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स्टाण्डडड नाप र तौल (पााँचौं संशोधन) ऐन, २०७९ 

प्रमाणीकरण मममतिः    
२०७९।०५।२८ 

 

संवत ्२०७९ सालको ऐन नं. २१ 

स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गनड बनकेो ऐन 

प्रस्तावना:  स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गनड 
वाञ्छनीय भएकोले, 

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "स्टाण्डडड 
नाप र तौल (पााँचौं संशोधन) ऐन, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो ऐन  तरुुन्त  प्रारम्भ हनुेछ। 

2. स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा २ मा 
संशोधन: स्टाण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ (यसपमछ 
"मूल ऐन" भमनएको) को दफा २ को,- 
(१) खण्ड (क) क्षिककएको छ।  

(२) खण्ड (ज) मा रहेका "सम्िन ु पछड" भने्न 
शब्दहरूपमछ "र सो शब्दले त्यस्तो मसलछाप 
लगाउन नममल्न े यन्रमा सक्षजलै नउक्षककने वा 
नफुक्षत्कन े गरी टााँमसएको मनरीिकद्वारा प्रमाक्षणत 
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मसलछापलार्ड समेत जनाउाँछ" भने्न शब्दहरू 
थकपएका छन।् 

(३) खण्ड (ञ) मा रहेका "गणुस्तर तथा नाप तौल" 
भन् न ेशब्दहरू क्षिककएका छन।् 

(४) खण्ड (ठ) पमछ देहायको खण्ड (ड) थकपएको 
छिः- 
"(ड) "कवभाग" भन्नाले नेपाल गणुस्तर तथा 

नापतौल कवभाग सम्िन ुपछड।"  

3. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३ को 
उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राक्षखएको 
छिः- 

"(३) नेपाल सरकारले ममटरको पररमाण (भ्याल)ु 
मनकाल्ने ममटरको एक राकिय स्टाण्डडड बनाउनछे। त्यस्तो 
स्टाण्डडड ममटरको अन्तराडकिय स्टाण्डडड अनसुार प्रमाक्षणत 
गराई कवभागमा मनयन्रकको क्षजम्मामा राक्षखनछे।"  

4. मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४ 
को,- 
(१)  उपदफा (१) पमछ देहायको उपदफा (१क) 

थकपएको छिः- 
"(१क) “ककलोग्राम” भन्नाले जलु सेकेण्ड 

एकार्मा व्यक्त गररएको कलाङ्क अचर राशीको 
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मनक्षित सङ्ख्यात्मक मान ६.६२६०७०१५−१०-

३४ को आधारमा मनकामलएको पररमाण सम्िन ु
पछड र जलु सेकेण्ड बराबर ककलोग्राम वगडममटर 
प्रमत सेकेण्ड हनु्छ।" 

(२)  उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) 
राक्षखएको छिः-  

"(२) नेपाल सरकारले ककलोग्रामको 
पररमाण मनकाल्ने ककलोग्रामको एक राकिय 
स्टाण्डडड बनाउनछे। त्यस्तो स्टाण्डडड अन्तराडकिय 
ककलोग्राम स्टाण्डडड वा सो अनसुार बनार्एको 
अन्य मलुकुको राकिय स्टाण्डडड अनसुार प्रमाक्षणत 
गराई कवभागमा मनयन्रकको क्षजम्मामा 
राक्षखनेछ।"  

5. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६ को 
उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राक्षखएको 
छिः- 

"(२) "एक्षम्पयर" भन्नाले कोलम्ब एकार्मा व्यक्त 
गररएको कवद्यतुको र्मलमेन्री चाजडको मनक्षित सङ्ख्यात्मक 
मान १.६०२१७६६३४−१०-१९ को आधारमा 
मनकामलएको कवद्यतुीय धारा सम्िन ुपछड र कोलम्ब बराबर 
एक्षम्पयर सेकेण्ड हनु्छ।" 
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6. मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन: (१) मूल ऐनको दफा 
७ को,- 
(१) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) 

राक्षखएको छ:- 
"(२) "केलमभन” भन्नाले जलु प्रमत 

केलमभन एकार्मा व्यक्त गररएको बोल्जमेन अचर 
राशीको मनक्षित सङ्ख्यात्मक मान 
१.३८०६४९−१०-२३ को आधारमा मनकामलएको 
थमोडार्नाममक तापक्रम सम्िन ुपछड र जलु प्रमत 
केलमभन बराबर ककलोग्राम वगडममटर प्रमत वगड 
सेकेण्ड प्रमत केलमभन हनु्छ।" 

(२)  उपदफा (४) को अन्त्यमा रहेका ", केलमभन 
बराबर हनु्छ" भने्न शब्दहरू क्षिककएका छन।् 

7. मूल ऐनको दफा ८क. मा संशोधन: मूल ऐनको दफा 
८क. को  उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) 
राक्षखएको छ:- 

"(२) “मोल” भन्नाले परमाण,ु अण,ु आयन, 
र्लेक्ट्रोन जस्ता र्मलमेन्री र्क्षन्टकटजको ठीक 
६.०२२१४०७६१०२३ सङ्ख्यात्मक मान सम्िन ुपछड। 
उक्त सङ्ख्या एभोगाद्रो अचर राशीको मनक्षित सङ्ख्यात्मक 
मान हो र त्यसलाई प्रमत मोल एकार्मा व्यक्त गररन्छ।"  
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8. मूल ऐनको दफा ८ग. मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८ग. 
को उपदफा (१) मा रहेको "हनुेछ" भने्न शब्दपमछ "र 
आवश्यकता अनसुार अङ्खग्रजेी अङ्कहरू प्रयोग गनड 
सककनछे" भने्न शब्दहरू थकपएका छन।् 

9. मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १६ 
को उपदफा (२) मा रहेका "तोककएको ठाउाँमा" भने्न 
शब्दहरूको सट्टा "कवभागमा" भने्न शब्द राक्षखएको छ। 

10. मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १७ 
को उपदफा (२) मा रहेका "तोककएको ठाउाँमा" भने्न 
शब्दहरूको सट्टा "कवभागमा" भने्न शब्द राक्षखएको छ। 

11. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १८ 
को उपदफा (२) मा रहेका "तोककएको ठाउाँमा" भने्न 
शब्दहरूको सट्टा "मनयन्रकले तोकेको ठाउाँमा" भने्न 
शब्दहरू राक्षखएका छन।् 

12. मूल ऐनको दफा २० मा  संशोधन: मूल ऐनको दफा २० 
को उपदफा (३) पमछ देहायका उपदफा (४) र (५) 
थकपएका छन:्- 

"(४) वस्तकुो उत्पादन वा मबक्री कवतरण गने 
व्यक्षक्त वा संस्थाले आफूले उत्पादन वा मबक्री कवतरण गने 
वस्तकुो नाप वा तौलको पररमाण यककन गनड नाप वा तौल 
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वा नाकन े वा तौलने यन्र सम्बक्षन्धत उद्योग वा मबक्री 
कवतरणस्थलमा राख्न ुपनेछ। 

 (५) व्यापाररक कारोबार गदाड त्यस्तो 
कारोबारको लामग अनमुमत मलए बमोक्षजमको नाप वा तौल 
वा नाकन ेवा तौलन ेयन्र प्रयोग गनुड पनेछ। त्यस्तो नाप 
वा तौल वा नाकन े वा तौलने यन्र प्रयोग नगरी अन्य 
तररकाबाट कारोबार गनुड हुाँदैन।"  

13. मूल ऐनमा दफा २१क. र २१ख. थप: मूल ऐनको दफा 
२१ पमछ देहायका दफा २१क. र २१ख. थकपएका 
छन:्-  

"२१क. कवभागको काम, कतडव्य र अमधकार: यस ऐनमा 
अन्यर उक्षल्लक्षखत काम, कतडव्य र अमधकारका 
अमतररक्त कवभागको काम, कतडव्य र अमधकार 
देहाय बमोक्षजम हनुेछिः- 

(क) नापतौलको सम्बन्धमा केन्द्रीय 
मनकायको रूपमा काम गने, 

(ख) नापतौलका एकार्को स्टाण्डडडहरू 
कायम गने तथा त्यस्ता 
स्टाण्डडडहरूको संरिण गने, 
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(ग) स्टाण्डडडहरूको अन्तराडकिय प्रणाली 
बमोक्षजम रेयामसमबमलटी कायम  
गने,  

(घ) व्यापाररक प्रयोजनको लामग प्रयोगमा 
ल्यार्एका नाप वा तौल वा नाकन े
वा तौलने यन्रको जााँच गने, 
गराउने,  

(ङ) नापतौल यन्रको प्रयोग सम्बन्धमा 
जनचेतना अमभवृकि सम्बन्धी कायड 
गने, 

(च) यस ऐन बमोक्षजम स्टाण्डडड नापतौल 
वा नाकने र तौलने यन्रको प्रयोग 
भए, नभएको सम्बन्धमा प्रदेशको 
सम्बक्षन्धत मनकाय वा स्थानीय 
तहसाँग समन्वय गरी अनगुमन गने, 
गराउने,  

(छ) नाप वा तौलको पररमाणका 
सम्बन्धमा कुनै कववाद उत्पन्न भएमा 
त्यस्तो कववाद समाधान गने, 

(ज) अंशाङ्कन (क्ट्यामलबे्रशन) सेवा प्रदान 
गने, र 



 

8 
 

(ि) नापतौल सम्बन्धी अन्तराडकिय 
संस्थासाँग सम्पकड , समन्वय तथा 
सहकायड गने। 

२१ख. नापतौल प्रयोगशाला: नापतौल सम्बन्धी जााँच, 
अध्ययन, अनसुन्धान तथा कवकास सम्बन्धी 
कायड गनड कवभागमा एक राकियस्तरको नापतौल 
प्रयोगशाला रहनछे।" 

14. मूल ऐनमा दफा २३क. थप: मूल ऐनको दफा २३ पमछ 
देहायको दफा २३क. थकपएको छ:- 
"२३क. रोक लगाउन, मनयन्रणमा मलन वा जफत गनड 

सक्ट्न:े (१) कसैले यस ऐन कवपरीत हनुे गरी 
नाप वा तौल वा नाकन ेवा तौलने यन्र मबक्री 
कवतरण वा प्रयोग गरेको पार्एमा मनरीिकले 
त्यस्तो नाकन े वा तौलन े यन्र प्रयोगमा रोक 
लगाउन, मनयन्रणमा मलन वा जफत गनड 
सक्ट्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम नाप वा 
तौल वा नाकन ेवा तौलन ेयन्र प्रयोगमा रोक 
लगाउने, मनयन्रणमा मलन े वा जफत गने 
सम्बन्धी कायडकवमध तोककए बमोक्षजम हनुेछ।" 
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15. मूल ऐनमा दफा २६क. थप: मूल ऐनको दफा २६ पमछ 
देहायको दफा २६क. थकपएको  छ:- 
"२६क. नमूनाको अनमुमत (मोडेल एप्रभुल) मलन ु पने: 

(१) नाकन ेवा तौलने यन्र उत्पादन वा पैठारी 
गनड चाहने व्यक्षक्त वा संस्थाले त्यस्तो यन्र 
उत्पादन वा पैठारी गनुड अक्षघ कवभागबाट 
नमूनाको अनमुमत मलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम उत्पादन 
वा पैठारी गररएको नाकने वा तौलने यन्रको 
स्वरूपमा पररवडतन गनुड हुाँदैन। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम अनमुमत 
प्रदान गने सम्बन्धी कायडकवमध तोककए बमोक्षजम 
हनुेछ।"  

16. मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २७ 
को सट्टा देहायको दफा २७ राक्षखएको छिः- 
"२७. मोहरबन्द कयाकेजको नाप तौल:       (१) 

मोहरबन्द कयाकेजमा रहेको वस्तकुो नाप वा 
तौल स्पष्ट उल्लेख गरी लेबल लगाएको हनु ु
पनेछ। लेबल नलगार्एको मोहरबन्द कयाकेज 
कसैले बेच्न, बेच्न लगाउन वा बेच्ने उद्देश्यले 
राख्न हुाँदैन। 
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(२) मोहरबन्द कयाकेजमा लेबल 
बाहेक कुनै छुटै्ट घोषणा वा जानकारी उल्लेख 
गनुड पने भएमा त्यस्तो घोषणा वा जानकारी 
समेत उल्लेख गनुड पनेछ। 

(३) मोहरबन्द कयाकेजको लेबलमा 
कयाकेजमभर रहेको वस्तकुो खदु पररमाण 
उल्लेख गदाड मबक्री कवतरणका लामग राक्षखएको 
त्यस्तो वस्तकुो कयाकेज वा भााँडोको तौल 
बाहेकको पररमाण उल्लेख गनुड पनेछ। 

(४) मोहरबन्द कयाकेजको स्टाण्डडड 
सार्ज, लेबल, घटी, बढीको हद, खदु र कुल 
पररमाण पत्ता लगाउने जााँचकवमध तथा 
मोहरबन्द कयाकेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोककए बमोक्षजम हनुछे।" 

17. मूल ऐनको दफा २८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २८ 
को उपदफा (८) पमछ देहायको उपदफा (९) थकपएको 
छिः- 

"(९) मनरीिकको कायडिरेमभरको प्रदेश तथा 
स्थानीय तहको कुनै मनकाय वा कायाडलयले नाप वा तौल 
तथा नाकने वा तौलन ेयन्रको सम्बन्धमा परामशड मागेमा 
मनरीिकले त्यस सम्बन्धमा परामशड ददन ुपनेछ।" 
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18. मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २९ 
को सट्टा देहायको दफा २९ राक्षखएको छिः- 
"२९. पनुरावेदन: यस ऐन बमोक्षजम मनरीिकले 

गरेको मनणडय वा सजायको आदेश उपर 
मनयन्रक समि र क्षजल्ला अदालतले गरेको 
मनणडय वा सजायको आदेश उपर सम्बक्षन्धत 
उच्च अदालतमा पैंतीस ददनमभर पनुरावेदन 
गनड सककनेछ।" 

19. मूल ऐनको दफा ३० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३० 
को सट्टा देहायको दफा ३० राक्षखएको छिः- 
"३०. सजाय: (१) मनरीिकले देहाय बमोक्षजमको 

कसरु गने व्यक्षक्त वा संस्थालार्ड देहाय 
बमोक्षजम जररबाना गनेछ:- 

(क) दफा २० को उपदफा (४) 
कवपरीत हनु े गरी काम गरे वा 
गराएमा एक हजार रूपैयााँदेक्षख 
पााँच  हजार रूपैयााँसम्म, 

(ख) दफा २१ बमोक्षजम नपेाल 
सरकारले ददएको मनदेशन 
पालना नगरेमा वा त्यस्तो 
मनदेशन कवपरीत काम गरेमा 
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पााँच हजार रूपैयााँदेक्षख दश 
हजार रूपैयााँसम्म, 

(ग) दफा २५ कवपरीत हनुे गरी नाप 
वा तौल वा नाकने वा तौलन े
यन्र प्रयोग गरेमा एक हजार 
रूपैयााँदेक्षख पााँच हजार 
रूपैयााँसम्म,  

(घ) दफा २७ कवपरीत हनुे गरी कुनै 
कायड गरेमा पााँच हजार 
रूपैयााँदेक्षख दश हजार 
रूपैयााँसम्म, 

(ङ) कुनै वस्तकुो नाप वा तौलको 
आधारमा मबक्री वा कारोबार 
गदाड जनु नाप वा तौलको  
पररमाणको खररद, मबक्री वा 
कारोबार गरेको हो, सो नाप वा 
तौलले मनक्षित गरेको पररमाण 
भन्दा घटी बढी गरी मलए वा 
मलन लगाएमा वा ददए वा ददन 
लगाएमा मनजलाई पााँच हजार 
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रूपैयााँदेक्षख पच्चीस हजार 
रूपैयााँसम्म, 

तर मनमाडण सामग्री, 
सनु, चााँदी वा मूल्यवान धात,ु 
पेरोमलयम पदाथड, एल.पी.जी. 
मसमलन्डर वा उद्योगको हकमा 
मनजलाई पचास हजार 
रुपैयााँदेक्षख एक लाख 
रुपैयााँसम्म  जररबाना हनुेछ। 

स्पष्टीकरण: यस खण्डको 
प्रयोजनको लामग "मनमाडण 
सामग्री" भन्नाले मसमेण्ट, छड, 

र्ाँटा, मगट्टी, बालवुा, क्षजयो-
टेक्ट्स्टार्ल, पेण्ट, मसमेण्ट बोडड, 
झ्याल ढोकामा प्रयोग हनुे काठ, 

क्षशशा, यू.पी.भी.सी. र मबजलुीको 
तार समेतलाई जनाउाँछ। 

(च) दफा २० को उपदफा (१) र 
(५), दफा २३, २६ र २६क. 
कवपरीत हनुे गरी कुनै कायड 
गरेमा, त्यस्तो कायड गने उद्योग 
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गरेमा, त्यस्तो कायड गनड 
कसैलार्ड दरुूत्साहन ददएमा वा 
यो ऐन बमोक्षजम मनरीिकले 
आफ्नो कतडव्य पालनाको 
मसलमसलामा कुनै काम गदाड 
त्यसमा बाधा अवरोध परु् याएमा 
पच्चीस हजार रूपैयााँसम्म, र 

(छ) यस दफामा लेक्षखएदेक्षख बाहेक 
कसैले यस ऐन कवपरीत हनु े
अन्य कुनै कायड गरेमा दश 
हजार रूपैयााँसम्म।  

 (२) कसैले कुनै स्टाण्डडड नाप वा 
तौल वा नाकन ेवा तौलने यन्र जाली वा घटी, 
बढी बनाएमा वा बनाउन लगाएमा वा त्यस्तो 
जाली वा घटी, बढी नाकन े वा तौलने यन्र 
जानी-जानी सक्कली रूपमा व्यवहार गरेमा वा 
व्यवहार गने उद्देश्यले राखेमा वा मबक्री गरे 
वा गराएमा वा यस ऐन बमोक्षजम स्टाण्डडड 
नाप वा तौल वा नाकने वा तौलने यन्रमा 
लगाउने टााँचा मबगारेमा वा जाली टााँचा 
लगाएमा वा लगाउन लगाएमा वा बनाएमा वा 
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राखेमा वा नाप वा तौलमा वा नाकने वा तौलन े
यन्रको वास्तकवकभन्दा बाहेकका अन्य कुनै 
यन्र वा त्यस्तै कुनै वस्त ु प्रयोग गरी घटी, 
बढी गराएमा वा गराउन ेउद्देश्यले राखेमा वा 
राख्न लगाएमा  वा कुनै प्रकवमध प्रयोग गरी 
जाली सफ्टवेयर बनाई नाप वा तौलको 
पररमाणमा घटी वा बढी गराएमा तीन वषडसम्म 
कैद वा तीन लाख रुपैयााँ देक्षख पााँच लाख 
रूपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ। 

(३) यस ऐन कवपरीत हनुे गरी 
मनरीिकले जानी-जानी नापतौल वा नाकन े वा 
तौलन े यन्रमा टााँचा लगाएमा मनजलाई एक 
वषडसम्म कैद वा दश हजार रूपैयााँसम्म 
जररबाना वा दवैु सजाय हनुछे।"  

20. मूल ऐनको दफा ३३क. मा संशोधन: मूल ऐनको दफा 
३३क. को,- 
(१) उपदफा (१) मा रहेका "उपदफा (१) र (३)" 

भने्न शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (२)" भने्न 
शब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "उपदफा (४)" भने्न 
शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (३)" भने्न शब्दहरू र 
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"महामनदेशक" भने्न शब्दको सट्टा "मनयन्रक" 
भने्न शब्द राक्षखएका छन।् 

21. मूल ऐनमा दफा ३५क. थप: मूल ऐनको दफा ३५ पमछ 
देहायको दफा ३५क. थकपएको छिः- 
"३५क. प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनगुमन गनड सक्ट्न:े 

(१) यस ऐन बमोक्षजम नापतौल तथा नाकने वा 
तौलने यन्रको जााँच गराए, नगराएको, 
र्जाजतपर तथा अनमुमतपर मलए, नमलएको वा 
त्यस्तो र्जाजतपर तथा अनमुमतपरको 
नवीकरण गराए, नगराएको सम्बन्धमा प्रदेश 
तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनसुार 
अनगुमन गनड सक्ट्नेछ। 

(२) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल 
सरकारले मनधाडरण गरेको मापदण्डका 
आधारमा कवभागसाँग समन्वय गरी अनगुमन 
गनड सक्ट्नेछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजम 
अनगुमन गदाड कसैले यस ऐन कवपरीतको कायड 
गरेको पार्एमा अनगुमन गने अमधकारीले 
कारबाहीका लामग कवभाग वा अन्तगडतको 
कायाडलयमा लेखी पठाउन ुपनेछ। 
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(४) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजम 
अनगुमनको क्रममा सम्बक्षन्धत प्रदेश वा 
स्थानीय कानून बमोक्षजम कारबाही गनुड पने 
कुनै कवषय देक्षखएमा त्यस्तो कानून बमोक्षजम 
समेत प्रदेश वा स्थानीय तहले कारबाही गनड 
सक्ट्नेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोक्षजम प्रदेश वा 
स्थानीय तहबाट कारबाहीका लामग लेखी 
आएमा कवभाग वा कायाडलयले तत्काल 
आवश्यक छानमबन गरी यस ऐन बमोक्षजम 
आवश्यक कारबाही गनुड पनेछ।" 

22. मूल ऐनको दफा ३६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३६ 
को उपदफा (२) को,- 
(१) खण्ड (ट) मा रहेका ", र" भने्न अल्पकवराम क्षचन्ह 

र शब्दको सट्टा पूणडकवराम "।" क्षचन्ह राक्षखएको 
छ। 

(२) खण्ड (ठ) क्षिककएको छ। 

 

          
 
 

      
          


