
www.lawcommission.gov.np 

1 

 

स्टाण्डडड नाप र तौल ननयमहरु, २०२७ 

 

                              नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

संिोधन          २०२७।५।२९ 

१. स्टाण्डडड नाप र तौल (पहहलो संिोधन), ननयमहरु, २०३०  २०३०।६।२९ 

२. स्टाण्डडड नाप र तौल (दोस्रो संिोधन), ननयमहरु, २०३२  २०३३।१।७ 

३. स्टाण्डडड नाप र तौल (तेस्रो संिोधन), ननयमहरु, २०३४    २०३४।३।२० 

४. स्टाण्डडड नाप र तौल (चौथो संिोधन), ननयमहरु, २०४६    २०४६।१२।२७ 

५. स्टाण्डडड नाप र तौल (पाचौं संिोधन), ननयमहरु, २०७०    २०७०।१।३० 

स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ३६ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले यी ननयमहरु बनाएको छ । 

 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरुको नाम “स्टाण्डडड नाप र तौल ननयमहरु, 

२०२७” रहेको छ । 

(२) यी ननयमहरु ऐनको दफा १ को उप–दफा (३) अनसुार प्रकाशित गररएको 
सूचनामा तोहकएको नमनतदेशि तोहकएको ठाउँमा तोहकएको कारोबार वा मालसामानको 
सम्बन्धमा प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथड नलागेमा यी ननयमहरुमा,– 

(क)  “ऐन” भन्नाले स्टाण्डडड नाम र तौल ऐन, २०२५ सम्झनपुछड । 

 

३. राहिय स्टाण्डडड इकाईहरु राशिनःे ऐनको दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ८क. बमोशजमका 
इकाईहरुको राहिय स्टाण्डडड, गणुस्तर तथा नाप तौल हवभागमा राशिनेछ र ती राहिय 
स्टाण्डडडहरु ननयन्त्रकको शजम्मामा रहनेछन ्। 

 

                                                           

  चौंथो संिोधनद्धारा संिोनधत । 
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४. प्रमिु स्टाण्डडडको वस्त ु नडजाइन र हववरणः (१) प्रमिु स्टाण्डडडको वस्त,ु नडजाइन र 
हववरण इन्टरनेिनल अगडनाइजेिन अफ नलगल मेट्रोलोजी (ओ.आई.एम.एल.) को 
नसफाररि संख्या २० को ई २ वगड अनसुार वा अनसूुची–१ बमोशजम हनुेछ र सो 
स्टाण्डडड गणुस्तर तथा नापतौल नबभागको प्रयोगिालामा ननयन्त्रकले तोहकददएको 
अनधकृतको शजम्मामा   रहनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम राशिएको प्रमिु स्टाण्डडडको जाँच सो उप–ननयममा 
तोहकएको अनधकृतले ऐनको दफा १६ को उप–दफा (२) बमोशजम प्रत्येक १० वषडमा 
जाचँी त्यसको अनभलेि राख्न ुपछड । 

 (३) ........... 
 

५. माध्यनमक स्टाण्डडडको वस्त ुनडजाइन र हववरणः (१) माध्यनमक स्टाण्डडड वस्त,ु नडजाइन 
र हववरण इन्टरनेिनल अगडनाइजेिन अफ नलगल मेट्रोलोजी (ओ.आई.एम. एल.) को 
नसफाररि संख्या २० को एफ–१ वगड अनसुार वा अनसूुची–२ बमोशजम हनुेछ र सो 
स्टाण्डडड ननयन्त्रकले तोहकददएको अनधकृतको शजम्मामा र स्थानमा रहनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम राशिएको माध्यनमक स्टाण्डडडलाई सोही 
उपननयममा तोहकएको अनधकृतले ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) बमोशजम प्रत्येक ५ 
वषडमा जाँची सो स्टाण्डडडको एहकन पररमाण सहहतको अनभलेि राख्नपुछड । 

(३) ................... 
 

६. कायडकारी स्टाण्डडडको वस्त ु नडजाइन र हववरणः (१) कायडकारी स्टाण्डडडको वस्त,ु 

नडजाइन र हववरण इन्टरनेिनल अगडनाइजेिन अफ नलगल मेट्रोलोजी (ओ.आई.एम. 
एल.) को नसफाररि संख्या २० को एफ–२ वगड अनसुार वा अनसूुची–३ बमोशजम 
हनुेछ र सो स्टाण्डडड ननरीिकको शजम्मामा रहनेछ । 

                                                           

  चौंथो संिोधनद्धारा संिोनधत । 

  चौथो संिोधनद्वारा शझहकएको ।  

  पहहलो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(२) उप–ननयम (१) बमोशजम ननरीिकको शजम्मामा रहेको कायडकारी 
स्टाण्डडडलाई ननरीिकले ऐनको दफा १८ को उप–दफा (२) बमोशजम प्रत्येक वषडमा 
जाचँी टाँचासमेत लगाउन ुपछड । 

(३) ...................  
 

७. हप्रनसजन तराज ु (काटँा): (१) ननयन्त्रकले तोहकददएको अनधकृतले आवश्यक संख्यामा 
राशिएका हप्रनसजन तराज ु(काँटा) को समय समयमा रेिदेि गनुड पछड । 

(२) उप–ननयम (१) बमोशजमको हप्रनसजन तराज ु (काँटा) लाई सोही उप–
ननयममा उशललशित अनधकृतले वषडमा घटीमा एक पटक जाँच गरी जाँच गरेको नमनत 
सहहतको अनभलेि राख्न ुपछड । 

 

८. माध्यनमक स्टाण्डडड तराज ु (काटँा)M (१) ननयन्त्रकले तोहकददएको अनधकृतले आवश्यक 
संख्यामा राशिएका सबै माध्यनमक स्टाण्डडड तराज ु (काँटा) को समय समयमा रेिदेि 
गनुड पछड । 

(२) उप–ननयम (१) बमोशजमको तराज ु (काटा) हरु सोही उप–ननयममा 
उशललशित अनधकृतले वषडमा घटीमा एक पटक जाँच गनुड पछड । 

(३) उपननयम (१) बमोशजमका तराज ु (काँटा) हरुका आवश्यकताहरु 
अनसूुची–३ (क) बमोशजम हनुेछ । 

 

९. कायडकारी स्टाण्डडड तराज ु(काटँा) M (१) ननरीिकलाई कायडकारी स्टाण्डडड जाँच गनडको 
नननमत्त आवश्यक संख्यामा कायडकारी स्टाण्डडड तराज ु (काँटा) उपलब्ध गराई ददन ु    
पछड । 

(२) उप–ननयम (१) बमोशजम कायडकारी स्टाण्डडड तराज ु (काँटा) ननरीिकले 
वषडमा घटीमा एक पटक जाँच गनुड पछड । 

 (३) उपननयम (१) बमोशजमका तराज ु (काँटा) हरुका आवश्यकताहरु 
अनसूुची ३ (ि) बमोशजम हनुेछ । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा शझहकएको ।  

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 
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१०. व्यापाररक नाप र तौलः (१) व्यापाररक नाप (लम्बा तथा ग्राहहता) र तौलको संज्ञा वस्त,ु 

आकार र जाँचको घटीबढीको हक अनसूुची–४ बमोशजमको हनुेछ । 

(२) व्यापाररक नाप र तौल वा व्यापाररक प्रचलनमा लयाइने नाप्न े र तौलन े
यन्त्रको िमता पदाथड आधार र जाँचको घटीबढीको हद अनसूुची–५ बमोशजमको   
हनुेछ । 

(३) .............. 

(४) व्यापारीले व्यापाररक लेनदेन वा प्रचलनमा लयाउने दईुपलले तराज ु      
(हवम–स्केल) आफ्नो व्यापार गने स्थानमा स्टाण्डमा वा नसक्रीद्वारा अंकुसीमा झणु्याई 
राख्न ुपछड । 

तर यो उप–ननयम हाट, साप्ताहहक बजारमा आउने व्यापारी र घमुीहफरी व्यापार 
गने हफरन्ता व्यापारीलाई लागू हनुेछैन । 

(५) आयतन नाप्ने यन्त्रहरुको हववरण अनसूुची–५ (क) बमोशजम तथा 
लम्वाई र समय नाप्ने यन्त्रहरुको हववरण अनसूुची–५ (ि) बमोशजम हनुेछ । 

(६) फासला नाप्ने यन्त्रहरुको हववरण अनसूुची–५ (ग) बमोशजम हनुेछ । 

(७) नाप र तौलको आधारमा व्यापाररक प्रयोजनको लानग मालसामान नबक्री 
गदाड मान्यता ददइने घटीबढीको हद अनसूुची–५(घ) बमोशजम र मोहर बन्द गररएका 
प्याकेजहरुको घटीबढीको हद नेपाल गणुस्तर बमोशजम हनुेछ । 

 

११. व्यापाररक नाप तौल यन्त्रको जाचँः (१) व्यापाररक लेनदेनमा प्रचलनमा लयाइने वा 
त्यसरी प्रचलनमा लयाउन ेअनभप्रायले राशिएको नाप, तौल र तौलने यन्त्र दईु वषडमा एक 
पटक ऐन र यी ननयमहरु बमोशजम जाँच गराई टाँचालगाउन ुपछड ।  

तर व्यापाररक लेनदेनमा प्रचलनमा लयाइने वा त्यसरी प्रचलनमा लयाउन े
अनभप्रायले राशिएको सवै नाप्ने यन्त्र तथा सनु, चाँदी र मूलयवान जवाहरातमा वा 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा शझहकएको ।  

  दोस्रो संिोधनद्वारा थप । 

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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पेट्रोनलयम पदाथडमा वा कारिानामा प्रयोग गररने नाप, तौल र तौलने यन्त्र वषडमा एक 
पटक ऐन र यो ननयमहरु बमोशजम जाँच गराई टाँचालगाउन ुपछड । 

(१क) कुनै व्यापारी वा व्यवसायीले उपननयम (१) बमोशजमको म्याद नाघेको 
पाँच  वषडनभत्र टाँचालगाउन आएमा ननयम १४ को उपननयम (१क) बमोशजम जररवाना 
नलई ननयम १२ बमोशजम ननरीिकले टाँचालगाई ददन सक्नेछ । 

 (१ि) उपननयम (१) बमोशजम टाँचालगाउनको लानग ननरीिकले डोर िटाउन 
सक्नेछ । त्यसरी िटाइएको डोरले उपननयम (१) बमोशजम टाँचालगाउन ु पने म्याद 
पगु्नभुन्दा तीन महहना अगानडसम्म वा म्याद पगेुको तीन महहना पछानडसम्मको अवनधमा 
टाँचालगाउन उपननयम (१) ले बाधा पयुाडएको मानननेछैन । 

(२) उप–ननयम (१) वा उपननयम (१क) बमोशजम जाशँचने नाप तौल र नाप्न े
तौलने यन्त्र सफा तथा पूणड अवस्थामा हनुपुछड र त्यस्तो यन्त्रको संज्ञा वा िमता पूरा 
अहित भएकको नदेशिएमा अनसूुची–६ मा ददइएबमोशजम छोटकरीमा संज्ञा वा िमता 
अहित   हनुपुछड । 

 

१२. नाप तौलमा टाचँा लगाउनःे (१) ननरीिकले कुनै पनन नाप तौल र नाप्न ेतौलने यन्त्रमा 
टाँचा लगाउन ुअशघ त्यस्ता नाप तौल र नाप्न ेतौलन ेयन्त्र ऐन र यी ननयमहरुबमोशजम 
भए नभएको हेनुडपछड । 

(२) नाप तौल र नाप्ने तौलने यन्त्रमा सो यन्त्र बनाउन े व्यापारीको 
टाँचाननरीिकको टाँचासँग नमलेको हनुहुुँदैन । 

(३) ननरीिकले आफ्नो समि जाँचको नननमत्त लयाएको नाप तौल र नाप्न ेतौलन े
यन्त्रमा अनसूुची–७ बमोशजमको टाँचा लगाउन ुपछड । 

तर नाप तौल र नाप्ने तौलन े यन्त्र व्यापाररक प्रचलनमा लयाउँदा शिइन े वा 
शघनसन जाने वा बनलयो नभएको भन्न ेलागेमा त्यस्तो नाप तौल र नाप्न ेतौलन ेयन्त्रमा 
टाँचा लगाउन ुहुँदैन  । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 
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(४) ननरीिकले उप–ननयम (३) बमोशजम टाँचा लगाउँदा काँचको, माटोको 
इनामेल पोनतएको ग्राहहता नाप बाहेकका नाप तौल र नाप्न ेतौलने यन्त्रमा यथासम्भव 
जाँचको नमनत समेतको टाँचा लगाउन ुपछड । 

(५) ननरीिकले जाँच र टाँचा लगाउने काम सकेपनछ सम्बशन्धत व्यापारीलाई 
नाप तौल र नाप्ने तौलने यन्त्र जाँच गरेको अनसूुची–८ बमोशजमको प्रमाणपत्र ददन ु  
पछड । 

(६) उप–ननयम (५) बमोशजम प्राप्त प्रमाणपत्र नाप तौल र नाप्ने तौलन ेयन्त्र 
प्रयोग गररने स्थानमा सबैले देख्न े गरी राख्न ु पछड र अस्थायी हफरन्ता व्यापारीले यस्तो 
प्रमाणपत्र आफ्नो साथमा राख्न ुपछड । 

 

१३. ननरीिकलाई आवश्यक सामान ददइनःे ननरीिकलाई यी ननयमहरु बमोशजम जाँच गनड 
आवश्यक संख्यामा स्टाण्डडड नाप तौल र नाप्न ेतौलन ेयन्त्र जाँच गरेपनछ लगाउने टाँचा 
र अरु आवश्यक सामानहरु ददइनेछ । 

 

१४. जाचँ, टाचँाआददएको दस्तूरः(१) ननरीिकको समि जाँचको लानग लयाइएको नाप तौल र 
नाप्ने तौलने यन्त्रमा जाँच र टाँचा लगाइए बापत अनसूुची–९ बमोशजमको दरले दस्तूर  
नलइनेछ । 

(१क) ननयम ११ को उपननयम (१क) बमोशजम टाँचा लगाउँदा उपननयम   
(१) बमोशजम लाग्ने दस्तूरको अनतररक्त एक वषडनभत्र भए एक सय रुपैयाँसम्म, दईु 
वषडनभत्र भए एक सय रुपैयाँदेशि दईु सय पचास रुपैयाँसम्म, तीन वषडनभत्र भए दईुसय 
पचास रुपैयाँ देशि चार सय पचास रुपैयाँ सम्म, चारवषड नभत्र भए चार सय पचास रुपैयाँ 
देशि सात सय रुपैयाँसम्म र पाँच  वषडनभत्र सात सय रुपैयाँदेशि एक हजार रुपैयाँसम्म 
जररवाना नलइनेछ । 

(२) नाप तौल वा नाप्न ेतौलन ेयन्त्र प्रयोग गनेले आफ्नो प्रयोग स्थानमै जाँच 
गराउन वा टाँचालगाउन ननरीिकलाई ननवेदन ददएमा अनसूुची–९ मा उशललशित दरमा 
पचास प्रनतित थप दस्तूर र ननरीिकलाई आउने जाने िचड, जाँच गनड र टाँचालगाउन 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

7 

 

चाहहने कायडकारी स्टाण्डडड र नाप्न ेतौलने यन्त्र लयाउँदा वा लैजादँा लाग्ने ढुवानी िचड 
व्यहोनुड पनेछ । 

तर देहायका वस्तहुरु जाँचपास गदाड यो उप–ननयम बमोशजम अनतररक्त दस्तूर 
नलइने छैनः– 

(क) पेट्रोनलयम पदाथड बोक्न े गाडी, पेट्रोल पम्प, तौलने पलु, अचल 
मञ्चयकु्त तौलन े यन्त्र र ननयन्त्रकले तोहकददएका अन्य यस्तै 
यन्त्रहरु, 

(ि) ननमाडता र हवके्रताले नबक्री गनड रािेका नाप तौल र नाप्न ेतौलन े
यन्त्र । 

(३) उप–ननयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिए तापनन जाँच गरी टाँचा 
लगाइएको नाप तौल वा नाप्ने तौलन ेयन्त्रमा ननयम १५ बमोशजम टाचँा नमेहटएको वा 
ननयम ११ मा उशललशित अवनधनभत्र लगाइएको टाँचा मेहटई सो अवनधनभत्र पनुः टाँचा 
मानुड पने भए कुनै दस्तूर नलइने छैन । 

(४) कुनै पनन नाप तौल वा नाप्ने तौलन ेयन्त्र ननयम ११ बमोशजम जाँच गदाड 
घटीबढी देशिएमा त्यस्तो नाप तौल वा नाप्न ेतौलन ेयन्त्र सम्बशन्धत व्यशक्तलाई नमलान 
गनड हफताड ददइनेछ र ननजले आवश्यक नमलान गरी सात ददननभत्र त्यस्तो नाप तौल वा 
नाप्ने तौलन े यन्त्र पनुः जाँचको लानग लयाएमा जाँच गररददन ु पनेछ र ठीक देशिए 
टाँचालगाइ ददन ुपनेछ । 

(५) उपननयम (४) बमोशजम नाप तौल वा नाप्न े तौलने यन्त्र नमलान गनड 
हफताड ददंदा दईु पटक सम्ममा पनन नमलान गनड नसकेमा त्यस्तो नाप तौल वा नाप्न े
तौलने यन्त्र प्रयोगमा लयाउन पाइने छैन । 

 

१५. टाचँा मेट्न सहकनःे ननरीिकले देहायका अवस्थामा नाप तौल र नाप्न े तौलने यन्त्रमा 
लागेको टाँचा मेटी रद्द गनड सक्नेछः– 

(क) नाप तौल र नाप्न ेतौलने यन्त्र ऐन र यी ननयमहरु बमोशजम नभएको, वा 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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(ि) नाप तौल र नाप्ने तौलन ेयन्त्र भाँशचएको फुटेको वा चोइहटएको वा अरु 
कुनै कारणले त्रहुटपूणड भएको, वा 

(ग) नाप तौल र नाप्न ेतौलन ेयन्त्र यी ननयमहरुमा तोहकएको अवनधनभत्र पनुः 
जाँच र टाँचा लगाउनको नननमत्त नलयाइएको, वा 

(घ) नाप तौल र नाप्न े तौलने यन्त्रमा घटीबढीको हद यी ननयमहरुमा 
तोहकएको घटीबढीको हदभन्दा बढी भएको । 

तर यो िण्ड बमोशजम घटीबढी हद भएका नाप्न ेतौलन ेयन्त्रलाई 
ननरीिकले १५ ददननभत्र नमलाई लयाउन नलशित आदेि ददन सक्नेछ र 
सो अवनधनभत्र नमलाई लयाएका नाप तौल र नाप्ने तौलन े यन्त्र ठीक 
देशिए टाँचा मेटी रद्द गनड हुँदैन  । 

 

१६. नाप तौल र नाप्न ेतौलन ेयन्त्र जफत र रोक्का गनेः (१) देहायको अवस्थामा नाप तौल 
वा नाप्ने तौलने यन्त्र जफत गनड वा त्यसबाट गररने कारोबार रोक्का गनड सहकनेछ M– 

(क) कीते वा त्रहुटपूणड भएको, 

(ि) छलकपट गरी प्रयोग गररएको, 

(ग) टाँचा नलगाइएको, 

(घ) कीते टाँचालगाइएको वा एक अकोको टाँचा साररएको वा 

(ङ) ननयम १० को उपननयम (१) र उपननयम (३) बमोशजम   
नभएको । 

(२) उप–ननयम (१) बमोशजम जफत वा रोक्का गररएका नाप तौल र नाप्न े
तौलने यन्त्र अदालतमा पेि गनड आवश्यकता नभएमा रोक्का वा जफत गरेको एक 

महीनापनछ ननयन्त्रकले ददएको ननदेिन बमोशजम गनुडपछड । 
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१७. अनमुनतपत्र ददन े सम्बन्धमाः (१) नाप तौल वा नाप्न े तौलने यन्त्र प्रयोग गनुड अशघ 
त्यस्तो नाप तौल वा नाप्ने तौलन े यन्त्र िरीद गरेको पैंतीस ददननभत्र ननरीिक समि 
ननवेदन ददई ऐनको दफा २५ बमोशजम अनमुनतपत्र नलन ुपनेछ । 

(२) उप–ननयम (१) बमोशजम ननवेदन प्राप्त भएपनछ ननरीिकले रु. ५।– 
दस्तूर नलई सम्बशन्धत व्यापारी तथा व्यवसायीको नाम छुटै्ट रशजष्टर हकताबमा दताड गरी 
अनसूुची–१० बमोशजमको अनमुनतपत्र ददनपुछड । 

(३) उपननयम (२) बमोशजम अनमुनतपत्र प्राप्त गने व्यापारी वा व्यवसायीले नाप 
तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाउन ुपने म्यादनभत्र आफ्नो व्यापार वा व्यवसाय 
छाडी सो नाप तौल वा नाप्ने तौलन ेयन्त्र अन्य कुनै व्यापार वा व्यवसाय गने व्यशक्तलाई 
ददएमा सो प्राप्त गने व्यापारी वा व्यवसायीले ननयम ११ बमोशजम टाँचा लगाउन ुपनेछ । 

(४) उपननयम (२) बमोशजम अनमुनत प्राप्त गने व्यापारी वा व्यवसायीहरुले 
आफ्नो व्यापार तथा व्यवसाय छोड्दा त्यसको सूचना कायाडलयलाई ददन ुपनेछ । 

 (५) उपननयम (४) बमोशजम सूचना प्राप्त भएमा वा ननयम ११ को उपननयम 
(१क) को म्यादनभत्र पनन टाँचा नलगाएमा त्यस्ता व्यापारी वा व्यवसायीले उपननयम (२) 
बमोशजम प्राप्त गरेको अनमुनतपत्र रद्द हनुेछ । 

 

१८. इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नाप तौल वा नाप्न ेतौलने यन्त्र बनाउन, ममडत गनड, 
नबक्री गनड वा सेवा प्रदान गनड चाहने व्यापारीले इजाजतपत्रको लानग नाप तौल वा नाप्न े
तौलने यन्त्र बनाउन अनसूुची ११ (क), ममडत गनड अनसूुची–११ (ि), नबक्री गनड 
अनसूुची–११ (ग) र सेवा प्रदान गनड अनसूुची–११ (घ) बमोशजमको ढाँचामा ननरीिक 
समि ननवेदन ददन ुपनेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोशजमको हववरण सहहतको ननवेदन प्राप्त भएपनछ 
ननरीिकले सम्बशन्धत व्यापारीलाई अनसूुची–११ (ङ) बमोशजमको धरौटी रकम र दस्तूर 
नलई अनसूुची–१२ बमोशजमको इजाजतपत्र ददनेछ । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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(३) उप–ननयम (२) बमोशजम प्राप्त इजाजतपत्र प्रत्येक वषड नवीकरण गनड 

अनसूुची–१३ बमोशजमको हववरणसहहत ननवेदन ननरीिकसमि ददन ु पछड । 
ननरीिकले पनन उपननयम (२) बमोशजमको दस्तूर नलई इजाजतपत्र नवीकरण गरी 
ददनपुछड । 

(४) उप–ननयम (२) बमोशजमको इजाजतपत्र व्यापारी तथा व्यवसायीले आफ्नो 

बनाउने ममडत गने नबक्री गने वा सेवा प्रदान गने स्थानमा सबैले देख्न ेगरी राख्नपुछड । 

(५) उप–ननयम (२) बमोशजम इजाजत प्राप्त व्यापारी तथा व्यवसायीले आफूले 
बनाएको, ममडत गरेको वा हवक्री गनड रािेको नाप तौल वा नाप्न े तौलने यन्त्रको 
हवभागद्वारा ननधाडररत तरीकामा अनभलेि राख्नपुछड र त्यस्तो अनभलेि ननरीिकले मागेको 
बित ननजसमि पेि गनुडपछड । 

(६) ननरीिकले उप–ननयम (२) बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त व्यापारी तथा 
व्यवसायीले चाहहने वकड िप र स्टाफको व्यवस्था गनड नसकेमा वा ऐन र यी ननयमहरु 
उललंघन गरेमा त्यस्तो व्यापारी तथा व्यवसायीको इजाजतपत्र िोस्ने, स्थनगत गने वा 

नवीकरण नगने आदेि ददन सक्नेछ र धरौटी रकम समेत जफत गनड सक्नेछ । 

तर, त्यस्तो व्यापारी तथा व्यवसायीलाई आफ्नो सफाइ पेि गने मौका नददई 
त्यस्तो आदेि ददइने छैन । 

(७) ननरीिकले उप–ननयम (२) बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त व्यापारी तथा 
व्यवसायीको अनभलेि अनसूुची–१४ बमोशजमको ढाँचामा राख्न वा राख्न  लगाउनपुछड । 

 

१९. अनसूुचीमा हेरफेर गनड सक्नःे यी ननयमहरुका अनसूुचीहरुमा नेपाल सरकारले आवश्यकता 
अनसुार थपघट वा हेरफेर गनड सक्नेछ ।    

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 

द्रष्टव्यः– केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः– 

           “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 
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अनसूुची–१ 

(ननयम ४ को  उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 
प्रमिु स्टाण्डडड तौलहरुः– 

 

(१)  हकलोग्रामग्राम शे्रणी   ग्राम शे्रणी   नमनलग्राम 
शे्रणी 
वस्तःु–  हकलोग्राम     ग्राम     नमनलग्राम 

  २०    ५००    ५०० 

  १०    २००    २०० 

  ५    २००    २०० 

  २    १००    १०० 

  २    ५०    ५० 

  १    २०    २० 

      २०    २० 

      १०    १० 

      ५    ५ 

      २    २ 

      २    २ 

      १    १ 

 

(२) पदाथडः २० हकलोग्रामदेशि १० नमनलग्राम सम्मको तौलहरु स्टेनलेस स्टीलको हनुेछन ्र 
५ नमनलग्रामदेशि १ नमनलग्रामसम्मको तौलहरु िदु्ध आलनुमननयमको हनुेछन ्। 

(३) २० हकलोग्रामदेशि १० ग्रामसम्मको तौलहरुमा नमलान गने व्यवस्था हनुेछ । नमलान 
गने पदाथडको रुपमा सीसा प्रयोग गररन ेछैन । 

(४) मान्यता ददइएको हदः– 

मान्यता ददइएको घटीबढीका हदहरु नेपाल सरकार नाप तौल हवभागले ननधाडररत गरे 
बमोशजम हनुेछ । तर, यी हदहरु माध्यनमक स्टाण्डडडको हदभन्दा घटी हनुेछ । 

                                    
                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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अनसूुची–२ 

(ननयम ५ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 
माध्यनमक स्टाण्डडड तौलहरुः– 

 

(१) संज्ञाः– 

हकलोग्रामग्राम शे्रणी (हकलोग्राम) ग्राम शे्रणी (ग्राम)  नमनलग्रामशे्रणी  
(नम.ग्राम)          

१० ५०० ५०० 

५ २०० २०० 

२ २०० २०० 

२ १०० १०० 

१ ५० ५० 

 २० २० 

 २० २० 

 १० १० 

 ५ ५ 

 २ २ 

 २ २ 

 १ १ 

(२) पदाथडः– (अ) १० हकलोग्रामदेशि १ हकलोग्रामसम्मका तौलहरु ननम्न बमोशजमको 
ननस्तकु भागको काँसबाट  ढालेर बनाइएका हनुेछन ्। 

ननस्तकु भाग       प्रनतित 

  राँग      ९.५०–१०.५० 

  जस्ता      १.५–२.५ 

  सीसा ( बढीमा)    ०.५ 

  ननके्कल (बढीमा)    १.० 

  अरु तत्व     ०.१ 

  तामा       बाँकी  

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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(आ) ५०० नम.ग्रा. देशि ५० नम. ग्रा. सम्मको तौलहरु ननम्नअनसुार ननस्तकु 
भागको कू्यप्रोननकेलको हनुेछन ्। 

तामा     ७९–८१ प्रनतित 

ननके्कल     १९–२१ ऐ. 
अरु तत्व     १.५ प्रनतितभन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

(इ) २० नम. ग्रा. देशि १ नम.ग्रा. सम्मको तौलहरु व्यवसाहयक िदु्ध 
आलनुमननयम पाताबाट बनेका हनुेछन ् । सो िदु्ध आलनुमननयममा तामा, फलाम र 
नसनलकन ०.३ प्रनतितभन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

(३) आकारः– (अ) हकलोग्रामग्राम र ग्राम शे्रणीका तौलहरु मानथ चेप्टो गट्टावाल, 

नसनलशण्िकल आकारका हनुेछन ् । १० हकलोग्रामदेशि १०० ग्रामसम्मको तौलहरुमा 
नमलान गने व्यवस्था हनुेछ । नमलान गने पदाथडको रुपमा सीसा प्रयोग गररन ेछैन । 

(आ) नमनलग्राम शे्रणीका तौलहरु एक कुना समकोण पने गरी मोनडएको 
वगाडकारका हनुेछन ्। 

  (इ) तौलहरुमा संज्ञाहरु अहित गररएका हनुेछन ्। 

 

(४) मान्यता ददइएको हदः– 

 मान्यता ददइएको घटीबढीको हदहरु ननम्न बमोशजम हनुेछन ्। 

संज्ञा   हद   संज्ञा   हद 

   घटी   बढी   घटी  बढी 
१० हकलोग्राम २५ नमग्रा ५० नमग्रा ५०० नमग्रा ०.२ नमग्रा ०.४ नमग्रा 
५  ,,  १२.५ ,, २५ ,,  २०० ,, ०.१   ,, ०.२ ,, 
२  ,,  ७.५ ,,  १५ ,,  १०० ,, ०.१   ,, ०.२ ,, 
१  ,,  ५   ,,  १० ,,  ५०  ,,  ०.०५  ,, ०.१ ,, 
५०० ग्राम २.५ ,,  ५  ,,  २०  ,,  ०.०५  ,, ०.१ ,, 
२००  ,, २   ,,  ४  ,,  १०  ,,  ०.०२  ,, ०.०५ ,, 
१००  ,, १.५ ,,  ३  ,,  ५   ,,  ०.०२  ,, ०.०५ ,, 
५०   ,, १   ,,  २  ,,  २   ,,  ०.०२  ,, ०.०५ ,, 
२०   ,, ०.७५ ,, १.५ ,,  १   ,,  ०.०२  ,, ०.०२ ,, 
१०   ,, ०.५  ,, १   ,,    

५     ,, ०.४  ,, ०.८ ,,    
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२    ,,  ०.३   ,, ०.६ ,,    

१    ,,  ०.२   ,, ०.४  ,,    

 

िण्ड २ 

माध्यनमक स्टाण्र्डडड आयतन नापहरुः– 

१. संज्ञा M– 
नलटर शे्रणी (नल)  नमनलनलटर शे्रणी (नमनल) 

५   ५०० 

२   २०० 

१   १०० 

     ५० 

     २० 

२. पदाथड M– माध्यनमक स्टाण्डडड आयतन नापहरु माध्यनमक स्टाण्डडड तौलहरु तयार गनड 
प्रयोग गररएको ननस्तकु भागको काँसबाट  ढलान गरी बनाइएका हनुेछन ्। 

 

३. आकार M– (क) ५ नलटरको नाप नसनलशन्िकल हनुेछ र यसको नभत्री व्यासको नाप 
उचाइ बराबर हनुेछ । यसमा दइुवटा हान्डलहरु दायाँबायाँ जनडएको हनुेछ । 

(ि) २ नलटर र सोभन्दा मनुनको नापहरुको आकार मानथको सरह हनुेछन ् तर, 
हान्डलहरु हनु ेछैनन ्। 

(ग) नापहरुको संज्ञा बाहहरी सतहमा अहित गररएको हनुछे । 

 

४. मान्यता ददइएको हदः– 

  मान्यता ददइएको घटी बढीको हदहरु तल ददइएबमोशजमका हनुेछ । 

   संज्ञा     मान्यता ददएको घटीबढीको हद 

५ नल.      २ नमनल 

२ ,,      १  ,, 
१ ,,      ०.८ ,, 
५०० नमनल     ०.५ ,, 
२०० ,,      ०.४ ,, 
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१००  ,,     ०.३ ,, 
५०  ,,      ०.२ ,, 
२०  ,,      ०.१ ,, 

िण्ड ३ 

माध्यनमक स्टाण्डडड लम्बाइ नापः– 

 

1.  पदाथडः– ५८ प्रनतित ननके्कल स्टील । 

 

२. िण्ड (सेक्िन) M– ३० नम.नम. ×  १५ नम.नम. को समकोण चतभु ुडज आकारको अनपु्रस्थ 
िण्ड भएको हनुेछ । मानथललो सतहमा लम्वाइनतर दइुवटा समकोण चतभु ुडज आकारको 
िाडलहरु हनुेछन ्। 

 

३. जम्मा लम्बाइः– १०३० नमनम 

 

४. रेिाहित लम्बाइः– १०१० नमनम 

 

५. तयारीः– चहहकलोग्राम ज्यादै टलकाइएको । 

 

६. रेिाहितः– सबै लम्बाईमा नमनममा रेिाहित । 

 

७. रेिािनको मोटाइः– ३० माइक्रोन भन्दा कम ५० माइक्रोन भन्दा बढी नभएको । 

 

८. त्रहुटको हदः– रेिािनमा मान्यता ददएको सबभन्दा बढी त्रहुट (अ) कुनै दईुवटा 
सँगसँगैका  नमनम शचन्हको बीचमा २५ माइक्रोन र साथै सो त्रहुट कुनै दईु सँगसँगैका  
सेमी शचन्हको बीचमा पनन २५ माइक्रोनभन्दा बढी नभएको र (आ) १० सेमीभन्दा बढी 
कुनै दईु शचन्हहरुको बीचमा ५० माइक्रोनभन्दा बढी हनुहुुँदैन । 
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अनसूुची – ३ 

(ननयम ६ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 
िण्ड १ 

कायडकारी स्टाण्डडड तौलहरु 

(१) संज्ञाः– 

हकलोग्रामग्राम शे्रणी (हकलोग्राम ग्राम शे्रणी (ग्राम)  नमनलग्राम शे्रणी         
(नम.ग्राम) 

२०     ५००    ५०० 

१०     २००    २०० 

५     २००    २०० 

२     १००    १०० 

२     ५०    ५० 

१     २०    २० 

       २०    २० 

       १०    १० 

       ५    ५ 

       २    २ 

       २    २ 

       १    १ 

 

(२) पदाथडः– (क) २० हकलोग्रामदेशि १ ग्रामसम्मको तौलहरु तल लेशिएबमोशजम 
धातहुरुको ननस्तकु भागको काँस  वा कू्यप्रोननके्कलबाट ढलान गरी तयार गररएका 
हनुेछन ्। 

  काँस  

ननस्तकु भाग     प्रनतित 

  राँग      ९.५०–१०.५० 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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  जस्ता      १.५०–२.५० 

  सीसा (बढीमा)     ०.५० 

  ननके्कल (बढीमा)    १.०० 

अरु तत्व     ०.१५ 

कू्यप्रोननके्कल  
तामा      ७९–८१ प्रनतित 

ननके्कल      १९–२१ ऐ. 
अरु तत्वहरु (बढीमा)    १.५ प्रनतित 

(ि) ५०० नमग्रादेशि १०० नमग्रासम्मको तौलहरु काँस को (मानथको ननस्तकु 
भागको) पेलेर तयार गरेको पाताबाट बनेका हनुेछन ्। 

(ग) ५० नमग्रादेशि १ नमग्रासम्मका तौलहरु व्यावसाहयक िदु्ध आलनमननयम पाताबाट 
तयार गररएको हनुेछ । सो आलनमननयममा तामा, नसनलकन र फलाम ०.३ 
प्रनतितभन्दा बढी हनुेछैन । 

 

(३) आकारः– (क) २० हकलोग्राम र १० हकलोग्रामका ढकहरु नसनलशन्िकल आकारका 
हनुेछन ्र दईु भाग गरी ढानलने छन ्जसको मानथललो भाग तललो भागमा ठीक्क नमलन े
गरी पेचद्वारा कनसने हनुपुछड । उचालनको लानग मानथललो भाग हैण्डल आकारमा 
ढानलएको हनुपुछड । दवैु भागलाई नमलाएपनछ पेचद्वारा नचलन ेगरी बन्द गरी त्यसमानथ 
जाँच गने अनधकारीको टाँचा लगाइनपुछड । 

(ि) ५ हकलोग्रामदेशि २०० ग्रामसम्मका सबै ढकहरु दईु भाग गरी ढानलन े
छन ्र मानथललो आधा भाग तललो आधा भागमा पेचद्वारा ठीक्क नमलन ेगरी 
कनसने हनुपुछड । उचालनको ननशम्त मानथललो आधा भागमा गट्टा (नव) 
रहने गरी ढानलएको हनुपुछड । नमलाएपनछ पेचद्वारा नचलन ेगरी बन्द गरी 
त्यसमानथ जाँच गने अनधकारीको टाँचालगाइनपुछड । 

(ग) १०० ग्रामदेशि १० ग्रामसम्मको ढकहरु मानथ (ि) मा जस्तै हनुेछन ्
तर, नतनीहरुमा पेचद्वारा बन्द गने कुनै प्रबन्ध हनुेछैन । 

(घ) ५ ग्रामदेशि १ ग्रामसम्मको ढकहरु पूणडरुपले ठोस हनुेछन ्। 
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(ङ) ५०० नमनलग्रामदेशि १ नमनलग्रामसम्मको ढकहरु वगाडकारका हनुेछन ्र 
प्रयोग गने सहुवधाको नननमत्त एकानतरको छेउको भाग सतह देशि समकोण 
हनुे गरी उठाइएको हनुपुछड । 

(च) ढकहरुमा संज्ञा अहित गररएको हनुपुछड । 

(४) मान्यता ददएका त्रहुटहरुः– मान्यता ददइएको त्रहुटको घटीबढीको हद ननम्न बमोशजमको 
हनुेछ । 

मान्यता ददइने त्रहुटहरु 

संज्ञा    घटीबढीमा (नमग्रा) 
२० हकलोग्राम   २०० 

१०  ,,    १०० 

५   ,,    ५० 

२   ,,    ३० 

१   ,,    २० 

५०० ग्राम   १० 

२००  ,,   ८ 

१००   ,,   ६ 

५०   ,,   ४ 

२०  ,,    ३ 

१०   ,,   २ 

५   ,,    १.६ 

२   ,,    १.२ 

१   ,,    ०.८ 

५०० नम. ग्राम   ०.८ 

२००  ,,   ०.४ 

१००   ,,   ०.४ 

५०   ,,   ०.२ 

२०  ,,    ०.२ 

१०  ,,    ०.१ 

५   ,,    ०.१ 
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२   ,,    ०.१ 

१   ,,    ०.०५ 

 

  
 

िण्ड २ 

कायडकारी स्टाण्र्डडड ग्राहहता नापहरुः– 

१. संज्ञाः– 

नलटर शे्रणी (नल.)  नमनलनलटर शे्रणी (नमनल) 

   १०    ५०० 

५    २०० 

   २    १०० 

   १    ५० 

       २० 

२. पदाथडः– कायडकारी स्टाण्डडड ग्राहहता नापहरु अशक्सजन ग्याँस रहहत नरम साधारणतया 
तन्काउँदा पनन नच ुँनडने िालको तामा पाताबाट बनाइन ुपछड । 

 

३. आकारः– (१) १० नलटरको कायडकारी स्टाण्डडड ग्राहहता नाप दवैुपदट्ट राम्ररी हैण्डल 
राशिएको नसनलशन्िकल आकारको हनुपुछड । 

(२) अरु सबै कायडकारी स्टाण्डडड ग्राहहता नापहरु नसनलशण्िकल आकारका 
हनुेछन ्। तर, नतनीहरुमा हैण्डल चाहह हनुेछैन । हरेक ग्राहहता नापको व्यास र उचाइ 
करीव करीव बराबर हनुपुछड र ग्राहहता नापहरु बनलया बनाइनपुछड । 

(३) कायडकारी स्टाण्डडड ग्राहहता नापहरुको संज्ञा बाहहरी सतहमा कँुददएको    
हनुपुछड । 

(४) कायडकारी स्टाण्डडड ग्राहहता नापको बाहहरी अङ्ग अशक्सडाइज्ड गरेर सतह 
शचप्लो र कालो पाररएको हनुपुछड र नभत्री सतहमा राँगले पोत्नपुछड । 
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(५) हरेक कायडकारी स्टाण्डडड ग्राहहता नापमा िासगरी त्यसैको भररएको पानीको 
सतह नमलाउने गरी छाननएका एक एक वटा ऐना हनुपुछड र ग्राहहता नापहरु र ती ऐना 
राम्ररी मिमलले मोररएको काठको बाकसमा राम्रोसँग राशिएको हनुपुछड । 

 

 

४. मान्यता ददइन ेत्रहुटहरुः– 

संज्ञा     मान्यता ददइने त्रहुटहरुः– 

      घटी वा बढीमा (नमनल) 

१० नलटर     ८ 

५ ,,      ४   

२ ,,      २ 

१ ,,      १.५ 

५०० नम.नलटर     १.०  

२००  ,,     ०.८  

१००  ,,     ०.६  

५०  ,,      ०.४  

२०  ,,      ०.२  
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िण्ड ३ 

कायडकारी स्टाण्डडड लम्बाइ नापः– 

१. पदाथडः– कायडकारी स्टाण्डडड नाप िदु्ध ननके्कलको (९९ प्रनतित तर कोवालट नभएको) 
बनाइन ुपछड । 

२. आकार र आयामः–  

स्टाण्डडड लम्बाई नाप आयताकार अनपु्रस्थ िण्ड भएको हनुपुछड र उक्त अनपु्रस्थ 
िण्डको आयाम ३० नमनम  १५ नमनम हनुपुछड । जम्मा लम्बाइ १०३० नमनम  
हनुपुछड । स्टाण्डडड लम्बाई नाप चशम्कलो हनुपुछड । 

३. (क) रेिािनः– स्टाण्डडड लम्बाई नाप १०१० नमनमसम्म ० रेिाभन्दा १० नमनम 
अशघदेशि १००० नमनमसम्म रेिाहित गररनपुछड । +१० नमनमदेशि –१० नमनमसम्म 
हरेक नमनलनमटरमा र १० नमनलनमटरदेशि १००० नमनमसम्म हरेक ५ नमनममा रेिाहित   
गररनपुछड । 

(ि) रेिाहरुको चौडाइ ५० देशि ८० माइक्रोनको बीचमा हनुपुछड । 

(ग) रेिाहरुको लम्बाइ । 

हरेक नमनलनमटरमा    ३ नमनम 

हरेक ५ नमनममा   ५ नमनम 

हरेक सेशन्टनमटरमा   ८ नमनम  

४. घटीबढीको हदः– ० नमनमदेशि १००० नमनमसम्ममा सबभन्दा बढी मान्यता ददइने त्रहुट 
०.१ नमनम हनुेछ र हरेक सँगैको नमनम ५ नमनम हरेक सेनम र १० सेन्टीनमटरमा ०.०५ 
नमनम हनुेछ । 

५. अहित गने तरीकाः– स्टाण्डडड नापमा बनाउनेको शचन्ह हनुपुछड । शचन्ह लगाइएको अि 
र अिरको उचाइ करीब ३ नमनलनमटरको हनुपुछड । 

६. टाचँा लगाउन ेव्यवस्थाः स्टाण्डडड नापमा टाँचा लगाउने फुलीको नननमत्त तेसो परी नभत्र 
गएको प्वाल हनुपुछड । 

७. स्टाण्डडड नाप टीकको काठको बाकसमा राशिनपुछड र लयाउन लैजान सहुवधा हनु ेगरी 
बाकसमा हैन्डल पनन हनुपुछड । 
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अनसूुची– ३ (क) 
(ननयम ८ को उपननयम (३) सँग सम्बशन्धत) 

माध्यनमक स्टाण्डडड तराज ु( काटँा) हरुको आवश्यकताहरु 

१. माध्यनमक स्टाण्डडड तराज ु भन्नाले कायडकारी स्टाण्डडडहरु जाँचका लानग प्रयोग गररने 
तराज ुसम्झनपुछड । सो माध्यनमक तराजमुा त्यसको िमता र सेन्सीटीभीटी उललेि गरी 
ननम्न तानलका बमोशजमका आवश्यकताहरु पूरा गरेको हनुपुदडछ । 

तानलका 

िमता सेन्सीटीभीटी 
नम.ग्रा.÷नडनभजन 

न्यूनतम 
स्केल÷नडनभजन 

सेन्सीटीभीटीको 
अनधकतम पररवतडन 
(भएको अनपुातमा) 

नापको न्यूनतम यथाथडता 

२० 
हकलोग्राम 

२५ १.५ नमनम १० प्रनतित २५ नम.ग्रा. १० 
हकलोग्राममा 

५ 
हकलोग्राम 

७.५ १.० ,, ,, ७.५ नम.ग्रा. २ हकलोग्राममा 

१ 
हकलोग्राम 

१.५ १.० ,, ,, १.५ नम.ग्रा. ५०० ग्राममा 

२०० ग्राम ०.५ १.० ,, ,, ०.५ नम.ग्रा. ५० ग्राममा 
२० ग्राम ०.१ १.० ,, ,, ०.१ नम.ग्रा. ५ ग्राममा 
२ ग्राम ०.०२ ०.७५ ,, ,, ०.०२ नम.ग्रा. १ नम.ग्राममा 
२. प्रत्येक माध्यनमक तराजकुो १० क्रनमक हवश्राम नबन्दहुरुको स्टाण्डडड डेनभएिन १ स्केल 

नडनभजनभन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

३. समान बाह ु भएका माध्यनमक तराजहुरुको बाह ु समान वा बराबर नभएमा 
सेन्सीटीभीटीलाई पूणड भारले भाग गदाड आउने नभन्नांि भन्दा बढी हनुहुुँदैन । नभन्नांिको 
हहसाब गदाड इकाई समान हनुपुदडछ । 

४. हवनभन्न भारमा माध्यनमक तराजहुरुको चालू अवनध (Time Period) को फरक              
(Variation) २०∞ भन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 
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५. माध्यनमक तराज ुकाम ननलइएको अवस्थामा त्यसको दवैु चक्कुधार सम्बशन्धत नबयररंगको 
समतलबाट अलग हनु सक्ने हनुपुछड । 

६. माध्यनमक तराजहुरु सामान्यतः प्रयोगिालामा मात्र प्रयोग गररनपुछड । 

अनसूुची ३ (ि) 

(ननयम ९ को उपननयम (३) सँग सम्बशन्धत) 

कायडकारी स्टाण्डडड तराज ु( काटँा) हरुको आवश्यकताहरु 

 

१. कायडकारी स्टाण्डडड तराज ुभन्नाले व्यापाररक वा अन्य िेत्रमा प्रयोग गररन ेतौलहरु जाँच 
प्रयोग गररने तराज ुसम्झनपुदडछ । 

 

 यी दईु हकनसमका हनुेछन ्M– 

(क) प्रयोगिालामा रहनेः– प्रयोगिालामा रहन े कायडकारी तराजहुरुमा स्पष्ट रुपले 
िमता र सेन्सीटीभीटी उललेि भएको हनुकुा साथै ननम्न तानलका बमोशजमको 
आवश्यकता पूरा गरेको हनुपुछड । 

िमता सेन्सीटीभीटी 
नम.ग्रा.÷नडनभजन 

सेन्सीटीभीटीको 
अनधकतम पररवतडन           
(भारको अनपुातमा) 

नापको न्यूनतम यथाथडता 

५० 
हकलोग्राम 

१०० २० प्रनतित १०० नम.ग्रा. १० 
हकलोग्राममा 

५   ,, १० ,, १० नम.ग्रा. ५०० ग्राममा 

२०० ग्राम १ ,, १ नम.ग्रा. १०० ग्राममा 
५०   ,, ०.४ ,, ०.४ नम. ग्रा. ५ ग्राममा 

२    ,, ०.०५ ,, ०.०५ नम.ग्रा. १ नम. ग्राममा 
 

  

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 
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(ि) बाह्य प्रयोगमा आउने कायडकारी तराजहुरुमा स्पष्ट रुपले िमता र सेन्सीटीभीटी 
उललेि भएको हनुकुा साथै ननम्न तानलका बमोशजमको आवश्यकता पूरा गरेको 
हनुपुछड । 

 

 

 

तानलका 

िमता सेन्सीटीभीटी 
नम.ग्रा.÷नडनभजन 

सेन्सीटीभीटीको 
अनधकतम पररवतडन 
(भारको अनपुातमा) 

नापको न्यूनतम यथाथडता 

५० हकलोग्राम ५० नम.ग्रा. २० प्रनतित ५० नम.ग्रा. १० 
हकलोग्राममा 

२०० ग्राम ६ नम.ग्रा. ,, ५ नम.ग्रा. ५ ग्राममा 

 

  

२. प्रत्येक कायडकारी तराजकुो १० क्रनमक हवश्राम हवन्दहुरुको स्टाण्डडड डेनभएिन १ स्केल 
नडनभजनभन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

३. समान बाह ु भएका कायडकारी तराजहुरुको बाह ु समान वा बराबर नभएमा 
सेन्सीटीभीटीलाई पूणड भारले भाग गदाड आउने नभन्नांि भन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

४. हवनभन्न भारमा कायडकारी तराजकुो चालू अवनध (Time Period) को फरक       

(Variation) २०∞ भन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

५. कायडकारी तराज ुकाम ननलइएको अवस्थामा त्यसको दवैु चक्कुधार सम्बशन्धत नबयररंगको 
समतलबाट अलग हनु सक्ने हनुपुछड । 

६. प्रयोगिालामा रहने कायडकारी तराजहुरु सामान्यतः प्रयोगिाला मै मात्र प्रयोग गररन ु  
पछड । 

७. बनुलयन र क्यारेट तौलहरुको जाँचको हकमा ननरीिकले आवश्यक ठानेमा प्रयोगिालामा 
रहने कायडकारी तराजबुाट जाँच गराउन ुपनेछ । 
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अनसूुची–४ 

(ननयम १० को उप–ननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 

व्यापाररक तौलहरु र ग्राहहता तथा लम्बाई नापहरुको हववरण 

िण्ड १ 

व्यापाररक तौलहरु (यस िण्ड १ मा क्यारेट तौल समावेि भएको छैन) 

१. संज्ञा (नडनोनमनिेन) M– 

व्यापररक लेनदेनमा प्रयोग गनड सहकन े हवनभन्न प्रकारका तौलहरुको संज्ञाहरु ननम्न 
बमोशजम हनुेछन ्। 

(क) धातबुाट बनेका तौलहरुः– 

हकलोग्रामग्राम शे्रणी     ग्राम शे्रणी 

फलाम वा स्टीलको हपत्तलका काँस फलाम र स्टीलका का  हपत्तलका वा  

 तौलहरु  तौलहरु  कांसका तौलहरु 

हकलोग्रामग्राम हकलोग्रामग्राम ग्राम ग्राम 

५० २० ५०० ५०० 

२० १० २०० २०० 

१० ५ १०० १०० 

५ २  ५० 

२ १  २० 

१   १० 

   ५ 

   २ 

  १ 
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(ि) धात ुपाताका तौलहरु 

नमनलग्राम शे्रणीः– ५००,२००,१००,५०,२०,१०,५,२ र १ हरेक शे्रणीमा 
व्यवहाररक सहुवधाको नननमत्त २,२०, र २०० संज्ञाका तौलहरु दईुवटा    
हनुपुछड । 

 

फलाम र स्टीलका तौलहरु 

२.(क) पदाथडः– ५० हकलोग्रामग्रामदेशि १० हकलोग्रामग्रामसम्मका तौलहरु कास्ट आइरनबाट 
बनेको हनुपुछड । ५ हकलोग्रामग्रामदेशि १०० ग्रामसम्मका तौलहरु कास्ट आइरन वा 
फोजडड माइलड स्टीलको हनुपुछड । 

(ि) आकार आयामः– कास्ट आइरनबाट वा माइलड स्टीलबाट बनेका तौलहरुको 
आकार शचत्र नं. १ र २ बमोशजम र आयाम तालीका नं. १ र २ बमोशजम  
हनुेछ । 

(ग) ५० हकलोग्रामग्रामदेशि १० हकलोग्रामग्रामसम्मका कास्ट आइरन तौलहरुमा 
माइलड स्टीलको हैन्डल हनुपुछड । 

(घ) नमलान गने प्वालः– ५० हकलोग्रामदेशि १० हकलोग्रामसम्मको तौलहरुमा 
नमलान गने प्वाल एकापदट्टको ब्लकको मानथपदट्ट आयताकारका (रेक्टांगलुर) 
हनुेछन ्र तल गएको हनुछेन ्र ५ हकलोग्रामदेशि १०० ग्रामसम्मको तौलहरुमा 
नमलान गनड प्वाल मानथपदट्ट ढकहरुको बीचमा गोलाकारका हनुेछन ्। 

ढक नमलान गदाड यही प्वालमा सीसा भरेर नमलाईन ु पछड । जाँचको 
टाँचार सालको टाँचामानथ प्वाल थनेु्न सीसामा लगाउन ुपछड प्वालका आयामहरु 
शचत्रहरुमा ददइएकै हनुपुछड । 
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शचत्र नं. १ 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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तानलका नं. १ 

तौल क ि ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध 

१०० ग्राम 

२०० ,, 

५०० ,,  

१ हकलोग्राम 

२ ,,  

४ ,, 

२० 

२५ 

३४ 

४३ 

५४ 

७२ 

८.५ 

१३.५ 

१३.५ 

१७.५ 

२६ 

२६ 

७ 

१२ 

१२ 

१६ 

२४ 

२४ 

६.८ 

११ 

११ 

१५ 

२२ 

२२ 

४.५ 

७ 

७ 

१० 

१४ 

१६ 

१३ 

१६ 

२२ 

२७ 

३६ 

४६ 

२२ 

२८ 

३८ 

४८ 

६० 

८० 

१ 

१ 

१ 

१ 

१.५ 

१.५ 

२.५ 

२.५ 

२.५ 

२.५ 

४ 

४ 

 

४.५ 

५ 

५ 

५ 

९ 

९ 

३० 

४० 

५० 

६५ 

८० 

१२०
  

२ 

२.२५ 

३ 

४ 

५ 

६.५ 

 

३.५ 

४ 

५.५ 

७ 

९ 

१२ 

 

 

६.५ 

१०.५ 

१०.५ 

१४.५ 

२१.५ 

२१.५ 

 

१.५ 

१.५ 

१.५ 

१.५ 

१.५ 

१.५ 

 

२ 

२.५ 

२.५ 

२.५ 

५ 

५ 

२ 

२ 

२ 

२ 

३ 

३ 

 

२ 

३.२ 

३.२ 

५ 

५ 

१० 

 

 

१ 

१.५ 

१.५ 

२ 

२ 

२ 

 

 

 

                   

सबै आयाम नमनलनमटरमा आयामको घटीबढी हद ५ प्रनतित । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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शचत्र नं. २ 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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तानलका नं. २ 

 

 

सबै आयाम नमनलनलटरमा 

आयामको घटीबढीमा हद ५ प्रनतित । 

 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 

तौल क ि ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ 

१० हकलोग्राम ४६ २४ २० १३ २० २५ ४६ १९३ १०९ १९० २५ ३२ २८ २२ 

२० ,, ६१ २४ २० १३ २० ३० ६१ २३४ १३९ २३० २९ ३२ २८ २२ 

५० ,, ८३ २४ २० १३ २० ४० ८३ ३१४ १९२ ३१० ४० ३२ २८ २२ 

तौल ण त थ द ध न प फ ब भ म य अ 

१० हकलोग्राम १६ ३५ १० १ ७० ८१ ९७ ९५ ८ ३८ २५ १६ ६ 

२० ,, १६ ५० १० १ ९५ १०६ ११७ ११५ १२ ५२ ३० २० ८ 

५० ,, १६ ७० १० १ १४८ १५९ १५७ १५५ १६ ७४ ४० २५ १० 



www.lawcommission.gov.np 

33 

 

(ङ) फलाम र स्टीलका ढकहरु 

इजाजत ददइएको जाँचको घटीबढीको हदः– 

संज्ञा     जाँचको घटीबढीको हद 

५० हकलोग्राम    २० ग्राम 

२०  “     १०  “ 
१०  “     ५  “ 
५  “     २  “ 
२  “     १.५  “ 
१  “     १  “ 
५०० ग्राम    ५०० ग्राम 

२००  “    ४००  “ 
१००  “    ३००  “ 
५०  “     २००  “ 

तर, नयाँ तौलहरु जाँच गदाड तौलको संज्ञानसुार इजाजत ददइएको घटीको हदको ५० 
प्रनतित भन्दा तौल घटी भएको हनुहुुँदैन ।  

३. हपत्तल र काँस का तौलहरुM 

(क) यी तौलहरु ढालेको हपत्तलका वा काँस का छनडलाई दबाएर वा ताछेर तयार गररएको 
हनुपुछड । 

(ि) आकार र आयाम M– 

ब्रास र ब्रोंज तौलहरु तल लेशिएका हकनसमका हनुछेनः्– 

बनुलयन तौलहरु 

(१) २० हकलोग्रामग्रामदेशि २ हकलोग्रामग्रामसम्मका तौलहरु नसनलन्डर आकारको हनुपुछड । 
२० हकलोग्रामदेशि १० हकलोग्रामसम्मको तौलहरुमा हैन्डल रहन ुपछड र बाँकी  २ 
हकलोग्रामसम्मका तौलहरुमा मानथ गट्टा भएको हनुपुछड । आकार र आयाम क्रमिः शचत्र नं. 
३ र ४ तानलकमा नं. ३ र ४ अनसुार हनुपुछड । २० हकलोग्रामदेशि २०० ग्रामसम्मका 
तौलहरुमा बनुलयन ईंटको आकार नभत्र शचत्रमा ददइए अनसुार लेशिएको हनुपुछड र १०० 
ग्रामदेशि १ ग्रामसम्मका तौलहरुमा ईटको आकार मात्र कंुददएको हनुपुछड ।                               
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शचत्र नं. ३ 

 

  

तानलका नं. ३ 

हैण्डल भएको बनुलयन तौलहरुको आयाम 

संज्ञा क ि ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ 

२० 
हकलोग्राम 

१३३ १५७ ७१ १०६ ४१ १६ ५५ ६१ २५ २६ १४ २५ 

१० 
हकलोग्राम 

१०६ १३० ६४ ८५ ३३ १४ ५० ४९ २५ २६ १३ २५ 

सबै आयामहरु नमनलनमटरमा आयामको घटीबढीहरु ५ प्रनतित । 
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शचत्र नं. ४ 

 

तानलका नं. ४ 

गट्टावाल बनुलयन तौलहरुको आयामहरु 

संज्ञा क ि ग घ ङ च छ ज झ ञ 

५ 
हकलोग्राम 

८६ ८८ ४१ ५६ ३७.५ २२.५ १८.५ ३८ १९ २० 

२  “ ६४ ६७ २७ ३९ २४ १४ १३ २७ १७ १७.५ 

१  “ ५० ५० २३.५ ३३ २१ १२ ११.५ २५ १६ १७ 

५०० ग्राम ४१ ३९ २० २५ १७ १०.५ ८.५ १९ १६ १७ 

२००  “ ३२ २९ १७ २० १२ ९ ७ १३.५ १३ १३.५ 

१००  “ २४ २४ १२ १७ ९.५ ६ ६ ११ ११ १२ 

५०  “ १९ १९ १० १४ ८ ५ ५ ९ ९.५ १० 

२०  “ १४ १४ ६ १० ६ ३ ३ ६ ६ ७ 

१०  “ ११ ११ ५ ८ ५ ३ २    

५  “ ९ ९ ४ ६ ४ २ २    
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२  “ ६ ६ ३ ४ २ १.५ १.५    

१  “ ६ ६ २ ३ १ १ १    

 

सबै आयामहरु नमनलनमटरमा आयामको घटीबढीको हद – 

(क) १ हकलोग्रामभन्दा बढीको नननमत्त + ५ प्रनतित  

(ि) १ हकलोग्राम र सो भन्दा घटीको नननमत्त + १० प्रनतित 

(२) गट्टा नराशिएको र १ हकलोग्रामग्राम देशि १ ग्रामसम्मका तौलहरु च्याप्टो नसनलन्डर 
आकारको हनुपुछड र एक अको मानथ नमलाएर राख्दा एकनासले नमलन े हनुपुछड । १ 
हकलोग्राम देशि २० ग्रामसम्मका तौलहरुमा ईटको आकारनभत्र “बनुलयन” र शचत्र ५ मा 
ददए अनसुार नेपाल सरकारको छाप कंुददएको र तानलका नं. ५ बमोशजमको हनुपुछड ।  

शचत्र नं. ५ 
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तानलका नं. ५ 

हपत्तलको नसनलशन्िकल बनुलयन तौल 

चेप्टो नसनलशन्िकल बनुलयन तौलहरुको आयामहरु 

संज्ञा क ि ग घ ङ च छ ज 

१ 
हकलोग्राम 

८२.५ ६६.५ १६ १६ ३ ८.० २४ १७ 

५०० ग्राम ६५ ४९.५ १६ १३ २.५ ७.७५ १९ १७ 

२००,, ४८.० ३८.५ १३ ९.५ २.५ ४.७५ १४ १४ 

१००,, ३७.५ २९.५ ११ ७ २ ४ ११.५ १२ 

५० ,, २८.५ २२.५ ९.५ ६ १.५ ३ १०.५ १० 

२० ,, २६.५ १७.५ ८ ४ १.५ २.० ७ ८ 

१०,, १६.५ १३.५   १ १.५ ६  

५,, १२.५ १०.५   १ १ ५  

२,, १० ८   ०.५ १ ४  

१,, ७.५      २.५  

सबै आयामहरु नमनलनमटरमा आयामहरुको हद + १० प्रनतित 

बनुलयन बाहेकका हपत्तलका तौलहरु 

फलाम र स्टीलको तौलहरुका शे्रणीका पूरक तौलहरु M– 

१ हकलोग्रामग्रामदेशि १ ग्रामसम्मको तौलहरु च्याप्टो आकारका मानथदेशि तलसम्म स्पष्टसँग 
सा“घरुरंदै गएको हनुपुछड । आकार आयाम क्रमिः शचत्र नं. ६ र तानलकमा नं.६ बमोशजम हनुपुछड 
। 
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शचत्र. नं. ६ 

 

तानलका नं. ६ 

चेप्टो नसनलशण्िकल तौलहरुको आयामहरु 

संज्ञा क ि ग घ ङ च छ ज 

१ 
हकलोग्राम 

८४.५ ५८ १६ ७६ ४ १५ २५.५ २० 

५०० ग्राम ६४ ४६.५ १६ ५६ ३ १४ २३ २० 

२०० ,, ५० ३४.५ १३ ४५ २.५ ९.५ १५ १५ 

१००,, ३८ २६ ११ ३३.५ २ ९.५ १३ १३ 

५० ,, २९ २०.५ १० २५ २ ८ ११.५ १२ 

२० ,, २२ १६.५ ८ १९.५ १ ४ ८ १० 

१० ,, १७.५ १२.५ १६ १  ६   

५ ,, १३ १० ११ १  ५   

२ ,, १० ७.५ ९ ०.५  ३.५   



www.lawcommission.gov.np 

39 

 

१ ,, ८  ६.५   २.५   

सबै आयामहरु नमनलनमटरमा आयामहरुको + १० प्रनतित 

(ग) नमलान गने प्वाल M– 

२० हकलोग्रामग्रामदेशि २० ग्रामसम्मका तौलहरुमा हपंधको केन्द्रबाट सा“घरुरंदै 
गएको गोलो प्वाल शचत्र नं. ६ अनसुार राशिन ुपछड ।  

(घ) इजाजत ददइएको जाँचको घटीबढीका हदहरु M– 

जाँचको घटीबढीका हदहरु M 

     बनुलयन ढक   बनुलयन बाहेक अरु ढल 

संज्ञा   नमनलग्राम    नमनलग्राम 

२० हकलोग्राम  ५००  

१० ,,   ३५०  

५ ,,   २००  

२ ,,   १००  

१ ,,   ५०     १००० 

५०० ग्राम  ३०     ५०० 

२०० ,,  २५     २५० 

१०० ,,  २०     १५० 

५० ,,   १५     १०० 

२० ,,   १०     ५० 

१० ,,   ८     ४० 

५ ,,   ६     ३० 

२ ,,   ४     २० 

१ ,,   २     १० 
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तर नयाँ जाँच गदाड तौलको संज्ञा अनसुार इजाजत ददइएको घटी हदको सयकडा ५० 
भन्दा तौल घटी भएको हनुहुुँदैन । 

४. धातपुाताको तौलहरु 

(क) संज्ञा M– धातपुाताका तौलहरुको संज्ञा १(ि) बमोशजम हनुेछ । 

(ि) पदाथड M– यी तौलहरु स्टेन्लेसस्टील, एलनुमननयम हपत्तल वा ननके्कल नसलभरका 
पाताहरुबाट तयार गररएको हनुपुछड । 

आकार र आयाम 

(ग) साधारण तौलहरु तानलका नं. ७ अनसुार आयामको र शचत्र नं. ७ आकारको  
हनुपुछड । एक छेउ केही मानथनतर मोडेको हनुपुछड ।  

  
शचत्र नं. ७ 

 

तानलका नं. ७ 

धातपुाताका तौलहरुको आयाम 

संज्ञा  ि १  ि २  ि ३  उ  मौ 
५०० नमग्रा –  –  १२  ४  २ 

२०० ,, –  ९.०  –  ३.५  २ 

१००,,  ९.०  –  –  ३.५  २ 

५०,,  –  –  ९.५  ३  १.५ 

२०,,  –  ६.४  –  २.५  १.५ 

१०,,  ६.४  –  –  २  १.५ 

५,,  –  –  ६.३  २  १ 
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२,,  –  ३.६  –  २  १ 

१,,  ३.६  –  –  २  १ 

सबै आयामहरु नमनलनमटरमा । 

आयामको घटी बढीको हद + १० प्रनतित 

(घ) बनुलयन तौलहरु गोलाकार हनुपुछड र एकापदट्ट शचत्र नं. ८ मा ददए भैंm मोनडएको    
हनुपुछड । आकार र आयाम क्रमिः शचत्र नं. ८ मा तानलका नं. ८ मा बमोशजम 
हनुपुछड ।  

 

शचत्र नं. ८ 

 

तानलका नं. ८ 

धातपुाताका बनुलयन तौलहरुको आयामहरु M– 

संज्ञा   घ   ज   ग 

नमनलग्राम    

५००   ११   २   २ 

२००   १०   २   २ 

१००   ९   २   २ 

५०   ८   १.५   २ 

२०   ६.३   १.५   १.६ 

१०   ५.६   १.५   १.६ 

५   ५.०   १.०   १.० 
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२   ४   १   १ 

१   ३.२   १   १ 

सबै आयामहरु नमनलनमटरमा । आयामहरुको घटी बढीको हद ± १०प्रनतित 

  
(ङ) इजाजत ददइएका घटीबढीका हदहरु M 

संज्ञा    जाँचको घटी बढीको हद 

    वनुलयन ढकहरु      वनुलयन बाहेक अरु ढकहरु 

नमनलग्राम  नमनलग्राम   नमनलग्राम 

५००   १.२    १०.० 

२००   १.२    ७.० 

१००   १.०    ५.० 

५०   ०.५    २.० 

२०   ०.५    २.० 

१०   ०.५    १.० 

५   ०.२५    ०.५ 

२   ०.२    ०.२ 

१   ०.१    ०.१ 

 तर नयाँ जाँच गदाड संज्ञा अनसुार इजाजत ददइएको घटीहदको सयकडा ५० भन्दा तौल घटी 
भएको हनुहुुँदैन । 

५. (क)  बनावटः ढानलएका तौलहरुको ढलान सफा हनुपुछड र िालडा, प्वाल र अरु त्रहुटहरु   
भएको हनुहुुँदैन । 

मेशिनद्वारा िराज गरेर तयार गररएका तौलहरु सफासँग िराज हनुपुछड र छ्याकटे, िस्रो 
हनुहुुँदैन । कास्ट आइरनका तौलहरु तथा तताई हपटेर बनाएका तौलहरु उपयकु्त कालो 
रङ्ग अथवा वाननडसले एकनासँग पातलो गरी पोनतएको हनुपुछड । 
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(ि)   तौलमा उठेका संकेत अथवा शचन्हहरु स्पष्ट र बशुझन ेर गहहरो हनुपुछड । यसरी 
माररएका टाँचाहरु धेरै समयसम्म नमेहटन े हनुपुछड । तर यस्ता तौलहरुमा सडे्ढत 
शचन्ह आददका टाँचाहरु गहहरो गरी लगाउँदा पाता टुट्ने वा भा“शचन ेहनुहुुँदैन । 

(ग) तौलहरुको नमलान गनड सीसा प्रयोग गदाड साधारण प्रयोगको अवस्थामा निस्न ेगरी 
लगाउनपुछड । 

(घ) कास्ट आइरनका तौलहरुमा हैण्डल नचलन ेगरी लगाइएको हनुपुछड ।  

६. सडे्ढत अिन M– 

(क) २० ग्राम र सो देशि तलका सबै तौलहरु बाहेक अरु ननमाडताको नाम अथवा 
टे्रडमाकड  नमेहटने गरी ढलान गररएको अथवा टाँचामाररएको हनुपुछड । 

(ि) हकलोग्रामग्राम सडे्ढत गनड हकलोग्राम, ग्राम संडे्ढत गनड ग्राम र नमनलग्राम सडे्ढत गनड नमग्रा 
आदद संज्ञा सबै तौलहरुमा नमेहटने गरी अिन गररएको हनुपुछड । ५० नमनलग्राम र 
सोदेशि मनुनको ढकहरुमा संज्ञा अिरमा अिन नगररएको भए पनन हनु्छ । संज्ञा 
सडे्ढत गनड अि र अिरको आकार ननमाडताको नाम वा टे «ेेडमाकड को अिरको आकार 
भन्दा दोब्बर ठूलो हनुपुछड तथा संख्या र अिर नेपाली तथा अंग्रजेी नलहपमा हनुपुछड 
। 

(ग) ननरीिकको सबै टाँचाहरु लगाउन सहकन ेसबभन्दा सानो तौल ५० ग्रामको हनुेछ । 
५० ग्रामदेशि मानथका सबै व्यापाररक तौलहरुमा ननरीिक नम्बर साल र जाँचको 
टाँचाहरु लगाउन ु पछड । १०० नमनलग्रामसम्मको तौलमा सालको टाँचामात्र 
लगाउनपुछड । ५० नमनलग्रामदेशि मनुनका तौलहरुमा कुनै टाँचालगाउन ुहुँदैन  । 
यदद नतनीहरुलाई बट्टामा रािेको भए त्यो बट्टामा टाँचालगाई प्रमाशणत गररन ुपछड । 
यदद बट्टा नभए जाँच गरेको प्रमाणपत्रद्वारा यस्ता तौलहरु प्रमाशणत गररन ुपछड । 

नोट M जाँचको टाँचाभन्नाले हविेष हकनसमले नेपालको ननसाना छाप कंुददएको टाँचालाई सम्झन ु
पछड । 

 

७. नमलानः– 

                                                           
 kf“rf} ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .  
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नमलान गने प्वाल, राशिएका तौलहरुलाई नमलान गदाड चाहहए जनत सीसा वजन गरी हालेर 
प्वालमा नमलने सीसाले बन्द गरेको हनुपुछड र सीसाको सतह घटीमा ३ नमनम प्वालको नभत्र 
हनुपुछड ।   

  
 

 

िण्ड २ 

व्यापाररक क्यारेट तौलहरु 

१. साधारण M 

(क) व्यापाररक क्यारेट तौलहरु मशण, मोती तथा बहमूुलय जवाहरात आदद तौलन प्रयोग 
गररन्छ । 

(ि) गणना तथा व्यवहाररक सहुवधाको हेतलेु साधारण ेः एक क्यारेट सय बराबर भागमा 
उपिशण्डत हनुेछ र प्रत्येक भागलाई सेन्ट भनननछे । यसरी १ सेन्ट भन्नाले २ 
नमनलग्राम बराबर हनु्छ । क्यारेट तौलहरुमा नभन्नािं वजनहरु भए उक्त नभन्नांिलाई 
प्रनतसय सेन्टमा यनत भाग भनी संज्ञा लेख्न े प्रणाली अनसुार गररन्छ जस्तो ०.५ 
क्यारेटलाई ५०।१०० क्यारेट लेशिन्छ । 

२. संज्ञा 

क्यारेट तौलहरुको संज्ञा तल ददइए अनसुार हनुेछ । 

(क) गट्टा भएका तौलहरु M–   

     संज्ञा    सममूलयता 

क्यारेटमा   ग्राममा 

५००    १०० 

२००    ४० 

१००    २० 

५०    १० 

२०    ४ 
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१०    २ 

५    १ 
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(ि) धात ुपाता तौलहरु   सममूलयता 

   संज्ञा क्यारेट   नमनलग्राम 

२    ४०० 

 १    २०० 

 ५०।१००   १०० 

 १०।१००   ४० 

 ५।१००   २० 

 २।१००   १० 

 १।१००   २ 

 ०.५।१००   १ 

व्यवहारमा प्रयोग गररने तौलहरुको वास्तहवक शे्रणीमा २०, २०० र २।१००, २०।१०० 
का तौलहरु दईु दईु वटा हनुपुछड । 

गट्टादार ढकहरु M 

(क) पदाथड M 

यी ढकहरु पेनलएकोे,े ताननएको वा नथचेर ननकानलएको पदाथडबाट तयार गररन ुपछड र ढालेर 
तयार गररएको हनुहुुँदैन । ढकहरु हपत्तल, काँस , ननके्कल, नसलभर, अचमु्वकीय ननके्कल, 

क्रोनमयम वा अचमु्बकीय स्टेनलेसस्टीलबाट तयार गररएको हनुपुदडछ । 

३. (क) आकार र आयाम M– 

  आकार तथा आयाम शचत्र नं. ९ र तानलका नं. ९ बमोशजम हनुेछ । 
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शचत्र नं. ९ 

 

तानलका नं. ९ 

गट्टावाल क्यारेट तौलहरुको आयामहरु 

सबै आयामहरु नमनलनमटरमा 
संज्ञा क ि ग घ ङ च छ ज झ 

क्यारेट    
(क्या)          

५०० १२ २.५ १.२५ ५ १.५ ८ ३२.२ १३.२६०.४० 

२०० १० २.२ १.१० ४.५ १.५ ६.५ २४.४ ९.६० ०.३० 

१०० ९ २.० १.०० ४.० १.० ६.० १९.१ ७.६३ ०.३० 

५० ८ १.८ ०.९० ३.५ १.० ५.५ १५.० ५.९५ ०.२५ 

२० ७ १.७ ०.८५ ३.० १.० ५.० १०.८ ४.१३ ०.२५ 

१० ६ १.६ ०.८० २.५ १.० ४.५ ८.२ ३.२६ ०.२० 

५ ५ १.५ ०.७५ २.० १.० ४.० ६.३ २.४९ ०.२० 
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मानथका आयामहरु घनत्व ८.४ ग्राम प्रनत घन सेमी भएको पदाथडसँग सम्बशन्धत छन ्
उत्पादन गदाड र पदाथडमा फरकको दृहष्टकोणबाट ग, ङ र झ मा बाहेक अरु आयामहरुमा 
घटीबढीको हद + ५ प्रनतित मान्यता ददइएको छ । 

संज्ञा    जाँचको इजाजत ददइएको 

 इजाजत       घटी बढी हद 

ददइएका घटी बढीका हदहरुः–  

५०० क्यारेट  ८ नमनलग्राम 

 २०० ,,  ६ ,, 

 १०० ,,  ५ ,, 

 ५० ,,   ४ ,, 

 २० ,,   ३ ,, 

 १० ,,   २ ,, 

 ५ ,,   १ ,, 

तर पहहलो जाँच गदाड घटी हदको सयकडा ५० भन्दा घटी भएको हनुहुुँदैन । 

४. धात ुपातामा तौलहरु M– 

(क) पदाथड M– 

१०।१०० क्यारेट र सोदेशि मनुनका तौलहरु आलनुमननयम पाताबाट बनाइनपुछड 
यसदेशि मानथका तौलहरु हपत्तल, आलनुमननयम, ननके्कल नसलभर, ननके्कल क्रोनमयम वा 
काँस का पाताबाट तयार गररनपुछड ।  

(ि) आकार तथा आयाम M– 

आकार शचत्र नं. १० र आयाम तानलका नं. १० बमेशजम हनुेछ । 
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शचत्र नं. १० 

 

तानलका नं. १० 

धात ुपाताको क्यारेट तौलहरुको आयामहरु 

संज्ञा  नाप (क) 

क्यारेट (क्या)      नममी 

२ १२ 

१ १० 

५०।१०० ९ 

२०।१०० ८ 

१०।१०० ७ 

५।१०० ६ 

२।१०० ५ 

१।१०० ४ 

०.५।१०० ३ 

  घटी बढीको हद + १० प्रनतित 

धात ु पाताको तौलहरु चलाउन सहुवधाको ननशम्त शचत्र नं. १० बमोशजम कुना 
उठाइएको हनुपुछड । 
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(ग)  इजाजत ददइएका घटी बढीका हदहरुः– 

संज्ञा  जाँचको घटी बढीको हद 

क्यारेट नमनलग्राम 

२ ०.८ 

१ ०.६ 

५०।१०० ०.४ 

२०।१०० ०.२ 

१०।१०० ०.२ 

५।१०० ०.१ 

२।१०० ०.१ 

१।१०० ०.१ 

०.५।१०० ०.१ 

 तर पहहलो जाँच गदाड घटी हदको सयकडा ५० भन्दा घटी भएको हनुहुुँदैन । 

५. ननमाडण तथा बनावट M– 

(क) यी ढकहरुको सतह यथािक्य शचललो हनुपुछड । धातपुाता तौलहरु यथािक्य राम्ररी 
काहटएको हनुपुछड र फोकाहरु नभएको हनुपुछड । 

(ि) ज्यादा स्थाहयत्वको र शचललोपनको दृहष्टकोणले यी तौलहरुमा ननके्कल, क्रोनमयम, सनु 
वा रोनडयम धातकुो नगलटी लगाइन सहकनेछ । 

६. अिन M– 

(क) ५० क्यारेट र सोदेशि मनुनका तौलहरु बाहेक हरेक तौलमा ननमाडताको नाम वा 
टे्रडमाकड  र संज्ञा नमेहटने गरी अहित गररएको हनुपुछड । 

(ि) संज्ञाको संख्याका अिन, अगानड र पछानड देवनागरी र अंग्रजेी अिरको बीचमा गररन ु
पछड । संख्याको अिन देवनागरी तथा अंग्रजेी दवैु नलहपमा शचत्रमा देिाइए अनसुार 
क्रमिः तल र मानथ लेशिनपुछड । ननमाडताको नाम वा टे्रडमाकड  नलहपको आकारभन्दा 
तौलको संज्ञा तथा नलहप दोब्बर ठूलो हनुपुछड । 
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(ग) तौलमा उठेका सडे्ढत अथवा शचन्हहरु स्पष्ट बशुझने हनुपुछड । धातपुातामा 
टाँचामाररएका सडे्ढत वा शचन्हहरु स्पष्ट बशुझन ेर गहहरो हनुपुछड । यसरी माररएका 
टाँचाहरु धेरै समयसम्म नमेहटन ेहनुपुछड । तर यस्ता तौलहरुमा सडे्ढत शचन्ह आददका 
टाँचाहरु गहहरो गरी लगाउँदा पाता फुट्न ेवा भा“शचन ेगरी हनुहुुँदैन । 

७. प्याहकङः– 

(क) हरेक क्यारेट तौलको सेटमा २ मा तोहकएको संज्ञाको शे्रणीदेशि बाहेक २,२०,२०० 
र २।१००, २०।१०० क्यारेटका एक एक थप ढकहरु समेत हनुपुछड । 

(ि) तौलहरु नभत्र मिमलको कपडाले मोररएको बट्टामा राशिनपुछड । साना साना 
धातपुाताका तौलहरु आपm्नो स्थानबाट हट्न नसक्न े गरी का“च वा पारदिडक 
पदाथडले ढाहकएको हनुपुछड । तौलहरु उठाउनको नननमत्त बाकसमा एक शचम्टी समेत 
समावेि गररएको हनुपुछड । 
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िण्ड ३ 

तरल पदाथड नाप्न ेव्यापाररक ग्रराहहता नापहरु 

साधारण 

       यस िण्डमा तीन हकनसमका व्यापाररक ग्राहहता नापहरु पदडछन ्M– 

(१) डुबाउने नसनलशन्िकल 

(२) िन्याउने नसनलशन्िकल 

(३) वतृ्ताकार (कोननकल) 

नसनलशन्िकल नापहरु दूध, िान ेतेल आदद जस्ता वस्तहुरु र कोननकल नापहरु–िननज 
तेलहरु आदद जस्ता नाप्नमेा प्रयोग गररन्छन ्।  

 संज्ञा 

 यस्ता हवनभन्न नापहरुको संज्ञा ननम्न लेशिए बमोशजम हनुेछ M– 

नसनलशन्िकल िन्याउने नसनलशन्िकल  डुबाउन े कोननकल िन्याउन े

२ नलटर २ नलटर २० नलटर 

१ ,, १ ,, १० ,, 

५०० नमनलनलटर ५०० नमनलनलटर ५ ,, 

२०० ,, २००, २ ,, 

१०० ,, १०० ,, १ ,, 

५० ,, ५० ,, ५०० नमनलनलटर 

२० ,, २० ,, २०० ,, 

  १०० ,, 
 

 ३. आकार र आयामः– 

(क) नसनलशन्िकल डुबाउने र िन्याउने नापको आकार र आयाम क्रमिः शचत्र नं. ११  (क), 
(ि) र तानलका नं. ११ बमोशजम हनुपुछड । 
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शचत्र नं. ११ 

 

तानलका नं. ११ 

नसनलशन्िकल आयतन नापको आयामहरु 

संज्ञा क ि             घ  ग 

   बढी घटी घटी 

२ नल. १२० १८० ३६० २५० १.६० 

१ ,, ९५ १४२ २५४ २१० १.६० 

५०० नमनल ७५ ११४ २२४ १६० १.६० 

२०० ,, ५५.५ ८३ १६६ १२० १.२५ 

१०० ,, ४४ ६६ १३२ १०० १.२५ 

५० ,, ३५ ५२ १०४ ८० १.२५ 

२० ,, २६ ३८ ७६ ६० १.०० 

सबै आयामहरु नमनलनमटरमा । 

घटी बढीको हद ± १० प्रनतित 

(ि) कोननकल नापको आकार र आयाम क्रमिः शचत्र नं. १२ तानलका नं. १२ बमोशजम  
हनुपुछड । 
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शचत्र नं. १२ 

 

 

तानलका नं. १२ 

कोननकल आयतन नापको आयामहरु 

संज्ञा क ि ग घ ङ च छ ज झ ञ ट 

२० नल. ९७ ३८८ ३८८ २०८ १९४ ३९० १.०० ३५ ८६ २९ ३० 

१० ,, ७७ ३०८ ३०७ १७४ १५४ ३०९ १.०० ३० ७५ २६ २५ 

५,, ६१ २४४ २४५ १४७ १२२ २४७ ०.८०० २५ ६५.५ २४ २० 

२,, ४५ १८० १८० ११८ ९० १८२ ०.८०० २० ५६ २२ १६ 

१ ,, ३६ १४३ १४३ ९५.५ ७२ १४५ ०.६३० २० ४५ १८ १६ 

५००नमनल २८ ११४ ११३ ७४ ५६ ११५ ०.६३० १५ ३५ १४ १२ 

२०० ,, २१ ८४ ८४ ५३ ४२ ८६ ०.६३० १० २४.५ १० ८ 

१००,, १७ ६६ ६७ ४१ ३४ ६९ ०.६३० १० १८.५ ७ ८ 

 

आयामको घटी बढीको हद १० नल. र २० नल. को नननमत्त ५ प्रनतित र अरु सबैको नननमत्त १० 
प्रनतित हनुेछन ्। 

सबै आयामहरु नममीमा । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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४. पदाथड M– 

(क) नसनलन्िकल ग्राहहता नाम M– 

आलनुमनलयम वा आलनुमननयम नमश्र धातपुाता, हपत्तल अथवा स्टेनलेस स्टील 
पाता ढलाई तयार गनुडपछड । पाताको न्यूनतम मोटाई तानलका बमोशजम हनुपुछड । 

(ि) कोननकल ग्राहहता नाप ग्यालभनाइज्ड स्टील पाता वा टीन प्लेटबाट तयार   
गररनपुछड । पाताको न्यूनतम मोटाइ तानलकामा तोहकएबमोशजम हनुपुछड । 

(ग) ग्राहहता नापको नभत्री सतहमा दाग लागेको हनुहुुँदैन र नबट एकनाससँग नमलेको 
हनुपुछड । 

(घ) िन्याउने सहुवधाको नननमत्त ग्राहहता नापहरुमा राम्रो र अनपुानतक आकृनतको टुटी 
भएको हनुपुछड । 

(ङ) कोननकल ग्राहहता नापहरुमा पदाथड नपोशिन े गराउनको नननमत्त एक ररटेननङ नलप 
समेत राशिन ुपछड र ननरीिकको टाँचालगाउनको लानग एक सीसासहहतको फुली पनन 
हनुपुछड । 

(च) ररटेननङ नलपको फेदमा ५ नमनलमीटर ब्यासको एक प्वाल रहेको हनुपुछड र तरल 
पदथड भदाड सोही प्वालको तललो भागसम्म मात्र भनुडपछड । यस्तो प्वाल हैण्डलनसत 
समकमोण पारी राशिएको हनुपुछड । कोननकल ग्राहहता नाप हपंधमा उपयकु्त तवरले 
समकोणसँग राशिएको पाताद्वारा मजबूत गराइन ुपदडछ । 

(छ) कोननकल ग्राहहता नापलाई लम्बबाट १२०ण् ढलकाउँदा सबै तरल पदाथड पोशिन े   
हनुपुछड । 

(ज) कोननकल ग्राहहता नापहरु धेरै समयसम्म हटक्न सक्न ेगरी प्रिस्त मजबूत हनुपुछड ।  

मान्यता ददइएका जाँचको घटी बढीका हदहरु 

डुबाउने, िन्याउने नसनलशन्िकल र कोननकल ग्राहहता नापहरुको घटी बढीको हद 

संज्ञा  कोननकल नसनलशन्िकल 

१० नमनल  १ नमनल 

२० ,,  २ ,, 

५० ,,  ३ ,, 
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१०० ,, ३ नमनल ५ ,, 

२०० ,, ५ ,, १० ,, 

५०० ,, ८,, १५ ,, 

१ नलटर १० ,, २० ,, 

२ ,, १५ ,, ३० ,, 

५ ,, २५ ,, ५० ,, 

१० ,, ५० ,, १०० ,, 

२० ,, १०० ,, २०० ,, 

५० ,, १५० ,, ३०० ,, 
 

 ५. अिनः– 

(क) हरेक नसनलन्िकल ग्राहहता नापहरुमा नमेहटने गरी ननमाडताको नाम वा टे्रडमाकड  अहित 
गररएको हनुपुछड । (कोननकल ग्राहहता नापहरुको सम्बन्धमा यस्तो संज्ञा नाम वा 
टे्रडमाकड  अंगमा नै कंुददएको वा छुट् टै पातामा अहित गरी नझने गरी जडेको  
हनुपुछड ।) 

(ि) संज्ञाको संख्यामा अिन देवनागरी र अंग्रजेी अिर दवैुमा क्रमिः देबे्र र दाहहनेपदट्ट 
ददइनपुछड । 

(ग) संख्याको अिको तदनरुुप तलनतर क्रमिः देवनागरी र अंग्रजी नलपीमा नल. वा. नमनल 
तथा (m._ वा (1.) अहित गररएको हनुपुछड । 

(घ) संख्याको अि र संज्ञाको आकार ननमाडताको नाम वा टे्रडमाकड भन्दा कमसेकम दोब्बर 
ठूलो हनुपुछड ।  
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िण्ड ३ (क) 

ठूला भाडँाहरुको ग्रहहता मापािन गने उपकरण 

 

१. िेत्र M– 

ठूला ठूला व्यापाररक बलक मेजर, भेहहकल टैंक, बलक नमटर आदद मापािन गनड प्रयोग गररन े
उपकरणहरु पदडछन ्। 

 

२. पररभाषा M– 

मापािन गने उपकरणको िमताः– मापािन गने उपकरणको िमता भन्नाले नाहपन े तरल 
पदाथड उपकरणमा भदाड सोमा अहित शचन्हसँग तरल पदाथडहरुको मेननस्कस ननम्नतम हवन्दसँुग 
नमलेको िमतालाई जनाउँदछ ।  
 

३. संज्ञा (नडनोनमनेिन) M– 

मापािन गने उपकरणको िमता ५०, १००, २००, ५००, १०००, १५००, २०००, 

५००० नलटर हनुेछ । 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा थप। 
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शचत्र नं. १२ (क) 

मापािन मेजरको ढाँचा 

 

तानलका नम्बर १२ (क) 

संज्ञा क ि ग घ ङ च छ ज 

५० नलटर ४४० २७३ १०० ४०० ६२ ६२ ४० १०० 

१०० ,, ५४० ३६८ १२५ ४०० ७६ ८० ५० १०० 

२०० ,, ६८० ४६४ २०० ४०० ८८ १०५ ६० १०० 

५०० ,, ९२० ६३७ ३०० ४०० ११३ १४९ ७५ १०० 

१००० ,, ११६० ८०१ ४०० ४०० १३८ १९३ ९० १०० 

१५०० ,, १३३० ९१५ ५०० ४०० १५१ २२२ ९८ १०० 

२००० ,, १४८० ९७९ ६०० ४०० १६० २५० १०५ १०० 

५००० ,, २०२० १३११ १००० ४०० १८६ ३५० १२५ १०० 

सबै आयाम नम.नम. मा संकेत गररएको छ । आयामको घटीबढी हद ५ + प्रनतितमा नाप्न े
उपकरणको त्रहुट त्यसको कुल िमताको ०.१ प्रनतितभन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

४.  (क) नाप्ने उपकरण माइलड स्टीलको पाता र पाइपबाट बनाइएको हनुपुछड । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 



www.lawcommission.gov.np 

59 

 

    (ि)  पाताको मोटाइ ननम्नबमोशजमको हनुपुछड । 

िमता न्यून मोटाइ 

५०० नलटरसम्म १.८ नम.नम. 

१००० नलटरदेशि १५०० नलटरसम २.५ नम.नम. 

२००० देशि ५००० नलटरसम्म ४.० नम.नम. 

५. ननमाडण तथा बनावट 

(क) नाप्ने उपकरण मजबतुसँग बाहहरी भागबाट वेशलडङ्ग गरी जोनडएको हनुपुछड र नभत्री 
सतहमा कुनै हकनसमको उबड–िाबड तथा अन्य कुनै िराबी हनुहुुँदैन । 

(ि) नाप्ने उपकरणको नभत्री भाग इपोक्सी रेशजन जस्ता प्रनतरोध िमता भएका पदाथडद्वारा 
पोनतएको र बाहहरी भाग रोगन गररएको हनुपुछड । 

(ग) ठीक िमता यकीन गनड नाप्न े उपकरणको मानथललो भाग (गदडन) मा गेज ग्लास 
(Gauge Glass) नाप रेिाहित ऐना वा ऐना झ्याल (Glass window) मा 
ओभर फ्लो पाइपको व्यवस्था हनुपुछड । 

(घ) नाप्ने उपकरणको तललो भागसम्म पगु्ने गरी हफनलङ्ग पाइप उपलब्ध  गराउनपुछड । 

(ङ) तरल पदाथड भदाड वा ननस्कासन गदाड हनु आउने भमूरी तथा अन्य अस्थीरताहरु 
रोक्नका लानग नाप्ने उपकरणको ननकासद्वारा मानथ व्याफल प्लेट जडान गररएको 
हनुपुछड । तरल पदाथडको बहाबलाई बाधा नददने तथा हावा वा अन्य तरल 
पदाथडलाई पस्न नददने गरी व्याफल प्लेट बनाइएको हनुपुदडछ । 

(च) नाप्ने उपकरणको ननकास तरल पदाथड िन्याउँदा भाँडो  पूरै ररशत्तन े गरी ननमाडण 
गररएको हनुपुछड । 

(छ) स्थाई रुपमा जडान भएको नाप्न ेउपकरण जनमनमा मजबतु साथ ठयाउनका लानग 
उपयकु्त ढाँचाको स्टयाण्ड हनुपुदडछ । उदाहरणका लानग शचत्र नं. १२ (ि) र १२ 
(ग) मा देिाइएका छन ्। 

(ज) िटृुीद्वारा अयाइएको चल नाप्न े उपकरणको हकमा त्यसलाई ठयाउन समतल 
जनमन र सतह नमलाउन चाहहन ेस्क्रीउजेक, स्पीरीट लेभल आदद त्यसैसाथ समावेि 
गररएको हनुपुछड । 



www.lawcommission.gov.np 

60 

 

(झ) नाप्ने उपकरण नमलान गनड आवश्यक पने एक वा दईु नमलान गने साधन 
(ब्मवगकतष्लन मभिषअ्भ) उक्त उपकरणमा समावेि हनुपुछड । त्यस साधनबाट 
भाँडो को िमताको ०.५ प्रनतितसम्म नमलान गनड सक्ने हनुपुछड । नाप्न े
उपकरणमा समावेि भएका नमलान गने साधनहरुलाई नसलबन्दी गनड छेउमै नसनलङ 
लग व्यवस्था हनुपुछड साथै ग्रहहता अहित शचन्हलाई नमलान गरी सकेपनछ तलमानथ 
नपानड सक्नका लानग नसल गनड सक्ने ठाउँ हनुपुछड । 

(ञ) आवश्यक परेको बेला नाप्ने उपकरणको नभत्री भाग रड्डाउन वा ननरीिण गनड माननस 
वा हात पस्न सक्ने व्यवस्था हनुपुछड । 

६. मापािन कायडहवनधः– 

१. हवतरण गररने नाप्ने उपकरण मापािन हवनध 

(क) नाप्ने उपकरण कुनै ठाउँबाट नचहुहन ेहनुकुा साथै शिया तथा नग्रज नलागेको 
सफा छ छैन राम्ररी जाँच गनुडपछड । 

(ि) नाप्ने उपकरणमा गेज ग्लास (Gauge glass) को व्यवस्था भएमा तरल 
पदाथड भदाड ग्रहहता अहित शचन्हसम्म र ओभर फ्लो पाइप (Over flow 

pipe) को व्यवस्था भएको ओभर फ्लो हनुे गरी भररनपुछड । 

      २. मात्रा नाप्न ुपने नाप्ने भाँडो को मापािन हवनधः– 

(क) नाप्ने उपकरण कुनै ठाउँबाट नचहुहन ेहनुकुा साथै शिया तथा नग्रज नलागेको 
र सफा भए नभएको राम्ररी जाँच गनुडपछड । 

(ि) पूवड मापाहित उपकरणमा पानी भरी सो पानी जाँच गररने उपकरणमा िन्याई 
सोबाट ग्रहहता हेनुडपछड । केही गरी उपकरणको ग्रहहता नाप्न ेअहित शचन्हमा 
सोभन्दा घटीबढी भएमा नमलान गरी नमलाउनपुछड र नसलबन्दी गनुडपछड । 

७. अिनः– 

प्रत्येक नाप्ने उपकरणमा त्यसको िमता अहित हनुपुछड । ननमाडताको नाम र टे «डमाकड  
नमेहटने गरी अिन भएको हनुपुछड । साथै संज्ञा देवनागरी वा अंगेर्जीमा अिन भएको   
हनुपुछड । 
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शचत्र नं. १२ (ि) 

भेहहकल टैंक मापािन गनड गररन ेव्यवस्था 

 

 

शचत्र नं. १२ (ग) 

बलक नमटर मापािन गनड जडीत ढाँचा । 

 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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िण्ड ३ (ि) 

पेट्रोनलयम वा अरु तरल पदाथड बोक्न ेभेहहकल टैि मापािन 

१. पररभाषाहरु M–  

(क) भेहहकल टैिः– भेहहकल टैि भन्नाले आवश्यक पाइप भलवहरु, नमटरहरु आदद 
सहहतको गाडी जनाउँदछ । 

(ि) िण्ड M– िण्ड भन्नाले हवभाजन भएको अवस्थामा तरल पदाथड रहन ेकुनै एक िण्ड 
र हवभाजन नभएको अवस्थामा सम्पूणड टैिलाई सम्झनपुदडछ । 

(ग) मापािन M– मापािन भन्नाले सम्पूणड टैिको अथवा यसका िण्डहरुको िमता जाचँी 
टाँचालगाउने कायड बझुाउँदछ । 

(घ) नडपस्टीक (Dip stick) M– नडपस्टीक भन्नाले टैिमा रहेको तरल पदाथडको 
गहहराई नाप्न प्रयोग गररने हपत्तल वा अरु कुनै उपयकु्त कडा पदाथडको चारपाटे 
डण्डी बझुाउँदछ । 

(ङ) अलेज स्टीक (Ullage stick) M– अलेज स्टीक भन्नाले पुर्फ लेभलबाट तरल 
पदाथडको गहहराई ननशित गनड प्रयोग गररने हपत्तल वा अरु कुनै उपयकु्त कडा 
पदाथडको टी (T)  आकारको डण्डी बझुाउँदछ । 

(च) अलेज संकेतक (Ullage indicator) M– अलेज सडे्ढतक भन्नाले तरल पदाथड 
कहा“सम्म भने सो सडे्ढत गने यन्त्रलाई बझुाउँदछ । 

(छ) पुर्फलेभल (Proof level)– पुर्फलेभल भन्नाले सबै गहहराइको नापसँग सम्बन्ध 
हनु ेप्रसङ्ग नबन्द ु(Reference level) बझुाउँदछ । 

(ज) नडप पाइप (Dip pipe) M– नडप पाइप भन्नाले तर पदाथडको उच्चतम सतह भन्दा 
मानथ प्वाल भएको र टैिको मानथललो भागबाट मजबतुीका साथ लम्ब रुपमा 
हपंधबाट करीब १५ से.मी. मानथसम्म पने गरी जडान गररएको पाइपलाई ब ु 
झाउँदछ । 

२. जाँच्ने   माध्यम M– 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 



www.lawcommission.gov.np 

63 

 

(क) िण्ड जाँच M– भेहहकल टैिको िण्डहरुको िमता ननशित गनड पानी वा अन्य 
उपयकु्त तरल पदाथड प्रयोग गररनेछ । 

(ि) नमटर जाँच– भेहहकल टैिको नमटर जाँच गदाड नमटरले नाप्न े तर पदाथड जस्तै 
गणुहरु भएका अन्य तरल पदाथड प्रयोग गररनेछ । 

३. उपकरण र औजारहरु M 

भेहहकल टैि मापािन गनड ननम्ननलशित उपकरण र औजारहरु प्रयोग गररनेछन ्। 

(क) पुर्नभङ नापहरुM यस्ता नापहरुको आवश्यकता परेमा हयनीहरुको यथाथडता 
(Accuracy) उपयकु्त कायडकारी नापहरुबाट जाँच गनुडपदडछ । 

(ि) मापाहित बलक नमटरः उपयकु्त कायडकारी नापबाट यथाथडताको     

(Accuracies) जाँच गररएका हप्रसेट भलव, एयर इनलनमनेटर र स्टे्रनर जडान 
भएको नमटर । 

(ग) व्यापाररक नापहरुको सेट । 

(घ) होज पाइप, स्कीवर, पञ्च, ट्राइस्क्वायर, टायरप्रसेर गेज र घन आदद अरु उपकरण र 
औजारहरु । 

४. मापािन कायडहवनध M 

(क) भेहहकल टैिको मापािन ग्रहहता नाप सरह गररनेछ । नमटर जडान भएका टैिको 
हकमा नमटरलाई मापािन गदाड छुट्टै नाप्न ेयन्त्र सरह मानी मापािन गररनेछ । 

(ि) िण्डका िमता हहसाब गदाड इमरजेन्सी, सेपm्टी वा माष्टर भलव छुट्टै आउने डेनलभरी 
लाइनदेशि ननष्कािन भलव (Discharge Valve) सम्मको िमताको हहसाब 
गररनेछ । 

तर एउटै डेनलभरी पाइपलाइनबाट आउटलेट भलव (Outlet Valve) 
सम्म जोनडएको िण्डको हकमा िण्डको िमता भन्नाले डेनलभरी पाइपको िमता 
भन्नाले डेनलभरी पाइपको िमता बाहेकको िमता जनाउँदछ । ननम्न कुरा स्थायी 
रुपमा शस्थनत अनसुार नमेहटन ेगरी देिाइएको हनुपुछड ।  

  अहित िमताले डेनलभरी लाइनको िमता समेत जनाउँदछ । 
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वा 

अहित िमताले डेनलभरी लाइनको िमता बाहेकको िमतालाई जनाउँदछ । ननकास 
(Outlet) को सबभन्दा तललो स्थानमा सेफ् टी वा माष्टर भलव जडान भएको   
हनुपुछड । 

(ग) भेहहकल टैि मापािन गदाड प्रयोग हनु े कंहक्रटको समतल मञ्चको कुनै उपयकु्त 
ठाउँमा मचान वा त्यस्तै फे्रमवकड  (Frame work) मानथ प्रनुभङ नाप वा बलक नमटर 
जडान भएको हनुपुदडछ ।  

(घ) िण्ड मापािन गदाड टैि समतलबाट न्यून झकुाव हनु े गरी राशिएको हनुपुदडछ । 
यस्तो झकुाव जनु िण्डका लानग न्यून हनु आउंछ त्यही िण्डबाट क्रनमक रुपमा  
भने कायड हनुपुछड । 

(ङ) गाडीका पाँग्राहरुका चाप उशचत हनुका साथ पाँग्राहरुको शियावटले मापाि गररने 
टैिका समतलमा असर नपाने हनुपुछड । 

(च) टैि िण्ड सफा गने र जाँच्ने   कायड आवश्यकतानसुार गररन ुपछड । 

(छ) भेहहकल टैि मापािन गनुड अशघ सो भेहहकल टैिका कुनै अङ्गबाट चहुावट नभएको 
यहकन गनड उपयकु्त मात्रामा पानी भरी जाँच गनुडपदडछ । मापािन गदाड टैि िण्डका 
नभत्री सतह र पाइपलाइन पूरा नभज्ने गरी चाहहन ेमात्रामा उपयकु्त तरल पदाथडको 
प्रयोग हनुपुदडछ । 

(ज) उपरोक्त सावधानीहरु अपनाइएपनछ मापािन गररन े टैि िण्डमा अहित िमतासम्म 
उपयकु्त प्रनुभङ नाप वा बलक नमटरद्वारा (ि) अनसुार भनुड पछड । नडप अलेज 
डण्डीमा सावधानीपूवडक नापको शचन्ह नलई यस्ता शचन्हहरुमा नमेहटने गरी रेिा 
काट्न ुपदडछ । अलेज संकेतक प्रयोग भएमा यसलाई ठीकसँग जडान गरी नसलबन्दी 
गनुडपदडछ । 

(झ) नडपस्टीकमा पुर्फलेभल देिाउन एउटा शचन्ह अहित हनुपुछड । अलेज स्टीकको 
हकमा अलेज हवन्दबुाट हट (T) ज्वाइन्टसम्मको दूरी त्यसमा अहित हनुपुछड । 

(ञ) क्रमानसुार िण्डहरु भदाड अशघलला भररएका िण्डहरु भररएकै अवस्थामा     
हनुपुदडछ । 
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५. मान्यता ददइने त्रहुटहरु M 

(क) प्रनुभङ नापको िमता र त्रहुटहरु ननम्न तानलकाबमोशजम हनुेछ । 

िमता नलटर   त्रहुटहरु नम.नल. 

५० ५० 

१०० १०० 

२०० २०० 

५०० ५०० 

१००० १००० 

१५०० १५०० 

२००० २००० 

५००० ५००० 

(ि) भेहहकल टैिमा रहेका िण्डहरुमा अनधकतम त्रहुट अहित िमताभन्दा बढीमा ०.०५ 
प्रनतित  हनुेछ ।  

६.     (क) भेहहकल टैिमा ननरीिकको छाप लगाउन हपत्तलको पाता ररहपट          
(Rivetted) गररएको हनुपुछड । उक्त पातामा तानलका बमोशजमको हववरण 
िलुाइएको हनुपुछड । 

(ि)    िण्डको िमता मेनहोलको नबकोमा नमेहटने गरी अहित भएको हनुपुछड र देशिने 
गरी टैिको दवैुपदट्ट रङ्गले लेशिएको हनुपुछड । एकभन्दा बढी िण्ड भएको अवस्थामा 
मानथ भैंm प्रत्येक िण्डमा त्यसको िमता अहित हनुपुछड र प्रत्येकको क्रमानसुार संख्या 
लेशिनपुछड । िण्डसँग जोनडएको ननष्कािन भलवमा सम्बशन्धत िण्डको अि 
हनुपुदडछ । 

(ग) नडप अलेज स्टीकको टुप्पामा गाडीको दताड नं. र िण्डको िमता नभेहटन ेगरी अहित 
भएको हनुपुदडछ । एकभन्दा बढी िण्ड भएमा स्टीकमा रहेको पातामा गाडीको 
नम्बर, िण्डको क्रम संख्या, िण्डको पुर्फ र नडपरेिा र िण्डको िमता अहित 
गररएको हनुपुछड । 
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७. क्रम संख्या ६ बमोशजमको ररपीट (Rivetted) गररएको हपत्तलको पातामा ननम्न 
बमोशजमका कुरा ननम्न बमोशजम अहित हनुपुछड । 

  
 

नपेाल सरकार 

उद्योग मन्त्रालय 

नपेाल गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलय 

..................................नपेाल 

स्टाण्डडड नापतौल ऐन, २०२५ 

गाडी धनीको नाम M– 

टैि गाडीको संख्या M– 

िण्ड संख्या िण्ड िमता (नलटरमा) ननरीिकको छाप 
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िण्ड ४ 

व्यापाररक लम्बाई नाप (नदोनब्रन)े 

१. साधारणः– 

धातकुा लम्बाई नापहरु कपडा ररबन र काठको नापहरु काठको व्यवसायमा प्रयोग   
गररनपुछड । 

२. संज्ञा M– 

 लम्बाई नापको संज्ञा ननम्नप्रकार हनुेछनः्– 

  १ मीटर 

  ०.५ नमटर 

३. (क)   पदाथड M 

यी नापहरु स्टेनलेसस्टील, ननके्कल र क्रोनमयम प्लेट गररएको हपत्तल वा माइलड 
स्टीलबाट तयार गररन ुपछड । 

(ि) आकार र आयामः– 

  आकार र आयाम शचत्र नं. १३ बमोशजम हनुपुछड । 

 

शचत्र नं. १३ 
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(ग) अिन M– 

(अ) पहहलो १० सेशन्टमीटरसम्म हरेक सेशन्टमीटरको धसाडहरु अहित हनुपुछड । यसबाट 
५–५ सेशन्टमीटरको धसाडहरु अहित गररनपुछड । हरेक १० सेशन्टमीटरको धसाड 
देवनागरी अिले अहित हनुपुछड । सेशन्टमीटर संज्ञाको धसाडको लम्बाई नापको 
चौडाइले आधा भागसम्म पगेुको हनुपुछड र हरेक ५ सेशन्टमीटर संज्ञाको धसाड 
चौडाइको सम्पूणड भागसम्म कोररएको हनुपुछड । ०.५ नमटरको नापमा शचत्रमा भैंm 
२५ सेशन्टमीटरको धसाडमा एक क्रस शचन्ह अहित हनुपुछड र १ मीटरको नापमा शचत्र 
नं. १३ मा भैंm २५.५० र ७५ रौं धसाडहरुमा क्रस गररएको हनुपुछड । 

(आ) लम्बाइ नापहरुमा धसाडहरुको अिन नापको एकापदट्ट मात्र हनुपुछड । 

(घ) मान्यता ददइएका घटीबढीका हद M – 

हरेक ५।५ सेशन्टमीटरको धसाडेे ०.२५ नमनलमीटरभन्दा घटी वा बढी हनुहुुँदैन । साथै 
पूरा लम्बाइ तल ददइएबमोशजमको हदबाट घटीबढी नहनुे गरी िरुुदेशि कुनै धसो १.० 
नमनलमीटरभन्दा बढीले फरक पने हनुहुुँदैन ।  

संज्ञा    नयाँ जाँच    पनुः तथा छड्के जाँच 

   बढी   घटी   बढी   घटी 

मीटरमा  नमनलमीटरमा     नमलीमीटरमा  

१  १.०   ०.५   १.०   १.० 

०.५  ०.५   ०.२५   ०.५   ०.५ 

टाँचालगाउन ेव्यवस्था 

(ङ) शचत्र नं. १३ बमोशजम हरेक नापको प्रत्येक छ्ेउको नशजक राशिएको प्वालमा एक तामाको 
हकला दवैुपदट्ट देशिने गरी बनलयोसँग टाँचालगाउनको नननमत्त ठोहकएको हनुपुछड लम्बाई 
घटाउन बढाउन नसहकने गनड, नापको दवैु छ्ेेउमा शचत्र नं. १३ मा देिाइए भैंm तीराकार 
अहित हनुपुछड । 

४. ननमाडण र तयारी M– 

(क) लम्बाइ नाप समान रुपले तयार गररएको हनुपछड र मनुानसव माहफक सोझो   
हनुपुछड । 
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(ि) लम्बाई नापमा अिन गररएका रेिाहरु र क्रस शचन्हहरु बशुझने र व्यवहारमा प्रयोग 
गदाड मनुानसव समयसम्म नमेहटने गरी गहहरोसँग वाहड्डन ेगरी िोप्न ु हुँदैन  । 

५. अिनः– 

(अ) धसाड नकोररएको मोहडापदट्ट िरुुको छेउबाट सम्पूणड लम्बाइको करीब एक नतहाई 
फासलामा लम्बाइको संज्ञा अहित हनुपछड र ननमाडताको नाम वा टे्रडमाकड  पनन अको 
छेउबाट त्यशत्तकै फासलामा अहित गररएको हनुपुछड । 

(आ) लम्बाई नापको पररमाण र संज्ञा क्रमिः देवनागरी र अंग्रजेी नलहपमा तल ददइए 
अनसुार अहित गररनपुछड र यी अि वा अिरका आकार ननमाडताको नाम वा टे्रडमाकड  
भन्दा दोब्बर ठूलो हनुपुछड । 

१ नमटर (1. metre) 

०.५ ,, (0.5 metre) 
 

स्टील टेप नाप (बेनेिालको) 

१. संज्ञा M– 

 यस्ता टेपहरुको संज्ञाः– १, २, १०, १५, २०, ३० र ५० मीटरको हनुेछ । 

 

२. टेपः– 

(क) टेपहरु स्टील या स्टेनलेस स्टीलका हनुेछन ्र ननम्ननलशित आयामको हनुेछन ्। 

(ि) टेप नजोनडएका नसडै्ड हनुपुछड र चौडाइ घटीमा ५ नमनलमीटर मोटाइ ०.१ नमनलमीटर 
हनुपुछड । 

(ग) टेपका छेउहरु अनलकनत गोलो पाररएको हनुपुछड । टेप राम्ररी पानलस गररएको 
हनुपुछड र छयाकटे हनुहुुँदैन । टेपमा शिया नलागोस भन्ने हेतलेु शिया अवरोधक 
पदाथड लगाइन ुपछड । 

(घ) तान्नको सहुवधाको नननमत्त टेपको बाहहरी छेउमा टेप बराबर चौडाइ भएको धात ु
पातामा जनडएको रीङ्ग वा अरु साधनको व्यवस्था गररएको हनुपुछड । 
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३. रेिािन M– 

(क) सीधा राशिएको अवस्थामा टेपको लम्बाइ औलंा राख्न े धातकुो ररङ्ग समेतदेशि  
मानननपुछड । 

(ि) टेपको रेिािन लम्बाइको पहहलो १० से.नम. सम्म १ नममीको फासलामा गररन ु
पदडछ । बाँकी  भागमा ५ नममीको अन्तरमा अिन गररन ु पदडछ । रेिािन 
शचन्हहरुको लम्बाइ ननम्नबमोशजमको हनुपुछड । 

एकाई रेिािन शचन्हको न्यूनतम लम्बाई नममी 

नमनलमीटर २ 

पाँच  नमनलमीटर ३ 

सेशन्टमीटर ४ 

मीटर टेपको सम्पूणड चौडाइ 

(ग) हरेक १० से.मी. र मीटर देवनागरी वा अंग्रजेी अिद्धारा अहित गररन ुपनेछ । साथै 
मीटर रेिा मी. वा m द्वारा लेशिन ुपनेछ । पहहलो १० से.मी. सम्म हरेक से. मी. 
देवनागरी वा अंग्रजी अिद्धारा शचशन्हत गररन ुपनेछ । १०, १५, २०, ३०, र ५० 
संज्ञाको टेपहरुको अन्तमा नमटर वा mभतचभ द्वारा अहित गररन ुपनेछ ।  

४. मान्यता ददइएका घटी बढी हदहरु M– 

(क) कायडकारी स्टाण्डडडसँग दाँज्दा १ र २ मीटर लम्बाइका टेपको हकमा २ हकलोग्राम 
र १०, १५, २०, ३० र ५० मीटर लम्बाइका टेपको हकमा ५ हकलोग्राम तनावमा 
समतल सतहमा टेप राख्दा घटी बढीको हद ननम्नबमोशजम भन्दा ज्यादा हनुहुुँदैन । 

(अ) सँगसँगैको कुनै २ नममी रेिा वा क्रनमक सेमी रेिाहरु ०.२ नममीले भन्दा 
फरक पनुड हुँदैन  । क्रनमक कुनै १० सेमी रेिाहरु वा कुनै क्रनमक मीटर 
रेिाहरु ०.४ भन्दा ज्यादाले फरक पनुड हुँदैन  ।  

(आ) टेपको िरुुदेशि नाप्दा जम्मा लम्बाइमा घटी बढीको हद तल ददइएको भन्दा 
फरक पनुड हुँदैन  । 

(१) १ मीटर रेिा ०.५ नममी 
                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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(२) २ ,, ०.८ ,, 

(३) ५ ,, १.० ,, 

(४) ५ मीटरदेशि अरु कुनै मीटर रेिा  (पहहलो ५ मीटरलाई १.० नममी 
र हरेक मीटर वा मीटरको 
अंिको नननमत्त ०.५ नमनम) 

(ि) नयाँ जाँच र छड्के जाँच दवैुको नननमत्त घटी बढीको हद उही हनुेछन ्। 

५. अिन M– 

रेिािन नगररएको सतहपदट्ट तथा टेपको बट्टामा देशिन े गरी ननमाडताको नाम वा टे्रडमाकड  
अंग्रजेी वा देवनागरी वा दवैुमा लेशिनपुदडछ । संज्ञा क्रमिः देवनागरी वा अंग्रजेीमा लेशिन ु 
पदडछ । साथै बट्टामा बेने ददिा देिाइएको हनुपुदडछ । 

६. टाँचा लगाउने M– 

टेप नापहरुमा नापको िरुुको नजीक रेिािन सतह पदट्ट टाँचा लगाइन ुपदडछ । 
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अनसूुची – ५ 

(ननयम १० को उपननयम (२) र (३) सँग सम्बशन्धत) 

व्यापाररक तौलन ेयन्त्रहरुको हववरण 

िण्ड १ साधारण आवश्यकताहरु 

१. यसमा ननम्ननलशित हकनसमका तौलन ेयन्त्रहरु समावेि गररएका छन ्M– 

(क) साधारण तराज ु

(ि) तलुो 

(ग) मञ्चयकु्त तौलने यन्त्र 

(घ) काउण्टर मेिीन 

(ङ) कमानीदार तराज ु

(च) तौलने पलु 

(छ) स्वयं सडे्ढतक र अधड सडे्ढतक तौलने यन्त्र  

(ज) माननस जोख्न ेयन्त्र 

२.      (क) तौलने यन्त्रहरु साधारण कामको अवस्थामा ननम्ननलशित कुराहरु प¥ुयाउन े
गरी वस्त ु ढाँचा वा बनावटका हनुपुछडः– 

(अ) ठीक ठीक तौल देिाउन े। 

(आ) बराबर बनाउन ुनपने गरी पाटडपूजाडहरु ननरन्तर सन्तोषजनक काम ददने । 

(इ) नमलानहरु मनुानसव हदसम्म स्थायी रहने । 

(ई) मखु्य मखु्य पूजाडहरुमा अनशुचत दवाव उत्पशत्त नहनु े। 

(ि) सबै तौलने यन्त्रहरु साधारणतः हललने (भाइवे्रहटङ) हकनसमका हनुपुछड । 
“भाइवे्रहटङ” हकनसमको यन्त्र भन्नाले सडे्ढतक सन्तलुन स्थानको दवैुनतर हललन े
यन्त्रलाई  सम्झनपुछड । 

(ग) तौलने यन्त्रहरु असल कानलगढी तथा ननमाडणको हनुपुछड र सफा गररएको अवस्थामा 
जाशँचन ुपदडछ । 
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(घ) पाटडपूजाड सहहत भएका तौलने यन्त्रहरु जनु पाटडपूजाडले यन्त्रको सच्चाइमा असर पने 
हनु ्सो नबना चलन गनड नसहकन ेगरी ननमाडण गररनपुदडछ ।  

यस्ता पूजाडहरु जनु जोख्न ेयन्त्रका पाटडपूजाड हनु ्सोही यन्त्रका आंशिक अङ्ग हनु ्भन्न े
थाहा हनुे गरी यहकन भएको हनुपुछड । 

(ङ) कुनै यन्त्रमा साट्न हनुे वा उलटाउन हनु ेअङ्गहरु छन ्भने यस्तो अङ्ग साट्दा वा 
उलटाउँदा यन्त्रको सच्चाइमा असर पनुड हुँदैन  । 

(च) चक्कुधार र हवयररड्डः– तौलने यन्त्रहरुमा प्रयोग गररने चक्कुधार (नाइफ एज) र 
हवयररङ्गहरु एगेट वा सहुाउँदो कडा वस्त ुवा सहुाउँदा हकनसमको स्टीलबाट बनेको 
हनुपुछड । 

(छ) जोख्न े यन्त्रहरुमा सबै रेिािनहरु एकनासका थोप्लाहरु वा रेिाहरुद्वारा गररएको 
हनुपुछड । 

३. अिन M– 

(क) सबै तौलने यन्त्रहरुमा राम्ररी देशिने पढ्न सहकन ेतथा नमेहटने गरी ननमाडताको नाम 
वा रशजष्टडड टे «डमाकड  िमता र शे्रणी लेख्न जरुरत पनेमा शे्रणीसमेत अहित हनुपुछड । 

(ि) (क) मा बताइएको ननमाडताको नाम वा टे्रडमाकड  जाँच पास गने अनधकारीको टाँचावा 
मोहर जस्तो भई भ्रम पने हनुहुुँदैन । 

(ग) तौलने यन्त्रहरुको िमता तल लेशिए अनसुार देिाइएको हनुपुछड । 

 ....... टन ...... टनसम्म जोख्नको लानग वा (t._ 

  ..... हकलोग्राम ..... हकलोग्रामसम्म जोख्नको लानग वा (Kg._ 

  ..... ग्रा .....    ग्रामसम्म जोख्नको लानग वा  (g._ 

४. मोहर लगाउने व्यवस्था M– 

सबै तौलने यन्त्रहरुमा ननरीिकको टाँचावा मोहर लगाउनको नननमत्त नरम धातकुो फुली वा 
ठेडी (स्टड) जडेको हनुपुछड । यस्ता फुली वा ठेडी यन्त्रको देशिन ेअङ्गमा जनडएको हनुपुछड 
र ननरीिकको मोहर नमेटाई शझक्न वा हटाउन नसहकन ेतवरले जनडएको हनुपुछड । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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५. जाँच– 

(क) संभव भएसम्म सबै तौलने यन्त्रहरु साधारण व्यवहार गररएको अवस्थामा जाशँचन ु 
पछड । नबके्रता र ननमाडताहरुको स्थानमा गररने जाँचहरुको बाहेक बोक्न नसहकन े
िालका तौलने यन्त्रहरु नतनीहरु रहेको मौनलक स्थानमा जाँचनपुछड । 

(ि) संभव हनुे सबै अवस्थामा सबै तौलने यन्त्रहरुको सेशन्सहटभ्नेस ् तथा अनधकतम 
त्रहुटपूणड भारमा जाँचनपुछड । 

(ग) वाक्यांि (ि) मा देिा परेका सेशन्सहटभ्नेस ् र त्रहुटको पररभाषा तल ददइए अनसुार 
सम्झनपुछड । 

“सेशन्सहटभ्नेस”् भन्नाले सन्तलुनको अवस्थामा तौलने यन्त्रको सडे्ढतकलाई आ“िाले 
देख्न सहकने सबैभन्दा सानो सन्तलुनको अवस्थामा पररवतडन लयाउन पलला वा मंचमा 
राख्न ुपने न्यूनतम तौललाई सम्झनपुछड । 

“त्रहुट” भन्नाले सडे्ढतकलाई असन्तलुनको अवस्थाबाट सन्तलुनको अवस्थामा लयाउन 
पलला वा मंचमा थप्न ुवा शझक्न ुपने न्यूनतम तौललाई सम्झनपुछड । 
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िण्ड–२ 

(दईु पलले साधारण तराज ु(हवम स्केल) 

१. पररभाषा M– 

(क) साधारण दईुपलले तराज ुभन्नाले समान वाह ुभएको, तीन चक्कुधार भएको, ३ वा बढी 
हवयररङ भएको, वाहहुरुको बीचमा सडे्ढतक भएको र छेउका चक्कुधारहरुबाट पललाहरु 
झशुण्डएको तौलन ेयन्त्रलाई सम्झनपुछड । 

२. साधारण तराजकुा शे्रणीः–  साधारण तराज ुतल लेशिएका चार शे्रणीमध्ये  कुनै एक शे्रणी 
अन्तगडत पदडछ । 

(क) शे्रणी “क” M–  यस्ता तराजहुरु रासायननक, आस्से र दईुपलले तराजहुरु जसमा 
चक्कुधार र हवयररङ्गहरुलाई अलग गने व्यवस्था भएको तथा तानलका १४, १५ का 
आवश्यकताहरु पूरा गने अरु साधारण तराजहुरु समेत पदडछन ्। 

(ि) शे्रणी “ि” M–  यसमा सनु, चाँदी, वनुलयन, व्यापारमा प्रयोग गने तथा तानलकमा नं. 
१४ र १५ का आवश्यकताहरु पूनतड गने तराजुे ृहरु पदडछन ्। 

(ग) शे्रणी “ग” M– यी तराजहुरु तानलका नं. १४ र १५ का आवश्यकताहरु बमोशजमका 
हनुेछन ्। 

(घ) शे्रणी “घ” M– यस्ता तराजहुरु तानलका नं. १४ र १५ का आवश्यकता पूरा गने 
हनुपुछड र शे्रणी “ग” को काँटाहरुदेशि छुटाउन बीचको चक्कुधारको दवैुनतरका पातामा 
एक एक वटा प्वाल ५ देशि १० नममी व्यासको हनुपुछड । 

(ङ) साधारणतः हवनभन्न हकनसमको व्यापारमा प्रयोग हनुे तराजहुरुको हकनसम तल ददइए 
बमोशजम हनुेछन ्M– 

(अ) शे्रणी “क” का तराजहुरु आस्से तथा सकु्ष्म तौलाइमा प्रयोग  गररन्छ । 

(आ) शे्रणी “ि” का तराजहुरु ननम्ननलशित व्यापारमा प्रयोग गररन्छ M– 

(१) सनु चाँदी । 

(२) बहमूुलय धात,ु बहमूुलय पत्थर तथा माशणक्याददमा । 

(३) केिर तथा अरु यस्ता मह“गो वस्तहुरु । 

(४) रसायन तथा औषनधहरु । 
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(५) अत्तरादी सगुन्धका वस्तहुरु । 

(इ) शे्रणी “ग” का तराजहुरु ननम्न नलशित पदाथडहरु तौलन प्रयोग गररन्छ M– 

(१) तामा, हपत्तलजस्ता  साधारण धातहुरु । 

(२) साधारणतः महंगो पदाथडहरु शचया, कफी, सतुी, सिुा फलफूल, तेल, 

शघउ, अन्य इत्याददमा । 

(ई) शे्रणी “घ” का तराजहुरु साधारणतः सस्ता िालका पदाथडहरु जस्तो फलाम, 

दाउरा, काठ, गोल, काम नलाग्न े कपास, सागपात इत्यादद तौलन प्रयोग  
गररन्छ । 

३. पदाथड M– 

(क) तराजहुरु सनुलस फलाम वा हपत्तल वा काँस  वा आलनुमननयम नमश्रधात ु वा 
स्टेनलेस स्टीलबाट तयार गररनपुछड । 

(ि) पललाहरु सनुलस फलाम, स्टेनलेसस्टील, हपत्तल वा काँस, कडा काठबाट तयार गररन ु
पदडछ । “ग” र “घ”  शे्रणीका तराजहुरुमा मात्र काठका पललाहरु प्रयोग गनड 
सहकन्छ । 

(ग) तराजकुो डण्डीबाट पललाहरु धातकुो नसक्रीले अथवा धातबुाट बनेको ररकाव 
(शस्टरप) द्वारा झणु्याइन ुपछड । तर १०० ग्रामदेशि मनुनका “ि” शे्रणीका तराजमुा 
पललाहरु रेिमको डोरीद्वारा झणु्याइएको हनुपुछड । 

डण्डी जडान 

४. तराजहुरुमा प्रयोग गररने चक्कुधार तथा व्यररङ्ग ननम्ननलशित हकनसमहरु मध्ये कुनै एक  
हनुपुछड । 

(क) “एगेट वक्स” (Agate box) M– यसमा एगेट हवयररङ्ग हपत्तल वा फलामको 
बट्टामा जनडएको हनु्छ र बट्टाको छेउमा प्वालहरु पाररएका हनु्छन ्ताहक चक्कुधारका 
बाहहर ननस्केका चोसाहरुलाई बाकसनभत्र पस्न ददई हवयररङ्गमा बस्न वा उठ्न ददन 
सहकयोस ्। 

(ि) “डच एण्ड” M–  यसमा छेउका हवयररङ्गहरु डण्डीमा “कडी” (Shackle) बनाउन 
पेचद्वारा डण्डीमा कनसएका पाताहरुनभत्र जनडएको हनु्छ । 
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(ग) “स्वान नेक” M– यसमा डण्डीको छेउहरु लम्बाइको समकोण पारी फराहकलोग्राम 
पाररएको हनु्छ जसले गदाड प्वालको आधार बीचको चक्कुधारसँग समान्तर रहन  
सक्छ । 

(घ) अटूट चक्कुधारः– यसमा चक्कुको सम्पूणडधार हवयररङ्गको पूरा लम्बाइमा रहने हनु्छ ।  
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५. ननमाडण M–  

       (क)   तराजहुरुमा  मालयकु्त पलला हनुहुुँदैन । 

(ि) “क” शे्रणीका तराजहुरुमा अटुट चक्कुधार हनुपुछड र सबै चक्कुधारहरुलाई हवयररंगबाट 
मकु्त गरी राख्न ेव्यवस्था पनन गररएको हनुपुछड । तराज ुऐनाको बाकसमा राशिएको 
हनुपुछड । “क” शे्रणीमा हरेक यन्त्रहरुमा लेभल नमलाउन ेपेचहरु र लेभल संकेतक 
हनुपुछड । 

(ग) “ि”, “ग” र “घ”  शे्रणीका तराजहुरुमा संतलुन गोला वा संतलुन बाकस झनु्याउन े
नसक्री वा पललामा सरुशित साथ संलग्न गररएको हनुपुछड । 

(आ) काठका पलला भएका तराजहुरुमा “सन्तलुन गोला” वा संतलुन बाकस  
हनुपुछड । 

(इ) तराजकुो नमलानको नननमत्त राशिएको कुनै पनन संलग्न अङ्ग शस्थरतासँग 
जनडएको हनुपुछड र समय समयमा नमलान गनडको नननमत्त संतलुन गोला वा 
संतलुन बाकस प्रयोग गररएकोमा जडान मजबनुतसाथ िनत प¥ुयाउन नसक्ने 
हकनसमले गररएको हनुपुछड । 

(ई) “संतलुन गोला” अथवा “संतलुन बाकसको आकार” ५० हकलोग्राम मनुनको 
तराजकुो हकमा, िमताको १ प्रनतित तथा ५० हकलोग्राम र सोभन्दा 
मानथको तराजकुो हकमा, १ हकलोग्रामभन्दा बढी कुनै पदाथड (लजु मेटेररयल) 
अटाउने गरी ठूलो हनुहुुँदैन । 

६. अिन M तराजहुरुमा शे्रणी, िमता, ननमाडणको नाम वा नामको िब्दको पहहला अिरहरु वा 
टे्रडमाकड  देशिने गरी स्पष्टसँग र नमेहटने गरी अहित गररएको हनुपुछड । तराजकुो िमता 
तथा शे्रणी देवनागरी तथा अंग्रजेी दवैु नलहपमा ददइएको हनुपुछड । 

७. जाँच M – (क) तराजहुरु पूणड भारमा वा हवना भारमा ह“ुदा सेशन्सहटभ्नेस ् र पूणड भारमा 
अनधकतम त्रहुट दवैु जाँचनपुछड । 

  सेशन्सहटभ्नेस ्र त्रहुट तानलका बमोशजमको हनुपुछड । 

(ि) आधा िमताको भारमा पनन तराजहुरु जाँचनपुछड । यस भारमा तराजहुरुका चक्कुधार 
र हवयररङ्गहरु गनतको यताउता गनड सहकन ेसीमानभत्र पाश्र्वनतर चलाइ“दा पूणड भारको 
नननमत्त मान्यता ददइएको त्रहुट (घटी–बढीको हद) को पचास प्रनतित भन्दा बढी 
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हनुहुुँदैन । यसैगरी भारलाई पललाको कुनै पनन भागमा सादाड पूणड भारको नननमत्त 
मान्यता ददइएको त्रहुटको ५० प्रनतितभन्दा बढी त्रहुट हनुहुुँदैन । 

८. टाँचा माने M– साधारण दईु पलले तराजहुरुमा जाँचको टाँचालगाउनको नननमत्त बजुो वा ठेडी 
हनुपुछड । यस्तो बजुो वा ठेडी तराजकुो देशिने भागमा हनुपुछड र टाँचाननबगाररकन शझक्न 
नहनुे तररकाले जडेको हनुपुछड । 

  

तानलका नं. १४ 

दईु पलले साधारण तराजहुरुको जाचँको नननमत्त मान्यता ददइएको सेशन्सहटभ्नसे ्र अनधकतम त्रहुटको 
हद M– 

शे्रणी क. 

पूणड भार वा हवना भारमा स्केलको प्रनत 

िमता हवभाजन रेिाको सेशन्सहटभ्नेस(्नम.ग्रा)  पूणड भारमा त्रहुट घटी वा बढी(नम.ग्रा) 

२ ग्राम ०.०६ ०.०८ 

५ ,, ०.१५ ०.२० 

१० ,, ०.३० ०.४० 

२० ,, ०.६० ०.८० 

५० ,, १.५० २.०० 

१०० ,, ३.०० ४.०० 

२०० ,, ६.०० ८.०० 

५०० ,, १५.०० २०.०० 

१ हकलोग्राम ३०.०० ४०.०० 

२ ,, ६०.०० ८०.०० 

५ ,, ९०.०० १२०.०० 

१० ,, १५०.०० २००.०० 

२० ,, ३००.०० ४००.०० 

५० ,, ६००.०० ८००.०० 
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शे्रणी ि. 

   िमता            पूणडभार वा हवना भारमा पूणड भारमा अनधकतम त्रहुट  
                       सेशन्सहटभ्नेस ्(नम.ग्रा)               घटी वा बढी (नम.ग्रा) 

२ ग्राम ३ ४ 

 ५ ,, ६ ८ 

१० ,, ९ १२ 

२० ,, १५ २० 

५० ,, ३० ४० 

१०० ,, ६० ८० 

२०० ,, ९० १२० 

५०० ,, १५० २०० 

१ हकलोग्राम ३०० ४०० 

२ ,, ६०० ८०० 

५ ,, ९०० १२०० 

१० ,, १५०० २००० 

२० ,, ३००० ४००० 

५० ,, ६००० ८००० 

१००,, १५००० २०००० 

२००,, ३०००० ४०००० 
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शे्रणी ग. 

िमता पूणडभार वा हवना भारमा                  पूणड भारमा अनधकतम त्रहुट  

 सेशन्सहटभ्नेस ्(नम.ग्रा) घटी वा बढी (नम.ग्रा) 

१०० ग्राम ३०० नम.ग्रा ४०० नम.ग्रा 

२००,, ६०० ,, ८०० ,, 

५०० ,, १.५ ग्राम २ ग्राम 

१ हकलोग्राम ३ ,, ४ ,, 

२ ,, ६ ,, ८,, 

५ ,, ९ ,, १२ ,, 

१० ,, १५ ,, २० ,, 

२० ,, ३० ,, ४० ,, 

५० ,, ४५ ,, ६० ,, 

१०० ,, ७५ ,, १०० ,, 

२०० ,, १५० ,, २०० ,, 

३०० ,, २२५ ,, ३०० ,, 

५०० ,, ३०० ,, ४०० ,, 

१००० ,, ४५० ,, ६०० ,, 
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शे्रणी घ. 

िमता            पूणडभार वा हवना भारमा पूणड भारमा अनधकतम त्रहुट  
                       सेशन्सहटभ्नेस ्(नम.ग्रा)               घटी वा बढी (नम.ग्रा) 

 (हकलोग्राम) (ग्राम) (ग्राम) 

१ ३ ४ 

२ ६ ८ 

५ १५ २० 

१० ३० ४० 

२० ६० ८० 

५० ९० १२० 

१०० १५० २०० 

२०० ३०० ४०० 

३०० ४५० ६०० 

५०० ६०० ८०० 

१००० ९०० १२०० 

 

द्रष्टव्यः– सबै शे्रणीका तराजहुरुको पहहलो जाँचको हद उशललशित हदहरुको ५० प्रनतित मात्र  
हनुेछ । 
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तानलका नं. १५ 

दईु पलले साधारण तराजहुरुको डण्डीको मागडदिडक आयामहरु – 

शे्रणी “ि” (संकेत डण्डीमानथ भएको) 

िमता दईु छेउ बीचको लम्बाई केन्द्रको गहहराई केन्द्रको पाताको मोटाई 

 ल ग म 

 (नम.मी.) (नम.मी.) (नम.मी.) 

 च्याप्टो डण्डी भएको   

२ ग्राम ७० १० २ 

५ ,, ८५ १२ २ 

१० ,, ११० १५ २ 

२० ,, १२० २० ३.१५ 

५० ,, १३५ २२ ३.१५ 

१०० ,, १५० २५ ४ 

२०० ,, १७० २५ ५ 

५००,, २०० ३० ५ 

१ हकलोग्राम २५० ४० ६ 

२ ,, ३०० ४५ ६ 

५ ,, ४५० ५० ६ 

१० ,, ५०० ५८ ८ 

२० ,, ६०० ५८ १० 

५० ,, ७५० १०० १५ 

१०० ,, १००० ११० १८ 

२०० ,, १२५० १२५ २५ 
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िोलेको च्याप्टो डण्डी भएको (ब्रीज) हकनसमको 

२०० ग्राम १७० २५ ५ 

५०० ,, २६० ३७ ५ 

१ हकलोग्राम ३१० ४४ ५ 

२,, ३५० ४८ ५ 

५ ,, ४५० ६० ६ 

१० ,, ५०० ७० ८ 

२० ,, ६०० ८० १० 

५० ,, ७५० १२० १५ 

१०० ,, १००० १५० २० 

 

शे्रणी “ग” (स्वान नके हकनसमको) 

िमता दईु छेउ बीचको लम्बाइ केन्द्रको गहहराई केन्द्रको चक्कुधार रहेको पाताको मोटाई 

 ल ग म 

 (नम.मी.) (नम.मी.) (नम.मी.) 

१०० ग्राम १५० ३० ४ 

२०० ,, २०० ४० ५ 

५०० ,, ३०० ४० ६ 

१ हकलोग्राम ३५० ४५ ६ 

२ हकलोग्राम ४०० ४५ ६ 

५ ,, ५५० ७० ६ 

१०,, ६०० ८० ६ 

२० ,, ७५० १०८ ८ 

५० ,, ९०० ११६ ८ 
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१०० ,, १२०० १३८ १४ 

२०० ,, १३५० १४८ १६ 

३०० ,, १६५० १५४ १८ 

५०० ,, १८०० १७८ २५ 

१००० २००० २०० ३२ 

 

शे्रणी “ग” (डच एण्ड हकनसमको) 

िमता दईु छेउका चक्कुधार बीचको लम्बाइ केन्द्रको गहहराई केन्द्रको चक्कुधार रहेको 
पाताको मोटाई 

 ल ग म 

 (नम.मी.) (नम.मी.) (नम.मी.) 

१०० ग्राम १५० ३५ ४ 

२०० ,, २०० ४० ५ 

५०० ,, ३०० ४० ६ 

१ हकलोग्राम ३५० ४५ ६ 

२ हकलोग्राम ४०० ४५ ६ 

५ ,, ४५० ७० ६ 

१० ,, ४५० ७५ ८ 

२० ,, ६०० ७५ ८ 

५० ,, ७५० ८० ८ 

१००,, ९०० १२० १४ 

२०० ,, ९०० १३३ १६ 

३०० ,, १०५० १४२ १६ 

५०० ,, १३५० १९२ २० 

१००० ,, १६५० २०३ २५ 
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शे्रणी “घ” 

िमता दईु छेउका चक्कुधार बीचको लम्बाइ केन्द्रको गहहराई केन्द्रमा पाताको मोटाई 

 ल ग म 

(हकलोग्राम) (नम.मी.) (नम.मी.) (नम.मी.) 

अचल च्याप्टो  

अंकुसी भएको  

स्वान नेक डण्डी    

१ ३५० ४५ ६ 

२ ४०० ४५ ६ 

५ ५५० ७० ६ 

१० ६०० ८० ६ 

२० ७५० १०८ ६ 

५० ९०० ११६ ८ 

१०० १२०० १३८ १४ 

२०० १३५० १४८ १६ 

३०० १६५० १५४ १८ 

अलग गनड सहकने  

च्याप्टो अंकुसी  

भएको स्वान नेक डण्डी    

५०० १८०० १७८ २५ 

१००० २००० २०० ३२ 

द्रष्टव्यः– सांकेनतक नाम “ल” “ग” “म” ले डण्डीहरुको शचत्रमा ननददडष्ट गररददएको आयामहरुलाई 
बझुाउँछ । 
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िण्ड ३ 

काउण्टर मेिीन (शचत्र नं. १५) 

१. पररभाषाः काउण्टर मेिीन भन्नाले दईु बाह ुबराबर भएको ५० हकलोग्रामभन्दा िमता बढी 
नभएको तथा पललाहरु डण्डी (नबम) मानथ भएको जोख्न ेयन्त्रलाई जनाउंछ । 

 

२. िमताः – यस्ता यन्त्रहरु ननम्ननलशित िमताका हनु सक्दछनः्– ५०० ग्राम, १ हकलोग्राम, 

२ हकलोग्राम, ३ हकलोग्राम, ५ हकलोग्राम, १० हकलोग्राम, १५ हकलोग्राम, २० हकलोग्राम र 
५० हकलोग्राम  । 

 

३. साधारण आवश्यकताहरुः– 

(क) डण्डी वा मखु्य अङ्ग (बडी) को दईु भाग भएमा ती भागहरु कमसेकम दईु क्रस 
वारद्वारा जोनडनपुछड । पललाहरु मजबूत पाताहरु भएको मजबूत पूजाडमा जडेको 
हनुपुछड । बीचका टुक्राहरु वा काँटाहरु नबा“नगने तथा आपm्नो ठाउँबाट नहट्ने गरी 
जनडएको हनुपुछड । 

(ि) अडानहरु (क्तबथक) अंकुसीहरु तथा सकुड नीहरु (लपु्स) का सबै हवयररङ्ग सतहहरु, 

चक्कुधारहरु तथा सम्पकड  नबन्दूहरु कडा स्टील वा एगेटको हनुपुछड । चक्कुधारहरु र 
हवयररङ्गहरु डण्डीलाई स्वतन्त्रतासँग चलन ददन े गरी जडान गररएको हनुपुछड । 
चक्कुधारहरु आपm्नो कायडभागको सम्पूणड लम्बाईसँग हवयररङ्गमा रहेको हनुपुछड । 

(ग) साना नमलानहरुको नननमत्त काउण्टर मेिीनमा एक संतलुन बाकस हनु सक्नेछ । 
यस अवस्थामा संतलुन बाकस स्थायी तवरले ढक हालने पलला मनुन राशिनपुदडछ र 
यन्त्रको िमताको एक प्रनतितसम्म कुनै पदाथड अटाउन े गरी ठूलो हनुपुदडछ । 
नमलानको अरु कुनै  व्यवस्था हनुहुुँदैन । 

(घ) पललाहरु सनुलस फलाम, स्टेनलेस स्टील, हपत्तल वा काँस जस्ता कुनै उपयकु्त 
पदाथडको हनु सक्नेछन,् तथा कुनै व्यवहाररक आकारको हनुसक्नेछन ्। 

(ङ) काउण्टर मेिीनका दवैु पदट्टका पलला तल झने न्यूनतम गहहराई ननम्न बमोशजम 
हनुपुनेछ ।  
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िमता गहहराइ 

५०० ग्राम,१ हकलोग्राम र २ हकलोग्राम ६ नम.मी. 

३ हकलोग्राम, ५ हकलोग्राम, १० हकलोग्राम र १५ हकलोग्राम १० नम.मी. 

२० हकलोग्राम र २५ हकलोग्राम १२ नम.मी. 

५० हकलोग्राम १३ नम.मी. 

४  जाचँः– 

(क) सबै काउण्टर मेिीनको सेशन्सहटभ्नेस ् र त्रहुट, यन्त्रले पूणडभार वहन गरेको अवस्थामा  
समतल सतहमा रािी जाशँचन ु पछड र प्राप्त पररणामहरु तानलका नं. १६ मा ददइएको 
आवश्यकतानसुार हनपुछड । 

(ि) सेशन्सहटभ्न्स ्तथा त्रहुटः– 

(अ) यस्तो यन्त्रको सेशन्सहटभ्नसे ् डण्डी समतल रहेको शस्थनतमा, पूणड भारको िमतामा 
जाशँचनेछ र यसरी जाँच्दा तानलकामा ननददडष्ट गररएको तौलको पररमाणलाई पललामा 
राख्दा संकेतकले आपm्नो गनतको िेत्रको हदसम्म तल वा मानथ चलनपुछड । 

(आ) काउण्टर मेिीनको त्रहुट भन्नाले दवैु पललाहरुमा पूणड भार राख्दा डण्डीलाई समतल 
शस्थनतमा लयाउन, यदद आवश्यकता परेमा, चाहहन ेबढी वा घटी तौललाई जनाउंछ । 
यस्तो तौल तानलका १६ को कलम ३ वा ५ मा प्रस“गानसुार तोहकएको तौलभन्दा 
बढी हनुहुुँदैन । 

(ग) सेशन्सनभट्नेस्को जाँच पललाहरुमा पूणड भार राशिएको अवस्थामा मात्र गररन ुपदडछ । 

(घ) माल हालने पलला अधाडकार (स्कूप) भएको अवस्थामा पूणड भारको आधा तौल आधाडकार 
पललाको पछानड पदट्ट बीचमा राख्दा तथा बाँकी  तौल पललाको जनुसकैु स्थानमा 
राख्दा यन्त्रले तोहकएको त्रहुटको घटी बढीको हदनभत्र रही ठीक  हनुपुनेछ । 

(ङ) माल हालने पलला अधाडकार छैन भने काउण्टर मेिीनको िमताको आधा भारको केन्द्र 
पललाको केन्द्रबाट पललाको अनधकतम लम्बाइको एक नतहाई फासलासम्ममा राख्दा वा 
पललाको ठाडो छेउ भएदेशि त्यस छेउको बीचसँग जोनडएर तथा सो भार पललामा कुनै 
शस्थनतमा त्यसनभत्र पने गरी राशिंदा काउण्टर मेिीनले तोहकएको त्रहुटको हदको आधाभन्दा 
बढी तौलमा फरक देिाउन ुहुँदैन  । 
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(च) पूणड िमताको आधा भारहरु पललाहरुमा रहेको अवस्थामा चक्कुधार व्यररङ्गहरुलाई छेउनतर 
अगानड वा पछानड चलन सक्ने हदनभत्र चलाउँदा  यन्त्रले सच्चाइमा कुनै हविेष फरक 
देिाउन ुहुँदैन  । 

तानलका नं. १६ 

काउण्टर मेिीनहरुको नननमत्त सेशन्सहटभ्नसे तथा त्रहुट 

िमता नयाँ वा पनुः जाँच छड्के जाँच 

 सम्पूणड भारमा सेशन्सहटभ्नेस ् पूणड भारमा मान्यता 
ददइने घटी वा बढी त्रहुट           (ग्राम) पूणड भारमा सेशन्सहटभ्नेस ्
(ग्राम) पूणड भारमा मान्यता ददइने घटी वा बढी त्रहुट (ग्राम) 

१ २ ३ ४ ५ 

५०० ग्राम १.५ २.२ ४.५ ४.५ 

१ हकलोग्राम २.० ३.० ६.० ६.० 

२ ,, ३.० ४.५ ९.० ९.० 

३ ,, ४.० ६.० १२.० १२.० 

५ ,, ६.० ९.० १८.० १८.० 

१०,, ७.० १०.० २१.० २१.० 

१५ ,, ८.० १२.० २४.० २४.० 

२०. ,, ९.० १३.५ २७.० २७.० 

२५,, १०.० १५.० ३०.० ३०.० 

५० ,, १५.० ३०.० ४५.० ६०.० 

५. टाचँा लगाउने M– 

टाँचालगाउनको लानग, हरेक यन्त्रका डण्डी वा मखु्य अङ्गमा प्वाल पारेर नरम धातकुो एक 
बजुो (प्लग) वा फुली (स्टड्) राशिएको हनुपुदडछ । यस्तो बजुो वा फुली कुनै उपयकु्त 
तररकाद्वारा आपm्नो स्थानबाट नहट्न ेगररएको हनुपुदडछ । 
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िण्ड ४ 

तलुो 

१. पररभाषाः   तलुो भन्नाले बाहहुरु बराबर नभएको तराजलुाई सम्झनपुछड । 

 

२. िमता M तलुोहरु ननम्न िमताका हनु सक्नेछन–् 

 ५, १०, २०, ५०, १००, १५०, २००, २५०, ३००, ५०० र १००० हकलोग्राम । 

 

३. आकार तथा बनौट M 

(क) तलुोको आकार साधारणतया शचत्र नं. १६ मा भैंm हनुेछ । 

(ि) तलुोहरु स्टेनलेसस्टील वा सनुलस फलामबाट बनेको हनुपुछड । 

(ग) तलुोको डा“ठ (िान्क) पूणड रुपमा सीधा हनुपुछड । तर डा“ठको अनपु्रस्थ िण्ड 
(क्रस सेक्िन) लम्बाइको सबै स्थानमा उशत्तनै हनु ुआवश्यक छैन । डा“ठमा रहन े
रेिािन वा दाँतीहरु एकै सतह (प्लेन) मा हनुपुदडछ र रेिािन धासाडहरु डा“ठको 
समकोणमा गररन ुपदडछ । 

(घ) साने संतलुकको चोसो दाँतीमा नचलने गरी बस्न ेहनुपुछड । 

(ङ) डा“ठलाई आवश्यकताभन्दा बढीमा चलन नददनको नननमत्त तलुोहरुमा अवरोधक  
(स्टप) को वा अरु उपयकु्त बन्दोबस्त गररएको हनुपुछड । 

(च) साने संतलुक तथा झणु्याउन े अंकुसीहरु यन्त्रमा मजबूतसँग राशिएको हनुपुछड । 
साने संतलुक (प्वाइज) तलुोबाहहर जान नददन जनडएका हकलोग्राम   (नट) आदद 
छेउनतरका जडानहरु मजबूतसँग डा“ठमा जनडएको हनुपुछड । साने संतलुक 
स्वतन्त्रसँग सने हनुपुछड तथा िून्यको शचन्ह भन्दा पछानड जान नददनको नननमत्त एक 
अवरोधकको समेत बन्दोबस्त गररएको हनुपुछड । तलुोमा संतलुक वा साने संतलुक 
भए सो संतलुक वा साने संतलुकमा भहवष्यमा नमलानको नननमत्त काटेर प्वाल 
पाररएको वा अरु कुनै व्यवस्था भएको हनुपुछड । साने संतलुकमा टुक्रा पदाथडहरु 
राशिएको भए िस्न नसक्ने व्यवस्था गररएको हनुपुछड । 

(छ) उलटाउन हनु े (इन्भनसडवल) वा तीन अंकुसी भएका वा काउण्टर िालका तलुोहरु 
प्रयोग गनड हनुछैेन । 
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(ज) संतलुन ठीकसँग देिाउनको नननमत्त तलुोहरुमा “फलक्रम” को ठीक माशस्तर एक 
ठाडो संकेतक राशिएको हनुपुछड । 

(झ) शझक्न हनुे अंकुसी, हकस्ती वा बाशलटनको प्रयोग गररएको शस्थनतमा यस्तो अंकुसी 
हकस्ती वा बाशलटन तलुाको आवश्यक अङ्गहरु हनुेछ र सो नबना तलुो संतलुनमा 
आउन नसक्ने हनुपुछड । 

 

४. जाचँः– 

(क) तलुोहरु पूणड भारमा सेशन्सहटभ्न्े ेस तथा त्रहुटको नननमत्त जाशँचन ुपदडछ तथा तानलका 
नं. १७ को आवश्यकताको पूनतड गने हनुपुछड । 

(अ) सेशन्सहटभ्नेस्को पूणड भारमा तलुो समतल भएको शस्थनतमा जाशँचन ु पदडछ । 
तानलकाको कलम (२) वा (४) मा तोहकएको तौल थप्दा तलुो चलेको 
देशिने हनुपुदडछ । 

(आ) तलुोमा पूणड भार राख्दा, यदद आवश्यक परे, त्यसलाई समतल शस्थनतमा 
लयाउन, पने तौल वा त्रहुट प्रस“गानसुार तानलकाको कलम ३ वा ५ मा 
तोहकएको हद बाहहर हनुहुुँदैन ।  

(ि) हरेक संख्या अंहकत हवभाजन शचन्ह जाशँचन ुपछड र भार बढाउँदै तथा घटाउँदै लगेर 
जाशँचदा समेत यन्त्र ठीक हनुपुछड । 

(ग) बीचका हवभाजन शचन्हहरु पनन ठीक फासलामा छन ् भन्न े यहकन गनड जाँच गररन ु 
पछड । 

(घ) मानथ लेशिएको भन्दा कम भारमा सेशन्सहटभ्नेस्को वा अरु जाँच गररन ेछैन । 
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तानलका नं. १७ 

तलुोहरुको नननमत्त सेशन्सहटभ्नसे ्तथा त्रहुट 

नयाँ जाचँ          छड्के जाँच 

िमता पूणड भारमा 
सेशन्सहटभ्नेस ्

पूणड भारमा मान्यता 
ददइने अनधकतम 
त्रहुट 

पूणड भारमा 
सेशन्सहटभ्नेस ्

पूणड भारमा मान्यता 
ददइने अनधकतम 
त्रहुट 

१ २ ३ ४ ५ 

५ हकलोग्राम २.५ ग्राम ३.८ ग्राम ७.५ग्राम ७.५ ग्राम 

१० ,, ५ ,, ७ ,, १५ ,, १५ ,, 

२० ,, १० ,, १५ ,, ३० ,, ३० ,, 

५० ,, २५ ,, ५० ,, ७५ ,, १०० ,, 

१०० ,, ४० ,, ८० ,, १२० ,, १६० ,, 

१५० ,, ६० ,, १२० ,, १८० ,, २४० ,, 

२०० ,, ८० ,, १६० ,, २४० ,, ३२० ,, 

२५० ,, १०० ,, २००,, ३००,, ४०० ,, 

३०० ,, १२० ,, २४० ,, ३६० ,, ४८० ,, 

५०० ,, २००,, ४०० ,, ६०० ,, ८०० ,, 

१००० ,, ४००,, ८००,, १२००,, १६००,, 

 

 

५. टाँचामानेः– 

जाँच गने ननरीिकको टाँचालगाउनलाई तलुोको काँध अगानड पदट्टको सतहमा नरम धातकुो 
एक बजुो वा फुली राशिएको हनुपुछड । यस्तो बजुो वा फुली डण्डीमा िोदेर वा अरु 
उपयकु्त तररकाले आपm्नो स्थानबाट नहट्ने गररएको हनुपुछड ।  
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िण्ड–५ 

मञ्चयकु्त तौलन ेयन्त्र (प्लेटफमड वेइङ्ग मेिीन) 

१. पररभाषा M– 

(क) मञ्चयकु्त तौलले यन्त्र भन्नाले नमश्र (कम्पाउण्ड) नलभरहरु प्रयोग गररएको तथा माल 
राख्न ेग्राहक साधारणतः मञ्च (प्लेटफमड) आकार भएको यन्त्रलाई जनाउँछ  । यस्ता 
यन्त्रहरुको िमता ३ टन भन्दा बढी हनुहुुँदैन तथा तौलको संकेत तलुो वा अरु 
हकनसमको सडे्ढतहरुद्वारा देिाउने  हनुेछ ।  

 

२. िमताः– 

 मञ्चयकु्त तौलले यन्त्रहरु ननम्ननलशित िमताका हनु सक्नेछन ्ेः– 

 ५०, १००, १५०, २००, २५०, ३००, ५००, १०००, १५००, २०००, ३००० 
हकलोग्राम ।  
 

३. साधारण आवश्यकताहरु – 

 (क) तलुो M– 

(अ) मञ्चयकु्त तौलने यन्त्रको तलुोको अनपुानतक तौलहरु राख्न ेआश्रय (सपोट) 
बाहेक अरु कुनै सशजलैसँग हटाउन हनुे भाग हनुे छैन । सने सन्तलुक वा 
सन्तलुकहरुलाई िनु्य रेिा पछानड सनड नददनको नननमत्त एक वा बढी 
छेकेवारहरु हनुपुछड । मञ्चयकु्त तौलने यन्त्रमा तलुोको गनत तल मानथ 
दवैुनतर १० नम. मी. भन्दा बढी हनुेछैन ।  

(आ) प्रदिडक (गाइड) को तल र मानथ वा प्रदिडकमा सने तलुोको भागमा 
चमु्वकीय वस्त ु जनडएको हनुपुनेछ र तलुोमा दा“तीको व्यवस्था भए 
नतनीहरुलाई बचाउन ेव्यवस्था हनुपुछड ।  

(इ) तलुोको सहायक डण्डीमा सबैभन्दा सानो हवभाजन त्यस िमताको नननमत्त 
मान्यता ददइएको घटी बढीको हदभन्दा बढी हनुहुुँदैन । तर २०० 
हकलोग्रामग्राम वा कम िमता भएको हकमा सबैभन्दा सानो हवभाजन 
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रेिाकोमा (भ्यालयू) त्यस िमताको नननमत्त तोहकएको त्रहुटभन्दा बढी 
हनुसक्दछ तर १०० ग्राम भन्दा बढी हनुहुुँदैन ।  

(ई) डायल, सहायक डण्डी र संभव हनुे शस्थनतमा मखु्य डण्डीको रेिािनको 
न्यूनतम हवभाजन १ ग्राम वा ती भारहरुको १० वा १० को कुनै घात 
(पावर) को गनुा हनुपुछड ।  

(ि) मञ्च M – 

(अ) फैनलएको मञ्च राशिएको अवस्थामा मञ्चको बाकसको दवैुनतर मान्यता ददइन े
फैलावट बाकसको लम्बाइको २५ प्रनतित भन्दा बढी हनुेछैन ।  

(आ) यदद चलाउन हनुे बाकस, बार, फे्रम वा बाशलटन साधारण प्लेटफामडको साथमा 
प्रयोग गररएको िण्डमा यस्तो वस्त ुयन्त्रको अननवायड भाग हनुेछ र यो नबना 
यन्त्र सन्तलुन गनड संभव हनुहुुँदैन । यस्तो बाकस, बार, फे्रम वा वाशलटन यो 
यन्त्रको हो भन्ने छुदट्टन ुपदडछ र मञ्चमा प्रयोगको अवस्थामा रह“दा यथासंभव 
बीचमा हनुपुदडछ । 

(ग) सन्तलुन व्यवस्थाः– 

(अ) तलुोमा सन्तलुन गोलाको प्रबन्ध गररएको भए, त्यस्तो सन्तलुन गोला सशजलो 
पह“ुच बाहहर हनुपुदडछ ।  

(आ) यन्त्रको दैननक प्रयोगबाट हनु आउन े त्रहुटको नमलानको नननमत्त यन्त्रमा 
िमता ०.५ प्रनतितभन्दा नबढ्न ेगरी तथा दबैुनतर ०.१२५ प्रनतित भन्दा 
नघट्ने गरी सन्तलुन व्यवस्था हनुपुछड (तानलका हेनुडहोस)् सन्तलुन गोला 
रहने सन्तलुन बाकस तलुोमा हनु सकेसम्म बाकसबाट तलुोको डण्डीसम्म 
हकलोग्राम ठोकी मजबतुसँग जनडएको हनुपुछड । एउटा फुस्काउन हनु े
सा“चोद्वारा सन्तलुन गोला चलाउन सक्न ेहनुपुछड ।  

  

(घ) डायलको व्यवस्था गररएको मञ्चयकु्त तौलन ेयन्त्रहरुः– 

(अ) “रैक” र “हपननयन” उपयकु्त कडा नशिइन ेवस्तकुो हनुपुछड र सफासँग तयार 
गररएको हनुपुछड ।  
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(आ) सडे्ढतकको टुप्पो कुनै शस्थनतमा पनन डायलको रेिाहित सतहदेशि ५ नम.नम. 
भन्दा मानथ हनुहँुदैन साथै सडे्ढतकको टुप्पो डायलको रेिाहित भागमा हनुपुछड 
तर टुप्पोले रेिािनहरु पढ्न ननमलन ेगरी छोप्न ुहुँदैन  ।  

(इ) डायल बराबर भागमा हवभाशजत भएको हनुपुछड र हवभाजन शचन्हहरुको बीचमा 
कमसेकम २ नम. मी फासला हनुपुछड ।  

(ङ) यन्त्रमा “टैर” नाप्ने रेिािन समावेि गररन सक्नेछ (“टैर” भन्नाले सडे्ढतकले िून्यको 
शचन्ह नदेिाएकोमा सो देिाउन मञ्चमा थहपन े तर यकीन गनड आवश्यक नभएको 
भारलाई सम्झनपुछड) ।  

(च) अनपुानतक तौलहरु नहनु ेयन्त्रहरुमा यन्त्रको िमता भन्नाले मखु्य डण्डीमा गररएको 
रेिािनको मानथललो अिलाई जनाउँछ  ।  

 

४. अनपुानतक तौलहरु M– 

(क) मञ्चयकु्त तौलने यन्त्रमा सवै पथृक् (लजु) अनपुानतक तौलहरु नमेहटने अि वा अरु 
उपयकु्त शचन्हद्वारा सो यन्त्रको हो भनी शचननन े व्यवस्था हनुपछड । यस्तो सन्तलुन 
तौलहरुमा शचत्र १८ मा झै नतनीहरुले प्रनतनननधत्व गने तौलहरु अहित गररनपुदडछ । 

(ि) अनपुानतक तौलहरु षटकोशणक वा बाटुलो हनुेछन ्र सन्तलुक (काउण्टर  व्यालेन्स) 
मा राख्नको नननमत्त सहुाउँदो हकनसमसँग शचत्र १८ मा झै काहटएको हनुपुछड ।  

(ग) अनपुानतक तौलहरु कास्ट आइरन वा हपत्तलको हनुपुछड ।  

(घ) अनपुानतक तौलहरुमा नमलान गरेपनछ मजबतुसँग सीसा अडाउनको नननमत्त िोनलएको 
वा वाहहरनतर साँगरुरदै आएको नमलान गनड आयताकार प्वाल हनुपुछड । िोनलएको 
प्वाल नमलानलाई चाहहन े सीसा अटाउन सक्न े गरी मनुानसवसँग ठूलो हनुपुछड । 
नमलान भइसकेपनछ अनपुानतक तौलको नमलान गने प्वालनभत्र सीसाको तह, तौलको 
तललो सतहबाट कमसेकम ३ नम.नम. नभत्र रहनपुछड । 

(ङ) अनपुानतक तौलहरु रहेका मंचयकु्त तौलने यन्त्रहरुमा सबैभन्दा थोरै संज्ञाको 
अनपुानतक तौलकोमा (भ्यालयू) तलुोमा रहेको रेिािनको सबैभन्दा ठूलो अि बराबर 
हनुपुछड ।  
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(च) अनपुानतक तौलहरुको संज्ञा १ हकलोग्राम, २ हकलोग्राम, ५ हकलोग्राम, वा १० वा 
१० को अपवत्र्य वा १० को पूणड घात हनुपुछड ।  

मानथ उललेि गररएको संज्ञाको जनतसकैु पनन अनपुानतक तौलहरु प्रयोग गनड सहकन े
छ तर अनपुानतक तौलहरुद्वारा जनाइने जम्मा तौल सम्बशन्धत तौलन ेयन्त्रको िमता 
भन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

द्रष्टव्य M– 

कुनै मञ्चयकु्त तौलने यन्त्रको िमता हहसाब गदाड पथृक् तौल भएकोमा तलुोमा तथा 
पथृक् तौल नभएकोमा सहायक डण्डीमा देिाएको अनधकतम रेिािन समावेि गररन े
छैन । 

(छ) रेिाहित “टैर” डण्डी वा डण्डीहरु भएकोमा मञ्चयकु्त तौलने यन्त्रको िमता भन्नाले 
सो “टैर” डण्डी वा डण्डीहरुमा भएको रेिािन समेत समावेि गररन ु पदडछ ।  

  द्रष्टव्यः–  

िून्य शचन्ह बाहेक अरु रेिािन नभएको “टैर” डण्डीहरुको प्रयोग गररएको िण्डमा 
यन्त्रको िमता हहसाब गदाड “टैर” डण्डी समावेि गररने छैन ।  

  रेिािन नगररएका “टैर” डण्डीमा िून्य शचन्ह हनुपुछड ।  
 

५. जाचँहरु तथा जाचँका आवश्यकताहरुः– 

 (क) िून्य भारमा मञ्चयकु्त तौलन ेयन्त्रको तलुो समतल रहनपुदडछ । 

(ि) मञ्चयकु्त तौलन े यन्त्रहरु पूणड िमतासम्मको रेिािन वा दाँतीहरु ठीक छन ् भन्न े
यकीन गनडको नननमत्त जाँच गररनेछन ्। 

(ग) सबै पथृक् अनपुानतक तौलहरु राशिएको भए हहनानमनाबाट बचावटको नननमत्त जाचेँर 
उपयकु्त तवरले नतनीहरुमा टाँचामाररने छन ्।  

(घ) पूणड भारको एक चौथाई (वा त्यसको यथािक्य नशजक) तौलहरु मञ्चको बीचमा वा 
कुनै कुनामा राख्दा मञ्चयकु्त तौलने यन्त्र डायल हकनसमको भए तानलकाको कलम ४ 
मा ददइएबमोशजम तथा डायल बाहेक अरु हकनसमको भए तानलकाको कलम ३ मा 
ददइए बमोशजमका त्रहुटहरुको आधा हदनभत्र रही ठीक तौल देिाउनपुछड ।  
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(ङ) तलुो भएको मञ्चयकु्त तौलन ेयन्त्रको सेशन्सहटभ्नेस ्तथा त्रहुटपूणड भारमा वा त्यसको 
यथािक्य नशजकमा मात्र जाशँचन े छ । यस्तो सेशन्सहटभ्नेस ् तथा त्रहुट क्रमिः 
तानलकाको कलम २ र ३ मा तोहकएको हद बाहहर हनुहुुँदैन ।  

(च) यी यन्त्रहरुको मखु्य मखु्य हवभाजन वा दाँतीहरु जनाइएको भारहरुमा चर यसरी 
जाँच्दा कुनै मखु्य हवभाजन वा दा“तीको मान बराबरको थप तौल राख्दा ठीकसँग 
देिाउने हनुपुछड ।  

(छ) (ङ) मा उशललशित सेशन्सहटभनेस्को जाँच बाहेक, डायल भएको मञ्चयकु्त तौलन े
यन्त्रहरुमा पनन मानथ वणडन गररएका जाँचहरु उस्तै ढंगबाट गररन ुपदडछ । यस्ता 
यन्त्रहरु तानलकाको कलम ४ का आवश्यकताहरुको पूनतड गने हनुपुछड ।  

  
६. टाचँामाने तरीकाः– 

(क) डायल हकनसमका मञ्चयकु्त तौलन ेयन्त्रहरुमा जाँच गने अनधकारीको टाँचाप्राप्त गनडको 
नननमत्त नरम धातकुो एक बजुो प्रबन्ध गररएको हनुपुछड र संभव भएमा यस्तो बजुो 
फे्रम र डायलबाट छेनडएको हनुपुछड । डायलमा राशिएको यस्तो बझुो वा फुली, 
यन्त्रलाई कुनै हानन नहनु ेतरीकाले राशिएको हनुपुछड । 

(ि) डायल हकनसमका बाहेक अरु मञ्चयकु्त तौलने यन्त्रहरुमा एउटा बजुो वा फुली 
सडे्ढतक नलभर वा तलुोको कुनै देशिने स्थानमा जडान गररएको हनुपुछड ।   

 

तानलका नं. १८ 

सन्तलुन हवस्तार व्यवस्था 
 िमता        सन्तलुन हवस्तार व्यवस्था     
                अनधकतम िमताको  न्यूनतम िमताको  

        ०.५ प्रनतित   ०.२५ प्रनतित 

  १                  २     ३ 

५० हकलोग्राम  २५० ग्राम           १२० ग्राम 

१०० ,,  ५००  ,,    २५०   ,, 

१५०  ,,    ७५०  ,,      ३७०   ,, 
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२०० ,,    १००० ,,      ५००  ,, 

२५० ,,   १.३ हकलोग्राम ६२०  ,,  ३०० ,,

 १.५  ,,   ७५०  ,, 

५०० ,,   २.५  ,,   १.२५ हकलोग्राम १००० ,,  

 ५.०  ,,  २.५०  ,, 

१५०० ,, ७.५  ,, ३.७५  ,, 

२००० ,,  १०.०  ,,   ५.००  ,, 

३००० ,,  १५.०   ,,  ६.५०  ,, 
 

तानलका नं. १८(क) 
मञ्चयकु्त यन्त्रको नननमत्त सेशन्सहटभ्नसे ्तथा त्रहुटको जाचँको हद 

घटीबढी मान्यता ददइने पूणड भारमा अनधकतम त्रहुट, 

िमता  पूणडभारमा   डायल नभएको   डायल भएको 
सेशन्सहटभ्नेस  मंचयकु्त तौलने यन्त्रलाई मञ्चयकु्त तौलन ेयन्त्रलाई 

(हकलोग्राम)   (ग्राम)   (ग्राम)    (ग्राम) 
५० ३० ६०    दईु क्रनमक रेिािनको 
१००   ५०     १००    बीचको फासलामा जननन े 
१५०   ६०    १२०    भार बराबर 
२००   ७०   १४० 

२५०   ८०   १८० 

३००   १००   २०० 

५००   १८०   ३६० 

१०००   ३००   ६०० 

१५००   ४००    ८०० 

२०००   ५००    १००० 

३०००   १०००   २००० 

द्रष्टव्यः– पहहलो जाँचको हद उशललशित हदहरुको ५० प्रनतित मात्र हनुेछ । 
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िण्ड–६ 

कमाननदार तराज ु(शस्प्रि व्यालेन्स) 
 

१. पररभाषाः– 

कमानीदार तराज ुभन्नाले, माल राख्दा, कमानीको तनाव वा नथचाइद्वारा मालको पूरा तौल, 

डायलमा रहेको सडे्ढतको माध्यमद्वारा देिाउने यन्त्रलाइ जनाउँछ  । 

 

२. िमताः–  

 कमानीदार तराज ुतानलका १९ मा ददइए मध्ये  कुनै एक िमताको हनु सक्नेछ । 

 

३. साधारण आवश्यकताहरुः– 

(क) यस अनसूुचीको िण्ड १ मा ददइएका साधारण आवश्यकताहरु बाहेक कमानीदार 
तराजहुरुले ननम्नाहित आवश्यकताहरुको समेत पूनतड गनुडपनेछ । 

(ि) माल राख्न ेपलला कमानी मनुन हनुे कमानीदार तराज ुस्थायी रुपले कुनै आश्रय वा 
ब्राकेटबाट झशुण्डएको हनुपुछड ।  

(ग) तराजमुा पललाको व्यवस्था भए यस्तो पलला हपत्तल, काँस, कास्ट आइरन, सनुलस 
फलाम वा स्टेनलेसस्टीलबाट बनाइनपुछड । पललाहरु झणु्याइन ेभए धातकुो नसक्री 
वा धातकुो आश्रय समेत समावेि हनुपुछड । सनुलस फलाम प्रयोग गररएको िण्डमा 
उपयकु्त तवरले शिया लाग्नबुाट बचाइनपुछड । 

(घ) सडे्ढतको टुप्पो १ नम.मी भन्दा बढी मोटो हनुहुुंदैन तथा डाइलको रेिािनबाट ३ 
नम.मी. भन्दामानथ हनुहुुंदैन ।  

(ङ) डायल समान फासलाका रेिािनद्वारा हवभाशजत हनुपुछड तथा कुनै दईु हवभाजन 
शचन्हहरु १५ हकलोग्रामसम्म िमता भएकोमा २ नम .मी  २० हकलोग्राम वा सो 
भन्दा वढी िमता भएकोमा ३ नम.मी. भन्दा नशजक हनुहुुँदैन ।  

(अ) दईु सँगसँगैका   हवभाजन शचन्हहरुले जनाउने तौल, तानलका १९ मा ददइएको 
मानभन्दा बढी हनुहुुँदैन । 
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(आ) कुनै ननधाडररत भारदेशि डायलमा रेिािन िरुु गररएको भए, माल नराख्दाको 
संडे्ढतकको शस्थनत स्पष्टसँग िून्यको शचन्हद्वारा देिाइने  हनुपुछड । 

(च) नमलाउन हनु े सडे्ढतकको व्यवस्था भएमा नमलानको हवस्तार यन्त्रको िमताको १ 
प्रनतित भन्दा बढी हनुेछैन तर िशजन पदाथड जोख्न ेकायडको सम्बन्धमा प्रयोग हनु े
यन्त्रमा यस्तो हवस्तार २ प्रनतितसम्म हनु सक्नेछ ।  

(छ) कमानीदार तराजहुरुको कमानीलाई िमताभन्दा अनधक भारको तनावबाट बचाउन 
यन्त्रको अङ्गमै कुनै उपयकु्त साधनको व्यवस्था गररएको हनुपछड ।  

(ज) कमानीदार तराजहुरुको अङ्ग हपत्तल, कास्ट आइरन, सनुलस फलाम वा अरु उपयकु्त 
वस्तबुाट बनाइएको हनुपुछड र मनुानसव रुपमा मजबतुसँग बनेको हनुपुछड ।  

४. जाचँः – 

(क) पलला कमानी मनुन भएमा, माललाई त्यसमा जहाँसकैु राख्दा पनन त्रहुट तोहकएको 
हदभन्दा बाहहर हनुहुुँदैन ।  

(ि) पलला अधाडकार भएमा पूणड भारको आधा तौल पललाको केन्द«बाट सब भन्दा टाढा र 
बाँकी  आधा तौल जनुसकैु स्थानमा राख्दा, त्रहुट तोहकएको हदनभत्र हनुपुदडछ । 

(ग) पलला अधाडकार नभएमा, कमानीदार तराजकुो िमताको आधा भारको केन्द्र पललाको 
केन्द्रबाट त्यसको अनधकतम लम्बाइको एक नतहाई फासलानभत्र राख्दा वा पललाको 
ठाडो छेउ भए त्यसको छेउको बीचसँग जोडेर बाँकी  तौल पललाको कुनै पनन 
स्थानमा त्यसनभत्र पने गरी राख्दा कमानीदार तराजकुो त्रहुट तोहकएको हदको आनध 
हदनभत्र हनुपुछड । 

(घ) कमानीदार तराजमुा हरेक हवभाजन शचन्ह जाँचनछुड ।  

(ङं) कमानीदार तराजलेु तौल ननरन्तर बढाउँदै लगेर वा घटाउँदै लगेर जाँच्दा समेत, ठीक 
तौल देिाउनपुछड । तर यसरी तौल ननधाडररत गनड अशघ यन्त्रलाई स्वाभाहवक चालमा 
चलन ददनपुछड ।  

(च) कमानीदार तराज ु २४ घण्टासम्म पूणडभार रािेर सो भार हटाएको चार घण्टापनछ 
तराज ुभार राख्न ुअशघको शस्थनतमा फकड नपुछड र (ङ) मा झै जाँच्दा ठीक रहनपुछड ।  

(छ) कमानीदार तराजहुरुमा सेशन्सहटभ्नेस्को जाँच गररने छैन । 
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५ टाचँालगाउनःे– 

कमानीदार तराजहुरुमा, ननरीिकको टाँचाप्राप्त गनडको नननमत्त नरम धातकुो एक बजुोको 
प्रबन्ध गररएको हनुपुछड र संभव भएमा यस्तो बझुो फे्रम वा डायलबाट छेनडएको हनुपुछड । 
यस्तो बजुो वा फुली, यन्त्रलाई कुनै हानन नहनुे गरी राशिएको हनुपुछड ।  

तानलका नं १९ 

कमानीदार तराजहुरुको नननमत्त अनधकतम त्रहुटहरु 

िमता  सँगैका दईु हवभाजन शचन्हहरुले  अनधकतम त्रहुट  कैहफयत 

जनाउने अनधकतम तौल  

१    २    ३   ४ 

१ हकलोग्राम   ५ ग्राम  सँग सँगैको दईु नबभाजन सडे्ढतक एक चक्करमात्र 

२ ”    २० ”   शचन्हहरुले जनाउन े  घमु्न ेडालयहरुको  

५ ”     २० ”   तौलको २५ प्रनतित  प्रयोजननकबतृ्तको व्यास 

१० ”     ५० ”      ननधाडरण गदाड 
१५ ”    ५० ”      रेिािनको अन्तमा १५ 

२० ”     १०० ”     नमनम फासला िाली 
३० ”     १०० ”     रहन ुपछड सडे्ढनतक 

५० ”     २०० ”     डायलमा एक भन्दा 
१०० ”    ५०० ”     बढी चक्कर घमु्न ेगरी 
१५० ”    १.० हकलोग्राम     बनाइएका 
कमानीदार 

२०० ”    १.० ”      तराजहुरुको लानग यो 

३०० ”    १.० ”      कुरा लागू हनुे छैन । 

५०० ”    २.० ”   

द्रष्टव्यः– पनुः जाँच र छड्के जाँचको नननमत्त घटीबढीका हदहरु कलम ३ मा तोहकएका 
पररमाणको दोब्बर हनुेछन ्।  
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िण्ड–७ 

तौलन ेपलु (वे हव्रज) 

१ पररभाषाः– 

तौलने पलु भन्नाले सडे्ढतन प्रबन्ध नलभर व्यवस्थादेशि नभन्दै जगमा स्थापना गरी, अनपुानतक 
तौलहरु वा अरु सडे्ढतकको माध्यमद्वारा १००० हकलोग्राम (एक टन) वा सो भन्दा मानथ 
तौलनको नननमत्त प्रयोग गररने कम्पाउण्ड नलभरहरुद्वारा ननमाडण गररएको तौलने यन्त्रलाई 
सम्झनपुछड ।  
 

२. िमताः– 

 तौलने पलुहरु ननम्ननलशित िमताका हनु सक्नेछनः्– 

 १, २, ३, ५, १०, १५, २०, २५, ३०, ४०, ५०, ६०, ८०, १००, १५०, २००, 

३०० र ४००  टन । 

 

३. साधारण आवश्यकताहरुः–    

१. (क) मञ्चयकु्त तौलन े यन्त्रको सम्बन्धमा िण्ड ५ मा दिाडइएका साधारण         
आवश्यकताहरु बाहेक तौलन े पलुहरुले ननम्ननलशित आवश्यकताहरुको पूनतड    
गनुडपनेछ । 

(ि) फे्रमको ढाचँाः– (फे्रमवकड ) तौलने  पलुको प्रमे भएको िण्डमा यस्तो फे्रम 
सनुलस फलामको पाता वा कास्ट आइरन वा कास्ट स्टीलबाट बनाउन ुपछड 
। यस्तो फे्रम ज्यादा धक्का वा थकाडवट प्रनतरोध गनड सक्न ेबनलयो िालको र 
नलभर व्यवस्था यताउनत हनु नसक्न ेहकनसमसँग उपयकु्त तवरले मजबतु हनु े
गरी बनलयोसँग ननमाडण गररएको हनुपुछड ।  

 (ग) तौलने पलुहरुको तलुोको न्यूनतम गनत दवैुनतर १३ नम.मी. हनुेछ । 

२.  मञ्च चारिाने (चेकडड)  वा सादा हनुसक्छ र कास्ट आइरन वा स्टीलको पाताबाट 
बनेको र पूणड भारसम्म ग्रहण गनड सक्ने गरी बनलयो हनुपुदडछ । िालटोनभत्र सशजलोसँग 
पस्न सहुवधाको लानग एउटा मान्छे पस्ने प्वाल हनुपुछड ।  
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४. जाचँ तथा जाचँका आवश्यकताहरुः– 

तौलने पलुको जाँचको तरीका िण्ड ५ मा उशललशित मञ्चयकु्त तौलने यन्त्रको सरह हनुेछ 
तथा सेशन्सहटभ्नेस ्र त्रहुटको हदहरु तानलका २० बमोशजम हनुेछ ।  
 

५. भागहरु छुटयाउनःे– 

यन्त्रको सच्याइमा असर पने छुट्याउन हनुे भागहरु यस यन्त्रका हनु ्भन्न ेछुटयाउन नमेहटन े
गरी अि वा अरु उपायद्वारा अहित गररन ुपदडछ । 

  

६. टाचँामानेः– 

(क) डायल हकनसमका यन्त्रहरुमा ननरीिकको टाँचाप्राप्त गनडको नननमत्त नरम धातकुो एक 
बजुोको प्रबन्ध गररएको हनुपुछड र संभव भएमा यस्तो बजुो फे्रम वा डायलबाट 
छेनडएको हनुपुछड । यस्तो बजुो वा फुली यन्त्रलाई कुनै हानन हनु े संभावनाबाट 
बचावट हनुे गरी रहेको हनुपुछड ।  

(ि) डायल हकनसमका बाहेकहरु तौलने पलुमा एउटा फुली, सडे्ढतक “नलभर” वा तलुोको 
कुनै देशिने स्थानमा जडान गररएको हनुपुछड ।  

  
तानलका नंM– २० 

सन्तलुन हवस्तार व्यवस्था 

िमता अनधकतम िमताको  न्यूनतम िमताको 

०.५ प्रनतित०. २५ प्रनतित 

१ २ ३ 

२ टन ५ हकलोग्राम  २.५ हकलोग्राम 

२ ,,   १० ,,  ५.० ,, 
३. ,,   १५ ,,   ७.५ ,, 
५ ,,   २५ ,,   १२.५ ,, 
१० ,,   ५० ,,  २५.० ,, 
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१५ ,,   ७५,,   ३७.५ ,, 
२० ,,   १००,,   ५०.० ,, 
२५ ,,   १२५ ,,   ६२.५ ,, 
३० ,,   १५० ,,   ७५.० ,, 
४० ,,  २००,,  १००.० ,, 
५० ,,   २५० ,,   १२५.० ,, 
६० ,,   ३०० ,,  १ ५०.० ,, 
८० ,,   ४००,   २००.० ,, 
१०० ,,   ५०० ,,  २५०.० ,, 
१५० ,,   ७५० ,,   ३७५.० ,, 
२०० ,,   १००० ,,   ५००.० ,, 
३०० ,,   १५०० ,,   ७५०.० ,, 
४०० ,,  २००० ,,   १०००.०,, 

  

तानलकाः– २० (क) 

तौलन ेपलु नननमत्त सेशन्सहटभ्नसे तथा त्रहुट 

िमता पूणड भारमा  जाँच  घटी वा बढीमा मान्यता ददइने 

सेशन्सहटभ्नेस ्     पूणडभारमा अनधकतम त्रहुट 

    डायल नभएको तौलने   डायल नभएको तौलन ेपलु 

पलु  

टन  हकलोग्राम  हकलोग्राम 

१ २ ३ ४ 

१ १.१ १.२ दईु सँगसँगैका   हवभाजन 

२ १.२ १.४  शचन्हले 

३ १.३ १.६ जनाउन ेतौलको आधा 

५ १.५ २.० 
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१० २.० ३.० 

१५ २.५ ४.० 

२० ३.० ५.० 

२५ ३.५ ६.० 

३० ४.० ७.० 

४० ५.० ७.० 

५० ५.२ ७.८ 

६० ५.५ ८.५ 

८० ६.० १०.० 

१०० ६.५ ११.५ 

१५० ७.८ १५.२ 

२०० ९.० १९.० 

३०० १५.० ३०.० 

४०० २०.० ४०.० 

 

द्रष्टव्यः– पनुः जाँच र छड्के जाँचका नननमत्त घटी बढीका हदहरु कलम २ मा तोहकएका 
पररमाणको तेब्बर र कलम ३ तथा ४ मा तोहकएका पररमाणको दोब्बर हनुेछन ्। 
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िण्ड–८ 

माननस तौलन ेयन्त्र 

१ पररभाषाः– 

माननस तौलने यन्त्र भन्नाले कम्पाउण्ड नलभरको व्यवस्था भएको तथा तौल नलइने माननसलाई 
ग्रहण गने मञ्च भएको र तलुोद्वारा वा अरु कुनै सडे्ढतन व्यवस्थाद्वारा अथवा हटकट छाप्ने 
कुनै याशन्त्रक साधनद्वारा माननसको तौल देिाउने यन्त्रलाई बझुाउँछ ।  
 

२. िमताः– 

 माननस तौलने यन्त्रको िमता १२० हकलोग्राम भन्दा घटी हनुहुुँदैन ।  
 

३. साधारण आवश्यकताहरुः– 

(क) मञ्चः– 

मञ्चको अनधकतम आकार ४०० नम.मी.  ३५० नम.मी. को हनुपुछड र फे्रम बाहहर 
मञ्चको कुनै भाग ननस्केको हनुहुुँदैन । 

(ि) तलुोयकु्त यन्त्रः– 

(१) अनपुानतक तौलहरु अयाउन ेआश्रय बाहेक तलुोमा अरु कुनै  
सशजलैसँग शझक्न सहकन ेअङ्गहरु रहेको हनुहुुँदैन । तलुोको 
तल मानथ अनधकतम गनत १० नम.मी. को हनुपुछड ।  

(२) प्रदिडक (गाइड) को तल र मानथ वा प्रदिडकमा पने तलुोको 
भाग फलामको भए हयनीहरुमा अचमु्बकीय पदाथड जनडएको 
हनुपुछड । 

(३) तलुोमा दा“तीको व्यवस्था गररएको भए यस दा“तीको सरुिा 
हनु ेउपयकु्त ब्यवस्था हनुपुनेछ ।  
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(४) तलुोको न्यूनतम हवभाजनको मान ५० ग्राम भन्दा बढीको 
हनुहुुँदैन र तलुोमा ५ हकलोग्राम  ५० ग्राम हवभाजनहरुद्वारा 
रेिाहित भएको हनुपुछड  

(५) सन्तलुन व्यवस्थाः– िण्ड ५ मा वशणडत मञ्चयकु्त तौलन े
यन्त्रको सरह हनुेछ । सन्तलुन गोलामा पसेको गट्टादार 
पेचद्वारा सन्तलुन गोला चलाइन ेव्यवस्था हनुपुछड ।  

(ग) डायलयकु्त यन्त्रः– यन्त्रमा डायल राशिएको भए डायलको व्यवस्था 
मञ्चयकु्त तौलन े यन्त्रको सरह हनुेछ तर हवभाजन रेिाहरु १.५ 
नम.मी. भन्दा घटी फासलामा रहन ु हुँदैन  र न्यूनतम रेिाको मान 
५०० ग्राम भन्दा बढी हनुहुुँदैन ।                            

(घ) हटकट छाप्न े हकनसमको यन्त्रः– (१) यन्त्रमा भएका ¥याक र 
हपननयन उपयकु्त कडा नशिइन ेवस्तबुाट बनेको हनुपुछड तथा शचललो 
पारी तयारी गररएको  हनुपुछड ।  

  (२) हटकटमा तौल बशुझन ेगरी अहित गररन ेहनुपुछड ।  
 

४. अनपुानतक तौलः पथृक् अनपुानतक तौलहरु मञ्चयकु्त तौलन ेयन्त्रको सरह उपयकु्त हकनसमका 
हनुेछन ्तर नमलान गने प्वालमा रहेको सीसाको सतह तौलको हपंधबाट नभत्र २ नम.मी. भन्दा 
घटी फासलामा रहेको हनुहुुँदैन ।  

 

५. जाचँ M–  

(क) तलुोको व्यवस्था गररएको माननस तौलन ेयन्त्रको तलुो मञ्चमा तौल नह“ुदा समतल 
अवस्थामा रहनपुछड । 

(ि) यन्त्रको िमताको एक चतथुाडि वा त्यसको यथासंभव ननकटतम भार मञ्चको केन्द्रमा 
वा चारकुनामध्ये कुनै एककुनामा राख्दा तोहकएको त्रहुटको हदको ५० प्रनतितनभत्र 
रही तौलने यन्त्रले एउटै तौल देिाउने हनुपुछड ।  

 (ग) पूणड िमतासम्मका रेिािनहरु ठीक छन ्भन्न ेयकीन गनड यन्त्र जाँचनछुड ।  
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 (घ) तलुोको व्यवस्था भएको माननस तौलन े यन्त्रको पूणड भारमा त्रहुट तथा 
सेशन्सहटभ्नेस ् जाँचनछुड । मान्यता ददएका त्रहुट र सेशन्सहटभ्नेस ् तलको तानलका 
अनसुार हनुेछन ्।  

(ङ) माननस तौलने यन्त्रमा डायलयकु्त सडे्ढतनको वा हटकट छाप्ने साधनको व्यवस्था 
भएमा यस्तो यन्त्रको त्रहुट मात्र जाँच गररनपुछड । मान्यता ददइन े त्रहुट कुनै पनन 
भारमा तानलकामा तोहकएको हदभन्दा ज्यादा हनुहुुँदैन ।  

  

तानलका नं.– २१ 

माननस तौलन ेयन्त्रहरुको जाचँको मान्यता ददइन ेहदहरु 

  

 यन्त्रको प्रकार          पूणडभारमा               पूणडभारमा मान्यता ददइने  
 सेशन्सहटभ्नेस ्  अनधकतम त्रहुटको घटी वा   बढीमा हद 

            १                    २                            ३ 

        १ तलुोयकु्त             २५ ग्राम                      ५० ग्राम 

        २ डायलयकु्त             –                         २५०  ग्राम 

        ३ हटकट छाप्न े           –                         ५००  ग्राम 

तर ननरीिणको समयमा कलम ३ मा ददइएका हदहरुको दोब्बर पररमाण नभत्रसम्म यन्त्र 
ठीक भएको मानननेछ ।  
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िण्ड–९ 

काउण्टर प्रकारका स्वयं संडे्ढतक तथा अधड स्वयं सडे्ढतक तौलन ेयन्त्र 

१. पररभाषाः– 

(क) स्वयं सडे्ढतक तौलन ेयन्त्र भन्नाले तौनलने वस्त ुत्यस्तो यन्त्रमा राख्दा वस्तकुो सम्पूणड 
तौल स्वयं देिाउने यन्त्रलाई सम्झनपुछड ।  

(ि) अधड स्वयं सडे्ढतक तौलन ेयन्त्र भन्नाले तौनलन ेवस्त ु त्यस्तो यन्त्रमा राख्दा वस्तकुो 
आंशिक तौल स्वयं र बाँकी  तौल टैर वा िमता डण्डीमा जनडएको कुनै तौल वा 
सने सन्तलुक वा अरु कुनै उपयकु्त माध्यमद्वारा देिाउने यन्त्रलाई सम्झनपुछड । 

 

२. िमताः– 

स्वयं सडे्ढतक वा अधड स्वयं सडे्ढतक तौलन ेयन्त्रहरुको िमता तलको तानलकामा ददए अनसुार 
हनुेछ । 

 

३. साधारण आवश्यकताहरुः– 

(क) यन्त्रमा सडे्ढतन व्यवस्था काम गनड कमानीको प्रयोग नगरी डण्डी वा दोलक 
(पेन्डुलम) सम्बद्ध नलभरहरु वा अरु हकनसमको अवरोधक उपाय संयोग गरी 
साधारणतः स्वयं सडे्ढतक वा अधड सडे्ढतक तौलन ेयन्त्रहरु तयार गररनपुछड । माल 
राख्न ेपलला र तौल राख्न ेपललाको जडानहरु डण्डी चलनु्जेलसम्म समतलमा रहन ेगनड 
सहकने हकनसमले नलभरहरुको व्यवस्था हनुपुछड । सडे्ढतकलाई तरुुन्त हवश्रामको 
अवस्थामा लयाउने “डेस पट” वा अरु कुनै उपयकु्त व्यवस्था यन्त्रमा रहेको   
हनुपुछड ।  

(ि) पललाहरुको आश्रय उपयकु्त अपररवतडनीय बनावटको हनुपुछड । पललाहरु सनुलस 
फलाम, स्टेनलेसस्टील, हपत्तल वा काँस  आलनुमननयम वा यसका नमश्र धात,ु पोनसडलेन, 

इनामेल पोनतएको स्टील, का“च वा प्लाशस्टक जस्ता पदाथडहरुबाट तयार गररनपुछड । 

(ग) हवयररङ्ग सतह, चक्कुधार र सबै अडान, अंकुसी र सकुाडननहरुका सम्पकड  नबन्दहुरु कडा 
स्टील वा एगेटबाट तयार गररनपुछड । डण्डीलाई स्वतन्त्रतासँग चलन हनु ेहकनसमले 
र चक्कुधारहरु यथासम्भव आपm्नो सम्पूणड लम्बाई हवयररंग मानथ अड्न हनुे हकनसमले 
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चक्कुधारहरु र हवयररंगहरु जडान गररएको हनुपुछड । सबै नलभरहरु र अवरोधक 
व्यवस्था यथासम्भब यन्त्रनभत्र जडान गररएको हनुपुछड । 

(घ) सूक्ष्म नमलानको नननमत्त यन्त्रमा सन्तलुन बाकसको प्रबन्ध हनुपुछड र हनु सकेसम्म 
यस्तो बाकस तौल राख्न े पललामनुन स्थायी हकनसमले राशिएको हनुपुछड । सन्तलुन 
बाकसमा यन्त्रको िमताको १ प्रनतितसम्म नमलान गने पदाथडहरु राख्न सहकन े
हनुपुछड । अरु कुनै नमलान गने साधन यन्त्रमा हनुहुुँदैन । स्वयं सडे्ढतक तौल 
यन्त्रको सम्बन्धमा सन्तलुन बाकस माल राख्न ेपललाको ठीक मनुन रहेको हनुपुछड ।  

(ङ) यन्त्रहरुको पट (चाटड) समान भागहरुमा हवभाजन गररन ु पदडछ र यस्ता हवभाजन 
शचन्हहरु बहृत्करण (म्याशग्नहफकेिन) को व्यवस्था गररएकोमा बाहेक एक अकोबाट 
१० हकलोग्राम र त्यसभन्दा कम िमताको नननमत्त १.५ नम.मी. र १ हकलोग्रामभन्दा 
मानथको िमताको नननमत्त २.० नम.नम. भन्दा कम फासलामा हनुहुुंदैन । सँगसँगैका   
दईु हवभाजन शचन्हहरुले जनाउने आधा तौल, तानलका नं .२२ मा ददइएको 
अनधकतम त्रहुटको हदनभत्र रही ठीक हनुपुछड । सडे्ढतकको टुप्पो १.० नम.मी. भन्दा 
बढी मोटो र पटदेशि ३.० नम.मी. भन्दा मानथ हनुहुुँदैन । यन्त्रमा तौलने वस्त ु
नराशिंदा सडे्ढतक स्पष्टसँग िून्य शचन्हमा रहनपुछड ।  

(च) पटको अलप (माइनर) रेिाहरुको मान १ ग्राम, २ ग्राम, ५ ग्राम वा नतनका दिको 
अपवत्र्य अथवा १० को घातका अनपुातमा हनुपुछड ।  

(छ) धरातल (लेभल) ले नमलाउन आवश्यक नभएको यन्त्रहरुमा बाहेक सबै स्वयं सडे्ढतक 
तथा अधड स्वयं सडे्ढतक यन्त्रहरुमा धरातल नमलाउनको लानग पेचहरु र एउटा 
वतृ्ताकार हावाको फोका भएको शस्पररट लेभल हनुपुछड ।  

(ज) “टैर” डण्डीहरु हवभाशजत गररएको िण्डमा पटको तथा टैर” डण्डीको िमता जोड्दा 
तानलकामा ददइएका िमताहरुको अनकूुल िमताको हनु आएमात्र चलन गनड  
पाइनेछ । 

 द्रष्टव्यः– 

िून्य शचन्हद्वारा मात्र अहित गररएको “टैर” डण्डीहरु प्रचलन गररएको िण्डमा यन्त्रको 
िमता ननकालदा यस्ता टैर डण्डीहरुको िमता हहसाब गररनेछैन । हवभाशजत नगररएको सबै 
टैर डण्डीहरुमा िनु्यको शचन्ह अहित हनुपुछड ।  
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४. जाचँ M– 

(क) सबै स्वयं सडे्ढतक तथा अधड स्वयं सडे्ढतक यन्त्रहरुमा समतल िेत्रमा जाँच  
गररनपुदडछ । 

(ि) यन्त्रहरुको जाँच क्रमिः भार बढाउँदै लगेर हरेक संख्याहित हवभाजन शचन्ह जाँचनछुड 
र अरु हवभाजन शचन्ह पनन ठीक छन ्भन्न ेकुरामा ननरीिकलाई शचत्त बभुm्नपुछड । 
मान्यता ददइने त्रहुटको हद तानलकामा ददइएबमोशजम भन्दा बढी  हनुहुुँदैन ।  

(ग) यन्त्रको िमताको आधा भार पललाको केन्द्रबाट सो पललाको अनधकतम लम्वाइको 
एक नतहाई फासलानभत्र जनुसकैु स्थानमा राख्दा, डायलले देिाएको तौलमा (थाहा 
हनु ेहकनसमसँग) कुनै पयाडप्त फरक हनुहुुँदैन ।  

(घ) पलला अधाडकार भएको िण्डमा, पूणड भारको आधा अधडको बीचमा र बाँकी  आधा 
अधडको कुनै पनन भागमा राख्दा यन्त्र मान्यता ददइएको त्रहुटको हदनभत्र रही ठीक 
हनुपुछड ।  

(ङ) स्वयं सडे्ढतक र अधड स्वयं सडे्ढतक यन्त्रहरुमा सेशन्सहटभ्नेस्को जाँच गररनेछैन ।  
  

५. टाचँा लगाउनःे– ननरीिकको टाँचाप्राप्त गनडको नननमत्त हरेक यन्त्रमा डण्डीको कुनै उपयकु्त 
देशिने ठाउँमा नरम धातकुो एक  बजुो वा फुली राशिएको हनुपुछड । यस्तो बजुो वा फुली 
डण्डीमा प्वाल पारेर वा अरु कुनै उपयकु्त उपायद्धारा आपm्नो स्थानबाट नहट्न ेगराइएको 
हनुपुछड । 
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तानलका नं. M–२२ 

काउण्टर प्रकारका स्वयं सडे्ढतक तथा अधड स्वयं सडे्ढतक तौलन ेयन्त्रका नननमत्त 

मान्यता ददइन ेअनधकतम त्रहुटको हद 

िमता अलप हवभाजनको अनधकतम  पूणडभारमा मान्यता ददइने घटी वा बढी    
मान        अनधकतम त्रहुट 

 (क) स्वयं सडे्ढतक तौलन ेयन्त्र   

१०० हकलोग्राम २०० ग्राम २०० गाम  

५० ,,  १०० ,, १०० ,, 

३० ,, १०० ,,  १०० ,, 

२०  ,, १०० ,, १०० ,, 

१० ,,  ५० ,,  ५० ,, 

५ ,,  २० ,,  २०,, 

३ ”  १० ”  १० ” 

२ ,,  १० ,,  १० ,, 

१ ,,  १० ,,  १० ,, 

५०० ग्राम ५ ,,  ५ ,, 

२०० ,,  २  ,,  २ ,,  

१०० ,, १ ,,  १,, 
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(ि) अधड स्वयं सडे्ढतक तौलने यन्त्र 

१०० हकलोग्राम १०० ग्राम १०० गाम 

५० ,,  ४० ,,  ४०,, 

३० ,,  ३० ,,  ३० ,, 

२०  ,,  २० ,,  २० ,, 

१० ,,  १० ,,  १० ,, 

५ ,,  १० ,,  १० ,, 

३ ,,  १० ,,  १०,, 

२ ,,  १० ,,  १० ,, 

१ ,,  १० ,,  १० ,, 

५०० ग्राम ४  ,,  ४ ,, 

२०० ,,  २ ,,  २ ,,  

१०० ,, १ ,,  १,, 

  

          

(१) नयाँ जाँचमा अनधकतम त्रहुट पटमा अहित अलप हवभाजनको आधा भन्दा बढी हनुहुुँदैन । 

(२) पनुः जाँच र ननरीिणमा अनधकतम त्रहुट पटमा अहित अलप हवभाजनले जनाउने मान भन्दा 
बढी हनुहुदैुन । 
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अनसूुची–५ (क) 

(ननयम १० को उप–ननयम (५) सँग सम्बशन्धत) 

आयतन नाप्न ेयन्त्रहरुको हववरण 

िण्ड–१ 

साधारण आवश्यकताहरु 

१. पररभाषाः– 

“नाप्ने यन्त्र” भन्नाले तरल पदाथडहरु आयतनको हहसाबले नाप्न े र ददने उदे्दश्य बनेको 
यन्त्रलाई सम्झनपुछड ।  
 

२.(क) सञ्चालन भएको अवस्थामा देहायका आवश्यकताहरु पूरा गने गरी नाप्ने यन्त्रको वस्त,ु ढाँचा 
र बनावट हनुपुछड M– 

   (१) सच्चाइ कायम हनुे । 

   (२) सञ्चालन हनुे पाटडपूजाडहरु सन्तोषपूवडक काम गने ।  

(३) नमलान (एडजस्टमेन्ट) यथासम्भव स्थायी हनुपुने । 

(ि) नाप्ने तथा ददने काममा प्रयोग हनुे नाप्न ेयन्त्ररुमा सबै अङ्गहरु र जडानहरु 
पूरा नभएमा टाँचालगाइने छैन । 

(ग) कुनै यन्त्रमा साट्न हनुे वा उलटाउन हनु ेअङ्गहरु छन ्भने यस्तो अङ्ग साट्दा 
वा उलटाउँदा यन्त्रको सच्चाइमा कुनै फरक पनुड हुँदैन  ।  

(घ) हवतरण भएको वा ददइएको पररमाण संकेत गने सबै रेिािन स्पष्ट बशुझने र 
नमेहटने हकनसमको हनुपुछड ।  

(ङ) नाप्ने यन्त्रको अहित मापक वा सांकेनतक अङ्गहरुले आपm्नो िून्यशस्थनत र सो 
यन्त्रको नाप्ने िमतासम्म ददएको पररमाण समेत स्वतः देिाउन सक्ने रुपमा 
नननमडत भएको हनुपुछड ।  

                                                           

  दोस्रो संिोधनद्वारा थप । 
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(च) नापेको र ददएको पररमाण दिडकले सशजलोसँग स्पष्ट र नबना अवरोध देख्न े
गरी स्थायी हकनसमका नाप्ने यन्त्रहरुको जडान भएको हनुपुछड ।  

(छ) असावधान प्रयोग वा अन्य कुनै हकनसमबाट यन्त्रको सच्चाइमा अनशुचत असर 
यथासम्भव नपने गरी नाप्न ेयन्त्रको ढाँचा र वनावट हनुपुछड ।  

 

३. अंकन (माहकड ङ्ग) M–  

(क) हवतरण पम्प, नमटर, आयतननक भा“डा भने मेिीन जस्ता सबै व्यपाररक नाप्न े
यन्त्रहरुमा सो यन्त्रको िमता, ननमाडताको नाम वा टे्रडमाकड  र पररचयात्मक संख्या 
देशिने गरी स्पष्ट र स्थायी तवरले अंकन भएको हनुपुछड ।  

(ि) ननरीिण गने अनधकारीको टाँचार िण्ड (क) मा उललेशित अंकनहरु लगाउन नाप्न े
यन्त्रहरुमा सबैले देख्न ेठाउँमा एउटा उपयकु्त पाता (प्लेट) मजबतुसँग जडान भएको 
हनुपुछड ।  

 

४. जाचँको आवश्यकताहरु M– 

 (क) सबै नाप्ने यन्त्रहरु सञ्चालन भएको अवस्थामा जाशँचनेछ । 

(ि) सबै यन्त्रहरु सम्बशन्धत नाप्न े यन्त्रलाई ददइएको त्रहुट को हदनभत्र रही ठीक  
हनुपुछड ।  

 

५. सील लगाउन े M– हवतरण भएको पररमाणमा असर पने गरी नाप्न ेयन्त्रको रोक्न ेअङ्ग वा 
अरु नमलाउने अङ्गहरुमा कैहफयत गनड नपाउने गरी ननरीिण गने अनधकारीले नाप्न ेयन्त्रको 
एक वा बढी स्थानमा सील लगाउनेछ ।  
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िण्ड–२ 

हवतरण (नडस्पेशन्संग) पम्प 

१ पररभाषा M– 

(क) “हवतरण पम्प” भन्नाले सञ्चय टंेैक वा टैंकहरुमा जडान भई यकीन आयतनको 
हहसाबबाट तरल पदाथडहरु ददन े कामको नननमत्त प्रयोग गररने नाप्न े यन्त्र    
सम्झनपुछड ।  

(ि) “आद्रनली प्रणाली (वेटहोज नसस्टम)” भन्नाले पम्म सञ्चालन भएको वा नभएको 
अवस्थामा प्रश्रावनली (नडस्चाजडहोज) भररएर नै रहन ेप्रणाली  सम्झनपुछड ।  

(ग) “सिुानली प्रणाली (िाइहोज नसस्टम)” भन्नाले हवतरण काम पूरा भएपनछ प्रश्रावनली 
पूणडतया सिुा रहने प्रणालीलाई सम्झनपुछड । 

 

२. प्रकार M– हवतरण पम्पहरु नमटर टाइप वा भाँडो  (कण्टेनर) टाइपको हनुछेन ्।  
 

३. साधारण आवश्यकताहरु M– 

 (क) हवतरण पम्पमा िास गरी देहायका कुराहरु हनुपुछड M– 

  (१) उपयकु्त िोल वा ढकेनी, 

  (२) पम्प गने अङ्ग, 

  (३) नमटर अङ्ग वा आयतननक भाँडो  (कन्टेनर), 

  (४) पररमाण संकेत गने । 

  (५) टुटी (नोजल) सहहतको लशचलो नली । 

 

४. प्रत्येक हवतरण पम्पमा सबै संभाहवत हवतरणको पररमाण देिाउन नबक्री सूचक           
(सेलस इशण्डकेटर) जडान भएको हनुपुछड । अन्य कुनै हकनसमको गशन्त गने वा संख्या 
जोड्ने साधन भए सो साधनबाट िास नबक्री सूचकसँग कुनै प्रकारको गडवडी  आउन 
नसहकने गरी गररएको हनुपुछड ।  
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५. स्टाहटडङ्ग नलभरको बन्द हनुे अवस्थासम्मको चालद्वारा कुनै िास हवतरण क्रनमक नबतरण चक्र 
(डेनलभरी साइकल) पूरा भएपनछ संकेत गने अङ्गहरु ठीक सून्यमा नफकुड न्जेल अको क्रनमक 
हवतरण गनड  नसहकने गनड एउटा प्रभावकारी स्वचानलत इण्टरलक भएको नमटर प्रकारको 
हवतरण पम्प नननमडत भएको हनुपुछड ।  

 

६. प्रत्येक भाँडो बाट प्रश्राव िरुु हनु थालेपनछ मात्र सम्बशन्धत नबक्री सूचकले हवतरण अंक 
देिाउने गरी भाँडो  प्रकारको हवतरण पम्प नननमडत्त भएको हनुपुछड । स्पष्ट र स्थायी तवरले 
देहायको कुरा दिाडउने गरी पम्पको प्यानेलमा अंग्रजेी वा देवनागरीमा सूचना राशिएको 
हनुपुछड M– 

हवतरण िरुु हनु ुभन्दा अगानड ननशित हनुहुोस ्। 

   (क)  नबक्री सूचक सून्यमा छ ।  

   (ि)  भाँडो  (कण्टेनर) पूरा भररएको छ ।  
 

 

 

७. भाँडो  वा भाँडोहरु ठीकसँग भररएको र हवतरण भएको स्पष्ट देशिन ेगरी भाँडो  प्रकारको 
हवतरण पम्पमा हेने भm्यालहरु (अब्जरभेिन हवन्डोज) वा अरु साधनहरु जडान भएको 
हनुपुछड ।  

 

८. चापबाट तरल पदाथड हवतरण गने हवतरण पम्प आद्रनली प्रणालीबाट सञ्चानलत हनुपुछड र 
यस्ता पम्पले चापबाट हवतरण हनुे गरी त्यस्को टुटीमा संयोग ननयन्त्रण भलव (कशम्बनेिन 
कन्ट्रोल भलव) र स्वचानलत चाप प्रश्राव भलव (अटोमेहटक प्रिेर नडस्चाजड भलव) लगाइएको 
हनुपुछड । 

 

९. गरुुत्वाकषडणबाट तरल पदाथड हवतरण गनड हवतरण पम्प सिुानली प्रणालीबाट सञ्चानलत 
हनुपुछड । नली पाइप (होजपाइप) मा पूणड र तीव्र ननकास सशजलो हनुे गरी सिुानलीको 
लम्बाइ र कडापनको उशचत व्यवस्था हनुपुछड तथा नली पाइपको टुटीमा कुनै भलव रहेको 
हनुहुुँदैन ।  
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१० हवतरण पम्पको प्रश्राव नलीको लम्बाई पम्पको बाहहर देशि हवतरण गने टुटीसम्म पाँच  
नमटर भन्दा लामो हनुहुुँदैन ।  

 

११. नमटर प्रकारको हवतरण पम्पमा पम्प गने अङ्गको पनछ र नमटर अंगको सीधा अगानड एउटा 
प्रभावकारी हवा हटाउने अङ्ग (एयर इनलनमनेटर यनुनट) रहेको हनुपुछड । 

 

१२. आयतननक भाँडो मा हवा अड्ने (एयर टे्रप) संभावना रोक्नको लानग भाँडो  प्रकारको हवतरण 
पम्पमा हवा जाने उपयकु्त प्वाल रहेको हनुपुछड ।  

 

१३. जाचँ M– 

(क) सबै हवतरण पम्पहरुमा हवतरण सच्चाई जाँच हनुपुछड ।  

(ि) यन्त्रले हवतरण गररने तरल पदाथड भएको चालू अवस्थामा हवतरण पम्प जाशँचनपुछड । 

(ग) सबै हवतरण पम्पहरु जाँच गने नापहरु (चेक मेजसड) द्वारा प्रमाशणत गररनेछ ।  

(घ) प्रत्येक जाँच गने नाप प्रत्येक छ छ महीनामा कायडकारी स्टाण्डडड नापद्वारा जाशँचन ु
पछड ।  

(ङ) हवतरण पम्प जाँच गनुड भन्दा अगाडी पम्पका सबै अङ्गहरुले राम्ररी  काम गरेको र 
प्रश्रावनली नभजेको यकीन गनड केही नमनेट पम्प चलाउन ुपछड । 

(च) सच्चाइको जाँच गनड अगानड हवतरण पम्पमा चहुावट जाँच्नको  लानग पूरा भरेर 
हेनुडपछड ।  

 

१४. हवतरण पम्पहरु जाचँ गने तररका देहाय बमोशजम हनुछेः– 

(क) स्टाण्डडड जाँच नाप (स्टाण्डडड चेक मेजर ) का नभत्री सतहहरु नभजाउन पहहले भनुड 
पछड र त्यसपनछ िाली गनुडपछड ।  

(ि) रेकडड गने यन्त्रको संकेतक (नमटर प्रकार) वा ररनडङ्ग (कण्टेनर प्रकार) प्रकृयालाई 
िून्यमा नमलाउन ुपछड । 

(ग) संकेतक (नमटर प्रकार) फेरी िून्य अवस्था वा ररनडङ्ग (कण्टेनर प्रकार) जाँच नापमा 
तरल पदाथड हालन पम्प चलाउन ुपछड । 
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(घ) लगातार दईु पटक जाँच गदाड दबैु पटक ठीक पररमाण ददएमा यन्त्र ठीक माननन ु
पछड । 

(ङ) लगातार दईु पटकको हवतरणमा मान्यता ददएको हदनभत्रको पररमाण नददएमा जाँच 
दोह¥याउन ुपछड ।  

 

१५. प्रत्येक हवतरण पम्पले घटीमा १० नलटर प्रनत नमनेट मनानसव तवरले एकनासँग नं. १६ मा 
ननददडष्ट गररएको त्रहुटको हदनभत्र रही हवतरण गनुड पछड ।  

 

१६. मान्यता ददइएको त्रहुटको हदहरु देहायबमोशजम हनुछेन ्M– 

मान्यता ददइएको त्रहुटको हदहरु 

हवतरण  पहहलो जाँच  पनछललो जाँचहरुमा 

पररमाण (बढीमा मात्र)     (बढीमा)         (घटीमा) 

१ नलटर  १० नमनलनलटर   पहहलो जाँचको बराबर ५  नमनल नलटर 

२ नलटर २० नमनलनलटर         ,,      ,,     ,, १० नमनल नलटर 

५ नलटर ३० नमनलनलटर         ,,      ,,     ,,  १५ नमनल नलटर 

५ नलटर भन्दा बढी ०.५ प्रनतित          ,,      ,,     ,, ०.२५ प्रनतित 

 

१७. सील र टाचँालगाउन े M– ठीक हवतरणको लानग नमलान गरेपनछ सीसा वा तारको सीलहरु 
लगाउँदा त्यस्तो सील वा सीलहरु ननबगाररकन फेरर नमलान गनड नसहकने गरी  लगाइनेछ । 
सीसा र तारको सील वा सीलहरुको लानग साधारण तार (प्लेन वायर) लगाइने छैन । 
सीसाको सील वा सीलहरुमा ननरीिकको टाँचापेंशचसद्वारा लगाइनेछ । 
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अनसूुची–५ (ि) 

(ननयम १० को उप–ननयम (५) सँग सम्बशन्धत) 

लम्बाइ र समय नाप्न ेयन्त्रहरुको हववरण 

टयाक्सी वा अटोररक्सा  नमटर 

१. पररभाषा M – 

(क) “
ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर” भन्नाले भाडामा नलइएको ट्याक्सी वा 
अटोररक्साको भाडा फासला वा समय अनसुार तोहकएको दरमा गणना गरी देिाइन े
यन्त्रलाई सम्झनपुछड ।  

(ि ) “मिु” भन्नाले ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटरको भाडा देिाउने भागलाई   
सम्झनपुछड ।  

(ग) “झण्डा” भन्नाले ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटरको सञ्चालन प्रहक्रयालाई ननयन्त्रण गने 
नलभर वा अरु कुनै यन्त्रलाई सम्झनपुछड ।  

(घ) “भाडाबहृद्ध (मनी िप)” भन्नाले भाडा देिाउनेमा भाडाको बहृद्ध हनुेलाई सम्झनपुछड । 

(ङ) “िरुुको भाडाबहृद्ध (इनननसयल मनी िप)” भन्नाले भाडाको नननमत्त (फर हायर) बाट 
भाडामा (हायडड) नलइएको अवस्थामा झण्डालाई तल झादाड देिाउने भाडा   
सम्झनपुछड । 

(च) “िरुुको फासला वा िरुुको समयको अन्तर” भन्नाले िरुुको भाडाबहृद्ध अनसुारको 
फासला वा समयको अन्तर सम्झनपुछड ।  

(छ) “आधारभतू दर” भन्नाले िरुुको भाडाबहृद्धको दर बाहेक फासला वा समयको 
अन्तरको लानग फासला र प्रनतिा गरेको समयको दरलाई सम्झनपुछड ।  

(ज) “भाडा” भन्नाले भाडामा नलइएको ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटरले फासला र समय 
नाप्ने यन्त्र (नडस्टान्स एण्ड टाइम मेकाननज्म) को सञ्चालनको आधारमा गणना गरी 
देिाउने भाडाको अंिलाई सम्झनपुछड ।  

                                                           

  दोस्रो संिोधनद्वारा थप । 

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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(झ) “अनतररक्त भाडा” भन्नाले ट्याक्सी वा अटोररक्सा भाडामा नलनेहरुले यात्राबाट लाग्न े
भाडाको अनतररक्त मालसामानको पररवहनको लानग नतनुड पने भाडा सम्झनपुछड ।  

(ञ) “आधारभतू दरहरुको मान्य गनत” भन्नाले आधारभतू फासला र आधारभतू समयको 
दरको गनत अनरुुप हनुलेाई सम्झनपुछड अथाडत ् आधारभतू दरहरुको नननमत्त मान्य 
गनतमा ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर सञ्चालन गदाड यात्रा गरेको फासलाको 
भाडाबहृद्ध नबतेको समयको ठीक बराबर हनुेछ ।  

उदाहरण M– 

 समयमा आधाररत       –         ४० पैसा प्रत्येक ६ नमनेटमा 

 फासलामा आधाररत दर  –         ४० पैसा प्रत्येक १÷२ हकलोग्रामनमटरमा 

आधाररत दर तब मात्र बराबर हनुेछ जब १÷२ हकलोग्रामनमटर फासला ६ नमनेटको 
समयमा यात्रा गदडछ, अथाडत ् सवारी साधनको गनत ५ हकलोग्रामनमटर  प्रनतघण्टा 
हनुेछ । 

(ट) “सवारी साधनमा हनुे चक्काको उशचत घेरा” भन्नाले ट्याक्सी वा अटोररक्सा ठीक 
यात्रीहरु नलई सीधा अगानड बढ्दाको अवस्थामा चक्का चानलत सवारी साधनमा उशचत 
मात्रमा हावा भररएको टायरको एक पूरा फन्कोलाई  सम्झनपुछड ।  

(ठ) “हपक–अप” भन्नाले सवारी साधनको गनत आधारभतू दरको मान्य गनत भन्दा कम 
वा बढी भए अनसुार हवतेको समयको आधाररत दर वा यात्रा गरेको फासलाको 
आधाररत दरबाट भाडा ननधाडरण हनुेलाई सम्झनपुछड र यी आधारभतू दईु दरहरुको 
बीचको गणनाको पररवतडनलाई कहहलेकाही हपकअप र कहहलेकाही अन्तर 
(नडफेरेशन्सयल) भननन्छ ।  

(ड) “बेञ्च जाँच” भन्नाले ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटरलाई ट्याक्सी वा अटोररक्साबाट 
छुट्याई गररने जाँच सम्झनपुछड ।  

(१) “फासलाको जाँच” भन्नाले समयको असर हवना भाडा वहृद्ध अनरुुप फासलाको 
अन्तरहरु जाशँचने जाँचलाई सम्झनपुछड ।  

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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(२) “समयको जाँच” भन्नाले भाडाबहृद्ध बीचको समयको अन्तरहरु जाशँचने 
जाँचलाई सम्झनपुछड ।  

(ढ) “सडक जाँच” भन्नाले ट्याक्सी वा अटोररक्साको यात्राबाट ट्याक्सी वा 
अटोररक्सामा जडान भैसकेको ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर हक्रयािील भएपनछ 
नाहपएको बाटो (मेजडड कोड) मा जाँशचन ेजाँचलाई सम्झनपुछड ।  

(ण) “नगयर बक्स” भन्नाले हवनभन्न टायर साइज, ट्रान्सनमिन अनपुात र यस्तैको नननमत्त 
नमलानको व्यवस्था गनड नगयरहरुको समूहलाई सम्झनपुछड ।  

(त)  “दताड” भन्नाले ट्याक्सी वा अटोररक्सामा जडान भएको नमटरले फासला वा समयको 
हहसाबले नमटरमा भाडा देिाउन े हक्रयालाई जनाउँछ  र “बढी दताड हनुे” भन्नाले  
ननशित फासला वा समय भन्दा अगानड नै भाडा देिाउनेलाई र “घटी दताड हनु”े 
भन्नाले ननशित फासला वा समयभन्दा पछानड देिाउनेलाई सम्झन ुपनेछ । 

 

(२) बनावट सम्वन्धी आवश्यकताहरुः– 

(क) ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटरको ढाँचा र बनावट लामो अवनधसम्म हटक्न ेिालको 
हनुपुछड । 

(ि) आधारभतू दरहरुको मान्य गनतमा वा त्यसभन्दा बढी गनतमा यात्रा गरेको फासला र 
ट्याक्सी वा अटोररक्सा रोकी राख्दा वा आधारभतू दरहरुको मान्य गनत भन्दा कम 
गनतमा गइरह“दा हवतेको समयको नलन ु पने भाडा दताड गनड रुपमा ट्याक्सी वा 
अटोररक्सा नमटर बनाइएको हनुपुछड ।  

(ग) फासला नाप्ने यन्त्र (नडस्टान्स मेकाननजम) द्वारा भाडा रेकडड गररएमा भाडाको पहहलो 
पररवतडन तोहकएको फासला यात्रा गरेपनछ हनुेछ । यसपनछको अंक लहरैनसत 
फासलाको अनपुातमा पररवतडन हनुेछ ।  

(घ) याशन्त्रक आवश्यक भएको बेलामा घडी जस्तै यन्त्रले समयको रेकडड गने काम  
गदडछ । झण्डा चालाएपनछ यो हक्रया िरुु हनुेछ । याशन्त्रक घडी दि घण्टासम्म 
लगातार चलन सक्ने िमताको हनुपुछड ।  

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 

  चौथो संिोधनद्वारा थप। 
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(ङ) समय वा फासलाद्वारा गणना गररएको भाडामिुको उपयकु्त भm्यालहरुमा देशिने गरी 
प्रत्येक नमटर बनाइएको हनुपुछड ।  

(च) “
ट्याक्सी वा अटोररक्सा भाडाको नननमत्त छ” भनी देिाउन प्रकाि भएको संकेत 
नमटरमा हनुपुछड । यसमा प्रयोग गररएका अिर र अंकहरुको साइज, रङ र पषृ्ठभनूम 
ददन वा रातमा पच्चीस नमटरको फासलाबाट प्रष्ट देशिन ेहनुपुछड । झण्डामा प्लेट 
जनडएको छ भने यसको पषृ्ठ भनूमको रङ रातो हनुपुछड । 

(छ) प्रत्येक भm्यालमा देशिने सूचना जस्तै भाडा, झण्डाको अवस्था, जम्मा फासला वा यात्रा 
गररएको फासला, हट्रप र अनतररक्त भाडाको व्यवस्था गररएको हनुपुछड । रुपैयाँ र 
पैसा देिाउने िब्दहरु वा शचन्हहरु चक्का वा िमको स्थानबाट ठीक मानथ वा तल 
छेउमा राशिएको हनुपुछड । झण्डा भाडामा वा बन्द अवस्थामा रह“दा नमटरको 
मिुमा एक उशचत प्रकािको व्यवस्था गररएको हनुपुछड ।  

(ज) भाडा देिाउने अिर अंकको उचाई १० नम.नम. भन्दा कम उचाइको हनुहुुँदैन र 
यात्रहुरुले सरल तररकाबाट पढ्न सक्ने गरी राशिएको हनुपुछड । नमटरमा देशिन े
अिर र अंकहरु प्रष्ट बशुझन ेसाइज, प्रकार र रङ्गको हनुपुछड । 

(झ) झण्डालाई एक अवस्थाबाट अको अवस्थामा घमुाउँदा यसले सनुनन ेआवाजद्वारा सूशचत 
गनड सक्ने हनुपुछड । 

 

३. यन्त्रकला तथा सञ्चालनः–  

नमटरको यन्त्रकला देहाय बमोशजमको ढाँचाको भएको हनुपुछडः– 

(१)  झण्डा ठाडो रह“दा मिुको झ् यालमा “भाडाको नननमत्त” भन े िव्दहरु प्रदशिडत   
हनुेछ । यस्तो अवस्थामा नमटरको यन्त्रकला बन्द रहनेछ । भाडामा नलन चाहन े
व्यशक्तलाई कुनै भाडा देशिने हनुहुुँदैन ।  

(२)  झण्डालाई “भाडामा” को अवस्थामा अशघशलतर घमुाइएमा झ्यालमा “भाडाको नननमत्त 
िव्दहरुको ठाउँमा “भाडामा” िव्द बदनलनेछ । “भाडामा”  को अवस्थामा घडीको 
यन्त्रकला (क्लक मेकाननज्म) चालू हनु जानेछ र फासला नाप्न े यन्त्रकला चली 
फासला रेकडड गनड सिम हनुेछ । भाडा देिाउने झ्यालमा िरुुको भाडाबहृद्ध पनन 
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देशिनेछ । ट्याक्सी वा अटोररक्सा लाई प्रयोगमा लयाएपनछ उशचत समयमा अरु 
भाडाबहृद्धले देशिएको भाडामा बहृद्ध हुँदै जानेछ । 

(३)  झण्डालाई अझ अशघशलतर “भाडाको नननमत्त” को अवस्थाबाट “बन्द” अवस्थामा 
घमुाइएमा झ्यालमा “भाडामा” िब्दको ठाउँमा “बन्द” िब्द बदनलनेछ । घडीको 
यन्त्रकला बन्द हनुेछ र फासला नाप्न ेयन्त्रकला फासला रेकडड गनड यथावत जारी 
रहनेछ । भाडा देिाउन ेझ्यालमा भाडा प्रदशिडत भई नै रहनेछ । 

(४)  झण्डालाई “भाडामा” को अवस्थाबाट “बन्द” अवस्थामा नलनगकन “भाडो नननमत्त” 
अवस्थामा लग्न सहकने छैन । यन्त्रकलाको सञ्चालन “बन्द” गने यन्त्र (लहकङ 
नडभाइस) द्वारा झण्डालाई “भाडाको नननमत्त” अवस्थामा पूरा नरोकी “बन्द” 
अवस्थाबाट “भाडामा” को अवस्थामा जान सक्न ेछैन । 

(५)  मानथ (१) देशि (४) सम्ममा उशललशित झण्डाको साधारण सञ्चालनको हक्रयाद्वारा 
बाहेक समय र फासला यन्त्रकलालाई चालू अथवा बेचालू गनड सहकन ेछैन । 

(६)  झण्डा “भाडाको नननमत्त” अवस्थामा छ“दा नमटरको मिुमा रहेको भाडा र अनतररक्त 
झ्यालहरु िटरले बन्द भएको हनुपुछड । िटरको हट्न ेवा बन्द हनु ेहक्रया क्रमिः 
झण्डा “भाडाको नननमत्त” अवस्थाबाट “भाडामा” को अवस्था र “बन्द” अवस्थाबाट 
“भाडाको नननमत्त” अवस्थामा चलाउँदा  एकसाथ हनु ेहनु्छ । 

(७)  नमटरले देिाएको समय र फासलाको भाडा तोहकएको आधारभतू दरहरु बमोशजम 
हनुेछ । 

(८)  अनतररक्त झ्यालको व्यवस्था गररएकोमा अनतररक्त झ्यालमा देशिने भाडा हातले 
चलाइनेछ र मौदद्रक इकाईहरु तोहकए बमोशजम बढ्दै जानेछ । 

 

४. जाचँहरुः 

(क) भाडा सूचकहरुः– डायलमा देशिन ेभाडाबहृद्ध सबै अवस्थामा ठीक र पूणड रुपमा एक 
अिबाट अको अंकमा बदनलनेछ । यन्त्रकला चालू अवस्थामा बेचालू गररंदा हनु े
त्रहुट नं. ५ मा ननददडष्ट हदहरुनभत्र पनुड पनेछ । 

(ि) झण्डाः– “भाडाको नननमत्त” को अवस्थाबाट झण्डालाई झादाड अगानड  दताड भएको 
भाडा हटेको र नमटर उशचत तरीकाले पनुः िून्यको अवस्थामा पगेुको छ भन्न ेजाँच 



www.lawcommission.gov.np 

125 

 

हनुपुछड । भाडा देिाउन ेअंकहरु अडेको वा आ“शिक भाग हटेको वा फेरर फकड न े
संभावना हनुहुुँदैन । एक राचेट लकबाट अको राचेट लकमा उलटो घमुाउँदा 
अनशुचत दताड नहनुे वा अरु कुनै हकनसमको संभाहवत हानन नपरु् याउने भन्न ेजाँच गररन ु
पछड । झण्डाको अनशुचत प्रयोगद्वारा िराबी गनड सक्न ेसंभावना नभएको पूरा यकीन 
हनुपुछड । झण्डालाई तल झानाडसाथ नमटरले भाडा दताड गनुड पनेछ र यसको अंक 
मिुमा देशिन ुपनेछ । 

(ग) फासलाको ह“काई (नडस्टान्स िाइभ) M– भाडामा अको बहृद्ध रेकडड हनु लागेको 
बेलामा भाडा दताड गने यन्त्रकलामा सदैव एक हविेष अवस्था (हक्रहटकल प्वाइण्ट) 
हनुेछ । यात्रा हविेष अवस्थामा अन्त भएमा कुनै धक्काले जस्तै ढोका ढ्याम्म बन्द 
गदाड भाडामा अको बहृद्ध हनु जान सक्छ । नमटरको यन्त्रकलामा कुनै िराबी पैदा 
हनु नपावस भन्नाको लानग जाँचको नननमत्त एक झट्कादार ह“काई (जकी िाइभ) को 
व्यवस्था हनुपुछड । असामहयक भाडाको बहृद्ध दताड हनुे संभावनालाई सकभर रोक्ना 
नननमत्त अनेक जाँचहरु गररनेछन ्। 

(घ) बेञ्च जाँच– उशचत तथा भरपदो नगयर बक्स जडान भएको ट्याक्सी वा अटोररक्सा 
नमटरको बेञ्च जाँच गररनेछ । 

(१) उपकरणहरुः– 

(क) जाँच्ने   बेञ्चः– नबजलुी मीटरमा लगाइएको उपकरणद्वारा ट्याक्सी 
नमटरको शस्पण्डल घमुाएर ट्याक्सी वा अटोररक्सा  नमटर  जाशँचनछे 

। यस उपकरणलाई हातबाट पनन घमुाउन सहकनछे । ट्याक्सी वा 
अटोररक्सा नमटर राम्रोसँग अडाउन ब्राकेटहरुको व्यवस्था हनुपुछड । 

(ि) गणक (काउण्टर)– शस्पण्डल घमुाइएको दि भागको एक भागसम्म 
दताड गनड सक्ने गरी गणक नननमडत भएको हनु ु पछड । 

(२) तरीकाः– जाँच गदाड छोटो फासला (िटड हल) र लामो फासला (लंग हल) 
गरी दईु अवस्थामा जाँशचनेछः– 

(क) छोटो फासला जाँच– झण्डालाई “बन्द” अवस्थामा रािेर दईु वा 
तीन हकलोग्रामनमटर फासला बराबर नमटर चलाइनेछ । प्रत्येक 
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भाडाबहृद्धको लानग लागेको फन्का गणकबाट पत्ता लगाई हहसाबबाट 
ननस्कने संख्यासँग दाशजनेछ । 

(ि) लामो फासला जाँच– झण्डालाई “बन्द” अवस्थामा रािी ट्याक्सी 
वा अटोररक्सा नमटरलाई ६० हकलोग्रामनमटरभन्दा कम नहनु े
फासलासम्म लगातार चलाइनेछ । भाडाबहृद्ध (मनी िप) अड्न जान,े 

क्रमसाथ भाडा बहृद्ध नहनु,े बेठीक हकनसमसँग अंकको नमलान वा अरु 
कुनै हकनसमको असमान्य अवस्था फेला परेमा नमटरलाई रद्द गनड 
सहकने सम्भावनाको लानग जाँच अवनधभर ट्याक्सी वा अटोररक्सा 
नमटरको ननरीिण गररनेछ । 

  
(ङ) समय जाचँः– 

 (१) उपकरणः यस जाचँमा सेकेण्डसम्मको ननरीिण गनुड पनेछ । इच्छानसुार 
िून्यबाट िरुु गरी फेरर िून्यमा लग्न सहकन े एक स्टप घडी वा डेक्स घडी प्रयोग   
गररनेछ । 

(२) तरीका M– समय जाँचमा झण्डालाई “भाडामा” को अवस्थामा रािी भाडाबहृद्ध 
बीचको अन्तरको समय जाशँचनेछ र समय जाँचलाई प्रत्येक अन्त्तर जाचँ (इशन्डनभडुयल 
इण्टरभल टेष्ट) र लामो अन्तर जाँच (लङ्ग इण्टरभल टेष्ट) गरी दईु भागमा बानँडनेछ । 

(क)  प्रत्येक अन्तर जाँच M– प्रत्येक अन्तर जाँचको िरुुमा झण्डालाई “भाडामा” 
को अवस्थामा झानुडको साथै स्टप घडी वा डेस्क घडीलाई चलाईनेछ । 
प्रत्येक भाडाबदृ्धको लानग हवतेको समयको सेकेण्डसम्मको दताड गररनेछ । 
घडीलाई बन्द नगररकन जाँच अवनधको अन्तरसम्म चलाइनेछ । यो जाँच 
कशम्तमा एक घण्टासम्मको हनुेछ । 

(ि) लामो अन्तर जाँच M– ट्याक्सी वा अटोररक्सा   नमटरमा दताड भएको अि 
प्रत्येक अन्तर जाँचपनछ मेट्न लगाइने छैन र साथै स्टप वा डेक्स घडीलाई 
पनन बन्द गररने छैन । यस हक्रयालाई पूणड ननरीिण साथ एक घण्टा वा 
एक घण्टा भन्दा बढी समय सम्म जारी राशिनेछ । जाँच नसहद्धन े बेलामा 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 



www.lawcommission.gov.np 

127 

 

भाडा वहृद्धको लानग लागेको समयको ननरीिण गरी रेकडड गररनेछ र त्यसपनछ 
ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटरलाई िून्यमा लयाइनेछ ।   

५. हदहरुः– 

(क) बेञ्चजाँच M– बेञ्चजाँचको लानग घटी बढीका हदहरु देहाय बमोशजम हनुेछन ्M–  

 (१) बढी दताड हनुेमा      –  १ प्रनतित 

  (२) घटी दताड  हनुेमा   – िरुु अन्तरलाई अन्तर जाँचमा समावेि  
गररएमा थप ३० नमटरको हदसाथ १ प्रनतित  

(ि) समय जाँच M– समय जाँचको लानग घटी बढीका हदहरु देहाय बमोशजम हनुेछनः्– 

 (१) प्रत्येक अन्तर जाँच– 

  बढी दताड हनुमेा –     – ५ प्रनतित 

  घटी दताड हनुेमा –      – १० प्रनतित िरुुको अन्तरमा  

                                      ५ प्रनतित अरु अन्तरमा 

 (२) लामो अन्तर जाँच (िरुुको अन्तर बाहेक) M– 

  बढी दताड हनुेमा –      –     छुट नभएको  

  घटी दताड हनुेमा –      –     ३ प्रनतित 

६. नसल लगाउनःे– 

(क) ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर बेञ्च जाँचमा ठीक पाइएमा सील लगाउन ु पछड । 
ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर ट्याक्सीमा अटोररक्सामा जडान भएको उपयकु्त भएमा 
ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटरको हेडदेशि ट्रान्सनमिन (वा चक्का) सम्म जोनडन े
पथृक–पथृक जडानहरुमा पनन सील लगाइनेछ ।  

(ि) ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर नगयर बक्स वा ट्याक्सी वा अटोररक्सा   नमटरमा 
एक िास हकनसमको अनमुोददत साईजको जनडएको प्लेटलाई जाँच्ने अनधकारीले 

लगाएको सील वा ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर वा ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर 
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नगयर बक्स निोनलकन शझक्न सहकने छैन । सो प्लेटमा देहाय बमोशजमको िव्द र 
अिहरु उठेको वा गडेको हनुपुछडः– 

(१) ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर जडान गररन ेसवारी साधनको प्रकार , र  

(२) ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटर चलाउन तथा यसको सञ्चालन र सच्चाइ जाँच 
सवारी साधनको चक्कामा रहने टायरको न्यूनतम प्रभावकारी घेरा । 

७ अंकनः– 

(क) ट्याक्सी वा अटोररक्सा नमटरको अगानड प्लेट र पछानड प्लेटमा यन्त्रको 
संख्या अहकंत भएको हनुपुछड ।  

(ि) सबै अिरहरुमा रोमन नलपीमा र अंकहरु ईण्डो–अरेनबकमा हनुेछन ्। 

  

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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अनसूुची ५ग. 

(ननयम १० को उपननयम (६) सँग सम्बशन्धत) 

फासला मात्र नाप्न ेयन्त्रहरुको 

हववरण 

पररभाषा M 

(क) “फासला मात्र नाप्ने अटोररक्सा नमटर” भन्नाले मिुमा गनतमापक यन्त्र (स्पीडोनमटर) 
र दूरीसूचक यन्त्र (ओडोनमटर) रािी वा नरािी तोहकएको दरमा आफैले देिाउन े
अिहरु नमेहटने गरी भाडामा नलएको अटोररक्साको भाडा फासलाकै हहसाबले मात्र 
देिाउने यन्त्रलाई सम्झनपुछड । 

(ि) “मिु” भन्नाले अटोररक्सा नमटरको भाडा देिाउन ेभागलाई सम्झनपुछड । 

(ग) “भाडा समकारक (न्यूटालाइजर)” भन्नाले भाडा देिाउन सून्य अिमा लयाउन े
यन्त्रलाई सम्झनपुछड । 

(घ) “भाडा” भन्नाले भाडा नलइएको अटोररक्सा नमटरले फासला नाप्ने यन्त्रको सञ्चालनको 
आधारमा गणना गरी देिाउने भाडाको अंिलाई सम्झनपुछड ।  

(ङ) “चक्काको उशचत घेरा” भन्नाले अटोररक्साले ठीक यात्रीहरु नलई बढ्दाको अवस्थामा 
उशचत मात्रामा हवा भररएको टायर भएको पा“ग्राले एक पूरा फन्कोमा जाने 
फासलालाई सम्झनपुछड । 

(च) “बेञ्च जाँच” भन्नाले अटोररक्सा नमटरलाई अटोररक्साबाट छुट्याई गररने जाँच 
सम्झनपुछड । 

  

बनावट सम्बन्धी आवश्यकताहरु M 

(क) अटोररक्सा नमटर फासलाको हहसाबले भाडा देिाउने यन्त्र वा दूरी देिाउने यन्त्रसँग 
गनतमापक र भाडा नमटर भएको यन्त्र हनुेछ । 

(ि) अगानडको पा“ग्रा वा पछानडको धरुा नगएरबक्सबाट अटोररक्साको सञ्चालन हनुेछ । 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा थप। 



www.lawcommission.gov.np 

130 

 

(ग) एउटाले जम्मा–जम्मी गएको दूरी र अकाडले िास सफर वापत भाडा देिाउने 
दईुवटा गणकहरु भएको पा“ग्राको अनपुातमा नमलन ेगरी रेिाहित भएको अटोररक्सा 
नमटर हनुपुनेछ । 

(घ) रुपैयाँको कालो चक्कामा सेतो अि र पैसाको सेतो चक्कामा रातो अि भएको अटोररक्सा 
नमटरको समकारक हनुेछ । 

(ङ) भाडा समकारक एक ददिानतरबाट मात्र हातले चलाउन सहकने हनुेछ । 

(च) भाडा समकारकलाई भाडाको अि सून्यमा झादाड स्पष्ट सनुनन ेआवाज आउन ुपनेछ र 
कुनै झट्का, कम्पन र शघस्राइले भाडा देिाउने यन्त्रमा कुनै असर पने हनुहुुँदैन । 

(छ) अटोररक्सा वा नमटरमा गाडी भाडामा नलइएको छ भन्न ेदेिाउने उशचत सूचक शचन्ह 
हनुपुछड । 

जाचँहरु M 

(क) नमटर चालू गरेपनछ डायल सबै अवस्थामा तत्काल ठीक र पूणड रुपमा एक अिबाट 
अको अिमा बदनलनेछ । भाडा समकारकलाई अगानडको अवस्थामा लयाउँदा अगानड 
दताड भएको भाडा हटेको छ भन्न े र नमटर ठीकसँगै सून्यमा फेरर नमलेको छ भन्न े
यहकन गनुडपछड । भाडा अहित गररएको कुनै हालतमा पनन अडाउने वा केही अंि 
मात्र हटने वा फेरर फकड न ेहनुहुुँदैन । एक रावेट लकबाट अकोमा उलटो घमुाउँदा 
अनशुचत दताड नहनुे वा अरु कुनै सम्भाहवत हानी नहनु ेभन्ने जाँच हनुपुछड । भाडा 
समकारकको अनशुचत प्रयोगद्वारा भाडा देिाउनेमा कुनै हकनसमले कैहफयत गनड 
नसहकने हनुपुछड । 

(ि) फासलाको इकाई (नडस्टान्ट टाइम) M भाडाका अको वहृद्ध अहित हनु लागेको 
बेलामा भाडा दताड गने यन्त्रकलामा सदैव एक हविेष अवस्था    (हक्रहटकल 
प्वाइन्ट) हनुेछ । यात्रा हविेष अवस्थामा अन्त भएमा कुनै धक्काले (जस्तै ढोका 
ढ्याम्म बन्द गदाड भाडामा अको वहृद्ध हनु जान सक्छ) भाडामा अको भाडा वहृद्ध हनु 
जाने नमटरको यन्त्रकलामा कुनै िराबी पैदा हनु नपावस ् भन्नाको लानग जाँचको 
नननमत्त एक झट्कादार ईकाई (जहकड न िाइभ) को व्यवस्था हनुपुछड । असामहयक 
भाडाको वहृद्ध दताड हनुे सम्भावनालाई रोक्का गनडको नननमत्त अनेक जाँचहरु    
गररनेछन ्। 
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(ग) बेञ्च जाँच M बेञ्च जाँचमा घटबढ गनड हनु े नबजलुीको नमटरको प्रनत नमनेट घमुाइहरु 
दताड गनड गणक र नमटर राम्रोसँग अडाउने ब्राकेट प्रयोग गररनेछ । 

४. हदहरु M 

(क) बेञ्च जाँच M बेञ्च जाँचको लानग घटीबढीको हद देहायबमोशजम हनुेछ । 

(१) घटीबढी दताड हनुेमा–  १ प्रनतित 

 

५. नसल लगाउन ेM नमटर जडान गरी नमटर हाँक्ने  तारको दवैु छेउमा नसल लगाउन ुपछड । 

 

६. अंकन M 

(क) नमटर जाँच गररने अटोररक्साको पा“ग्राको अनपुात (रेनसयो) नमटरको पछानड नमेहटन े
गरी अहित भएको हनुपुनेछ । 

(ि) यन्त्रको संख्या पनन अहित हनुपुनेछ । 

(ग) सबै अिरहरु रोमन नलहपमा र अिहरु  इण्डोअरेहवकमा हनुेछन ्। 
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अनसूुची ५(घ) 

(ननयम १० को उपननयम (७) सँग सम्बशन्धत) 

व्यापाररक प्रयोजनको लानग मान्यता ददइने घटीबढीको हद 

पदाथड जाँचको घटीबढीको हद 

बढीमा घटीमा 

मसला 

१. बेसार, धननया,ँ िोसाडनी, लसनु इत्यादद 

२. मरीच, शजरा, लवाङ, अलैंची इत्यादद 

३. सोफ, दालशचनी, गोलनमचड इत्यादद 

 

०.२५∞ 

०.१∞ 

०.२∞ 

   
०.२५∞ 

०.१∞ 

०. ∞ 

तेलहन 

१. तेल (आलस, तोरी, सस्र्यू, नतल, नररवाल र अन्य यस्तै   
हकनसमको तेल) 

२. मदट्टतेल, पट्रोल, नडजेल र अन्य यस्तै हकनसमका लनुब्रकेन्ट 

३. हपना 

 

०.२५∞ 

 

०.५∞ 

०.५∞ 

 

०.२५∞ 

 

०.५∞ 

०.५∞ 

सखु्िा फलफूल 

१. बदाम, ओिर, नररवल इत्यादद 

२. काज ु

  

०.२∞ 

०.१∞  

 

०. ∞ 

०.१∞ 

 

िाद्यान्न 

१. चामल, गहुँ, चना, मसुरुो, मगुी, रहर, केराउ, भटमास इत्यादद 

२. धान, मकै, कोटो, गहुँ जौ र नतलको हपठो 

३. तेलहन तथा अन्य गडुागडुी  

 

०.२५∞ 

०.५∞ 

०.२५∞ 

  

०.१२∞ 

०.२५∞ 

०.१२५∞ 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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तरकारी 

१. आल,ु प्याज, परवर, रामतोररया इत्यादद 

२. हररयो तरकारी 

  

१.०∞ 

२.०∞  
 

 

१.०∞ 

२. ∞ 

 

ताजा फलफूल 

१. स्याउ, अंगूर र अन्य यस्तै फलफूल 

२. आरु, अम्बा, नास्पाती र अरु सस्तो फलफूल 

  

०.१∞ 

०.५ ∞
  

 

०.१∞ 

०.५∞ 

 

 

पदाथड जाँचको घटीबढीको हद 

बढीमा घटीमा 

१. मानथ नपरेका अन्य कृहषजन्य पदाथड 

२. दूध र दूधबाट तयार हनुेिाद्य पदाथृ (मिन, शघउ पाउडर, दूध) 
इत्यादद 

१∞ 

 

०.१∞ 

०.५∞ 

 

०.१∞ 

हवहवध 

१. सूनतड, िैनी 

२. कपास 

३. गुंड, सिर तथा उिबुाट पैदा हनु ेअन्य यस्तै वस्तहुरु 

४. शचनी 

५. नून 

६. फापर 

७. शचया र कफी 

८. रंग र अन्य रंगााउने काममा प्रयोग हनुे सामग्री 

९. नसमेण्ट 

१०. कोइला 

 

०.१∞ 

०.१∞ 

०.५∞ 

 

०.१∞ 

१.०∞ 

०.१∞ 

०.१∞ 

०.१∞ 

१.५∞ 

  

०.०५∞ 

०.०५∞ 

०.५∞ 

 

०.०५∞ 

०.५∞ 

०.१∞ 

०.५∞ 

०.०५∞ 

१.०∞ 
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११. चनू 

१२. दाउरा 

१३. फलाम र त्यसबाट बनेका सामग्री 

१४. िदुो 

१५. उि ु

१६. मलिाद  

 

१.५∞ 

१.५∞ 

१.५∞ 

०.२∞ 

०.५∞ 

०.२५∞ 

०.५∞  

१.०∞ 

१.०∞ 

१. ∞ 

०.२∞ 

०.५∞ 

०.२५∞ 

०.२५∞ 

धात ु

१ जस्ता, हपत्तल, तामा, शििा इत्यादद 

२. (क) सनु, प्लाहटनम र अन्य बहमूुलय धात ु

   (ि) चाँदी 

३. अन्य बहमूुलय जवाहरात 

 

०.०५∞ 

०.००२∞ 

०.००५∞ 

०.००१∞ 

 

०.०५∞ 

०.००२∞ 

०.००५∞ 

०.००१∞ 

मांसाहार 

१. मास ु

२. माछा 

३. छाला 

  

 

०.५∞ 

०.५∞ 

 ३∞ 

  

  

०.५∞ 

०.५∞ 

 २∞ 
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अनूसची – ६ 

(ननयम ११ को उप–ननयम (२) सँग सम्बशन्धत) 

१. दिमलव अपवत्र्य र उपसगड  एकाईको अनरुुप मान  संिेप नाम 

 हकलोग्राम (Kilo) १००० हक. k. 

 हेक्टो (Hecto_) १०० हे. h. 

 डेक (Deca) १० डे. da. 

 डेनस (Deci_ ०.१(१०)–१ डे. d. 

 सेशन्ट (Centi) ०.०१(१०)–२ से. c 

 नमनल (Milli) ०.००१(१०)–३ नम. m. 

 माइक्रो (Micro) ०.०००००१(१०)–६ म्यू. m. 

२. सज्ञाः– मान संिेपमान 

 तौल Weights)   

 मेहट्रक टन (M.Ton) १००० हकग्रा ट t. 

 शक्वन्टल (Quintal) १०० हकग्रा क्वी q. 

 हकलोग्राम ग्राम (kilogram) १ ग्रा हकग्रा kg. 

 हेक्टोग्राम (Hectogram_ १०० ग्रा हेग्रा hg. 

 डेकाग्राम (Decagram_ १० ग्रा डेकाग्राम dag. 

 ग्राम (Gram_ १ ग्रा ग्रा g. 

 डेनसग्राम (Decigram_ १०० नमग्रा डेग्रा dg. 

 सेशन्टग्राम (Centigram_ १० नमग्रा सेग्रा cg. 

 नमनलग्राम (-Milligram_ १ नमग्रा नमग्रा  mg. 

 क्यारेट (Caret) २०० नमग्रा क्या c. 
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३. ग्राहहता (Capacity)   

 हकलोग्रामनलटर (Kilolitre) १००० नलटर हक.नल kl. 

 हेक्टोनलटर (Hectolitre) १०० नल हे. नल. hl. 

 डेकानलटर (Decalitre) १० नल डेक. नल. dl. नलटर 
नलटर (Litre) १ नल नल. l. 

 डेनसनलटर (Decilitre) १०० नमनल डे .नल. dl. 

 

संज्ञा M–   

४. आयतन    

 कू्यहवक मीटर (Cubic metre) मी3 वा कू्य.मी m3 

 कू्यहवक डेनसमीटर (Cubic decimeter) १०–3 मी वा १०० सेमी3 कू्य डेमी dm3

 कू्यहवक नमनलमीटर (Cubic milimetre) नम.मी. 3 कू्यनममी mm3 

५. लम्वाइः–   

 हकलोग्राममीटर (Kilometre) १००० मी  हकमी km. 

 हेक्टोमीटर (Hectometre) १०० मी  हे.मी hm. 

 डेकामीटर (Decametre) १० मी डेका.मी dam.

 मीटर (Metre) १ मी  मी. m. 

 डेनसमीटर (Decimetre) १० से.मी.  डे .मी dm. 

 नमनलमीटर (Millimetre) १ नम.मी. नम.मी mm.

 सेशन्टमीटर (Centimetre) १ से.मी  सेमी cm. 

 माइक्रोन (Micron) १०-३नम मी वा  म्यू m. 

  १ M १०००  
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६. िेत्रफलः–   

 स्क्वायर हकलोग्राममीटर (Sq. kilometer) १,०००,००० मी2 हकमी km.2 

 स्क्वायर मीटर (Sq. Metre) मी2 मी2 m.2 

 स्क्वायर सेशन्टमीटर (Sq. Centimetre) से मी2 से.मी2 cm.2

 स्क्वायर नमनलमीटर (Sq. Millimetre) नम.मी. 2  नम.मी2 mm.2७. 

भनूम नापहरुः–   

 आर (Are) १०० मी2 आ a. 

 हेक्टार (Hectare) १०० आ हे. ha. 

 सेशन्टआर (Centiare) मी2 से.आ ca.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



www.lawcommission.gov.np 

138 

 

अनसूुची–७ 

(ननयम १२ को उप–ननयम (३) सँग सम्बशन्धत) 

नाप तौल र नाप्न ेतौलन ेयन्त्रहरुमा लगाउन ेटाचँाहरुः– 

 

 नेपालको ननसाना छाप     २   इन्स्पेक्टर नं. 

      २७    साल 

       
 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
  

                                                           

 पाचँौ संिोधनद्वारा संिोनधत ।   
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अनसूुची–८ 

(ननयम १२ को उपननयम (५) सँग सम्बशन्धत) 
   फाराम नं. M– 

नेपाल सरकार 
उद्योग मन्त्रालय 

नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलय 

.................................नेपाल 

जाचँ गरेको प्रमाण 

ननरीिकको नाम M– 

टाँचा नं. M– 

श्री ......................... अञ्चल ........................ शजलला ..................... नगर/गाउँ     
अनमुनत     नं. ............... का अनधकारका ननम्ननलशित नापतौल तथा नाप्न े तौलने यन्त्र 
सम्बशन्धत ऐन तथा ननयम बमोशजम जाँच गरी टाँचालगाइएको प्रमाशणत गदडछु । 

पररमाण संज्ञा तौलने यन्त्रहरु नाप्न े
नापहरु 

जाँच िलुक 

तौलहरु नापहरु िमता शे्रणी ननमाडताको नाम प्रकार नं.  रु. पै. 
       

 
 
 
 
 
 

   

    यो प्रमाणपत्र प्रमिु स्थानमा टागेँर राख्नहुोस ् । जाँच नगरेको नापतौल तथा नाप्न े तौलन े
यन्त्रहरु कदाहप प्रयोग नगनुड होला । 

जम्मा रु.  बकु नं.  रनसद  नमनतः– 

आगामी जाँच नमनत M– ....................... नभत्र गराउन ुपनेछ  । 

          ................ 
पाउनेको हस्तािर          ननरीिक  
                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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अनसूुची–९ 

(ननयम १४ को उप–ननयम (१) र (२) सँग सम्बशन्धत) 

जाचँ तथा टाचँािलुक 

 नाप/तौल प्रकार संज्ञा प्रनत ईकाइ 
(रु.) 

तौलहरु 
 

बनुलयन 

१ नमनलग्राम देशि ५० ग्रामसम्म 

१०० ग्राम देशि ५०० ग्रामसम्म 

१ हकलोग्राम देशि ५ हकलोग्रामसम्म 

१० हकलोग्राम देशि –२० हकलोग्रामसम्म 

10/- 
25/- 
40/- 
80/- 

क्यारेट 
० .५  देशि २ क्यारेटसम्म 

५ क्यारेटदेशि ५०० क्यारेटसम्म 
20/- 
30/- 

व्यापाररक 

१ नमनलग्राम देशि ५० ग्रामसम्म 

१०० ग्राम देशि ५०० ग्रामसम्म 

१ हकलोग्राम देशि २ हकलोग्रामसम्म 

 ५ हकलोग्राम 

१० हकलोग्राम देशि २० हकलोग्रामसम्म 

५० हकलोग्राम 

10/- 
15/- 
20/- 
30/- 
50/- 
100/- 

नापहरु ग्रहहता 

१० नमनलनलटरदेशि २०० नमनलनलटरसम्म 

५०० नमनलनलटरदेशि २ नलटरसम्म 

५ नलटरदेशि १० नलटरसम्म 

२० नलटरदेशि  ५० नलटरसम्म 

१०० नलटरदेशि ५०० नलटरसम्म 

१००० नलटरदेशि ५००० नलटरसम्म  
५००० नलटरदेशि मानथलाई 

10/- 
20/- 
75/- 
125/- 
500/- 
5000/- 
7500/- 

नापहरु लम्बाइ 
०.५ देशि २ मीटरसम्म 

०.५ देशि १० नमटरसम्मको टेप नमटर 
१०  नमटरभन्दा मानथको टेप नमटर 

75/- 
15/- 
25/- 

 
                                                           
  नमनत २०७२/५/१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर । 
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तौलन े
यन्त्र 

शे्रणी “ग” 

र “घ” 

५०० ग्रामसम्म 

५०० ग्रामभन्दा मानथ ५ हकलोग्रामसम्म 

५  हकलोग्रामभन्दा मानथ २० हकलोग्रामसम्म 

२० हकलोग्रामभन्दा मानथ ५० हकलोग्रामसम्म 

५० हकलोग्रामभन्दा मानथ १०० हकलोग्रामसम्म 

१०० हकलोग्रामभन्दा मानथ २५० हकलोग्रामसम्म 

२५० हकलोग्रामभन्दा मानथ १००० हकलोग्रामसम्म  

१००० हकलोग्रामभन्दा मानथलाई 

25/- 

50/- 

75/- 

125/- 

175/- 

250/- 

375/- 

750/- 

तौलन े
यन्त्र 

शे्रणी 
“ग”र“घ” 
बाहेक 
अरु 

२०० ग्रामसम्म 

५०० ग्रामको 

५०० ग्रामभन्दा मानथ ५ हकलोग्रामसम्म  

५ हकलोग्रामभन्दा मानथ २० हकलोग्रामसम्म 

२० हकलोग्रामभन्दा मानथ २५० हकलोग्रामसम्म 

२५० हकलोग्रामभन्दा मानथ  १००० हकलोग्रामसम्म 

१००० हकलोग्रामभन्दा मानथ ५००० हकलोग्रामसम्म 

५००० हकलोग्रामभन्दा मानथ १०००० हकलोग्रामसम्म 

१०००० हकलोग्रामभन्दा मानथ २५००० हकलोग्रामसम्म 

२५००० हकलोग्रामभन्दा मानथलाई  

50/- 

75/- 

100/- 

125/- 

250/- 

500/- 

1000/- 

1750/- 

3000/- 

5000/- 

नाप्न े

आयतन 

लम्बाइ र 
समय 
नाप्ने 
नमटर 

पेट्रोनलयम पदाथड हवतरण पम्प  

वलक नमटर 

1500/- 

250/- 

ट्याक्सी 

अटोररक्सा 

300/- 

150/- 
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अनसूुची–१० 

(ननयम १७ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत) 

अनमुनतपत्र 

अनमुनतपत्र नं.............................     नमनतः–......................... 

नेपाल  सरकार 

उद्योग मन्त्रालय 

गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

..............नेपाल 

 ऐनको दफा २५ बमोशजम व्यापारी वा व्यवसायी श्री ......................... लाई 
देहायबमोशजमको नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गनड यो अनमुनतपत्र ददइएको छ । 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

...................... 

 ननरीिक 
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अनसूुची–११ (क) 

(ननयम १८ (१) सँग सम्बशन्धत) 

श्री नेपाल सरकार 

उद्योग मन्त्रालय 

गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलय 

................. 
 

 (स्टाण्डडड) नाप तौल ऐन,२०२५ को दफा ..... अन्तगडत नाप तौल तथा नाप्न ेतौलन ेयन्त्र 
ननमाडण गनड इजाजतपत्र प्राप्त गनडको नननमत्त भनुड पने कुराहरु) 

द्रष्टव्यः– अनमुनतपत्र प्राप्त गरेका ननमाडताहरुले ननमाडण गररएका वस्तहुरु इजाजतपत्र प्राप्त गरेको 
नबक्री कताडहरुलाई मात्र बेच्न तथा डेनलभरी गनड पाउनेछन ्। िदु्रा नबक्री गनड ननमाडताहरुले छुटै्ट 
एउटा नबक्रीकताडको इजाजतपत्र प्राप्त गनुडपछड । 

 

ननवेदन प्राप्त भएको नमनत.................... 

ननरीिण गररएको नमनत......................... 
 

 ननवेदनकताडले  ननरीिण गने 

 भनुड पने  अनधकृतको कैहफयत 

१. इजाजतपत्र माग गने नाप तौल 

 कारिानाको नामः– 

२. पूरा ठेगानाः– 

(क) कारिानाको 

(ि) कायाडलयको 
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३. कारिाना स्थाहपत भएको 

 नमनतः– 

४. प्रोपाएटर । हहस्सेदार वा 

 सीनमत संख्या भएमा संचालकहरु 

 ननदेिकहरुको नामः– 

५. ......................... 

६. प्रोप्राएटर (हरु) । हहस्सेदार (हरु) 

 संचालक ननदेिक (हरु) को स्थायी 

 ठेगानाः– 

७. हाल भइरहेको ननमाडण कायडको हकनसमः– 

८. कस्तो िालका वस्तहुरुको ननमाडण गने 

 प्रस्ताहवत गररएको हो सो लेख्न े।  

 देहायका वस्तहुरुः– 

(क) ढकहरु 

(ि) नापहरु 

(ग) तौलने यन्त्रहरु तथा 

(घ) नाप्ने यन्त्रहरु हवस्ततृ 

  हववरणसाथ ददनेः– 

९. आफूले ननमाडण गने वस्तहुरुमा 

 प्रयोग गररने ननमाडणकताडको नाम 

 वा टे «ड माकड ः– 

१०. प्रस्ताहवत वस्तहुरु ननमाडण गनड उपयकु्त 

                                                           

   पाचँौं संिोधनद्वारा शझहकएको । 
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 र आवश्यक वकड िपको तथा ननपणु  

 कानलगढहरुको बन्दोवस्त भए नभएको । 

 यदद भए हवस्ततृ हववरण ददनेः– 

ननमाडण गने इजाजतपत्र मानगएको वस्तहुरुको नमूनाको सेट ननरीिण तथा अनमुोदनको 
नननमत्त प्रस्ततु गररएको छ । 

मैले स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन,२०२५ तथा त्यस अन्तगडतका ननयमहरु पढेको छु र सो ऐन 
तथा ननयमहरुको पालन गनेछु । 

  मानथ लेशिएको हववरण ठीक छ झटु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सह“ुला बझुाउँला । 

ननवेदकको सही................. 

नमनत.......... 

ठेगाना..................  
 

  
कायाडलयले मात्र भनेः– 

इजाजतपत्र ददइएको । अस्वीकृत गररएको 

इजाजतपत्र नं.............     ....................... 

नमनत.........................     ननरीिण गने अनधकृतको सही 

       दस्तित ...................... 

       ननरीिक 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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अनसूुची – ११ (ि) 

(ननयम १८ (१) सँग सम्बशन्धत) 

नेपाल  सरकार 

उद्योग मन्त्रालय 

गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलय 

................., नेपाल 

 

 (स्टाण्डडड नाप तौल ऐन,२०२५ को दफा ...... अन्तगडत नाप तौल तथा नाप्न ेतौलने यन्त्र 
ममडत गने इजाजतपत्र प्राप्त गनडको नननमत्त भनुड पने कुराहरु) 

ननवेदनकताडले                                 ननरीिण गने 

भनुड पने                             अनधकृतको कैहफयत 

१.  इजाजतपत्र मानगएको नाप तौल ममडत गने वकड िपको नाम (कारिाना)  

२. प्रोपाएटर वा पाटडनर वा (मानलक) (सहयोगी) सीनमत संख्या भएमा सञ्चालन ननदेिकहरुको 
नाम  

३. वकड िपको पूरा ठेगाना  

४. वकड िपमा हाल भइरहेको कामको हकनसम  

५. वकड िप स्थापना भएको नमनत  

६. मानथ (२) मा उशललशित प्रोप्राएटर ( हरु) आददको स्थायी ठेगाना  

७. ढक, तराज ुर अरु नाप तौल नाप्न ेवा तौलने यन्त्र ममडत गनड उपयोग गररन ेआफूसँग भएका 
ज्यावल, यन्त्र र अरु औजारको पूणड हववरण  

८. सापटी ददने वस्त ु(जस्तो ढक, नाप, तराज ुआदद) को आवश्यक मौज्दात भए नभएको । के 
कनत मौज्दात आफूसँग भएको िलुाई पूणड हववरण ददने  
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९. नाप तौल आददको ममडतमा आफ्नो भएको अनभुव  

१०. आवश्यक कानलगढी कामको व्यवस्था भए नभएको । यदद भएमा, आफ्नो वकड िपमा यस्ता 
कनत कामदारहरु लगाइएका छन ्वा लगाउने प्रस्ताव छ ।  

११. आफूले ममडतकताड भई काम गनड चाहेको िेत्र हववरणः  

    (क) अञ्चल M– 

    (ि) शजलला M– 

    (ग) नगर÷गाउँ M–  

मैले स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ तथा यस अन्तगडतका ननयमहरु पढेको छु र सो ऐन 
तथा ननयमहरुको पालन गनेछु । 

 मानथ लेशिएको हववरण ठीक छ झटु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सह“ुला बझुाउँला । 

                                               
  

ननवेदकको सही ............. 

नमनत ............... 

नाम ................. 

ठेगाना ...............   
 

 

 कायाडलयले मात्र भनेः– 

 इजाजतपत्र ददइएको । अस्वीकृत गररएको   ............................. 

 इजाजतपत्र नं......................        ननरीिण गने अनधकृतको सहीः– 

 नमनतः.............................         दस्तित........................... 

        ननरीिक 
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अनसूुची – ११ (ग) 

(ननयम १८ (१) सँग सम्बशन्धत) 

नेपाल  सरकार 

उद्योग मन्त्रालय 

गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलाय 

.............., नेपाल 

 

 (स्टाण्डडड नाप तौल ऐन,२०२५ को दफा .................. अन्तगडत नाप तौल तथा नाप्न े
तौलने यन्त्र नबक्री गनड इजाजतपत्र प्राप्त गनडको नननमत्त भनुड पने कुराहरु ) 
 

ननवेदनपत्र प्राप्त भएको नमनत............ ननरशिण गररएको नमनत .............. 
 

ननवेदकले भनुडपने        ननरीिण गने  

          अनधकृतको कैहफयत 

१. इजाजतपत्र माग गने संस्थाको नाम  

२. संस्थाको र भएमा िािाहरुको समेत पूरा ठेगाना  

३. प्रोप्राएटर वा हहस्सेदार र सीनमत संख्या भएमा सञ्चालक ननदेिकहरुको नाम  

४. कारोबारको हालको नाम र रुपमा स्थाहपत भएको नमनत  

५. हाल चालू गररएको कारोबारको हकनसम  

६. मानथ नं. ३ मा उशललशित प्रोप्राएटर आददको स्थायी ठेगाना  

७. आफूले कुन कुन वस्तहुरु नबक्री गनड चाहेको हो, लेख्न ेदेहायका वस्तहुरु 

(क) ढकहरु 

(ि) नापहरु 

                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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(ग) तौलने यन्त्रहरु  

(घ) नाप्ने यन्त्रहरु  

८. नेपाल ........ बाहहरबाट नाप तौल आदद पैठारी गने गरेको भए यस्तो सप्लाई गने संस्था 
वस्तहुरुमा ननमाडताले प्रयोग गने शचन्ह टे «डमाकड  के के हनु  ददने । साथै आफूले ननमाडतासँग 
हनुे सम्झौता वा करारपत्र गरेको भए उललेि गने र उक्त ननमाडता इजाजतपत्र प्राप्त भए 
नभएको समेत उललेि गने ।  

     (करारपत्रको प्रमाशणत नक्कल ननवेदनसाथ रहनपुछड ।)  

९. नेपाल ......... नभत्र वा नाप तौल ऐन लागू भएको अरु कुनै मलुकुमा नबके्रताको रुपमा 
दताड हनु यदद कहहलयै ननवेदन गरेको भए, यस्तो कहहले गरको र ननवेदनको ननतजा के 
भएको नथयो, लेख्न े।  

मैले स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन,२०२५ तथा त्यस अन्तगडतका ननयमहरु पढेको छु र सो 
ऐन तथा ननयमहरुको पालन गनेछु । 

 मानथ लेशिएको हववरण ठीक छ, झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुँला बझुाउँला । 

ननवेदकको सही ....................                                                   

नमनत ....................   

नाम .....................  

ठेगाना ...................   
                                     

 कायाडलयले मात्र भनेः– 

 इजाजतपत्र ददइएको । अस्वीकृत गररएको   ............................. 

 इजाजतपत्र नं......................    ननरीिण गने अनधकृतको सहीः– 

 नमनतः.............................     दस्तित........................... 

         ननरीिक 

  
                                                           

  पाँचौ संिोधनद्वारा शझहकएको। 

  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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अनसुचुी – ११(घ) 

(ननयम १८(१) सँग सम्बशन्धत) 

नेपाल  सरकार 

उद्योग मन्त्रालय 

नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलय 

..............., नेपाल 

 

 (स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ......................अन्तगडत नापतौल तथा नाप्न े
तौलने यन्त्रद्वारा प्रदान गररने सेवाका लानग इजाजतपत्र प्रप्त गनडको नननमत्त गनुड पने कुराहरु)  

       ननवेदन प्राप्त भएको नमनत .............. 

       ननरीिण गररएको नमनत ................ 

ननवेदकले भनुड पने  

ननरीिण गने  

अनधकृतको कैहफयत 

१. इजाजतपत्र माग गने संस्थाको नाम 

२. संस्थाको र भएमा िािाहरुको समेत पूरा ठेगाना 

३. प्रोप्राइटर वा सञ्चालक 

 ननदेिकहरुको नाम ........................ 

 ठेगाना ............................................ 

४. हाल प्रदान गनड लानगएको सेवाको हकनसम 

५. आफूले कुन र कनतसम्म िमता भएको नापतौल 

 वा नाप्ने तौलने यन्त्रद्वारा सेवा प्रदान गनड िोजेको 
                                                           

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 
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(क)  तौलने काँटाहरु 

(ि) तौलने ढकहरु 

(ग) तौलने यन्त्रहरु 

(घ) नाप्ने यन्त्रहरु 

६. आफूले सेवा प्रदान गनड प्रयोग गरेको नाप तौल वा नाप्न े

तौलने यन्त्रहरुको ममडत सम्भार बारे गररएको व्यवस्था 

७. आफूले सेवा प्रदानकताड भई काम गनड चाहेको   

िेत्र 

अञ्चल 

शजलला 

नगर÷गाउँ 

मैले स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन,२०२५ तथा त्यस अन्तगडतका ननयमहरु पढेको छु । र सो 
ऐन तथा ननयमहरुको पालन गनेछु । 

 मानथ लेशिएको हववरण ठीक छ । झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सह“ुला बझुाउँला । 

..................... 

 ननवेदकको सही 

................................... 

ननरीिण गने अनधकृतको सही 
 

इजाजतपत्र ददइएको÷अस्वीकृत गररएको 

इजाजतपत्र नं .................................. 

नमनत .....................................    दस्तित .................................. 

           ननरीिक 
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अनसूुची–११(ङ) 

(ननयम १८ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत) 
 

इजाजतपत्रको लानग लाग्न ेधरौटी रकम र दस्तरु 
 

नस.नं. व्यवसायको हकनसम 
रकम र दस्तरु (रु.) 

धरौटी रकम नवीकरण दस्तरु 

1. नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र बनाउन े 10000/- 1000/- 

२. नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र ममडत गने 2000/- 500/- 

३. नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र नबक्री गने 2000/- 375/- 

४. नापतौल वा नाप्ने तौलने सम्बन्धी सेवा प्रदान गने  

 (क) एक टनसम्म िमता भएकोलाई 1500/- 375/- 

 (ि) दि टनसम्म िमता भएकोलाई 10000/- 5000/- 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                                           
  नमनत २०७२/५/१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर । 
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अनसूुची १२ 

(ननयम १८(२) सँग सम्बशन्धत) 

नेपाल  सरकार 

उद्योग मन्त्रालय 

नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलाय 

............, नेपाल 

इजाजतपत्र 

 स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ अन्तगडत नापतौल वा नाप्न ेतौलने यन्त्र बनाउन े। ममडत 
गने । नबक्री गने । सेवा प्रदान गनेलाई ददइने इजाजतपत्र । 

१. श्री ............................................ लाई ननम्ननलशित हकनसमका नापतौल वा नाप्न े
तौलने यन्त्र बनाउन । ममडत गनड । नबक्री गनड । सेवा प्रदान गनड यो इजाजतपत्र ददइएको 
छ । 

२. बनाउन । ममडत गनड । नबक्री गनड । सेवा प्रदान गनड इजाजत ददइएको नापतौल वा नाप्न े
तौलने यन्त्रको हववरण  

(क) ................................ 

(ि) ................................... 

(ग) ......................................... 

(घ) ........................................ 

३. मानथ लेशिएका श्री .................................... लाई ददइएको यो इजाजतपत्र ननजको 
ननमाडण । ममडत । नबक्री प्रदान गररन ेसेवाको स्थानको नननमत्त मात्र मान्य   हनुेछ ।  

४. यो इजाजतपत्र नमनत ............................... देशि नमनत ......................... सम्म वहाल 
रहनेछ । 

                                                           
  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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५. यो इजाजतपत्र ननयमानसुार नवीकरण गरेमा नवीकरण हववरणमा उललेि भएको अवनधसम्म 
वहाल रहनेछ । 

६. नापतौल र नाप्ने तौलन ेयन्त्र बनाउन ेटे्रडमाकड  । मोनोग्राम यस प्रकार हनुेछ । 

......................................   

......................................     ................................ 

नमनत M–         ननरीिक 

द्रष्टव्य M– (यो इजाजतपत्र प्राप्त गने व्यशक्तले यसको पछानड लेशिएका ितडहरु पालना गनुडपछड ।) 
 

 

 

इजाजतपत्रको पछानड राशिन े

इजाजतपत्र सम्बन्धी ितडहरु 

(१) यो इजाजतपत्र प्राप्त गने व्यशक्तले ऐन र ऐन अन्तगडतका ननयमहरु तथा आदेिको पालना 
गनुडपछड  । 

(२) ऐन र सो ऐन अन्तगडतका ननयम तथा आदेिहरु उललंघन गनड कसैलाई दरुुत्साहहत गनड 
हुँदैन  र कसैले ऐन र ऐन अन्तगडतका ननयमहरु तथा आदेिको उललंघन गरेको थाहा 
पाएमा अहवलम्ब ननरीिकलाई सूचना ददनपुछड । 

(३) यो इजाजतपत्र सबैले देशिने गरी सम्बशन्धत स्थानमा राख्नपुछड । 

(४) ननरीिकद्वारा ददइएको ननदेिनको पालना गनुडपछड । 

(५) वकड िपलाई चाहहने सहुवधा वा दि कमडचारीको अभाव देशिएमा इजाजतपत्रवालालाई सूचना 
ददई सो इजाजतपत्र स्थनगत वा बदर गनड सहकनेछ । 

(६) ननरीिकले यो इजाजतपत्र पेि गनुड भनेमा ननज समि पेि गनुडपछड । 
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इजाजतपत्र पछानडको पाना 

नेपाल सरकार 

उद्योग मन्त्रालय 

नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलय 

........................... नेपाल 

नवीकरण हववरण 

इजाजतपत्र संख्या नवीकरण नमनत वहाल नमनत नवीकरण गने ननरीिकको 
दस्तित । नमनत 

नमनत देशि नमनत सम्म 
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 अनसूुची– १३ 

(ननयम १८ (३) सँग सम्बशन्धत) 

इजाजतपत्र नवीकरण गनड ददइन ेननवेदनको ढाचँा 

नेपाल  सरकार 
 उद्योग मन्त्रालय 

नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल हवभाग 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलाय 

................... नेपाल 

१. अनमुनतपत्र पाउनेको नाम M– .............................. 

२. ठेगाना M– .................................... 

 अञ्चल M– .................................. 

शजलला M– ................................ 

नगर । गाउँ M– ................................ 

३. इजाजतपत्र नं. M– ............................. 

४. इजाजतपत्र प्राप्त गरेको नमनत M– .............................. 

५. इजाजतपत्रको म्याद नसहद्धने नमनत M– ........................... 

 ........................... 

ननवेदकको सही 

नमनत M– 

द्रष्टव्य M– इजाजतपत्र नवीकरण गराउनको नननमत्त लेशिएको ननवेदन ननरीिकलाई सम्बोधन गरी 
परुानो इजाजतपत्रको म्याद सहकन ुभन्दा ३५ ददन अगावै ननरीिक समि पठाउन ुपनेछ ।  

 

 

                                                           
  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 
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अनसूुची–१४ 

(ननयम १८ को उपननयम (६) सँग सम्बशन्धत) 

इजाजतपत्र प्राप्त नापतौल र नाप्न ेतौलन ेयन्त्रहरुको ननमाडता । ममडतकताड । 

नबके्रता । सेवा प्रदानकताडको रशजष्टर 

गणुस्तर तथा नापतौल कायाडलय 

लाइसेन्स 
नं. 

नमनत ननमाडता, 
ममडत कताड, 
नबके्रता, सेवा 
प्रदानकताडको 
नाम, ठेगाना 

वकड िपको 
ठेगाना 

ननमाडण 
गने, ममडत 
गने, नबक्री 
गने, सेवा 
प्रदान गने 
चीजहरु 

प्रयोग 
गने टे्रड 
माकड  
मोनोग्राम 

अनमुनतपत्र 
बदर भएको 
आदेि 
अनिुासनको 
कारवाई यदद 
कुनै भए 

परुानरा 
वेदनको 
पररणाम 

कैहफयत 

         

 

   

द्रष्टव्यM–(१) यदद कुनै फमड भए यसको नामको साथै सबै हहस्सेदारहरुको नाम समेत महल ३ मा 
देिाउन ुपछड । 

     (२) ममडतकताड, नबके्रता र सेवा प्रदानकताडको नननमत्त महल ६ लागू हनुे छैन । 

                                                           
  चौथो संिोधनद्वारा संिोनधत। 


