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कारखाना तथा वकशप संचालन िनदिशका, २०७४ 

वीकृत िमित: २०७४/१२/१६  

सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १५९ को यव था काय वयन गन  यातायात यव था िवभागबाट अनमुित िलई 

संचालनमा आएका वकशपह को पवूाधार, जनशि  तथा उपकरणह को अनगुमन तथा िनरी ण गरी वकशप सचंालनमा एक पता 

याई सवारी साधनह को याि क सम याबाट हन े सवारी दघुटनालाई यनूीकरण गन उ े यले भौितक पूवाधार तथा यातायात 

म ालयको िमित २०७४/१२/७ गतेको सै ाि तक सहमित अनुसार सवारी तथा यातायात यव था िनयामवली, २०५४ को िनयम ६२ 

ले िदएको अिधकार योग गरी यातायात यव था िवभागबाट यो “कारखाना तथा वकशप सचंालन िनदिशका, २०७४” जारी ग रएको 

छ । 

१. संि  नाम र ार भः 
 १) यस िनदिशकाको नाम “कारखाना तथा वकशप संचालन िनदिशका, २०७४” रहेको छ । 
 २) यो िनदिशका यातायात यव था िवभागबाट वीकृत भएको िमितबाट लाग ूहनछे । 
२.  प रभाषा: िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागमेा यस िनदिशकामा:– 

(क) ''वकसप'' भ नाल ेसवारी साधनह को प चर टा ने तथा च का खोलिफट, िनयिमत सिभिसङ्ग, ममत संभार, पाटपजूा 
फेरबदल, डे टपे ट तथा ईि जन ओभरहिलङ्ग आिद काय गन यस िनदिशका अनसुार दता भएका फम, क पनी वा सं था 
स झनपुछ । 

(ख) ''ईलेि कल वाय रङ्ग ममत'' भ नाले सवारी साधनिभ को स पणू पले िविभ न योजनका लािग योग भएका 
िव तुीय णाली स ब धीको ममत तथा संभार स झनपुछ । 

(ग) ''बडीको ममत तथा डे ट पे ट'' भ नाले सवारी साधनको बडी स ब धी ग रने स पणू ममत तथा स भारका साथ ैबडीको 
डे टपे ट स ब धी कायह लाई स झनपुछ । 

(घ)  “ ािविधक ितवेदन” भ नाल ेकारखाना तथा वकशप दता तथा संचालन गनका लािग यस िनदिशकामा तोिकएको भौितक 
पवूाधार स ब धी मापद डको बारेमा दतावाल इि जिनयरले तयार पारेको ितवदेनलाई स झनपुछ । 

(ङ) “दतावाल इि जिनयर” भ नाले नपेाल इि जिनय रंग प रषदमा दता भएको िसिभल / अटोमोबाइल इि जिनयर वा 
मेकािनकल इि जिनयरलाई  स झनपुछ । 

(च) “कारखाना” भ नाल े यािसस, ईि जन तथा अ य पाटपजूा आयात गरी सवारीको बडी िनमाण तथा सवारी साधन तयार 
(एसे बल)  गन यस िनदिशका अनसुार दता भएका फम, क पनी वा सं था स झनपुछ । 

३. कारखाना र वकशपको वग करणः 
१) वग (क): ४ टन भ दा क ती वजन भएका सवारी साधनह  (कार,जीप, यान) को मेकािनकल ममत स भार, ईलेि कल 

वाय रङ्ग ममत, बडीको ममत तथा डे टपे ट स ब धी सेवाह  दान गन वकशपह लाई वग (क) वकशप भिननछे ।  
२) वग (ख): ४ टन भ दा बढी वजन भएका सवारी साधनह  ( क, बस, िमिनबस, िमिन क तथा माई ोबस आिद) को 

मेकािनकल ममत स भार, ईलेि कल वाय रङ्ग ममत, बडीको ममत तथा डे टपे ट स ब धी सवेाह  दान गन 
वकशपह लाई वग (ख) वकशप भिननछे । 

३) वग (ग): िनमाण उपकरणह  (रोलर, डोजर,ए काभेटर, लोडर, े न आिद) को मेकािनकल ममत स भार, ईलेि कल 
वाय रङ्ग ममत, बडीको ममत तथा डे टपे ट स ब धी सेवाह  दान गन वकशपह लाई वग (ग) वकशप भिननछे । 

४) वग (घ): मोटरसाइकल, कूटर तथा मोपडे आिदको मेकािनकल ममत स भार, ईलेि कल वाय रङ्ग ममत, बडीको ममत 
तथा डे टपे ट स ब धी सेवाह  दान गन वकशपह लाई वग (घ) वकशप भिननछे ।  

५) वग (ङ): कुन ैपिन सवारी साधनह को बडी िवि डङ्ग तथा ममत काय गन वकशपह लाई वग (ङ) वकशप भिननछे ।  
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६) वग (च): यािसस आयात गरी वा िनमाण गरी इि जन लगायतका अ य पाटपजूा (बडी समेत) एसे बल गरी सवारी साधन 
तयार गन कारखानाह लाई वग (च) वकशप भिननछे । 

४. दता स ब धी यव था: (१) कारखाना तथा वकशप सचंालनको अनमुितप  ा  गनको लािग यि , फम, क पनी वा सं थाले 
यातायात यव था िवभागमा िन न अनुसारका कागजातह  पेश गनपुनछ । 

(क) सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली, २०५४ को अनुसिूच ५९ को ढाचँा बमोिजम िनवेदन सिहत 
स चालकह को िनवेदन तथा िनबेदकको नाग रकता माणप को ितिलिप, 

(ख) क पनी दता गरेको हकमा क पनीको ब धप  तथा िनयमावलीको ितिलिप र माणप  र उ ोगको दताको 
माणप  वा साझेदारी वा िनजी ऐन अ तगत दता भए उ ोग दता माणप , 

(ग) थायी लेखा न बर / मू य अिभबिृद कर माणप को ितिलिप, 
(घ) म.न.पा /उ.म.न.पा /न.पा.र गा.पा.वाट िसफा रस र सहमित प , 
(ङ) ािविधक ितवेदन, 
(च) काम गन ािविधक तथा अ य कामदार तथा कमचारीह को िववरण अनसुारको यो यता र अनभुव खलुेको सेवा 

करारका कागजातह  , 
(छ) योग हने जमीनको लालपुजा वा भाडा वा घर बहाल स ब धी स झौताको ितिलिप,  

(२) करण ४ (ङ) मा उ लखे भएको ािविधक ितवदेन  यस िनदिशकाको अनसुचूी ३ बमोिजम   हनपुनछ ।      

५. कारखाना र वकशप सचंालन स ब धी मापद डः वकशप सचंालन स ब धी मापद ड वकसपको वग बमोिजमको अनसुचूी १ अनुसारको 

हनपुनछ । 

६. कारखाना र वकशपले पालना गनपुन शतह ः  

(क)  कमचारी स ब धी िनयिु  तथा सिुवधा नेपाल सरकारल ेजारी गरेको म नीित तथा काननू बमोिजम हनपुनछ । 
(ख) कारखाना तथा वकशपमा ममत हने सवारी साधन वाहके ममत नहन ेसवारी साधन रा न पाईन ेछैन । 
(ग)  ६ (ख) मा उ लेख भएका सवारी साधन िनयमानुसार याप (प )ु का लािग स बि धत सवारी धनीलाई १५ िदन िभ  

िफता बझुाउन ुपनछ । 
(घ)  कारखाना तथा वकशपमा कामदार/कमचारीको पमा बालबािलकालाई  योग गन पाईने  छैन । 
(ङ) कारखाना तथा वकशपमा याईएका सवारीको सवारी धनी वा स बि धत यि  स पकमा नआएमा सो सवारीको िववरण 

यातायात यव था िवभाग वा मातहतका कायालय वा निजकको ािफक हरी कायालयमा यथािश  जानकारी पठाउन ु
पनछ । 

(च) वातावरणमा ितकुल असर पान योग भईसकेका इ जीन आयल, या ी, टायर/ट्यबु लगायतका सामानह को उिचत 
यव थापन गनपुनछ ।  

(छ) कारखाना तथा वकशप प रसर िभ  धु पान, मदीरापन र सतु ज य व तुको उपभोग गन िनषेध गनपुनछ ।         

७. वग (ङ) (बडी िबि डंग तथा ममत काय गन) वकशपले पालना गनपुन शतह :  

(क)  िवभागबाट अनुमित ा  भएका िडजाईन अनसुारको सवारीको बडी मा  िनमाण गनपुनछ । 
(ख)  िडजाईनको लािग अनमुित ा  गदा यािससको िकिसम अनुसारको बडीको िडजाईन तथा पेिशिफकेसन िवभागमा पेश 

गनपुनछ । 
(ग) पशे भएको िडजाईन तथा  पेिशिफकेसन दतावाल इि जिनयरल ेतयार तथा मािणत गरेको हनपुनछ । 
(घ) बडी िनमाणको पेिशिफकेसन अनुसार भए नभएको िनरी ण िवभाग वा कायालयको इि जिनयरले कि तमा िन न 

अनसुारको  अनगुमन (तीन पटक) गरी मािणत गरेको हनपुनछ:- 

  १. बडीको Structural Frame र Dimensions,  

  २. बडीको िसट सं या, Electric Circuit तथा अ य पेिशिफकेसन, र  

  ३. बडीको िनमाण स प न ितवेदन । 

(ङ) बस बडी िनमाण स प न ितवेदनको आधारमा मा  कायालयल ेसवारीको दताको ि या शु गनछ । 
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(च) बसबडीको िडजाईन िवभागल ेजारी गरेको मापद ड बमोिजम हनपुनछ ।  

८. अनगुमन स ब धी यव था: 

१) स बि धत यातायात कायालयले येक वष वकशप वा कारखानाको अिनवाय पमा अनगुमन गनछ । 
२)  िनरी कले अनगुमन गदा अनुसचूी २ (कारखाना तथा वकशप िनरी ण चकेिल ट) अनसुारको ितवदेन तयार गनपुनछ । 

९. खारेजी र बचाउ: 
१) यस मापद ड िनदिशकामा  उ लेिखत कुनै पिन िवषयमा यातायात यव था िवभागको िसफा रसमा भौितक पवूाधार तथा 

यातायात म ालयको सै ाि तक सहमित िलई िवभागले संशोधन वा खारेजी गन स नछे ।  
२)  यस िनदिशकामा उ लखे भएका ावधानह  अ य नेपाल काननूसगँ वािझएको हकमा बाँिझएको हदस म वत खारेज 

हनेछ । 
३)  यो िनदिशका जारी हन ु पवू स चालनमा रहकेा कारखाना तथा वकशप यसै बमोिजम स चालन भएको मािनने छ तर 

य ता कारखाना तथा वकशपले यो िनदिशका लाग ूभएको िमितबाट ६ मिहना िभ  यस िनदिशका बमोिजमका मापद ड 
परूा गन ुपन छ र मापद ड परूा गन नसकेका कारखाना तथा वकशपको दता वत: खारेज हनछे । 
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अनसूुची – १ 

(कारखाना तथा वकशप स ब धी मापद ड) 

वकशपको वग ममत कायको िववरण  भौितक सरंचना तथा अ य मापद ड Equipment/Tools मानिवय संसाधन 

वग (क) 

 

४ टन भ दा क ती वजन भएका सवारी साधनह  

(कार,जीप, यान) को:  

 मकेािनकल ममत स भार: प चर टा ने तथा च का 

खोलिफट, िनयिमत सिभिसङ्ग, यािसस ममत,  

सामा य पाटपजूा ममत तथा फेरबदल गन, ेक 

तथा लच, बातानकूुिलत णाली ममत, इि जन 

ममत तथा ओभरहिलङ्ग लगायतका अ य ममत 

कायह  ।  

 ईलेि कल वाय रङ्ग ममत । 

 बडीको ममत तथा डे ट पे ट । 

 सडकको सडक सीमा (Right of Way) बाट बािहर हनपुन । 

 ममत काय गदा सवारी साधन रा न पया  थान हनपुन । 

 कि तमा १५ वग मीटरको कायालयकोठा हनपुन । 

 कि तमा ५० वग मीटरको ममत शेड हनपुन । 

 कि तमा १० थान सवारी साधन  अट्न स न े थान भएको । 

 Ramp /Trench यव था भएको । 

 पखाल वा तारवारल ेघे रएको े  भएको । 

 कि तमा ४ मीटर  चौडाई भएको  सडकको  पहचँ हनपुन । 

 मलू सडकबाट िभ  िछन पया  बाटो भई यातायात 

आवागनमा बाधा पु न नहने । 

 पया  मेिशन तथा औजारह  भएको हनपुन । 

 वातावरण िवभागबाट जारी भएको फोहोर यव थापन 

स ब धी मापद ड बमोिजमको फोहर यव थापन हनपुन । 

 खानपेानी तथा शौचालयको उिचत  यव था भएको । 

 ाथिमक उपचारको साम ी (First Aid Box) भएको हनपुन 

। 

 अि न िनय ण (Fire Extinguisher) ( at least one or 

per 3500 sq. ft. floor area) पया  मा ामा रा नपुन । 

 अ य िनयम काननूल ेयस स ब धमा कुन ै ावधान भएमा सो 

समते परुा भएको । 

 Wrench sets; Various gauges 

 Files, Chisels, scrubbers, pliers, Punching tools 

 Drilling Machines; Grinding Machines 

 Welding Machines; Sawing machines 

 Hacksaw Handles and Blades 

 Two post/ four post lift 

 Work Bench; Vices and Fixtures 

 Diagnostic machines: one Smoke meter and Gas 

analyzer 

 Complete Mechanical Tool- Box 

 Automatic/Semi AutomaticTyre Changer 

 Tyre Inflator/deflator 

 Wheel Balancing machine 

 Wheel Aligners 

 Voltmeter/Ammeter 

 Hydraulic Jack; Air Compressor 

 Water Pump; Water tank, Oil collection tank and 

bins; Battery Charger 

 Engine / Gear Box Lifter 

 Service Trolley; Waste oil collection and transfer 

system 

 Greasing Equipment; Digital Battery Tester 

 Denting painting tools  

 And other  related tools and equipment  

 द  ािविधक कामदार कि तमा दईु जना र 

अध द  कामदार तीन जना । 

 एक जना मकेािनकल/अटोमोबाईल 

इि जिनयर (आंिशक समय भए पिन) 

 (द  कामदार भ नाल ेकुन ैिश ण सं था वा 

तािलम के मा कि तमा नौ मिहनाको 

तािलम ा  गरेको माणप  वा वकशप 

तथा कारखानामा अध द  कामदारको पमा 

क तीमा २ वष काम गरेको अनभुवको 

माणप  ा  गरेको यि  स झन ुपदछ ।) 

 (अध द  कामदार भ नाल े कुन ै िश ण 

सं था वा तािलम के मा कि तमा तीन 

मिहनाको तािलम ा  गरेको कामदारलाई  

स झन ुपदछ ।) 
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वकशपको वग ममत कायको िववरण  भौितक सरंचना तथा अ य मापद ड Equipment/Tools मानिवय संसाधन 

वग (ख) ४ टन भ दा बढी वजन भएका सवारी साधनह  ( क, 

बस, िमिनबस, िमिन क तथा माई ोबस आिद) को:  

 मकेािनकल ममत स भार: प चर टा न े तथा 

च का खोलिफट, िनयिमत सिभिसङ्ग, यािसस 

ममत,  सामा य पाटपूजा ममत तथा फेरबदल 

गन, ेक तथा लच, एअर कि डसिनङ्ग िस टम 

ममत, ईि जन ममत तथा ओभरहिलङ्ग 

लगायतका अ य ममत कायह  ।  

 ईलेि कल वाय रङ्ग ममत । 

 बडीको ममत तथा डे ट पे ट । 

 

 सडकको सडक िसमा (Right of Way) बाट बािहर 

हनपुन । 

 ममत काय गदा सवारी साधन रा न पया  थान हनपुन । 

 कि तमा १५ वग िमटरको कोठा हनपुन । 

 क तीमा १५० वग मीटरको ममत शेड हन ुपन । 

 क तीमा ५ थान सवारी साधन (बस, क) अट्न स न े

थान भएको । 

 पखाल वा तारवारल ेघे रएको े  भएको । 

 कि तमा ७ मीटर  चौडाई भएको  सडकको पहच हनपुन । 

 मलु सडकबाट िभ  िछन पया  बाटो भई यातायात 

आवागमनमा बाधा पु न नहन े। 

 पया  मिेशन तथा औजारह  भएको । 

 वातावरण िवभागबाट जारी भएको फोहोर यव थापन 

स ब धी मापद ड बमोिजमको फोहर यव थापन हनपुन ।  

 ाथिमक उपचारको सामान (First Aid Box) भएको हन ु

पन । 

 अि न िनय क (Fire Extinguisher) ( at least one 

or per 3500 sq.ft. floor area) पया  मा ामा 

रा नपुन । 

 अ य िनयम काननूल ेयस स ब धमा कुन ै ावधान भएमा 

सो समते परुा भएको । 

 Wrench sets 

 Various gauges 

 Files, Chisels, scrubbers, pliers, Punching tools 

 Drilling Machines 

 Grinding Machines 

 Welding Machines 

 Sawing machines 

 Hacksaw Handles and Blades 

 Two post/ four post lift 

 Work Bench 

 Vices and Fixtures 

 Diagnostic machines: one Smoke meter  

 Complete Mechanical Tool- Box 

 Automatic/Semi Automatic Tyre Changer 

 Tyre Inflator/deflator 

 Wheel Balancing machine 

 Wheel Aligners 

 Voltmeter/Ammeter 

 Hydraulic Jack 

 Air Compressor 

 Water Pump 

 Water tank, Oil collection tank and bins 

 Battery Charger 

 Engine / Gear Box Lifter 

 Service Trolley 

 Waste oil collection and transfer system 

 Greasing Equipment 

 द  ािविधक कामदार कि तमा दईु जना र 

अध द  कामदार तीन जना । 

 एक जना मकेािनकल/अटोमोबाईल 

इि जिनयर (आंिशक समय भए पिन) 

 

 (द  कामदार भ नाल ेकुन ैिश ण सं था वा 

तािलम के मा कि तमा नौ मिहनाको 

तािलम ा  गरेको माणप  वा वकशप 

तथा कारखानामा अध द  कामदारको पमा 

क तीमा २ वष काम गरेको अनभुवको 

माणप  ा  गरेको यि  स झन ुपदछ ।) 

 (अध द  कामदार भ नाल े कुन ै िश ण 

सं था वा तािलम के मा कि तमा तीन 

मिहनाको तािलम ा  गरेको कामदारलाई  

स झन ुपदछ ।) 
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वकशपको वग ममत कायको िववरण  भौितक सरंचना तथा अ य मापद ड Equipment/Tools मानिवय संसाधन 

 Digital Battery Tester 

 Denting painting tools  

 And other  related tools and equipment  

वग (ग)  िनमाण उपकरणह  (रोलर, डोजर,ए काभटेर, लोडर, 

े न आिद) को 

 मकेािनकल ममत स भार: प चर टा ने तथा च का 

खोलिफट, िनयिमत सिभिसङ्ग, यािसस ममत,  

सामा य पाटपजुा ममत तथा फेरबदल गन, ेक 

तथा लच, एअर कि डसिनङ्ग िस टम ममत, 

ईि जन ममत तथा ओभरहिलङ्ग लगायतका अ य 

ममत कायह  ।  

 ईलेि कल वायरीङ्गममत । 

 बडीको ममत तथा डे ट पे ट । 

 

 सडक सीमा (Right of Way) बाट बािहर हनपुन । 

 काठमाडौ ँउप यकाको हकमा  रंगरोड बािहर हनपुन  (यो 

िनदिशका जारी हन ु भ दा अगािड थापना भई सकेको 

हकमा यो ावधान लाग ूहन ेछैन)  

 ममत काय गदा सवारी साधन रा न पया  थान हनपुन । 

 कि तमा १५ वग िमटरको मीटरको कोठा हनपुन । 

 कि तमा १५० वग मीटरको ममत ब द टहरा हनपुन । 

 कि तमा ५ थान सवारी साधन अट्नस न े थान भएको । 

 पखाल वा तारवारल ेघे रएको े  (क पाउ ड) भएको । 

 क तीमा ७ मीटर चौडाई भएको  सडकको पहच हनपुन । 

 मलु सडकबाट िभ  िछन पया  बाटो भई यातायात 

आवागमनमा बाधा पु न नहन े। 

 पया  मिेशन तथा औजारह  भएको । 

 वातावरण िवभागबाट जारी भएको फोहोर यव थापन 

स ब धी मापद ड बमोिजमको फोहर यव थापन हनपुन ।  

 शौचालय, खानपेानीको यव थापन भएको । 

 अि न िनय ण (Fire Extinguisher) ( at least one or 

per 3500 sq.ft. floor area)पया  मा ामा रा नपुन । 

 ाथिमक उपचारको सामान (First Aid Box) भएको 

हनपुन । 

 अ य िनयम काननूल े यस स ब धमा कुन ै ावधान भएमा 

सो समते । 

 Ratchet wrench 

 Various gauges 

 Files, Chisels, scrubbers, pliers, Punchings 

 Drilling Machines 

 Grinding Machines 

 Welding Machines 

 Sawing machines 

 Hacksaw Handles and Blades 

 Two post/ four post lift 

 Work Bench 

 Vices and Fixtures 

 Diagnostic Tools 

 Complete Mechanical Tool Box 

 Automatic/Semi Automatic tyre Changer 

 Tyre Inflator/deflator 

 Wheel Balancing machine 

 Wheel Aligners 

 Voltmeter/Ammeter 

 Hydraulic Jack 

 Air Compressor 

 Water Pump 

 Water tank, Oil collection tank and bins 

 Battery Charger 

 Engine Lifter/ Gear Box Lifter 

 द  ािविधक कामदार कि तमा दईु जना र 

अध द  कामदार तीन जना । 

 एक जना मकेािनकल/अटोमोबाईल 

इि जिनयर (आंिशक समय भए पिन) 

 

 (द  कामदार भ नाल ेकुन ैिश ण सं था वा 

तािलम के मा कि तमा नौ मिहनाको 

तािलम ा  गरेको माणप  वा वकशप 

तथा कारखानामा अध द  कामदारको पमा 

क तीमा २ वष काम गरेको अनभुवको 

माणप  ा  गरेको यि  स झन ुपदछ ।) 

 (अध द  कामदार भ नाल े कुन ै िश ण 

सं था वा तािलम के मा कि तमा तीन 

मिहनाको तािलम ा  गरेको कामदारलाई  

स झन ुपदछ ।) 
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वकशपको वग ममत कायको िववरण  भौितक सरंचना तथा अ य मापद ड Equipment/Tools मानिवय संसाधन 

 Fully Equipped Service Trolley 

 Waste oil collection and transfer system 

 Greasing Equipments 

 Digital Battery Tester 

 Parts Trolley 

 Dent paint facility 

 And other related necessary tools and 

equipment 

वग (घ) मोटरसाइकल, कूटर तथा मोपडे आिदको:  

 मकेािनकल ममत स भार: प चर टा ने तथा च का 

खोलिफट, िनयिमत सिभिसङ्ग, यािसस ममत,  

सामा य पाटपजुा ममत तथा फेरबदल गन, ेक 

तथा लच, ईि जन ममत तथा ओभरहिलङ्ग 

लगायतका अ य ममत कायह  ।  

 ईलेि कल वाय रङ्ग ममत । 

 बडीको ममत तथा डे ट पे ट । 

 

 सडक सीमा (Right of Way) बाट बािहर हनपुन । 

 ममत काय गदा सवारी साधन रा न पया  थान हनपुन । 

 कि तमा १२ वग मीटरको कोठा हन ुपन । 

 कि तमा ५ थान मोटरसाइकल अट्न स न े थान भएको । 

 आव यक औजार भएको हनपुन । 

 िश ण सं था तथा अ पतालसंग जोिडएको हन नहने । 

 सवारी तथा पदैल या कुो आवागमनमा बाधा पु न े गरी 

ममत काय गन नहन े।  

 वातावरण िवभागबाट जारी भएको फोहोर यव थापन 

स ब धी मापद ड बमोिजमको फोहर यव थापन हनपुन ।  

 खानपेानी तथा शौचालयको यव था भएको हनपुन । 

 ाथिमक उपचारको सामान (First Aid Box) भएको 

हनपुन । 

 अि न िनं ण (Fire Extinguisher) ( at least one or 

per 3500 sq.ft. floor area)पया  मा ामा रा नपुन । 

  यस स ब धमा कुन ै ावधान भएमा सो समते । 

 Ratchet wrench 

 Various gauges 

 Files, Chisels, scrubbers, pliers, Punchings 

 Drilling Machines 

 Grinding Machines 

 Welding Machines 

 Sawing machines 

 Hacksaw Handles and Blades 

 Bike/Scooter Service Lift 

 Work Bench 

 Vices and Fixtures 

 Complete Mechanical Tool Box 

 Automatic/Semi Automatic Tyre Changer 

 Tyre Inflator/deflator 

 Wheel Balancing machine 

 Wheel Aligners 

 Voltmeter/Ammeter 

 Air Compressor 

 Water Pump 

 द  ािविधक कामदार कि तमा एक जना र 

अध द  कामदार एक जना । 

 (द  कामदार भ नाल ेकुन ैिश ण सं था वा 

तािलम के मा कि तमा नौ मिहनाको 

तािलम ा  गरेको माणप  वा वकशप 

तथा कारखानामा अध द  कामदारको पमा 

क तीमा २ वष काम गरेको अनभुवको 

माणप  ा  गरेको यि  स झन ुपदछ ।) 

(अध द  कामदार भ नाल ेकुन ैिश ण सं था वा 

तािलम के मा कि तमा तीन मिहनाको 
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वकशपको वग ममत कायको िववरण  भौितक सरंचना तथा अ य मापद ड Equipment/Tools मानिवय संसाधन 

 Water tank, Oil collection tank and bins 

 Battery Charger 

 Engine Lifter/ Gear Box Lifter 

 Fully Equipped Service Trolley 

 Waste oil collection and transfer system 

 Greasing Equipments 

 Digital Battery Tester 

 Parts Trolley 

 Dent paint facility 

 And other related necessary tools and 

equipment 

वग (ङ)  कुनै पिन सवारी साधनह को:   

 यािसस आयात गरी वा िनमाण गरी नयाँ बडी 

वनाउन ेवा बडी ममत गन काय 

 सडक सीमा (Right of Way) बािहर हनपुन । 

 काठमाडौ ँउप यकाको हकमा यस वगका कारखाना रंगरोड 

बािहर हनपुन । 

 ममत काय गदा सवारी साधन रा न पया  थान हनपुन । 

 कि तमा १५ वग मीटरको कोठा हनपुन । 

 कि तमा १५० वग मीटरको ममत/बडी िनमाण शडे हनपुन । 

 कि तमा ५ थान सवारी साधन अट्न स न े थान भएको । 

 पखाल वा तारवारल ेघे रएको े  कोक पाउ ड भएको । 

 कि तमा ७ मीटर चौडाई भएको पहच हनपुन । 

 मलु सडकबाट िभ  िछन पया  बाटो भई यातायातमा बाधा 

पु न नहन े। 

 पया  मिेशन तथा औजारह  भएको । 

 िश ण सं था तथा अ पतालबाट क तीमा २०० मीटर 

टाढा भएको हनपुन । 

 वातावरण िवभागबाट जारी भएको फोहोर यव थापन 

स ब धी मापद ड बमोिजमको फोहर यव थापन हनपुन ।   

 Motorized Guillotine Sheet Shearing Machine. 

 Power operated Press Brake bending machine. 

 Suspension type M.I.G. Welding system 

 Gas Welding set with all the Accessories 

 Arc welding machine. 

 Air Compressor with painting equipment and 

accessories for painting. 

 Different types of power/Air operated tools 

like Nut runner, drilling gun. 

 Drilling Machine 

 Metal cutting band-saw for cutting Aluminum 

sections 

 Hoist chain pulley block crane and material 

handling trolley 

 Dent paint facility 

 Testing Equipment 

 द  ािविधक कामदार कि तमा दईु जना र 

अध द  कामदार तीन जना । 

 एक जना मकेािनकल/अटोमोबाईल 

इि जिनयर  

 (द  कामदार भ नाल ेकुन ैिश ण सं था वा 

तािलम के मा कि तमा नौ मिहनाको 

तािलम ा  गरेको माणप  वा वकशप 

तथा कारखानामा अध द  कामदारको पमा 

क तीमा २ वष काम गरेको अनभुवको 

माणप  ा  गरेको यि  स झन ुपदछ ।) 

 (अध द  कामदार भ नाल े कुन ै िश ण 

सं था वा तािलम के मा कि तमा तीन 

मिहनाको तािलम ा  गरेको कामदारलाई  

स झन ुपदछ ।) 
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वकशपको वग ममत कायको िववरण  भौितक सरंचना तथा अ य मापद ड Equipment/Tools मानिवय संसाधन 

 खानपेानी तथा शौचालयको उिचत  यव था हनपुन । 

 अि न िनय ण (Fire Extinguisher) (at least one or 

per 3500 sq.ft. floor area)पया  मा ामा रा नपुन । 

 ाथिमक उपचारको सामान (First Aid Box) भएको 

हनपुन । 

 अ य िनयम काननूल े यस स ब धमा कुन ै ावधान भएमा 

सो समते हनपुन । 

 Portable digital paint thickness checking 

equipment 

 Small measuring tools 

वग (च) यािसस आयात गरी वा िनमाण गरी इि जन 

लगायतका अ य पाटपजूा एसे बल गरी सवारी साधन 

तयार गन काय 

 

 

 सडक सीमा (Right of Way)  बािहर हनपुन । 

 काठमाडौकँो हकमा रंगरोड बािहर हनपुन । 

 पखाल वा तारवारल ेघे रएको े  (क पाउ ड) भएको । 

 कि तमा ७ मीटर चौडाई भएको  सडकको पहचँ हनपुन । 

 मलू सडकबाट िभ  िछन पया  बाटो भई यातायातमा बाधा 

पु न नहन े। 

 पया  मिेशन तथा औजारह  भएको । 

 िश ण सं था तथा अ पतालबाट क तीमा २०० मीटर 

टाढा भएको हनपुन । 

 वातावरण िवभागबाट जारी भएको फोहोर यव थापन 

स ब धी मापद ड बमोिजमको फोहर यव थापन हन ुपन ।   

 खानपेानी तथा शौचालयको उिचत  यव था हनपुन । 

 दषूण लगायतका परी ण उपकरणह  हनपुन । 

 ाथिमक उपचारको सामान (First Aid Box) भएको 

हनपुन । 

 अि न िनय ण (Fire Extinguisher) ( at least one or 

per 3500 sq.ft. floor area) पया  मा ामा रा नपुन । 

 अ य िनयम काननूल े यस स ब धमा कुन ै ावधान भएमा 

सो समते । 

 

 Ratchet wrench 

 Various gauges 

 Files, Chisels, scrubbers, pliers, Punching 

 Drilling Machines 

 Grinding Machines 

 Welding Machines 

 Sawing machines 

 Hacksaw Handles and Blades 

 Motorized Guillotine Sheet Shearing Machine. 

 Power operated Press Brake bending machine. 

 Suspension type M.I.G. Welding system 

 Gas Welding set with all the Accessories 

 Arc welding machine. 

 Air Compressor with painting equipment and 

accessories for painting. 

 Different types of power/Air operated tools 

like Nut runner, drilling gun. 

 Drilling Machine 

 Metal cutting band-saw for cutting Aluminum 

sections 

 द  ािविधक कामदार कि तमा दईु जना र 

अध द  कामदार तीन जना । 

 एक जना मकेािनकल/अटोमोबाईल 

इि जिनयर  

 (द  कामदार भ नाल ेकुन ैिश ण सं था वा 

तािलम के मा कि तमा नौ मिहनाको 

तािलम ा  गरेको माणप  वा वकशप 

तथा कारखानामा अध द  कामदारको पमा 

क तीमा २ वष काम गरेको अनभुवको 

माणप  ा  गरेको यि  स झन ुपदछ ।) 

 (अध द  कामदार भ नाल े कुन ै िश ण 

सं था वा तािलम के मा कि तमा तीन 

मिहनाको तािलम ा  गरेको कामदारलाई  

स झन ुपदछ ।) 
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वकशपको वग ममत कायको िववरण  भौितक सरंचना तथा अ य मापद ड Equipment/Tools मानिवय संसाधन 

 Hoist chain pulley block crane and material 

handling trolley 

 Assembly Line 

 Dent paint facility 

Testing Equipment 

 Portable digital paint thickness checking 

equipment 

 Small measuring tools 

 Chassis dynamometer. 

नोटः  १. सबै वगका कारखाना तथा वकसपह  अनसुचूी-२ को चेकिल  अनसुार यातायात यव था कायालयका इि जिनयरले निवकरण गन ुपूव चेकजाँच गनपुनछ । 

                       २. दईु पां े वा ितन पां े सवारी साधनह को एसे बल गन स ब धी मापद डकोहकमा अनमुित िदने कायालयको ािविधकले उपयु  देखे बमोिजम हनछे । 

३.   यस मापद डमा उ लेख भएका Equipment/Tools ह को कार तथा सं या वकशपमा ग रने कामको कृित  र िविध अनुसार थपघट हनस ने छ । यसको उपयु ता र कारण 

ािविधक ितवेदनमा समाबेश भएको हन ुपन छ ।  
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अनसुूची २ 

(कारखाना तथा वकशप अनगुमन चेकिल ट) 

1. INTRODUCTION 

1. Inspections must be carried out frequently and recorded annually for high risk areas such as workshops. 
All members of staff will be encouraged to immediately report any defects.   

2. It is not a requirement to use these forms; they are provided as a guide to the type of information that 
should be collected at an inspection. Sections of the forms can either be deleted if not relevant to a 
particular workplace or sections added to make the form more comprehensive to the particular inspection. 

2. Factory/WORKSHOP INFORMATION 

Name of workshop/Category   

Address of the Workshop  

Name of Proprietor   

Date of Registration   

Registration No.    

3. WORKSHOP INSPECTION PARAMETER 

S/N Requirement 
Response 

Actions 
Date of 
Action Yes No 

 A. Layout        

1 Floor and parking area as per rule        

2 Floor area free of obstructions         

3 Floor surface not slippery        

4 Floor coverings in good condition         

 
B. Health and safety information        

5 
Is the health and safety law poster displayed in a 
prominent position? 

       

6 Are no smoking signs displayed?        

7 
Are safe working method statements/warning signs 
clearly visible? 

       

 
C. General Issues        

8 Is the floor space clear of debris/objects?        

9 Is the area tidy and well kept?        

10 
1st Floor surface free from spillages, in good condition 
and not slippery? 
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S/N Requirement 
Response 

Actions 
Date of 
Action Yes No 

11 
Are lighting levels satisfactory for safe working 
practices? 

       

12 
Is the plant/equipment located in an appropriate 
location within the workshop? 

       

13 Is the ventilation adequate?        

14 Is the temperature comfortable?        

15 
Are welfare facilities including wash hand basins clean 
and accessible? 

       

16 
Is waste stored effectively and removed frequently from 
the work areas? 

       

17 
Is equipment being stored correctly and not exceeding 
safe working loads for racking? 

       

 
D. Personal protective equipment        

18 
Is personal safety equipment like gloves, helmet, mask 
or safety goggles etc. stored safely and appropriately? 

       

19 
Is signage of personal protective equipment 
requirements displayed? 

       

 
E. Electrical safety        

20 
Are there any trailing cables, which could cause a 
person to trip and fall? 

       

21 
Has all portable electrical equipment been tested and 
labelled with the date of the test?  

       

22 
Are there any apparent faults with any electrical 
equipment, including damage to cables, plugs and 
sockets? 

       

23 
Are extension leads etc. only used for low power 
equipment? 

       

 
F. Manual handling        

24 
Has manual handling been eliminated where possible or 
minimized so far as are reasonably practicable e. g. 
mechanical lifting aids – trolleys etc?  

       

25 Are trolleys maintained?        

26 
Are items stored sensibly with easy access, i.e. heavy 
items used frequently stored on waist level shelves and 
heavy items used infrequently stored at low level? 

       

27 
Are steps provided for reaching hights properly 
designed and maintained? 
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S/N Requirement 
Response 

Actions 
Date of 
Action Yes No 

G. Emergency procedures 

28 
Are all fire exit and escape routes, fire alarm points and 
items of firefighting equipment clearly visible, 
unobstructed and appropriately indicated? 

       

29 
Are all fire escapes kept closed when not in use and 
never wedged open (except when on catches activated 
by the fire alarm system)? 

       

30 
Are sufficient up to date fire action notices prominently 
displayed throughout the area? 

       

31 Is there excessive storage of flammable materials?        

32 Are there any exposed ignition sources?        

33 Is there a first aid box readily available?        

34 
Are sufficient up to date first-aid notices displayed 
prominently through the workplace? 

    

35 Eye wash easily accessible where necessary?        

36 Is there a trained first aider available?        

 
H. Hand Tools and Equipment        

37 
Are machines adequately guarded/protected to prevent 
contact, entanglement etc? 

       

38 Is the equipment maintained in a good condition?        

39 Is the equipment stored correctly?        

40 Are emergency stops working?        

41 
Are tools & equipment are in sound and good working 
condition? 

       

42 
Are hand tools such as chisels & punches, which 
became mushroomed heads during use, are 
reconditioned or replaced as necessary? 

       

43 
Are broken or fractured tools & equipment are replaced 
promptly? 

       

44 Are worn or bent wrenches are replaced?        

45 
Are ear, eye and face protection are used at work to 
protect workers from noise & flying materials? 

       

46 Is there warning signs/signage on equipment?        

47 
Are maintenance log being completed by staff, 
including vehicle checks? 

       

48 
Are the keys to vehicles/equipment being securely 
held? 

       

 
I. Chemical safety        
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S/N Requirement 
Response 

Actions 
Date of 
Action Yes No 

49 Is the safety information available for all chemicals?        

51 Are chemicals labeled appropriately?        

52 Are chemicals stored correctly?        

53 
Are flammables and corrosives stored in appropriate 
containers? 

       

54 
Are flammable liquid cabinets at least 3m away from 
any potential ignition sources? 

       

55 Are there approved methods of chemical disposal?        

56 Are gas cylinders stored correctly?        

57 Are fuel/lubricants stores adequately stored and signed?        

      

4. OVERALL RECOMMENDATION AND REMARKS (IF ANY) 

  General Comment: 
1…………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Specific Comment: 
1………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………….. 

      

 Name of the Inspector: 

Designation: 

    

 Date: 

Name of Office: 
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अनसुचूी ३  

( ािविधक ितवेदनको ढाचंा) 

यो ितदेदन दतावाल इि जिनयरले तयार गरेको हनपुनछ । कारखाना तथा वकशप दता गनको लािग पशे गनपुन ािविधक ितवदेनमा 

िन न अनसुारका िववरण खलुाई तयार पानु पनछ:-  

१. कारखाना तथा वकशपको नाम:  

२. दता गनपुन कारखाना तथा वकशपको वग करण: 

३. Registered engineer shall prepare the technical report as per the table below:- 

S/N 

(1) 

Description required 

standard  

(2)  

Criteria/standard  

(3)  

Yes 

(4) 

No 

(5) 

Remarks 

(6)  

      

      

 

Explanation: 

 Column (2) and column (3): This column shall contain all the requirements as per the standard on physical 

infrastructure, available land approach road equipment/tools human resources as mentioned in the Annex-1 

(अनसुचूी-१) . 

 Column (4) and Column (5): These columns shall contain compliance or non-compliance of the requirements 

mentioned in column (2) and column (3). 

 Column (6): This column shall contain the technical justification of requirement if any.        

४. Overall recommendations and remarks:  

General recommendations: 

(क) िसफा रस ग रएको कारखाना तथा वकशप: …….. 

(ख) भौितक पूवाधार, Equipment/Tools र मानवीय ससंाधन स ब धी भएको कैिफयत अनसुारको िन कष: ...................   

 Specific recommendations: 

आज िमित .................................... गते तयार पा रएको यो ािविधक ितवदेन, कारखाना तथा वकशप संचालन िनदिशका, २०७४ मा उ लिेखत 

स पणू भौितक पवूाधार, Equipment/Tools र मानवीय ससंाधन स ब धी मापद डह  सारभतू पमा परूा भएकोले यो  

......................................... वकशप/कारखाना .................. वगमा दता गनको लािग िसफा रस गदछु  ।        

  

ह ता र: ...................................... 

नाम: ..................................................... 

दता न.ं ............................. 

(मरेो नेपाल इि जिनय रंग प रषदमा दता भएको माण-प  यस ैसाथ सं ल न राखेको छु ) 
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