मिम िः 207७/.…./…..
श्रीिान् िहामनर्दे शकज्यू
वाणिज्य, आपूम ि

था उपभोक्ता सं रक्षि ववभाग,

ववरिहल ।
ववषयिः सवारी पास उपलब्ध गराइदर्दने सम्बन्धिा ।
िेरो ............................................नािको फिि/कम्पनीलाई .......................................................................काि गनि
मिम

…………………………र्दे णि लकडाउन अबमधसम्ि

पमसलिा उल्लेणि

सवारी साधनको लामग र्दै मनक उपभोग्य

था अत्यावश्यक

वस् हु रू सम्वन्धी वाणिज्य व्यवसाय सञ्चालन गनि वा आपूम ि प्रिाली सुचारु गनिको लामग सवारी पास उपलब्ध गराइदर्दनु हुन र्दे हाय
विोणिि कागिा

र नेपाल उद्योग वाणिज्य िहासं घ/साना

च्याम्बर अफ किसिको मसफाररस सवह

था िझौला उद्योग िहासं घ/नेपाल सिुन्रपार मनकासी पैठारी सं घ/नेपाल

अनुरोध गर्दिछु ।

सवारी साधनको वववरििः
क्र.सं .

सवारी साधनको प्रकार

साधनको नं.

प्रयोगक ािको नाि र लाइसेन्स नं.

प्रयोग हुने क्षेत्र

था रुट

मनवेर्दक
फिि वा कम्पमनको नाि

प्रोपाइटरको नाििः

ठे गानािः

सम्पकि नं.

हस् ाक्षरिः

सं लग्न कागिा हरु :

१. वाणिज्य व्यवसाय र्द ाि/नववकरि प्रिाि पत्रको प्रम मलवप ।
२. करच ुक्ताको प्रिािपत्रको प्रम मलवप ।

३. सवारी साधनको वववरि (ब्लु बुकको प्रम मलवप, चालकको लाइसेन्सको प्रम मलवप) ।
४. यस अगामड सवारी पास मलएको भए ………थान साथै रािी वफ ाि गरे को छ।
मसफाररसक ािले रुिु गने कागिा हरु:- वाणिज्य र्द ाि, नवीकरि र कर च ुक्ता भए/नभएको ।
िामथ उल्लेणि

व्यहोरा र सं लग्न कागिा

ठीक सााँचो हो । िाग बिोणिि सवारी अनुिम

सवह मसफाररस गर्दिछु ।
मसफाररसक ाि
नेपाल उद्योग वाणिज्य
िहासं घ
मसफाररस गने पर्दामधकारीको मसफाररस गनेको नाि
र्दस् ि

कागिा

नोटिः

१. पासिा िुलाईएको बाहेक यात्रु ओसारपसार लगाय
क्षेत्र सिे

प्रर्दान गररदर्दनु हुन मनवेर्दन र सं लग्न

साना

था िझौला उद्योग
नेपाल सिुन्रपार मनकासी
नेपाल च्याम्बर अफ
िहासं घ
पैठारी सं घ
किसि
मसफाररस गनेको (सं स्थािा) मसफाररस गनेको िोवाइल नं . मसफाररस गने सं स्थाको
पर्द
छाप

अन्य प्रयोिनिा सवारीसाधनको प्रयोग गनि पाइने छै न । पासको प्रयोिन र प्रयोग हुने

िुलाई पास उपलब्ध गराइने छ। प्रयोिन बावहर गएर प्रयोग गरे को पाइएिा सवारी साधनलाई मनयन्त्रििा मलइनेछ ।

२. फिि वा कम्पनीले ववभागले

ोकेको र्दण्ड िररवाना भए पास प्राप्त गनुअ
ि णघ बुझाइसकेको हुनपु नेछ ।

वाणिज्य¸ आपूर्ति तथा उपभोक्ता सं रक्षि ववभागबाट जारी हुने सवारी पास ववतरि प्रविया
यस ववभागमा वाणिज्य व्यवसाय दताि/नववकरि भएका फमि वा कम्पनीले मात्र आफु सदस्य
रहेको सम्बणधित छाता सं स्था (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासं घ वा घरे ल ु तथा साना उद्योग
व्यवसायी महासं घ वा नेपाल समुधरपार र्नकासी पैठारी सं घ वा नेपाल च्याम्बर अफ कमसि)
माफित ववभागबाट उपलव्ि ढााँचामा तोवकएको कागजात सवहत प्रयोजन खुलाई सवारी पास
अनुमर्त माग गरी र्नवेदन ददन सक्नेछन् ।
पासको प्रयोजन र उद्देश्य:१. ववविस्थलमा काम गने तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसाँग सम्वणधित कमिचारी र कामदारहरुलाई
कम्पनी वा फमिको नाम र व्यवसावयक स्थलसमेत उल्लेख गरी सम्बणधित कम्पनी वा फमि
तथा आपूर्ति प्रिालीलाई सुचारु राख्न र्नयर्मत खवटनुपने व्यवसावयक सं गठनका पदार्िकारी
एवं कमिचारीहरु¸
२. दुि तथा दुग्िजधय पदाथि ढु वानी गने सम्बणधित व्यवसावयक कम्पनी वा फमिले पशुसेवा
ववभागको र्सफाररश सवहत र उपभोग्य अवर्ि तोवकएको हल्का पेय पदाथि लागायत तयारी
खाद्यपदाथिहरु उत्पादन भैसकेको स्थानबाट बजार तथा सम्बणधित र्बिेतासम्म पुयािउने] र
म्याद गुज्रक
े ो सामानहरु वफताि ल्याउने प्रयोजनाथि सम्बणधित उत्पादक वा आपूर्तिकताि
कम्पनी वा फमि¸
३. घरदै लो सेवा प्रदान गने व्यावसायीले दुईपाङ्ग्रे सवारी सािन प्रयोग गरे को अवस्थामा सवारी
सािनको पछार्ि अको व्यणक्त नराख्ने गरी र अनलइन सर्भिसका माध्यमवाट खाद्य पदाथि¸
्
तयारी खाद्यवस्तु तथा स्टे शनरी लगायतका सामानहरु उपभोक्ताको घर दै लोमा पुरयाउने
]
सम्बणधित उत्पादक वा आपूर्तिकताि कम्पनी वा फमि¸
४. सवारी पास आवश्यक नपने सािनहरु: एम्बुलेधस¸ शव वाहन¸ औषिी तथा औषिीजधय
सामारीहरु¸ सवै प्रकारका औद्योर्गक कच्चा पदाथि र तयारी मालवस्तु¸ पेट्रोर्लयम पदाथि¸
ग्यााँस¸ सबै प्रकारका खाद्य वस्तु¸ पशुपंक्षीजधय आहार¸ खशी बोका¸ रााँगा¸ कुखुरा¸ माछा¸
तरकारी फलफूल र्नमािि सामारी वोकेका सवारी सािनहरुलाई सवारी पास आवश्यक
नपने । (स्रोत: णजल्ला प्रशासन कायािलय, काठमाण्िौको र्मर्त २०७७/२/२ को सूचना )

आवेदन¸ र्सफाररस तथा सवारी पास ववतरि प्रविया:१. ववभागबाट र्निािररत र्नवेदन ढााँचा वेभसाइटमा उपलव्ि छ ।
२. ववभागबाट उपलव्ि र्नवेदन फारममा आवश्यक कागजात सं लग्न गरी आफु सदस्य रहे को
नेपाल च्याम्बर अफ कमसि वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासं घ वा नेपाल समुधरपार र्नकासी
पैठारी सं घ लगायत व्यवसावयक सं स्थाको कायािलयमा बुझाउने ।
३. उल्लेणखत सं स्थाहरुले प्राप्त र्नवेदन सं कलन गने र सं लग्न कागजात तथा व्यहोरा जााँचबुझ
गरी सवारी पासको लार्ग र्सफाररस सवहत सं कर्लत र्नवेदन र सं लग्न कागजातहरु मध्याह्न
१२ बजेसम्म र्सफाररसकताि सं गठनका पदार्िकारी वा कमिचारी माफित ववभाग समक्ष
उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
४. ववभागबाट सोही ददन अपराह्न २ बजे पर्छ आवश्यकता र औणचत्यको आिारमा व्यहोरा
खोली आवस्यक सं ख्यामा नीलो रं गमा पास जारी हुनेछ ।
स्वास््यसम्बधिी प्रोटोकल:१. स्थानीय तहले तोकेको समयमा वा समय नतोकेकोमा र्बहान र सााँझ आआफ्नो व्यावसावयक
कारोवार सञ्चालनमा ल्याउने। साथै व्यापाररक कारोबार गदाि सदा झैँ मूल्य सूणच राख्ने,
बील ववजक जारी गने र म्याद गुज्रक
े ो सामान अलग्गै राखी ववतरकलाई नै वफताि गने
प्रवधि गने।
२. र्बिीस्थलमा काम गने व्यणक्तले मास्क, पञ्जा, स्यार्नटाइजर तथा हात िुन साबुन पानी
प्रयोग गने र सामाणजक दुरी कायम गरी राहकहरुलाई िमैसाँग वकनमेलको प्रवधि
ु ानी गदाि सम्भव भएसम्म ववद्युतीय भक्त
ु ानीको पद्दर्त अपनाउने ।
र्मलाउने। साथै भक्त
३. कम्पनी वा फमिमा कायिरत कुनै सञ्चालक, कमिचारी वा कामदारलाई कोर्भि १९ को
लक्षि भएको आशंका भएमा तत्कालै परीक्षिका लार्ग नणजकको स्वास््य सं स्थामा
पठाउने।

