
(s) बझुाएको स�ल भौचर� द�तरु  

(v) �स�ल ईजाजतप� 
(u) �योग भएको सवार� साधनको �मता एवं� लोगो      

 सवार� न�बर 

(3) �योग  भएको सवार� साधनको �लबुकुको� लोगो   

 ��त�ल�प

(ª)  भएको ��तक िच�ह� �योग 

 (४) ��तक िच�ह (लोगो) हराएमा

 �योगकताल�  ेईजाजत प�को �याद बहाल रहेको

 अव�ध �भ� कुन ैकारणवश ��तक िच�ह (लोगो)

 हराएमा वा न� भएमा �तन सय द�तरु स�हत

 ��त�ल�पको ला�ग वोड � सम� �नवेदन �दनु

 पन�छ। 

४. सेवा श�ुक स�व�धी �यव�था 

�योग कता�ले ��तक िच�ह (लोगो)  �योग गरे वापत   

नयाँ दता� jf न�वकरण कायक� ो ला�ग बा�षक�  �पमा 

��त सवार� साधन सेवा श�ुक वझुाउन ुपन�छ। सेवा    

श�ुक स�म�तको �सफा�रसमा वोडल� े �नधा�रण गरे

वमोिजम हनेछ ।ु

 (२) नवीकरण

 ईजाजत प� नवीकरण गन � ईजाजत अव�ध

 समा� भएको �म�तल ेएक म�हना �भ� तपिशल   

 बमोिजमकf कागजात र पाँच सय �पैयाँ द�तरु

 ;lxt काय�� व�धमा उ�लखे भए बमोिजमको

 ढाँचामा बोड � सम� �नबेदन �दन ुपन�छ। 

(s) बझुाएको स�ल भौचरद�तरु   

(v) फाम� उ�ोग क�पनी दताक� ो �मािणतसहकार� , , ,   

 ��त�ल�प

(u) मू�य अ�भब�ृ� कर  दता� �माणप�, �थायी   (VAT)  

 लेखा न�बर  दता�को �माणप� र कर  (PAN)  

   च�ुा �माणप�को ��त�ल�प 

(3) बषक� ो लेखा प�र�ण ��तवेदनअिघ�लो    

(ª) �योग हने सवार� साधनको �मताुलोगो      

� लोगो      (r) �योग हने सवार� साधन �लबुकु ��त�ल�पु

(5) ��व�ध तथा गणु �नय��ण �बभागबाट �ा�� खा�     

   अन�ुाप�को �मािणत ��त�ल�प

(h) स�कएको ईजाजत प�को ��त�ल�प� �याद   

 (३) ईजाजत प� र�

 �योगकता�ले ईजाजत प� स�हत ��तक िच�ह

 �ा� सवार� साधन दूध तथा द�ुधज�य पदाथ�

 ढुवानीमा �योग नगन� भएमा ईजाजत प� र�

 गर� ��तक िच�ह �फता � गन � बोड � सम� तपिशल

 बमोिजमको कागजात र पाँच सय द�तरु स�हत

 काय�� व�धमा उ�लेख भए बमोिजमको ढाँचामा 

 �नवेदन �दन ुपन�छ।

/fli6«o b'Uw ljsf; af]8{
xl/x/ejg, nlntk'/

b"w tyf b'UwhGo kbfy{

9'jfgL ug]{ ;jf/L ;fwgdf

k|of]u x'g] k|lts lrGx

-nf]uf]_



b"w tyf b'UwhGo kbfy{ 9'jfgL ug]{ ;jf/L 
;fwgdf k|of]u x'g] k|lts lrGx

-nf]uf]_

१. प�रचय

दूध तथा द�ुधज�य पदाथक� ो ढुवानी आव�यक सेवा

अ�तरगत रहेको स�दभम� ा दूध तथा द�ुधज�य

उ�पादनह�को गणु�तर कायम राखी उपभो�ाले

�योग गन � स�न ेअव�ध ब�ृ� गन,�  दधू तथा द�ुधज�य

पदाथ � ढुवानीमा �योग हने सवार� साधनलाई प�हचानु

ख�ुन े गर� मलुकुको जनुसकैु �थानमा �वना अवरोध

�नवा�ध�पमा स�ालनमा सहजीकरणका ला�ग रा��य

द�ुध �वकास बोड � ऐन, २०४९ को दफा ६ को देहाय

(झ) ले �दएको अ�धकार �योग गर� रा��य द�ुध

�वकास बोडल� े "दूध  तथा द�ुधज�य पदाथ � ढुवानी गन�

सवार� साधनमा ��तक िच�ह (लोगो) �योग गन�

स�ब�धी काय�� व�ध, 2077" जार� गरेको छ।

(s) दूध तथा द�ुध पदाथ � ढुवानी गन� हलकुा वा हेभी

 सवार� साधनको प�हचान गन � ��तक िच�ह

 (लोगो)  �योग ग�रनेछ।

(v) दूध तथा द�ुधज�य पदाथ � ढुवानीमा �नय�मत

 �पमा �योग हने सवार� साधनमा अ�नवाय �ु

 �पमा ��तक िच�ह (लोगो) �योग गन �ु पन�छ।

 वढ�मा १ �फट x१ �फट ६ ई�चको हनेछ ।ु

(3) ईजाजतप�मा तो�कएको सवार� साधन बाहके दूध

 तथा द�ुधज�य पदाथ � ढुवानीका अ�य  सवार�

 साधनमा �योग गन � पाइनेछैन।

२. अनगुमन, �यव�थापन तथा �नयमन स�म�त 

दधू तथा द�ुधज�य पदाथ � ढवुानी हन ेसवार� साधनमाु

��तक िच�ह (लोगो) को �योग �यव�थान तथा

अनगुमन �नयमनको ला�ग देहाय अनसुारको एक 

��तक िच�ह लोगो) अनगुमन, �यव�थापन तथा

�नयमन स�म�त रहनेछः- 

कायक� ार� �नद�शक वा �नजले तोकेको व�र� 

अ�धकृत, रा��य द�ुध �वकास वोड�� संयोजक

अ�धकृत ��त�न�ध, कृ�ष तथा पशपु�छ� 

�बकास म��ालय�   सद�य

अ�धकृत ��त�न�ध, पश ुसेवा �वभाग  सद�य

अ�धकृत ��त�न�ध, द�ुध �बकास सं�थान� सद�य

��त�न�ध, के���य द�ुध सहकार� संघ� सद�य

��त�न�ध, नेपाल डेर� एशो�सएसन सद�य

��त�न�ध, डेर� उ�ोग संघ  सद�य

�नद�शक �शासन, रा��य द�ुध 

�वकास वोड �          सद�य-सिचव

३. �योगका ला�ग गन �ु पन� ���या  

 (१) नया F दता� 

 दूध तथा द�ुध पदाथ � ढुवानीमा �योग हनेु

 सवार� साधनमा ��तक िच�ह (लोगो) �योग गन�

 इ�छुक �योगकताल�  ेतपिशल बमोिजमको कागजात

 स�हत पाँच सय �पैयाँ द�तरु र काय�� व�धमा

 उ�लेख भए बमोिजमको ढाँचामा बोड � सम�

 �नबेदन �दन ु पन�छ। �योगकता�ले एक भ�दा

 बढ� सवार� साधनमा ��तक िच�ह (लोगो)

 �योग गन � चाहेमा ��येक सावर�को साधनको

 �ववरण उ�लखे गर� ��यके साधनको पाँच

 सयका दरले हन आउने रकम ज�मा गर�ु

 �नवेदन �दनपुन�छ।

(s) द�तरु बझुाएको स�ल भौचर

(v) �सहकार�, फाम,�  उ�ोग, क�पनी दताक� ो �मािणत

 ��त�ल�प

(u) मू�य अ�भव�ृ� कर (VAT) दता� �माणप� वा

 �थायी लेखा न�बर (PAN) दता� �माणप� र 

 कर च�ुा �माणप�को ��त�ल�प

(3) अिघ�लो बषक� ो लेखा प�र�ण ��तवेदन

(ª) लोगो �योग हने सवार� साधनको �मता ु

(r) लोगो �योग हने सवार� साधनको �ल ु बकुकोु

 ��त�ल�प

(5) खा� ��व�ध तथा गणु �नय��ण �बभागबाट �ा�

 अन�ुाप�को �मािणत ��त�ल�प
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