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स्टाण्डडड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) ननयमावली, २०७६ 

g]kfn /fhkqdf k|sflzt ldlt 

                                               2077।02।05                         

 

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

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक 

1= संम्िप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरुको नाम “स्टाण्डडड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) 
ननयमावली,  २०७६” रहेको छ। 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ।  

2= पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले  अको अर्ड नलागेमा यस ननयमावलीमा, - 
(क) “अनिकतम खदु्रा नबक्री मूल्य” िन्नाले वस्तकुो उत्पादन लागत र त्यस्तो वस्तमुा 

प्रचनलत कानून बमोम्जम लाग्ने सभपूर्ड कर समावेश गरी ननिाडरर् गररएको 
मोहरबन्द प्याकेजमा उल्लेख गररएको अनिकतम नबक्री मूल्य सभझन ुपछड। 

(ख) “ऐन” िन्नाले स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ सभझन ुपछड। 

(ग) “कायाडलय” िन्नाले वविाग मातहतका गरु्स्तर तर्ा नापतौल कायाडलय सभझन ु
पछड। 

(घ) “कूल पररमार्” िन्नाले प्यावकङ्ग गनड प्रयोग िएको वस्त ुर त्यस्तो प्याकेजनित्र 
रहेको वस्तकुो जभमा पररमार् सभझन ुपछड। 

(ङ) “खदु पररमार्” िन्नाले प्याकेज बाहेक प्याकेजनित्र रहेको वस्तकुो जभमा 
पररमार् सभझन ुपछड। 

(च) “खदु्रा नबक्री” िन्नाले खदु्रा नबके्रताले कुनै मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्त ुनसिै 
उपिोक्तालाई नबक्री वा ववतरर् गने कायड सभझन ुपछड।  

(छ) “खदु्रा नबके्रता” िन्नाले मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्त ु नसिै उपिोक्तालाई 
नबक्री गने व्यम्क्त वा संस्र्ा सभझन ुपछड। 

(ज) “घटी वा बढीको हद” िन्नाले मोहरबन्द प्याकेजनित्र रहेको वस्तकुो खदु 
पररमार्मा यस ननयममावली अनसुार स्वीकार गररएको घटी वा बढी पररमार्को 
हद सभझन ुपछड। 
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  (झ) "टैर तौल" िन्नाले वस्त ुबाहेक प्याकेम्जङ्ग गनड प्रयोग िएको प्लाम्स्टक, नससा, 
पीपा, वटन, व्यारल, बाकस, िााँडो, रै्लो, बोरा वा यस्तै अन्य कुनै वस्तकुो तौल 
सभझन ुपछड। 

(ञ) “प्यावकङ्गकताड” िन्नाले वस्त ुनबक्री गनुड अम्घ मोहरबन्द प्याकेजमा प्यावकङ्ग गने 
व्यम्क्त वा संस्र्ा सभझन ुपछड । 

(ट) “लेबल” िन्नाले वस्त ु वा वस्त ु राम्खएको मोहरबन्द प्याकेज वा िााँडोमा 
लेम्खएको, छावपएको, नलर्ो गररएको, म्चन्ह लगाइएको, इभबोस गररएको, 
समावेश गररएको वा अन्य कुनै वकनसमले देखाइएको ट् याग, म्चन्ह, तस्वीर वा 
अन्य कुनै वववरर्ात्मक वस्त ुसभझन ुपछड। 

(ठ) “ब्याच” िन्नाले एक पटकमा उत्पादन गरी स्टोर गरी राम्खएका मोहरबन्द 
प्याकेजमा रहेका वस्तकुो पररमार् सभझन ुपछड । 

(ड) “वविाग” िन्नाले नेपाल गरु्स्तर तर्ा नापतौल वविाग सभझन ुपछड । 

(ढ) “स्टाण्डडड प्याकेज”  िन्नाले ननयम ३ मा तोवकए बमोम्जमको पररमार्मा वस्त ु
रहेको मोहरबन्द प्याकेज सभझन ुपछड । 

 

पररच्छेद–२ 

मोहरबन्द प्याकेज सभबन्िी मापदण्ड 

3= स्टाण्डडड प्याकेज बनाउन ुपनेः (१) कुनै वस्तकुो उत्पादक वा ववतरकले वस्त ुनबक्री ववतरर्को लानग 
प्यावकङ्ग गदाड अनसूुची-१ मा उल्लेख गररएको पररमार् बमोम्जम हनुे गरी स्टाण्डडड प्याकेज बनाउन ु
पनेछ। 

 (२) उपननयम (१) बमोम्जम तोवकएको िन्दा फरक पररमार् हनुे गरी बनाइएका मोहरबन्द 
प्याकेज नबक्री, ववतरर् गनड पाइने छैन। 

तर यो ननयमावली प्रारभि हुाँदाका बखत अनसूुची-१ मा उल्लेख गररएको पररमार् िन्दा फरक 
हनुे गरी बनाइएका मोहरबन्द प्याकेज यो ननयमावली प्रारभि िएको नमनतले छ मवहनासभम नबक्री, 
ववतरर् गनड बािा पने छैन । 

4= लेबल नराखी मोहरबन्द प्याकेज तयार गनड वा नबक्री गनड नहनुःे कसैले पनन यस ननयमावलीमा तोवकए 
बमोम्जमको जानकारी वा घोषर्ा सवहतको लेबल नराखी मोहरबन्द प्याकेज बनाउन, बनाउन लगाउन 
वा त्यस्तो मोहरबन्द प्याकेज आयात गनड वा नबक्री, ववतरर् गनड हुाँदैन। 

5= मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा खलुाउन ुपने वववरर्ः (१) प्रत्येक मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा देहाय 
बमोम्जमका वववरर् स्पष्ट रूपमा बमु्झने गरी खलुाउन ुपनेछः- 

(क) उत्पादकले प्यावकङ्ग गरेको मोहरबन्द प्याकेजको हकमा उत्पादकको नाम र 
ठेगाना, 

(ख) ववतरक वा प्यावकङ्गकताडले प्यावकङ्ग गरेको मोहरबन्द प्याकेजको हकमा 
ववतरक वा प्यावकङ्गकताडको नाम र ठेगाना,  
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(ग) आयात गररएका प्याकेजको हकमा आयातकताडको नाम र ठेगाना,  
(घ)  नेपाल बावहर उत्पादन िएको तर नेपालमा आयात गरी प्यावकङ्ग गररएको िए 

आयातकताड र प्यावकङ्गकताडको नाम र ठेगाना, 
(ङ)  उत्पादक, आयातकताड वा  ववतरकको सभपकड  ठेगाना, टेनलफोन नभबर, फ्याक्स 

वा ई-मेल, 
(च)  प्याकेजनित्र रहेका वस्तकुो नाम र पररमार् तर्ा एक िन्दा बढी वस्त ुरहेको 

िए प्रत्येक वस्तकुो नाम र पररमार्, 

(छ) प्याकेजनित्र रहेको वस्तकुो खदु पररमार्, एकाइ वा सङ्ख्याको आिारमा नबक्री 
ववतरर् हनुे वस्तकुो हकमा प्याकेजनित्र रहेको वस्तकुो जभमा सङ्ख्या,  

(ज) उत्पादन तर्ा प्यावकङ्ग गररएको नमनत र आयात गररएको वस्तकुो हकमा 
सभिव िएसभम आयात गररएको वषड र मवहना, 

(झ) अनिकतम खदु्रा नबक्री मूल्य, 

(ञ) सभिव िएसभम प्याकेजनित्र रहेका वस्तकुो आकार-प्रकार, 
(ट) वस्तकुो सभबन्िमा ददनपुने अन्य कुनै जानकारी िए सो समेत । 

 (२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन एकै प्रकृनतको मोहरबन्द प्याकेजमा 
फरक फरक जानकारी वा घोषर्ा रा् न वा छुटै्ट म्स्टकर टााँस्न हुाँदैन।  

तर प्याकेजको खदु्रा नबक्री मूल्यमा पररवतडन िइड मूल्यमा घटबढ िएमा पवहलेको अनिकतम खदु्रा 
नबक्री मूल्य समेत देम्खने गरी घटेको वा बढेको अनिकतम खदु्रा नबक्री मूल्यको छुटै्ट म्स्टकर टााँस्न 
सवकनछे। 

 (३) कुनै वस्तकुो प्याकेजमा त्यस्तो वस्तकुो उपिोगसाँग सभबम्न्ित अन्य सहायक वस्त ुपनन 
समावेश िएको रहेछ िने त्यस्ता सहायक वस्तकुो जानकारी मु् य प्याकेजमा उल्लेख गनुड पनेछ। 

तर मु् य प्याकेजनित्र रहेका सहायक वस्त ुस्पेयर पाटडसको रुपमा नबक्री गररने हो िने त्यस्तो 
प्रत्येक सहायक वस्तकुो वववरर् समेत त्यस्ता वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेजमा उल्लेख गनुड पनेछ। 

 (४) कुनै प्यावकङ्ग सामग्रीमा लगाइएको म्स्टकर, छाप वा उल्लेख गररएको वववरर्मा यस 
ननयमावली बमोम्जम कुनै संशोिन गनड वा सच्याउन परेमा यो ननयमावली प्रारभि िएको नमनतले छ 
मवहनानित्र सभबम्न्ित उत्पादक वा प्यावकङ्गकताडले त्यस्तो म्स्टकर, छाप वा वववरर् संशोिन गनुड वा 
सच्याउन ुपनेछ। 

(५) उपननयम (४) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन सभबम्न्ित उत्पादक वा 
प्यावकङ्गकताडले मनानसब कारर् सवहत त्यस्तो म्स्टकर, छाप वा वववरर् सच्याउने अवनि र्प गररददनको 
लानग ननवेदन ददएमा वविागले औम्चत्यको आिारमा छ मवहनासभमको अवनि र्प गररददन सक्नेछ। 

 (६) यस ननयममा उल्लेख िएदेम्ख बाहेक प्रचनलत कानून ववपरीत नहनुे गरी अन्य कुनै 
जानकारी उल्लेख िएका म्स्टकर मोहरबन्द प्याकेजमा टााँस्न बािा पने छैन। 

(७) यस ननयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन कुनै मोहरबन्द प्याकेजको 
लेबलमा खलुाउन ु पने जानकारी सभबन्िमा कुनै प्रचनलत कानूनमा ववशेष व्यवस्र्ा िएकोमा सोही 
बमोम्जम हनुेछ। 
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6= लेबलको आकार र िते्रफल तर्ा अिर र अङ्कको आकार: (१) कुनै वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेजको 
लेबलमा उल्लेख गनुडपने अङ्कको न्यूनतम उचाइड देहाय बमोम्जम हनु ुपनेछः– 

(क) वस्तकुो खदु पररमार्को मापन तौल वा आयतनमा िए अनसूुची-२ को तानलका 
(क) बमोम्जम, 

(ख) वस्तकुो खदु पररमार्को मापन लभबाई, िेत्रफल वा सङ्ख्यामा िए अनसूुची-२ 
को तानलका (ख) बमोम्जम ।  

 (२) वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा उल्लेख गररने अिरको उचाई न्यूनतम एक 
नमनलनमटर र अिर फुलाएर,  ढालेर,  कुाँ देर वा छेडेर लेम्खने िए न्यूनतम दइुड नमनलनमटर हनु ुपनेछ। 
अङ्ख ग्रजेी अंक  "1" र अिरहरु 'i' (आई), 'I'(क्यावपटल आई) र 'l' (एल)् बाहेक अन्य अङ्क र अिरको 
चौडाई त्यस्तो अङ्क वा अिरको उचाईको कभतीमा एक नतहाई हनुपुनेछ।  

 (३) पााँच घन सेम्न्टनमटर वा सोिन्दा कम आयतन िएको मोहरबन्द प्याकेजमा लेबल रा् न ु
परेमा कुनै काडड वा म्स्टकरमा जानकारी उल्लेख गरी नफुम्स्कने वा नउम्प्कने गरी प्याकेजमा टााँस्न 
सवकने छ। 

7= छुटै्ट घोषर्ा वा जानकारी उल्लेख गनड सवकनःे (१) कुनै वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा ननयम ५ 
मा उल्लेख गररएिन्दा निन्न वा छुटै्ट घोषर्ा वा जानकारी उल्लेख गनुडपने िएमा अनसूुची–२ बमोम्जम 
तोवकएको नापको दोब्बर दायााँ र बायााँ वा तल र मानर् ठाउाँ खाली राखी ननयम ६ बमोम्जमको 
आकारमा त्यस्तो घोषर्ा वा जानकारी उल्लेख गनुड पनेछ।  

 (२) पेय पदार्ड प्यावकङ्ग गररने पनु: प्रयोग हनु े प्रकृनतका बोतलको हकमा अनिकतम खदु्रा 
नबक्री मूल्य नबको वा बोतल वा दबैुमा लेम्खएको हनु ुपनेछ। 

8= घोषर्ा वा जानकारी उल्लेख गने तररकाः (१) वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेजमा ननयम ७ बमोम्जम छुटै्ट 
घोषर्ा वा जानकारी उल्लेख गदाड देहाय बमोम्जम गनुड पनेछ:– 

(क) उल्लेख गररन ेघोषर्ा वा जानकारी स्पष्ट रूपमा बमु्झने गरी उल्लेख गने, 
(ख) खदु पररमार् र अनिकतम खदु्रा नबक्री मूल्यको अङ्क छाप्दा वा उल्लेख गदाड 

लेबलको पषृ्ठिनूम िन्दा फरक रङ्ग प्रयोग गने, 
तर अङ्क वा अिर नससा वा प्लावष्टकको सतहमा फुलाएर, ढालेर, कुाँ देर वा 

छेडेर लेम्खएको िए फरक रङ्ग प्रयोग गनड अननवायड हनुे छैन।  

 (२) मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको तरल पदार्डको मा्यमबाट प्ने गरी कुनै घोषर्ा वा 
जानकारी प्याकेजमा उल्लेख गनुड हुाँदैन।  

 (३) कुनै मोहरबन्द प्याकेजलाई बावहरबाट कुनै बट्टा वा अन्य वस्तलेु बेररएको वा छोवपएको 
िए त्यस्तो प्याकेजमा उल्लेख िएको घोषर्ा वा जानकारी त्यसरी बावहरबाट बेररएको वा छोवपएको 
प्याकेज वा खोलमा समेत उल्लेख गनुड पनेछ। 

तर त्यस्ता प्याकेज वा खोल पारदशी िई नित्र लेम्खएको घोषर्ा वा जानकारी सम्जलै प्न सवकन े
अवस्र्ा िएमा बावहरी प्याकेज वा खोलमा उक्त घोषर्ा वा जानकारी उल्लेख गनड अननवायड हनु ेछैन। 



 

5 
 

९. वववरर्, घोषर्ा वा जानकारीको िाषा: ननयम ५ बमोम्जम कुनै मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा खलुाउन ु
पने वववरर् तर्ा ननयम ७ बमोम्जम उल्लेख गररने घोषर्ा वा जानकारी नेपाली वा अङ्ख ग्रजेी िाषामा 
सवडसािारर्ले बझु्ने गरी उल्लेख गनुड पनेछ।  

तर नेपाली वा अङ्ख ग्रजेी सवहत अन्य कुनै िाषाको प्रयोग गनड बािा पने छैन।  

१०. मोहरबन्द प्याकेजमा पररमार् उल्लेख गनुडपनेः (१) मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा प्याकेजनित्र रहेको 
वस्तकुो खदु पररमार् उल्लेख गदाड टैर तौल बाहेकको पररमार् उल्लेख गनुड पनेछ। 

 (२) मोहरबन्द प्याकेजनित्र रहेको वस्तकुो तौल वा नाप कुनै वातावरर्ीय कारर्ले समय 
अनसुार पररवतडन नहनुे वा नगण्य मात्रामा हनुे प्रकृनतको िएमा त्यस्ता वस्तकुो खदु पररमार् उल्लेख गदाड 
"प्यावकङ्ग गदाड" वा यस्तै अन्य शब्दको प्रयोग गनुड हुाँदैन। 

तर अनसूुची-३ मा उम्ल्लम्खत वस्तकुो तौल उल्लेख गदाड "प्यावकङ्ग गदाड" िन् ने शब्द प्रयोग गनड 
सवकनछे। 

११. मोहरबन्द प्याकेजनित्र रहेको वस्तकुो पररमार् उल्लेख गने तररकाः (१) मोहरबन्द प्याकेजनित्र रहेको 
वस्तकुो पररमार् उल्लेख गदाड नाप वा तौल, सङ्ख्या वा नाप, तौल वा सङ्ख्याको संयोजन गरी 
उपिोक्तालाई वस्तकुो पररमार्को बारेमा पूर्ड र सही जानकारी प्राप्त हनुसक्ने गरी उपयकु्त एकाइमा 
उल्लेख गनुड पनेछ। 

 (२) अनसूुची-४ मा उल्लेख गररएका वस्तकुो सभबन्िमा सोही बमोम्जम र सो बाहेक अन्य 
वस्तकुो पररमार् उल्लेख गदाड देहाय बमोम्जमको एकाइ प्रयोग गनुड पनेछ:- 

(क) ठोस, अिड ठोस वा बाक्लो तरल वा ठोस र तरलको नमश्रर् िएका वस्तकुो 
लानग तौलको एकाइ, 

(ख) लभबाईको आिारमा खररद नबक्री हनुे वस्तकुो लानग लभबाईको एकाइ, 
(ग) िेत्रफलको आिारमा खररद नबक्री हनुे वस्तकुो लानग िेत्रफलको एकाइ, 

(घ) आयतनको आिारमा खररद नबक्री हनुे ठोस वा तरल वस्तकुो लानग आयतनको 
एकाइ, 

(ङ) सङ्ख्याको आिारमा खररद नबक्री हनुे वस्तकुो लानग सङ्ख्याको एकाइ। 

 (३) उपननयम (२) को खण्ड (क) अनसुारको एकाइको प्रयोग हनुे वस्तकुो हकमा सङ्ख्याको 
एकाइ समेत उल्लेख गनड सवकनेछ। 

 (४) वस्तकुो पररमार् उल्लेख गदाड नाप, तौल वा सङ्ख्याको आिारमा मात्र प्याकेजमा रहेको 
वस्तकुो आकार, प्रकार र सङ्ख्या सभबन्िी पूर्ड जानकारी हनु नसक्ने अवस्र्ा िएमा नाप, तौल वा 
सङ्ख्या बाहेक आकार, प्रकार र सङ्ख्या समेत उल्लेख गनुड पनेछ। 

 (५) मोहरबन्द प्याकेजको वस्तकुो पररमार् उल्लेख गदाड कुनै शब्द वा वाक्य प्रयोग गरी 
पररमार् सभबन्िी अपूर्ड वा भ्रमपूर्ड जानकारी उल्लेख गनुड हुाँदैन। 

१२.  नाप वा तौलको एकाइ उल्लेख गने तररकाः (१) मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा नाप, तौल वा सङ्ख्याको 
एकाइ देहाय बमोम्जम उल्लेख गनुड पनेछः- 

(क) एक वकलोग्रामिन्दा कम तौलको एकाइ िएमा ग्राममा, 
(ख) एक नमटरिन्दा कम लभबाईको एकाइ िएमा सेम्न्टनमटरमा, 
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(ग) एक वगड नमटरिन्दा कम िेत्रफलको एकाइ िएमा वगड डेनसनमटरमा, 
(घ) एक घन नमटरिन्दा कम आयतनको एकाइ िएमा घन सेम्न्टनमटरमा, 
(ङ) एक नलटरिन्दा कम आयतनको एकाइ िएमा नमनलनलटरमा, 

(च) एक वकलोग्राम वा सोिन्दा बढी तौलको एकाइ िएमा वकलोग्राम र कुनै 
वकलोग्रामको निन्नलाई दशमलवमा वा ग्राममा, 

(छ) एक नमटर वा सो िन्दा बढी लभबाईको एकाइ िएमा नमटर र कुनै नमटरको 
निन्नलाई दशमलवमा, 

(ज) एक वगडनमटर वा सोिन्दा बढी िेत्रफलको एकाइ िएमा वगड नमटर र कुनै वगड 
नमटरको निन्नलाई दशमलवमा, 

(झ) एक घननमटर वा  सोिन्दा बढी आयतनको एकाइ िएमा घन नमटर र कुनै घन 
नमटरको निन्नलाई दशमलवमा, 

(ञ) एक नलटर वा सोिन्दा बढी आयतनको एकाइ िएमा नलटर वा कुनै नलटरको 
निन्नलाई दशमलवमा । 

 (२) कुनै वस्तकुो पररमार् एक वकलोग्राम, एक नमटर, एक वगडनमटर, एक घन डेनसनमटर, एक 
नलटर िएमा सवुविा अनसुार क्रमशः ग्राम, सेम्न्टनमटर, वगड डेनसनमटर, घन सेम्न्टनमटर वा नमनलनलटरमा 
पनन उल्लेख गनड सवकनछे। 

 (३) कुनै मोहरबन्द प्याकेजमा वस्तकुो पररमार् उल्लेख गदाड दजडन, स्कोर, ग्रस, गेट ग्रस वा 
त्यस्तै अन्य शब्दको प्रयोग गनुड हुाँदैन। 

 (४) एकाइको प्रनतक वा म्चन्ह प्रयोग गदाड प्याकेजको लेबलमा खदु पररमार् उल्लेख गदाड 
एकाइको अन्तराडव य प्रर्ाली (एस.आई.) को प्रयोग र सङ्ख्याको आिारमा नबक्री गररने वस्तकुो 
सङ्ख्याको लानग अङ्ख ग्रजेी अिर “N” वा “U” वा नेपालीमा “गोटा” िने्न शब्द प्रयोग गनुड पनेछ। 

१३.  वस्तकुो नाप, तौल, आयाम वा सङ्ख्या घोषर्ा गनुडपनेः (१) तन्ना, िोती, रुमाल, नसरानीको खोल, टेबलमा 
राम्खने कपडा वा अन्य त्यस्तै वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा वस्तकुो आयाम र सङ्ख्या उल्लेख 
गनुड पनेछ। 

 (२) कुनै मोहरबन्द प्याकेजमा एकिन्दा बढी फरक आयामका वस्त ुिए प्रत्येकको आयाम र 
खदु्रा नबक्री मूल्य प्याकेज बावहर र सभिव िएसभम प्रत्येक वस्तमुा समेत उल्लेख गनुड पनेछ। 

(३) कुनै वस्त ु आयाम र तौल दबैुमा उल्लेख गनड सवकनमेा त्यस्तो वस्तकुो मोहरबन्द 
प्याकेजमा पररमार् घोषर्ा गदाड आयाम र तौल दबैु उल्लेख गनुड पनेछ। 

(४) कुनै मोहरबन्द प्याकेजमा एल्यनुमननयमको पाता, वटस्यू पेपर, ट्वाइलेट पेपर, वाक्स पेपरका 
पाना वा यस्तै अन्य वस्त ु रहेको िए त्यस्ता वस्तकुो पररमार् उल्लेख गदाड सङ्ख्या र आयाम समेत 
उल्लेख गनुड पनेछ। 

१४. कन्टेनरबन्द वस्तकुो आयाम र पररमार् उल्लेख गनुडपनेः कुनै वस्त ु वा पदार्ड रा् न प्रयोग हनु ेझोला, 
बाकस, कप, कराई वा यस्तै अन्य खदु्रा नबक्री गने प्रयोजनका लानग बनाइएका कन्टेनरमा आयाम र 
पररमार् उल्लेख गदाड देहाय बमोम्जम गनुड पनेछः- 
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(क) झोला जस्ता वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेजमा जभमा झोलाको सङ्ख्या र आयाम 
समेत उल्लेख गनुडपने, 

(ख) वगाडकार, आयताकार वा त्यस्तै आकारका कन्टेनरको मोहरबन्द प्याकेजको 
हकमा कन्टेनरको सङ्ख्याको सारै् लभबाई, चौडाई र आवश्यकता अनसुार 
गवहराई समेत उल्लेख गनुडपने, 

(ग) सािारर्तया गोलाकार कन्टेनरको मोहरबन्द प्याकेजमा पररमार् उल्लेख गदाड 
कन्टेनरको सङ्ख्या, व्यास र आवश्यकता अनसुार गवहराई समेत उल्लेख 
गनुडपने । 

१५. घटी वा बढीको मात्राको अनिकतम हदः मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्तकुो पररमार्को मात्रामा घटी वा 
बढीको अनिकतम हद अनसूुची-५ बमोम्जम हनुेछ। 

१६. मोहरबन्द प्याकेजको जााँच गनड सवकनःे (१) ननरीिकले उत्पादक, आयातकताड वा प्यावकङ्गकताडको गोदाम 
वा पररसरमा रहेको मोहरबन्द प्याकेजको जनुसकैु बखत जााँच गनड सक्नेछ।त्यसरी जााँच गदाड ननजले 
अनसूुची…६ बमोम्जमको सङ्ख्यामा नमनुा नलई  जााँच गनड, गराउन सक्नेछ। 

(२) मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्तकुो जााँचको लानग उपननयम (१) बमोम्जम नमनुा नलाँदा 
ब्याचको सबै िागको प्रनतनननित्व हनुे गरी तल, मानर्, बीच, दायााँ, बायााँ, अगानड र पछानड गरी सबै 
स्र्ानबाट रेनडम स्याभपनलङ्गको आिारमा नमनुा नलन ुपनेछ।  

(३) उत्पादक, आयातकताड वा प्यावकङ्गकताडले गोदाम वा अन्य कुनै पनन स्र्ानमा िण्डारर् गरी 
राखेको मोहरबन्द प्याकेजम्येबाट उपननयम (२) बमोम्जम नमनुा नलाँदा स्टोर गररएका सबै ब्याचबाट 
प्रनतनननित्व हनु ेगरी नमनुा नलन ुपनेछ । 

(४) ननरीिकले वस्त ु प्यावकङ्ग िइरहेको स्र्ानबाट नमनुा नलाँदा आवश्यकता अनसुार प्यावकङ्ग 
िइसकेको प्याकेजम्येबाट नमनुा नलन सक्नेछ।  

(५) यस ननयम बमोम्जम नमनुा जााँच गरी सकेपनछ सोको वववरर् अनसूुची-७ बमोम्जमको 
ढााँचामा फारम िरी उत्पादक वा प्यावकङ्गकताड वा आयातकताड वा ननजले तोकेको प्रनतनननिको दस्तखत 
समेत गराउन ुपनेछ र सोको प्रनतनलवप सभबम्न्ित उत्पादक, प्यावकङ्गकताड, आयातकताड वा ननजले तोकेको 
प्रनतनननिलाइड समेत उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

तर उल्लेम्खत व्यम्क्तम्ये कोही पनन उपलब्ि निएमा वा उपलब्ि िए पनन दस्तखत गनड 
इन्कार गरेमा सोही व्यहोरा जनाई त्यहााँ उपम्स्र्त कभतीमा एक जना सिम व्यम्क्तलाई सािीको रुपमा 
दस्तखत गराई सोको प्रनतवेदन वविागमा ददन ुपनेछ। 

(६) देहायको अवस्र्ामा बाहेक सािारर्तया उत्पादन वा र्ोक तर्ा खदु्रा नबक्रीस्र्लमा गई 
प्याकेजनित्र रहेको वस्तकुो पररमार्को जााँच गररन ेछैनः- 

(क) नबक्री गररएको मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्तकुो पररमार् प्याकेज वा लेबलमा 
उल्लेख गररएको िन्दा कम रहेको िनी उजरुी परेमा,  

(ख) कुनै मोहरबन्द प्याकेजमा कैवफयत गररएको वा मोहरबन्द प्याकेजमा प्वाल पनड 
गई त्यसमा रहेको वस्तकुो पररमार् कम िएको पयाडप्त आिार र प्रमार् 
िेवटएमा,  
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(ग) कुनै मोहरबन्द प्याकेजमा वा लेबलमा रहेको वववरर्, घोषर्ा वा जानकारी यस 
ननयमावली ववपरीत िएको शङ्का लागेमा। 

१७. वस्तकुो खदु पररमार् पत्ता लगाउन ेववनिः (१) ननरीिकले कुनै मोहरबन्द प्याकेजको खदु पररमार् जााँच 
गनुडअम्घ सो कायडमा प्रयोग हनुे उपकरर् दरुूस्त िए निएको यवकन गनुड पनेछ। 

(२) मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्तकुो खदु पररमार्मा िएको घटी वा बढीको हद यवकन 
गदाड  ननयनमत रुपमा जााँच गररएका कायडकारी स्टाण्डडड प्रयोग गनुड पनेछ। 

(३) उत्पादक, आयातकताड, प्यावकङ्गकताड वा र्ोक नबके्रताको स्वानमत्वमा रहेको कुनै नाप वा 
तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोग गरी वस्तकुो खदु पररमार् जााँच गनुडपने िएमा त्यस्ता नाप्ने वा 
तौलने यन्त्रको अनिकतम त्रवुटको हद मोहरबन्द प्याकेजको खदु पररमार्को घटी वा बढीको हदको 
बीस प्रनतशत वा सोिन्दा कम हनु ुपनेछ।  

(४) उत्पादक वा प्यावकङ्गकताडको पररसरमा वस्तकुो पररमार् यवकन गदाड वस्तकुो खाली प्याकेज 
उपलब्ि िएकोमा त्यस्तो खाली प्याकेजको टैर तौल नलन ुपनेछ।त्यस्तो टैर तौल वस्तकुो मोहरबन्द 
प्याकेजमा रहेको पररमार्को घटी वा बढीको हदको तीस प्रनतशत वा सोिन्दा कम िएमा त्यस्तो 
प्याकेजको टैर तौल नमनुाको सबै प्याकेजको लानग मान्य हनुछे।त्यस्तो खाली प्याकेजको तौललाइड 
मोहरबन्द प्याकेजको तौलबाट घटाइड वस्तकुो खदु तौल पत्ता लगाउन ुपनेछ।  

(५) उपननयम (४) बमोम्जम टैर तौल गदाड त्यस्तो तौल वस्तकुो पररमार्को घटी वा बढीको 
हदको तीस प्रनतशतिन्दा बढी िएमा र्प चार वटा खाली प्याकेजको टैर तौल गरी सबै प्याकेजको टैर 
तौल पत्ता लगाउन ुपनेछ। त्यसरी पााँच वटा प्याकेजको टैर तौलम्ये सबैिन्दा बढी र सबैिन्दा कम 
बीचको फरक सभबम्न्ित मोहरबन्द प्याकेजनित्र िएको वस्तकुो पररमार्को घटी वा बढीको हदको 
चालीस प्रनतशत वा सोिन्दा कम िएमा त्यस्ता प्याकेजको औषत तौलको आिारमा र वस्तकुो 
पररमार्को घटी वा बढीको हदको चालीस प्रनतशतिन्दा बढी िएमा अनसूुची-६ बमोम्जम नमनुा नलइड 
सबै नमनुा प्याकेज खोली टैर तौल पत्ता लगाइड त्यस्तो मोहरबन्द प्याकेजनित्र िएको वस्तकुो खदु 
पररमार् पत्ता लगाउन ुपनेछ। 

(६) तरल पदार्डको पररमार् यकीन गदाड कुनै ब्याचको सबै प्याकेजमा िररएको तरल पदार्डको 
खास गरुूत्व (स्पेनसवफक ग्रनेिटी) पयाडप्त मात्रामा म्स्र्र रहने प्रकृनतको िएन उपननयम (३), (४) वा (५) 
बमोम्जम खदु पररमार् पत्ता लगाउन ुपनेछ। 

(७) उपननयम (६) बमोम्जम खदु पररमार् पत्ता लगाउन नसवकने िएमा त्यस्तो वस्त ु रहेको 
कन्टेनर खोली उपयकु्त आयतनको नाप प्रयोग गरी सो नित्रको तरल पदार्डको खदु पररमार्  पत्ता 
लगाउन ुपनेछ। 

(८) वस्तकुो लभबाई जााँच गदाड अनसूुची…६ बमोम्जम नमनुा नलइड प्याकेज नखोली आयामको नाप 
नलन सवकने िएमा सोही बमोम्जम र प्याकेज नखोली नाप नलन ननमल्ने िएमा प्याकेज खोलेर वस्तकुो 
लभबाई नाप्न तोवकएका यन्त्रको मा्यमबाट नाप नलन ुपनेछ। 

(९) वस्तकुो लभबाई िेरै ठूलो िएको कारर्बाट ननरीिकसाँग िएको वास्तववक नाप मापन गने 
यन्त्रबाट त्यस्तो वस्तकुो नाप नलन नसवकने िएमा ननरीिकले सभबम्न्ित उत्पादक वा प्यावकङ्गकताडसाँग 
िएको वस्तकुो वास्तववक नाप नलन सवकने यन्त्रबाट त्यस्तो वस्तकुो नाप नलन सक्नछे।  
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(१०) सङ्ख्याको आिारमा कारोबार हनुे वस्तकुो जााँच गदाड अनसूुची-६ बमोम्जम नमनुा सङ्कलन 
गरी प्रत्येक प्याकेज खोली वस्तकुो सङ्ख्या गन्ती गरेर खदु पररमार् यवकन गनुड पनेछ। 

(११) यस ननयम बमोम्जम वस्तकुो नाप, तौल, पररमार् वा सङ्ख्या जााँच गरेपनछ सोको वववरर् 
अनसूुची-७ बमोम्जमको फाराममा उल्लेख गनुड पनेछ। 

१८. ननयमावली ववपरीतको कायड मानननःे कुनै उत्पादक, आयातकताड, प्यावकङ्गकताड, र्ोक नबके्रता वा खदु्रा 
नबके्रताले देहायको कुनै कायड गरेमा त्यस्तो कायडलाइड यस ननयमावली ववपरीतको कायड मानननेछः- 

(क) ननयम १६ बमोम्जम नमनुाको रुपमा नलइएका सबै मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको 
वस्तकुो औषत पररमार् मोहरबन्द प्याकेज वा लेबलमा घोषर्ा गरेको खदु पररमार् 
अनसूुची-५ मा उल्लेख िएको हदिन्दा घटी िएमा, 

(ख) नमनुाको रुपमा नलइएको मोहरबन्द प्याकेजम्ये कुनै मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको 
वस्तकुो पररमार्को त्रवुट अनसूुची-५ मा मान्यता ददएको घटी  वा बढीको हदको 
दोब्बरिन्दा बढी िएमा, 

(ग) नमनुाको रुपमा नलइएको मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्तकुो पररमार्को घटी वा 
बढीको हद मान्यता ददएको घटी वा बढीको हदिन्दा बढी िएका मोहरबन्द 
प्याकेजको सङ्ख्या अनसूुची-६ बमोम्जम छुट ददइएको सङ्ख्या िन्दा बढी िएमा, 

(घ) अनसूुची-१ बमोम्जमको स्टाण्डडड प्याकेज नबनाएमा, 
(ङ) मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा यस ननयमावली बमोम्जम उल्लेख गनुडपने वववरर्, नाप, 

तौल र सङ्ख्या सभबन्िी घोषर्ा वा जानकारी उल्लेख नगरेमा, 
(च) प्याकेज नखोनलकन उक्त प्याकेजनित्र रहेको वस्तलुाई कुनै तररकाले घटी वा बढी गनड 

सवकन ेगरी प्यावकङ्ग िएका दाल, चामल, नसमेन्ट वा त्यस्तै प्रकारका वस्त ुघटी वा 
बढी गरी नबक्री गरेमा, 

(छ) यस ननयमावली बमोम्जम ननिाडररत खदु्रा नबके्रताको पररसरमा अनसूुची…५ बमोम्जमको 
घटी बढीको हदिन्दा बढी िएको मोहरबन्द प्याकेज िेवटएमा। 

१९. नबक्री ववतरर्मा रोक लगाउन वा कब्जा गनड सक्नःे (१) ननयम १८ ववपरीत हनु ेगरी कसैले कुनै कायड 
गरेको िेवटएमा ननरीिकले त्यस्तो वस्तसुाँग सभबम्न्ित उत्पादक, आयातकताड, र्ोक नबके्रता वा खदु्रा 
नबके्रतालाइड तत्काल त्यस्तो मोहरबन्द प्याकेज नबक्री ववतरर्मा रोक लगाउन आदेश ददन सक्नेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोम्जमको आदेश ववपरीत कसैले मोहरबन्द प्याकेज नबक्री ववतरर् गरेमा 
ननरीिकले त्यस्तो मोहरबन्द प्याकेज आफ्नो कब्जामा नलन सक्नेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोम्जम कब्जामा नलइएका मोहरबन्द प्याकेजको व्यवस्र्ापन ननयन्त्रकले 
ददएको ननदेशन बमोम्जम गररनेछ।   

२०. पनुः प्यावकङ्ग गनड सवकन:े (१) ननयम १९ बमोम्जम रोक लगाइएको वा कब्जा गररएको मोहरबन्द 
प्याकेजको सभबन्िमा ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोम्जम कारबाहीको प्रवक्रया पूरा िएपनछ वा प्रचनलत 
कानून बमोम्जम नललाम नबक्री िएपनछ त्यस्ता मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको कुनै वस्तलुाइड सोको गरु् र 
प्रकृनत अनसुार वस्तकुो गरु्स्तर, उपिोक्ताको स्वास््य, सरुिा र वातावरर्मा प्रनतकूल असर नपने गरी 
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पनुःप्यावकङ्ग गरी यस ननयमावली बमोम्जमको मापदण्ड कायम गनड वा त्यस्ता मोहरबन्द प्याकेजमा रहेका 
कुनै वस्तकुो गरु् र प्रकृनत अनसुार उपिोगको लानग अनपुयकु्त देम्खएमा ननयन्त्रकले त्यस्तो वस्त ुनष्ट 
गनड वा िलु्याउन ननदेशन ददन सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोम्जम ननयन्त्रकले ददएको ननदेशन बमोम्जम पनुःप्यावकङ्ग गररएका मोहरबन्द 
प्याकेजलाई आवश्यक जााँचबझु गदाड यस ननयमावली बमोम्जमको मापदण्ड अनसुार िएको देम्खएमा 
त्यस्तो वस्त ुनबक्री ववतरर् गनड ननरीिकले स्वीकृनत ददन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद–३ 

ववववि  

२१. तौलन ेयन्त्र रा् न ुपनेः (१) खदु्रा नबके्रताले दश वकलोग्रामसभमको मोहरबन्द प्याकेजको तौल जााँच गनड 
बढीमा एक ग्राम स्केलईन्टरिल िएको तौलने यन्त्र र दश वकलोग्राम िन्दा बढीको मोहरबन्द 
प्याकेजको तौल जााँच गनड बढीमा दश ग्राम स्केलईन्टरिल िएको तौलने यन्त्र उपिोक्ताले दे् ने गरी 
रा् न ुपनेछ। 

(२) एल.्पी.जी. ग्यााँस उत्पादक र नबके्रताले ग्यास नसनलण्डरको तौल जााँच गनड बढीमा पचास 
ग्राम स्केलईन्टरिल िएको बढीमा पचास वकलोग्राम तौलन ेिमता िएको यन्त्र उपिोक्ताले दे् न ेगरी 
रा् न ुपनेछ।  

(३) उपननयम (१) वा (२) बमोम्जम कुनै उपिोक्ताले राखेको तौलने यन्त्रमा आफूले खररद 
गरेको मोहरबन्द वस्तकुो तौल जााँच गनड चाहेमा खदु्रा नबके्रताले उपिोक्तालाइड त्यस्तो वस्तकुो तौल जााँच 
गनड ददन ुपनेछ। 

२२. उत्पादक, आयातकताड वा प्यावकङ्गकताडले कायाडलयलाइड जानकारी ददनपुनेः (१) उत्पादक, आयातकताड वा 
प्यावकङ्गकताडले आफूले उत्पादन, प्यावकङ्ग वा ववतरर् गने मोहरबन्द प्याकेजको स्टाण्डडड साइज र नाप 
वा तौलको सभबन्िमा समय समयमा कायाडलयलाई जानकारी ददन ुपनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोम्जम प्राप्त जानकारी अनसुार कायालडयले छुटै्ट रम्जष्टर खडा गरी अनिलेख 
जनाइड सोको जानकारी वविागमा ददन ुपनेछ। 

२३. ववज्ञापनमा उल्लेख गनुडपनेः (१) कुनै पनन मोहरबन्द प्याकेजको खदु्रा नबक्री मूल्य सभबन्िमा ववज्ञापन 
गदाड त्यस्तो प्याकेजमा घोषर्ा गररएको खदु पररमार् वा प्याकेजमा रहेको वस्तकुो जभमा सङ्ख्या समेत 
उल्लेख गनुड पनेछ। 

(२) मोहरबन्द प्याकेज सभबन्िी ववज्ञापनमा खदु पररमार् र खदु्रा नबक्री मूल्य लेम्खएको अङ्क र 
अिरको आकार बराबर हनु ुपनेछ। 

२४. ननयमावलीको व्यवस्र्ा लागू नहनुःे यस ननयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन देहायका 
मोहरबन्द प्याकेजको सभबन्िमा यस ननयमावलीको व्यवस्र्ा लागू हनुे छैनः- 

(क) कुनै उद्योग वा संस्र्ागत उपिोक्ताको लानग तयार गररएको मोहरबन्द प्याकेज, 
स्पष्टीकरर्ः “उद्योग वा संस्र्ागत उपिोक्ता” िन्नाले आफ्नो उद्योग वा संस्र्ाको 

आन्तररक उपिोग वा प्रयोजनको लानग आवश्यक पने वस्त ुउत्पादक वा  आयातकताडबाट 
नसिै खररद गने उद्योग वा संस्र्ा सभझन ुपछड। 
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(ख) पचास वकलोग्राम वा पचास नलटरिन्दा बढी पररमार् िएको वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेज,  

(ग) दश ग्राम वा सोिन्दा कम र दश नमनलनलटर वा सोिन्दा कम पररमार् िएको वस्तकुो 
मोहरबन्द प्याकेज, 

(घ) कुनै होटल वा रेषु्टरेन्टबाट प्यावकङ्ग गररएका तयारी खानेकुरा (फाष्ट फुड) का प्याकेज। 

२५. ननदेशन ददन सक्नःे (१) वविागले वस्तकुो मोहरबन्द प्याकेज सभबन्िमा सभबम्न्ित उत्पादक, 
आयातकताड, प्यावकङ्गकताड, ववतरक, र्ोक तर्ा खदु्रा नबके्रतालाइड समय समयमा आवश्यक ननदेशन ददन 
सक्नेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोम्जम वविागले ददएको ननदेशनको पालना गनुड सभबम्न्ित सबैको कतडव्य 
हनुेछ।  

२६. यस ननयमावली बमोम्जम हनुःे मोहरबन्द प्याकेजको सभबन्िमा यस ननयमावलीमा लेम्खएको कुरामा यसै 
ननयमावली बमोम्जम र अन्य कुरामा प्रचनलत कानून बमोम्जम हनुेछ।  
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अनसूुची-१ 

(ननयम ३ को उपननयम (1) र ननयम १८ को खण्ड (घ) साँग सभबम्न्ित) 
वस्त ु प्यावकङ्ग गदाड देहाय बमोम्जमको नाप, तौल वा सङ्ख्या (गोटा गन्ती) को पररमार् अनसुार हनु ु
पनेछः– 

क्र.स वस्तकुो नाम प्यावकङ्ग गदाडको खदु पररमार् 

१ बच्चाको आहार २५ ग्राम, ५० ग्राम, ७५ ग्राम, १०० ग्राम, १२५ ग्राम, १५० ग्राम, २०० 
ग्राम, २५० ग्राम, ३०० ग्राम, ३५० ग्राम, ४०० ग्राम, ४५० ग्राम, ५०० 
ग्राम, ६०० ग्राम, ७०० ग्राम, ८०० ग्राम, १ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ५ 
वकलोग्राम, १० वकलोग्राम। 

२ बच्चाको दूिजन्य 
आहार 

५० ग्राम िन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि निएको, ५० ग्राम, 

१०० ग्राम र सो देम्ख मानर् ९०० ग्रामसभम १०० ग्रामको अपवत्यड 
(मम्ल्टपल्स)् मा, १ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ५ वकलोग्राम र १० 
वकलोग्राम। 

३ नबस्कुट, चाउचाउ २५ ग्राम, ५० ग्राम, ६० ग्राम, ७५ ग्राम, १०० ग्राम, १२० ग्राम, १५० 
ग्राम, २०० ग्राम, २५० ग्राम, ३०० ग्राम, ३५० ग्राम, ४०० ग्राम, ५०० 
ग्राम, ६०० ग्राम, ७०० ग्राम, ८०० ग्राम, ९०० ग्राम, १ वकलोग्राम र 
सोदेम्ख मानर्को हकमा ५०० ग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा । 

४ सबै प्रकारका 
पाउरोटी (बन 
पाउरोटी बाहेक) 

५० ग्राम, ५० ग्राम देम्ख ५०० ग्रामसभम ५० ग्रामको अपवत्यड 
(मम्ल्टपल्स)् मा, ५०० ग्राम देम्ख मानर्को हकमा १०० ग्रामको अपवत्यड 
(मम्ल्टपल्स)् मा। 

५ 
घ्यू, मखन, अन्य 
ठोस दूिबाट 
बनेको पदार्ड  

२५ ग्रामिन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, २५ ग्राम, ५० 
ग्राम, १०० ग्राम, २०० ग्राम, ५०० ग्राम, १ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ५ 
वकलोग्राम, ५ वकलोग्रामिन्दा मानर्को हकमा ५ वकलोग्रामको अपवत्यड 
(मम्ल्टपल्स)् मा। 

६ अनाज र दाल १०० ग्राम िन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, १०० ग्राम, 

२०० ग्राम, ५०० ग्राम, १ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ५ वकलोग्राम, ५ 
वकलोग्रामिन्दा मानर्को हकमा ५ वकलोग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

७ कफी २५ ग्राम िन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, २५ ग्राम, ५० 
ग्राम, ७५ ग्राम, १०० ग्राम, १५० ग्राम, २०० ग्राम, २५० ग्राम, ५०० 
ग्राम, ७५० ग्राम, १ वकलोग्राम, १.५ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, २ 
वकलोग्रामिन्दा मानर्को हकमा १ वकलोग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 
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८ म्चया २५ ग्राम िन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, २५ ग्राम, ५० 
ग्राम, ७५ ग्राम, १०० ग्राम, १२५ ग्राम, १५० ग्राम, २०० ग्राम, २५० 
ग्राम, ५०० ग्राम, ७५० ग्राम, १ वकलोग्राम, १.५ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम र 
२ वकलोग्राम िन्दा बवढको िन्दा मानर्को हकमा १ वकलोग्रामको अपवत्यड 
(मम्ल्टपल्स)् मा। 

९ पेय पदार्डको 
लानग कच्चा 
पदार्ड 

५० ग्राम िन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, ५० ग्राम, ७५ 
ग्राम, १०० ग्राम, १२५ ग्राम, २०० ग्राम, २५० ग्राम, ४०० ग्राम, ४५० 
ग्राम, ५०० ग्राम, ७५० ग्राम, १ वकलोग्राम, १ वकलोग्रामिन्दा मानर्को 
हकमा १ वकलोग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा (५६ ग्राम र ६१ ग्राम 
मेनडकल प्रयोजनको लानग मात्र)। 

१० खाने तेल, 

वनस्पती घ्यू 

 

 

५० ग्रामिन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, ५० ग्राम, १०० 
ग्राम, १७५ ग्राम, २०० ग्राम, २५० ग्राम, ३०० ग्राम, ५०० ग्राम, ७५० 
ग्राम, १ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ३ वकलोग्राम, ५ वकलोग्राम, ५ 
वकलोग्रामिन्दा मानर्को हकमा ५ वकलोग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

खदु पररमार् आयतनमा घोषर्ा गररएको िएः- ५० नमनलनलटर िन्दा तलको 
लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, ५० नमनलनलटर, १०० नमनलनलटर, १५० 
नमनलनलटर, २०० नमनलनलटर, २५० नमनलनलटर, ३०० नमनलनलटर, ५०० 
नमनलनलटर, ७५० नमनलनलटर, १ नलटर, २ नलटर, ३ नलटर, ५ नलटर, ५ 
नलटर िन्दा मानर्को हकमा ५ नलटर अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

 ११ दूि पाउडर ५० ग्रामिन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, ५० ग्राम, १०० 
ग्राम,  १५० ग्राम, २०० ग्राम, २५० ग्राम, ५०० ग्राम, १ वकलोग्राम, १ 
वकलोग्रामिन्दा मानर्को हकमा ५०० ग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

१२ नडटजेन्ट  ५० ग्राम िन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, ५० ग्राम, ७५ 
ग्राम,  १०० ग्राम,  १५० ग्राम, २०० ग्राम, २५० ग्राम, ५०० ग्राम, 

७०० ग्राम, ७५० ग्राम, १ वकलोग्राम, १.५ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, २.५ 
वकलोग्राम, ३ वकलोग्राम, ३ वकलोग्रामिन्दा मानर्को हकमा १ वकलोग्रामको 
अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

१३ वपठो (चामल, 
गहुाँ, चना, जौँ, 
कोदो आदद) 

१०० ग्राम, २०० ग्राम, ५०० ग्राम, १ वकलोग्राम, १.२५ वकलोग्राम,  १.५ 
वकलोग्राम, १.७५ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ५ वकलोग्राम, ५ वकलोग्रामिन्दा 
मानर्को हकमा ५ वकलोग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

१४ ननु ५० ग्राम िन्दा तलको तौलको लानग १० ग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् 
मा, ५० ग्राम, १०० ग्राम, २०० ग्राम, ५०० ग्राम, ७५० ग्राम, १ 
वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ५ वकलोग्राम, ५ वकलोग्रामिन्दा मानर्को हकमा ५ 
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वकलोग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

१५ लगुािनुे साबनु २५ ग्राम, ५० ग्राम, ७५ ग्राम, १०० ग्राम, १२५ ग्राम, १५० ग्राम, १५० 
ग्राम िन्दा मानर्को हकमा ५० ग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

नहुाउने साबनु १५ ग्राम, २५ ग्राम, ५० ग्राम, ६० ग्राम, ७५ ग्राम, १०० ग्राम, १२५ ग्राम, 

१५० ग्राम, १५० ग्राम िन्दा मानर्को हकमा ५० ग्रामको अपवत्यड 
(मम्ल्टपल्स)् मा। 

िाडा माझ्ने 
साबनु, नडटजेन्ट 
साबनु 

५० ग्राम िन्दा तलको तौलको लानग कुनै प्रनतबन्ि नरहेको, ५० ग्राम, ७५ 
ग्राम, १०० ग्राम, १२५ ग्राम, १५० ग्राम, २०० ग्राम, २५० ग्राम, ३०० 
ग्राम, ३०० ग्राम िन्दा मानर्को हकमा १०० ग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् 
मा। 

१६ ग्यास िररएको 
हल्का पेय पदार्ड 
(अल्कोहल 
निएको) 

६५ नमनलनलटर (फलफुलको जसुजन्य), १०० नमनलनलटर, १२५ नमनलनलटर 
(फलफुलको जसुजन्य), १५० नमनलनलटर, १६० नमनलनलटर, १७५ 
नमनलनलटर, १८० नमनलनलटर, २०० नमनलनलटर, २४० नमनलनलटर, २५० 
नमनलनलटर, ३०० नमनलनलटर, ३३० नमनलनलटर, ३५० नमनलनलटर, ४०० 
नमनलनलटर, ४७५ नमनलनलटर, ५०० नमनलनलटर, ६०० नमनलनलटर, ७५० 
नमनलनलटर, १ नलटर, १.२ नलटर, १.२५ नलटर, १.५ नलटर, १.७५ नलटर, 
२ नलटर, २.२५ नलटर, २.५ नलटर, ३ नलटर, ४ नलटर, ५ नलटर। 

१७ नमनरल वाटर, 
खानेपानी 

१०० नमनलनलटर, १५० नमनलनलटर, २०० नमनलनलटर, २५० नमनलनलटर, 
३०० नमनलनलटर, ५०० नमनलनलटर, ७५० नमनलनलटर, १ नलटर, १.५ 
नलटर, २ नलटर, ३ नलटर, ४ नलटर, ५ नलटर, ५ नलटर िन्दा मानर्को 
हकमा ५ नलटरको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

१८ नसमेन्ट १ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ५ वकलोग्राम, १० वकलोग्राम, २० वकलोग्राम, 

२५ वकलोग्राम, ४० वकलोग्राम (सेतो नसमेन्टको लानग), ५० वकलोग्राम। 

१९ चरुोट, नसगार १० गोटा, २० गोटा, ५० गोटा र ५० गोटा िन्दा मानर्को हकमा ५० 
को अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

२० सलाई बट्टाका 
कााँटी 

१० गोटा, २० गोटा, ५० गोटा, १०० गोटा र १०० गोटा िन्दा 
मानर्को हकमा १०० को अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

२१ मसला २५ ग्राम, ५० ग्राम, ७५ ग्राम, १०० ग्राम, १२० ग्राम, १५० ग्राम, 
२०० ग्राम र २०० ग्राम िन्दा मानर्को हकमा १०० को अपवत्यड 
(मम्ल्टपल्स)् मा। 

२२ म्चनी १०० ग्राम, २०० ग्राम, २५० ग्राम, ५०० ग्राम, १ वकलोग्राम, २ 
वकलोग्राम, ५ वकलोग्राम, ५ वकलोग्राम िन्दा मानर्को हकमा ५ 
वकलोग्रामको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 
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२३ दूि १०० नमनलनलटर, २०० नमनलनलटर, ५०० नमनलनलटर, १ नलटर, २ नलटर, 
५ नलटर, ५ नलटर िन्दा मानर्को हकमा ५ नलटरको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् 
मा। 

२४ पेन्ट, िननडस, 
इनामेल आदद 
(पेस्ट वा ठोस पेन्ट 
बाहेक) 

५० नमनलनलटर, १०० नमनलनलटर, २०० नमनलनलटर, ५०० नमनलनलटर, १ 
नलटर, २ नलटर, ३ नलटर, ४ नलटर, ५ नलटर, ५ नलटर िन्दा मानर्को 
हकमा ५ नलटरको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

पेस्ट वा ठोस 
पेन्ट 

 

५०० ग्राम, १ वकलोग्राम, १.५ वकलोग्राम, २ वकलोग्राम, ३ वकलोग्राम, ५ 
वकलोग्राम, ७ वकलोग्राम, ७ वकलोग्रामिन्दा मानर्को हकमा ५ वकलोग्रामको 
अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 

बेस पेन्ट १०० नमनलनलटर, २५० नमनलनलटर, ४०० नमनलनलटर, ४५० नमनलनलटर, 
५०० नमनलनलटर, ९०० नमनलनलटर, ९२५ नमनलनलटर, ९५० नमनलनलटर, 
९७५ नमनलनलटर, १ नलटर, १.५ नलटर, २ नलटर, २.५ नलटर, ३.५ नलटर, 
३.६ नलटर, ३.७ नलटर, ३.८ नलटर, ३.९ नलटर, ४ नलटर, ५ नलटर, ५ 
नलटरिन्दा मानर्को हकमा ५ नलटरको अपवत्यड (मम्ल्टपल्स)् मा। 
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अनसूुची…२ 

(ननयम ६ को उपननयम (१) र ननयम ७ को उपननयम (१) साँग सभबम्न्ित) 
तानलका (क) 

वस्तकुो खदु पररमार्, तौल वा आयतनमा िए लेबलमा उल्लेख गररन ेअङ्कको न्यूनतम उचाई 

क्र. सं. खदु पररमार् तौल वा आयतन न्यूनतम उचाई नमनलनमटरमा 
सािारर् 

अवस्र्ा 
फुलाएर, ढालेर, कुाँ देर 
वा छेडेर लेम्खएको िए 

१. २०० ग्राम वा नमनलनलटरसभम १ २ 

२. २०० ग्राम वा नमनलनलटर देम्ख ५०० ग्राम वा 
नमनलनलटरसभम 

२ ४ 

३. ५०० ग्राम वा नमनलनलटरिन्दा बढी ४ ६ 

 

 

तानलका (ख) 
वस्तकुो खदु पररमार् लभबाई, िेत्रफल वा सङ्ख्यामा िए प्याकेजको लेबलमा उल्लेख गररने अङ्कको 

न्यूनतम उचाई 

क्र. 
सं. 

खदु पररमार् लभबाई, िेत्रफल वा सङ्ख्यामा हनुे प्याकेजको 
लेबलको िेत्रफल 

न्यूनतम उचाइ नमनलनमटरमा 
सािारर् 
अवस्र्ा 

फुलाएर, ढालेर, कुाँ देर 
वा छेडेर लेम्खएको िए 

१. १०० वगड सेम्न्टनमटर १ २ 

२. १०० वगड सेम्न्टनमटर देम्ख ५०० वगड सेम्न्टनमटरसभम २ ४ 

३. ५०० वगड सेम्न्टनमटर देम्ख २५०० वगड सेम्न्टनमटरसभम ४ ६ 

४. २५०० वगड सेम्न्टनमटरिन्दा बढी ६ ६ 
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अनसूुची…३ 

(ननयम १० को उपननयम (२) साँग सभबम्न्ित) 
 

मोहरबन्द प्याकेजको लेबलमा पररमार् उल्लेख गदाड  “प्यावकङ्ग गदाड” िन् न ेशब्द प्रयोग गनड सवकन े

 

क्र.सं.  
                        वस्त ु

वस्तकुो नाम 

१. सबै प्रकारको साबनु, 
२. लोसन, 
३. वक्रम (दिुबाट बनकेा वक्रमहरु बाहेक)। 
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अनसूुची…४ 

(ननयम ११ को उपननयम (२) साँग सभबम्न्ित) 
मोहरबन्द प्याकेजमा उल्लेख गररने पररमार् 

क्र.सं. वस्तहुरु पररमार्को एकाइ (नाप वा तौल वा सङ्ख्या वा 
दबैु)   

१ एरोसोल प्रडक्ट तौल 
२ तरल अवस्र्ाका तेजाब (अभल) हरु तौल वा आयतन 

३ कभप्रसे्ड वा तरल अवस्र्ाका ग्यााँसहरु (तरल 
पेट्रोनलयम ग्यााँस बाहेक) 

तौल र आयतन (तापक्रम र चाप सवहत) 

४ दवह तौल 

५ इलेम्क्ट्रक केबलहरु लभबाई वा तौल 

६ इलेम्क्ट्रक तार लभबाई वा तौल 

७ बार लगाउने तार लभबाई वा तौल 

८ सबै प्रकारका फलफुल तौल वा सङ्ख्या 
९ फनेस आयल तौल वा आयतन 

१० वनस्पनत तेल (खान नहनुे) तौल वा आयतन 

११ खाने तेल, वनस्पनत घ्यू र नौनी तौल वा आयतन 

१२ हेवी रेम्जड्युल फ्यूल आयल तौल 

१३ इण्रवष्टयल नडजल (फ्यूल) आयतन 

१४ सबै प्रकारका मह तौल 
१५ आइसवक्रम वा अन्य यस्तै जमाइएको उत्पादन तौल वा आयतन 

१६ तरल रसायनहरु तौल वा आयतन 

१७ तरल अवस्र्ाका पेट्रोनलयम ग्यााँस तौल 

१८ वकला, काठमा प्रयोग हनुे इस्कू्र सङ्ख्या वा तौल 

१९ पेन्ट (पेष्ट बाहेकको) िननडस, इनामेल आयतन 

२० पेष्ट पेन्ट, ठोस पेन्ट तौल 

२१ नमठाइहरु तौल 

२२ तयारी गामेन्टको कपडाहरु सङ्ख्या 
२३ सबै प्रकारका ससेजहरु तौल 

२४ ट् यूव र टायरहरु सङ्ख्या 
२५ िागो, उन तौल वा लभबाई 
२६ कस्मेवटक्स (वक्रम, सेभप,ु लोसन र पफ्युडमहरु 

समेत) 
तौल वा आयतन 
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अनसूुची…५ 

(ननयम १५ र ननयम १८ को खण्ड (क), (ख) र (छ) साँग सभबम्न्ित) 
मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्तकुो पररमार्को मात्रामा घटी वा बढीको हद 

 )क( तौल वा आयतन उल्लेख गररएको मोहरबन्द प्याकेजको खदु पररमार्को घटी वा बढीको 
हदः- 

तानलका (क) 

क्र.सं. 
घोषर्ा गररएको पररमार्  
(ग्राम वा नमनलनलटर) 

घटी वा बढीको हद 

घोषर्ा गररएको 
पररमार् (प्रनतशतमा) 

ग्राम वा नमनलनलटर 

१. ५० सभम ९ - 
२. ५० देम्ख मानर् १०० सभम - ४.५ 

३. १०० देम्ख मानर् २०० सभम ४.५ - 
४. २०० देम्ख मानर् ३०० सभम - ९ 

५. ३०० देम्ख मानर् ५०० सभम ३ -  

६. ५०० देम्ख मानर् १,०००सभम - १५ 

७. १,००० देम्ख मानर् १०,००० सभम १.५ - 
८. १०,००० देम्ख मानर् १५,०००सभम - १५० 

९. १५,००० िन्दा मानर् जनतसकैु िएपनन १ -  

द्रष्टव्यः प्रनतशतको आिारमा तोवकएको घटी वा बढीको हद ग्राम वा नमनलनलटरमा बदल्दा १,००० 
ग्राम वा नमनलनलटरसभमको पररमार्को हकमा दशमलव पनछ एक अङ्कमा शून्यान्तर गने र 
१,००० ग्राम वा १,००० नमनलनलटरिन्दा मानर्को हकमा अम्घल्लो पूर्ड अङ्कमा बदल्न ुपनेछ। 

 

(ख) लभबाइड, िेत्रफल वा सङ्ख्यामा गररएको अवस्र्ामा मोहरबन्द प्याकेजको खदु पररमार्को घटी वा 
बढीको हदः- 

तानलका (ख) 
क्र.सं. घोषर्ा गररएको पररमार् घवट वा बढीको हद 

१. लभबाईको आिारमा  घोषर्ा गररएको पररमार्को दईु प्रनतशत 

२. िेत्रफल आिारमा  घोषर्ा गररएको पररमार्को  तीन प्रनतशत 

३. सङ्ख्याको आिारमा  घोषर्ा गररएको पररमार्को एक प्रनतशत 
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अनसूुची…६ 

(ननयम १६ को उपननयम (१),  ननयम १७ को उपननयम (५), (८) र (१०) र ननयम १८ को 
खण्ड (ग) साँग सभबम्न्ित) 

ननरीिर्को लानग नमनुा छनौट गने तररका 
मोहरबन्द प्याकेजमा रहेको वस्तकुो खदु पररमार् जााँच गनडको लानग देहाय बमोम्जमको सङ्ख्यामा 
नमनुा नलन ुपनेछः– 

प्रनत लट सङ्ख्या नमनुा सङ्ख्या छुट (हद घटी वा बढी िन्दा 
बढी िएका नमनुा सङ्ख्या)  

२० वटासभम  सबै प्याकेज  ० 
४० वटासभम ३२ १ 
६० वटासभम ३५ १ 
८० वटासभम ४७ २ 
१०० वटासभम ४९ २ 
२०० वटासभम ६४ ३ 
३०० वटासभम ६७ ३ 
४०० वटासभम ८१ ४ 
५०० वटासभम ८१ ४ 
६०० र सो िन्दा मानर् ९८ ५ 
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अनसूुची…७ 

(ननयम १६ को उपननयम (५) र ननयम १७ को उपननयम (११) साँग सभबम्न्ित) 
फाराम (क) 
तौल जााँच 

नमनतः समयः स्र्ानः 
उत्पादक ̸आयातकताड ̸ 
प्यावकङ्गकताड ̸ र्ोक नबके्रता 

नामः 
ठेगानाः 

जााँच गरेको स्र्ानः प्यावकङ्ग लाइन, गोदाम,  ......... 
प्याकेजहरु सभबन्िी वववरर् उत्पादक ̸ आयातकताड ̸ प्यावकङ्गकताड ̸ र्ोक नबके्रताको नाम ठेगानाः 

......................................... 
वस्तकुो नाम प्याकेजको मूल्यः 
उत्पादन वा प्यावकङ्ग गररएको 
मवहना र वषडः 

ब्याच नं. 

घोवषत कूल पररमार्ः अनिकतम घटी वा बढीको हद 

ब्याच साइज (सङ्ख्या): नमनुा साइज (सङ्ख्या): 
जााँचको पररर्ाम औसत खदु पररमार्ः 

अनिकतम घटी बढीको हदिन्दा घटी िएका प्याकेजहरुको सङ्ख्याः 
अनिकतम घटी बढीको हदको दोब्बरिन्दा बवढले घटी िएका 
प्याकेजहरुको सङ् ्याः 
अननवायड रूपमा घोषर्ा गनुड पने कुराहरु घोषर्ा नगररएका 
प्याकेजहरुको सङ्ख्याः 

ननष्कषड ̸ ननदेशनः 
उत्पादक / आयातकताड ̸ प्यावकङ्गकताड ̸ र्ोक नबके्रता (प्रनतनननि ̸ सािी) 
....................................... 
दस्तखत 

नामः .................................       (फमड वा संस्र्ाको छाप) 
कायाडलयको छाप ननरीिक/ननरीिर् गने व्यम्क्तको,- 

दस्तखतः  
नामः 
पदः  
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फाराम (ख) 
आयतन / लभबाई जााँच 

नमनतः समयः स्र्ानः 

उत्पादक ̸आयातकताड ̸  
प्यावकङ्गकताड ̸ नबके्रताको  

नामः 
ठेगानाः 

जााँच गरेको स्र्ान ( ) प्यावकङ लाईन                 ( ) स्टोर ̸ गोदाम 

प्याकेज सभबन्िी वववरर् उत्पादक / आयातकताड ̸ प्यावकङ्गकताड ̸ र्ोक नबके्रताको नाम र ठेगानाः 
 
उपिोग्य बस्तःु प्याकेजको मूल्यः 
उत्पादन वा प्यावकङ्ग गररएको 
मवहना र वषडः 

ब्याच नं. 

घोवषत कूल पररमार्ः अनिकतम घटी बढीको हदः 
ब्याच साइज (सङ्ख्या):  नमनुा साइज (सङ्ख्या): 

आयतन/लभबाई जााँच   
वववरर् 

नमनुा नं. कूल टैर  खदु / त्रवुट कैवफयत 

 

 

  

 

  

जााँचको पररर्ाम घोषर्ा गररएको आयतन / लभबाईः                       
औषत आयतन / लभबाईः   

  

उत्पादक ̸ आयातकताड ̸ प्यावकङ्गकताड ̸ र्ोक नबके्रता (प्रनतनननि ̸ सािी) 
....................................... 
दस्तखत 

नामः .................................        
 

कायाडलयको छाप 

ननरीिक/ननरीिर् गने व्यम्क्तको,- 
दस्तखतः  
नामः 
पदः 
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फारम (ग) 
खदु पररमार् जााँच फारम 

 

नस.नं. कूल तौल कूल तौल – टैर तौल 
– घोवषत तौल  + घटी 
बढीको हद 

नस.नं. कूल तौल कूल तौल – टैर तौल 
– घोवषत तौल  + घटी 
बढीको हद 

      

      

उत्पादक ̸ आयातकताड ̸ प्यावकङ्गकताड ̸ र्ोक नबके्रता (प्रनतनननि ̸ सािी) 
....................................... 
दस्तखत 

नामः................................ 
    कायाडलयको छाप ननरीिक/ननरीिर् गने व्यम्क्तको,- 

दस्तखतः  
नामः 
पदः 
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फारम (घ) 
सबै प्याकेजको टैर तौल पत्ता लगाउन ुपदाड खदु पररमार् जााँच फारम  

नस.नं. कूल तौल टैर तौल कूल तौल - टैर 
तौल - घोवषत 
तौल  + घटी 
बढीको हद 

नस.नं. कूल 
तौल 

टैर 
तौल 

कूल तौल - टैर 
तौल - घोवषत 
तौल  + घटी 
बढीको हद 

        

उत्पादक ̸ आयातकताड ̸ प्यावकङ्गकताड ̸ र्ोक नबके्रता (प्रनतनननि ̸ सािी) 
....................................... 
दस्तखत 

नामः .................................       (फमड वा संस्र्ाको छाप) 
 

कायाडलयको छाप 

ननरीिक/ननरीिर् गने व्यम्क्तको,- 
दस्तखतः  
नामः 
पदः  

 

 


