
सवारी दुघ
टना यू
 

चाडपव� निजिकएसंग ै सडकमा सवारी साधनको अ�यािधक चाप बढ्ने

िनयमको उलंघन समेत बढ्न गई ह#न स$ने सवारी दघु�टनालाई (यिुनकरण गन� तथा सवारीको गित िनय(+ण गन� 

अ(तग�तका ,मखु राजमाग�ह.मा टायम काड� लाग ुग/रएको छ । िस(धलुी िज2ला ह#दँ ैजाने िविप राजमाग�

नेपालथोक द4ुजास4ममा पिहलेदिेखनै टायमकाड� लाग ुभएकोमा चाडपव�लाई लि6त गरी थप मकवानपरु

का7 ेिज2लाका ,मखु राजमाग�मा स4बि(धत िज2लाको िज2ला सरु6ा सिमितको िनण�य गराई 

थप टायमकाड� लाग ुभएका राजमाग�ह.मा 

स4म, �यसैगरी पिृथिव राजमाग�को खानीखोला

िविप राजमाग�को मगंलटार दिेख का7मे:;याङ स4म थप ग/रएको हो । 

दरुी र समय िमलाई सवारी आवागमनको >यव?था िमलाईएको छ ।

    

                                                 

     

�ेश िव��ी 

िमित : २०७९।०६।१४ गते 
सवारी दुघ
टना यूिनकरणको लािग टायम काड
 लाग ु

चाडपव� निजिकएसंग ै सडकमा सवारी साधनको अ�यािधक चाप बढ्ने, ितH गितमा सवारी साधन चलाउने तथा सवारी 

ह#न स$ने सवारी दघु�टनालाई (यिुनकरण गन� तथा सवारीको गित िनय(+ण गन� 

राजमाग�ह.मा टायम काड� लाग ुग/रएको छ । िस(धलुी िज2ला ह#दँ ैजाने िविप राजमाग�

मा पिहलेदिेखनै टायमकाड� लाग ुभएकोमा चाडपव�लाई लि6त गरी थप मकवानपरु

का7 ेिज2लाका ,मखु राजमाग�मा स4बि(धत िज2लाको िज2ला सरु6ा सिमितको िनण�य गराई आजदेखी 

 मिुIलङ नारायणगढ खJड, पवु� पिKम राजमाग�को च/ुरयामाई हटेLडा दिेख िचतवन 

राजमाग�को खानीखोला धािदङ दिेख मिझमटारस4म, अरिनको राजमाग�को धिुलखले दोलालघाटस4म र 

िविप राजमाग�को मगंलटार दिेख का7मे:;याङ स4म थप ग/रएको हो । टायमकाड� लाग ुग/रएका उ2लेिखत

र समय िमलाई सवारी आवागमनको >यव?था िमलाईएको छ । 

                                                                                              ,वNा/सचुना अिधकारी
                 िदपक रेIमी
         (,हरी ब/रQ उपरी6क
            (९८५५०९०२४०

                                      बागमती ,दशे ,हरी काया�लय हटेLडा

सवारी साधन चलाउने तथा सवारी 

ह#न स$ने सवारी दघु�टनालाई (यिुनकरण गन� तथा सवारीको गित िनय(+ण गन� बागमती ,दशे 

राजमाग�ह.मा टायम काड� लाग ुग/रएको छ । िस(धलुी िज2ला ह#दँ ैजाने िविप राजमाग� ि?थत िभमान दिेख 

मा पिहलेदिेखनै टायमकाड� लाग ुभएकोमा चाडपव�लाई लि6त गरी थप मकवानपरु, िचतवन, धािदङ र 

आजदेखी लाग ुभएको हो ।  

पवु� पिKम राजमाग�को च/ुरयामाई हटेLडा दिेख िचतवन 

अरिनको राजमाग�को धिुलखले दोलालघाटस4म र 

उ2लेिखत राजमाग�मा िनिKत 

सचुना अिधकारी 
िदपक रेIमी 

,हरी ब/रQ उपरी6क) 
९८५५०९०२४०) 

बागमती ,दशे ,हरी काया�लय हटेLडा, मकवानपरु 


