
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  २०७८-०९-०६
�ी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 २०७८-०९-०६ 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 महाल�ी
ट� ेडस� 
ठेगानाः
भ�पुर-१०  
स�क� ः
९८४१७९१८९६

खा� व�ु छैन िमित २०७७/०८/१०
गते अनुगमनको
�ममा तोिकएको
१००००/- दश हजार
मा� ज�रवाना ३
िदन िभ� दा�खला
गन� िनद�शन । (अ�
िनद�शन िदइएको)

अजय
कुमार
देवकाेटा

२ िकत�पुर
फलफूल तथा
जुस पसल 
ठेगानाः
का.म.न.पा-१०  
स�क� ः
९८६९०९६०७४

तरकारी तथा
फलफूल

छैन िमित २०७७/०७/१२
गते अनुगमनको
�ममा तोिकएको
५०००/- पाँच हजार
मा� ज�रवाना ३
िदन िभ� दा�खला
गन� िनद�शन । (अ�
िनद�शन िदइएको)

िवजय
कुमार
भ�राइ



�.सं.

अनुगमन
ग�रएको
�वसायको

नाम
�वसायको
�कार

आकिष�त भएका
दफाह� कारवाहीको �होरा

िन�र�ण
अिधकृत

३ जगाती
िल�स�
�ा� 
ठेगानाः
भ�पुर-०७  
स�क� ः
९८५११६५४८५

मिदरा एवम
सूित�ज�

छैन िमित २०७७/०८/१२
र िमित
२०७८/०६/१३ गते
अनुगमनको �ममा
तोिकएको २००००/-
वीस हजार मा�
ज�रवाना ३ िदन
िभ� दा�खला गन�
िनद�शन । (अ�
िनद�शन िदइएको)

अजय
कुमार
देवकाेटा

४ फेशन को�रया
फे�ी पसल 
ठेगानाः
िकित�पुर न पा
०९  
स�क� ः
९८४१४०७८९९

रेिडमेड तथा
थान कपडा

छैन कागजात सिहत ३
िदन िभ� उप��थत
�ने । (कागजात माग
भएको)

िवजय
कुमार
भ�राइ

५ िच� ख�ीको
तयारी कपडा
पसल 
ठेगानाः
का.म.न.पा-१०  
स�क� ः
९८५१२१४४१०  

रेिडमेड तथा
थान कपडा

छैन िमित २०७६/०७/१२
गते अनुगमनको
�ममा तोिकएको
१०००००/- एकलाख
मा� ज�रवाना ३
िदन िभ� दा�खला
गन� िनद�शन । (अ�
िनद�शन िदइएको)

िवजय
कुमार
भ�राइ

६ मेगा माट�  �ा.
िल. 
ठेगानाः
का.म.न.पा-१०  
स�क� ः
९८०२३१४४५८  

िविवध छैन िमित २०७८/०१/२०
गते अनुगमनको
�ममा तोिकएको
२०००००/- दुईलाख
मा� ज�रवाना ७
िदन िभ� दा�खला
गन� िनद�शन । (अ�
िनद�शन िदइएको)

िवजय
कुमार
भ�राइ

७ �ी स�ोसी
स�ायस� 
ठेगानाः
गोठाटार  
स�क� ः
९८५११७५३०९  

हाड�वयर ३८ को (घ),३९, १ (क) �ः  १०००० (िन�र�ण
अिधकृतले त�ाल
ज�रवाना गरेको)

धने�र
पाैडेल

अनुस�ान / अिभयोजन / िनण�यः –



  

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

१ ० ० ५

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 १ �.१००००

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

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


