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नगयऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत : २०७५/०७/१९ 

  



हरेसी तवुाचङु नगयऩालरकाको भखु्म केधर लिधालभिक स्थर हरेसी भहादेवस्थान भन्धदय तथा गपुा 
आपैभा प्राकृलतक, ऐलतहालसक य ऩमिटकीम दृर्िकोणरे भहत्त्वऩणुि एवॊ र्वश् वभै ऩियन्चत येहको छ  
मस हरेसी भहादेव भन्धदयभा र्वलबध न देशहरुफाट दशिनाथीहरु आउने गदिछन ्र्वगतभा मस 
नगयऩालरका लबि कुनै ऩलन फसऩाकि को व्मवस्था नहनुारे फजाय अस्त व्मस्त हनुका साथै फढी 
दघुिटना हनुे सम्बावना यहेको छ मस नगयऩालरकाभा लनभािणालधन अवस्थाभा यहेका भध्मऩहाडी 
रोकभागि रगामत अधम ठाउॉहरुफाट ऩलन ग्रालभण सडकहरु जोलडएको मस ऺेिभा ददनानदुदन 
लतथािरहुरुको सॊख्मा फर्ढयेहको हनुारे बौगोलरक र्हसाफरे सानो ऺेि मस हरेसी भन्धदय वियऩिय फढी 
सवायी साधनको चाऩ हनुे हुॉदा उक्त सवायी साधनहरुको व्मवस्थाऩनको रालग नगयऩालरकारे अस्थाई 
फसऩाकि को लनभािण गयेको छ  

सवायी साधन ऩार्कि ङ सम्फन्धध कामिर्वलध 

१. मस नगयऩालरका लबि जथाबावी सवायी साधन ऩार्कि ङ गनि ऩाईने छैन  

२. हरेलस फजाय य भन्धदय ऺेिका रालग मसै नगयऩालरका वडा नॊ ७( सार्वक भहादेवस्थान ५), 
भाल्खभुा फसऩाकि  लनभािण गियनेछ  

३. फसऩाकि भा सवायी साधन ऩार्कि ङ गये वाऩत नगयऩालरकारे लनधाियण गये फभोन्जभको ऩार्कि ङ 
शलु्क लरइनेछ  

४. होटर तथा रजहरुरे आफ्नो कम्ऩाउण्ड लबि भाि सवायी साधन ऩार्कि ङ गयाउन ु ऩाईनेछ  
कम्ऩाउण्ड बधदा फार्हय साविजलनक जग्गा वा सडकराई प्रत्मऺ असय गने गयी सवायी साधन 
ऩार्कि ङ गियएको ऩाइएभा सवायी धनी वा सम्फन्धधत होटर व्मवसामीराई कावािही गियनेछ  

५. सडकको भध्म बागफाट दाॉमा सात य फाॉमा सात लभटयराई भखु्म बाग भालननछे  

६. नगयऩालरका लबि यहेका फजाय एियमाभा कुनै ऩलन सवायी साधन ऩार्कि ङ गनि ऩाईने छैन  

७. कुनै ऩलन होटर व्मवसामीहरुको कम्ऩाउण्ड (सवायी साधन ऩार्कि ङ) को व्मवस्था नबएभा सवायी 
साधनरे माि ुतथा ग्राहकराई सम्फन्धधत होटरभा छोडी सवायी साधन अलनवामि ऩार्कि ङ स्थर 
(फसऩाकि ) भा राग्ने व्मवस्ता गनुि ऩनेछ  

८. ऩार्कि ङ स्थरभा भर्हरा तथा ऩरुुषको रालग छुट्टा छुटै्ट अस्थाई शौचारमको व्मवस्था गियनेछ  

९. फसऩाकि फाट ट्रार्पक चेक ऩोिको व्मवस्था गियनेछ  

१०. ऩार्कि ङ स्थरभा बएका सवायी साधनहरुको उन्चत सयुऺाको प्रफधध लभराइनेछ  

११. मी भालथका लनमभको उल्रघॊन गयेभा ऩर्हरो ऩटक रू. ५०० -(ऩाॉच सम) जियवाना 
गियनेछ  

१२. मस लनमभको इराका प्रहयी कामािरम हरेसीसॉग सभधवम गयी कामािधवमन गियनेछ  

 


