
नेपाल सरकार
उ�ोग वािण� तथा आपूित� म�ालय

वािण�, आपूित� तथा उपभो�ा संर�ण िवभाग
आपूित�, अनुगमन तथा उपभो�ा संर�ण शाखा

बबरमहल, काठमाडौ, नेपाल ।

फोन नंः  ४२४८१९५,  
४२५२१८४  
�ा� नंः  ४२६०५३६  
टोल ि� नंः  ११३७

प.सं. ०७८/७९  
च.नं.

          िमितः  २०७८-११-२७
�ीमान मु� सिचव�ू,  
�धानम�ी तथा म��प�रषदको काया�लय,  
िसंहदरबार, काठमाडौ ।  
 
�ीमान सिचव�ू,  
उ�ोग, वािण� तथा आपूित� म�ालय,  
िसंहदरबार, काठमाडौ ।

िवषयः  दैिनक बजार अनुगमन िववरण ।
 

          यस िवभागको िवशेष संयु� बजार अनुगमन काय� तािलका र �ा� उजुरीका आधारमा िमित २०७८-११-२७ गते
खिटएको बजार अनुगमन टोिलले गरेको अनुगमन िन�र�ण स��ी िववरण देहाय अनुसार भएको �होरा सादर
अनुरोध गद�छु ।
 

�.सं.

अनुगमन
ग�रएको
�वसायको
नाम

�वसायको
�कार आकिष�त भएका दफाह� कारवाहीको �होरा

िन�र�ण
अिधकृत

१ ए�ेरो एपरेल
�ा.िल. 
ठेगानाः
चौमित  
स�क� ः
९८४११४८७४८

अ� छैन �वसाय दता� तथा
ख�रद
िब�ीस��ी
कागजात सिहत ३
िदन िभ� उप��थत
�ने । (कागजात माग
भएको)

िवजय
कुमार
भ�राइ

२ शुभाङगी
गो� �ा.िल. 
ठेगानाः
बालाजु  
स�क� ः
९८५११३२३४३  

खा� व�ु छैन (सामा� अव�थामा
रहेको)

िवजय
कुमार
भ�राइ

३ गु�जे�री ट� ेड
िलंक �ा.िल. 
ठेगानाः
कुले�र  
स�क� ः
९८४१५००२१९  

खा� व�ु छैन �वसाय सँग
स�ुण� कागजात
चु� दु�� रा�े,
गोदाम तथा िब�ी
क� व�रप�रको
सरसफाइमा िवषेश
�ान िदने। (अ�
िनद�शन िदइएको)

उमा �े�



  

�.सं.

अनुगमन
ग�रएको
�वसायको
नाम

�वसायको
�कार आकिष�त भएका दफाह� कारवाहीको �होरा

िन�र�ण
अिधकृत

४ रानी सती
इ�रनेशनल
�ा.िल., कुले�र
ठेगानाः
कुले�र  
स�क� ः
९८५१०३१४५१  

खा� व�ु छैन सामा� िनद�शन
िदएको । (सामा�
अव�थामा रहेको)

उमा �े�

५ �ू सर�ती
�ुट से�र,
ब�ु 
ठेगानाः  ब�ु  
स�क� ः
९८५१०६२४६२

तरकारी तथा
फलफूल

छैन (सामा� अव�थामा
रहेको)

उमा �े�

अनुस�ान / अिभयोजन / िनण�यः –

कागजात माग गरेको सामा� अव�थामा महािनद�शक सम� पेश अ� िनद�शन

१ ३ ० १

व�ु न� ग�रएका फम� सं�ा न� ग�रका व�ु बराबर रकम सामान िफता� पठाइएको ज�ा ज�रवाना सं�ा कुल ज�रवाना रकम

० �.० ० ० �.०

 
---------------  
(पपु कुमार यादव)  
पेश गन�

 
--------------- 
( धने�र पौडेल ) 
�मािणत गन�


