः संचामलि कायणििहरुको प्रभावकारीिा िथा 
असर िापनका लामग कायण िामलका बनाई अनगुिन िथा िूल्यांकनका 
कायणहरू गररने छ। कायणििको योजना िथा अन्य कायणलाई 
प्रभावकारी बनाउन कन्म्ििा अिणबाकिणक रुपिा बैिक गररने छ । 

पररच्छेद - 5 

10) कवकविाः  

 (क) मनदेन्शकाको पररदृश्य, पररलक्ष्य र िूल्यहरूाः 
नेपालको केन्न्रकृि राजनैमिक पररविणन पिाि शासकीय 
स्वरुपिा आएको पररविणनले सरकारका िीन वटा िहिा 
सिन्वयात्िक, सहकायण र सहअन्स्ित्वको अविारर्ालाई 
आत्िसाथ गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ ले के्षत्रगि काि, किणव्य र अमिकारको व्यवस्था 
गरेको भएिा पमन प्राकृमिक स्रोि व्यवस्थापन, कवपद 
व्यवस्थापन, जलवाय ु पररविणनसंग सम्वन्न्िि एकीकृि 
िागणदशणन, संगिनात्िक, सिन्वयात्िक संयन्त्रहरू क्षते्रगि 
रुपिा छररएर रहेका योजना िजूणिा कायाणन्वयन सिेि एक 
आपसिा िालिेल पूर्ण बनाई वह ु आयामिक र जलवाय ु
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पररविणन िैत्री बनाई जलािारीय प्राकृमिक स्रोि सािनहरूको 
ददगो र प्रभावकारी संचालन, व्यवस्थापन गनण अमि िहत्वपूर्ण 
भएकोले यो मनदेन्शका ियार गररएको छ । 

(ख) नगरपामलकाले संवेदनशील जलािार के्षत्रको पकहचान गरी 
वगीकरर् गने र सो को संरक्षर् िथा उपयोगको लामग कायण 
योजना बनाई प्राथमिकिाका आिारिा कायाणन्वयन गनण 
सक्नेछ । 

11) संशोिनाः नगर कायणपामलकाले यस मनदेन्शकािा उल्लेन्खि केही 
कवियहरुलाई थपघट गनुण पने भएिा आवश्यकिा र औन्चत्यिाको 
आिारिा संशोिन गनण सक्नछे । 

12) खारेजी र बचाउाः यस मनदेन्शका लागू हनु ु अन्घ गरेका काि 
कारवाहीहरु यसै मनदेन्शका बिोन्जि भए गरेको िामननछे । 

 
 

प्रिार्ीकरर् मिमि: 2078।06।04 

 
            आज्ञाले, 

 टेकनाथ दहाल 

    प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 


