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नेपाल गणुस्तर (�माण-िचन्ह) ऐन, २०७७ को  

मस्यौदा 

 

�स्तावनाः सवर्साधारण जनताको �हतको ला�ग कुनै बस्त,ु सेवा, �कृया वा �णाल�को नपेाल गणुस्तर �नधार्रण 

गनर् र सो सम्बन्धमा गणुस्तर �माणिचन्हको �योग तथा गणुस्तर �माणप�को व्यवस्था गनर् नेपाल गणुस्तर 

सम्बन्धी �च�लत कानूनलाई एक�करण तथा संशोधन गर� समयानकूुल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोिजम संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 

 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल गणुस्तर (�माणिचन्ह) ऐन, २०७७” रहेको 

छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “गणुस्तर” भ�ाले कुनै वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल�को आफ्नो उदेश्य पू�तर् भएको स�ुनि�त 

गनर्का ला�ग सहम�तमा तयार ग�रएको तथा �नरन्तर �योग ग�रन े �नयम, �नद� िशका वा 

चा�र��क गणुको प�रभाषाको रुपमा रहेको �ा�व�धक �विश� �ववरण वा अन्य �नि�त मानांक 

सिम्मल�त �लिखत दस्तावेजलाई जनाउँछ । 

(ख)  “नेपाल गणुस्तर” भ�ाले दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोिजम �नधार्रण ग�रएको 

गणुस्तरलाई सम्झन ुपछर् । 

(ग) “मापदण्ड” भ�ाले दफा १२ र दफा १३ बमोिजम नेपाल राजप�मा �कािशत नेपाल 

गणुस्तरलाई सम्झन ुपछर् । 

(घ) “�नर�क्षक” भ�ाले दफा ६ को उपदफा (२) को (घ) बमोिजम �नय�ु भएको वा तो�कएको 

�नर�क्षक सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “इजाजतप�” भ�ाले दफा ७ को उपदफा (३) बमोिजम �माण–िचन्ह �योग गनर् �दइन े

इजाजतप� लाई सम्झन ुपछर् । 
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(च) “उपभो�ा” भ�ाले कुनै उपभोग्य वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल� उपभोग वा �योग गन� व्यि� 

वा संस्था सम्झन ुपछर् । 

(छ) “पर�क्षक” भ�ाले दफा ६ को उपदफा (२) को (घ) बमोिजम �नय�ु भएको वा तो�कएको 

पर�क्षक सम्झन ुपछर् र सो शब्दले मखु्य पर�क्षक समेतलाई जनाउँछ । 

(ज) “समरुपता मूल्यांकन” भ�ाले �वा�हत वस्त,ु सेवा, �कृया वा �णाल�मा उल्लेख भएको वा दावी 

ग�रएको आश्यकताहरु परुा भएको स�ुनि�तता गन� कायर्लाई सम्झन ुपछर् । 

(झ) “�माणीकरण” भ�ाले कुनै वस्त,ु सेवा, �कृया, �णाल� वा व्यि�ले प�रषदबाट �नधार्रण ग�रएको  

नेपाल गणुस्तरको आवश्यकता प�रपालना भएको �माणप� �दान गन� वा �माण-िचन्ह �योग 

गनर् इजाजत �दान गन� �कृयालाई सम्झन ुपछर् । 

(ञ) “�माणीकरण योजना” भ�ाले �माणीकरण गन� उदेश्यले तयार ग�रएको �नयम, �व�ध तथा 

व्यवस्थापनको समूहलाई जनाउंछ। 

(ट) “संस्था” भ�ाले कुनै उ�ोग, व्यापार, व्यवसाय वा सेवा �दान गनर्को ला�ग �च�लत कानून 

बमोिजम स्थापना भएको स��ठत संस्था सम्झन ुपछर् । 

(ठ) “�णाल�” भ�ाले व्यवस्थापन �णाल�लाई सम्झन ुपछर् । 

(ड) “प�रषद्” भ�ाले दफा ३ बमोिजम ग�ठत नेपाल गणुस्तर प�रषद् सम्झन ुपछर् । 

(ढ) “���या” भ�ाले कुनै वस्त ु वा सेवाको उत्पादन वा �नमार्णदेिख खपतसम्मको कुनै प�न 

���यालाई सम्झन ुपछर् । 

(ण) “�माण–िचन्ह” भ�ाले दफा ७ को उपदफा (३) बमोिजमको गणुस्तर �माण–िचन्ह सम्झन ु

पछर्। 

(त) “�माणप�” भ�ाले दफा ७ को उपदफा (३) बमोिजमको �माणप� सम्झन ुपछर् । 

(थ) “वस्त”ु भ�ाले �ाकृ�तक, अधर्�ाकृ�तक, कृ��म, �न�मर्त, अधर्�शो�धत वा �शो�धत पदाथर् सम्झन ु

पछर् र सो शब्दले त्यस्तो पदाथर्मा �मि�त रंग, सगुन्ध र रसायन समेतलाई जनाउँछ । 

(द) "मन्�ालय" भ�ाले उ�ोग वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालयलाई सम्झन ुपछर् । 

(ध) “�वभाग” भ�ाले नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल �वभागलाई सम्झन ुपछर् । 
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(न) “व्यवस्थापन �णाल�” भ�ाले रा��य वा अन्तरार्��य गणुस्तरमा आधा�रत व्यवस्थापन �णाल� 

सम्झन ुपछर् । 

(प) “सदस्य” भ�ाले प�रषद्को सदस्य सम्झन ुपछर् र सो शब्दले प�रषद्को अध्यक्ष र सदस्य–

सिचव समेतलाइ जनाउँछ । 

(फ) “सेवा” भ�ाले कुनै �क�समको शलु्क वा ��तफल �लई वा न�लई �दान ग�रएको �म, स�ुवधा 

वा परामशर्लाई सम्झन ुपछर् ।  

(ब) “�योगशाला” भ�ाले कुनै वस्तकुो नमूना पर�क्षण गन� वा क्या�ल�ेसन गन� संस्था सम्झन ु

पदर्छ । 

(भ) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कएको वा 

तो�कए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

३.   नपेाल गणुस्तर प�रषद्को गठनः (१) कुनै बस्त,ु सेवा, �कृया वा �णाल�को सम्बन्धमा नेपाल 

गणुस्तर �नधार्रण गनर् र त्यस्तो बस्तमुा �माण-िचन्हको �योगको व्यवस्था गनर् नेपाल राजप�मा 

सूचना �कािशत गर� नेपाल गणुस्तर प�रषद् गठन गनर् सक्नछे । यस प�रषद्को अं�जेीमा पूरा 

नाम नेपाल काउिन्सल फर स्टाण्डडर्स र संिक्ष�मा एन.सी.एस.रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ग�ठत प�रषद्को नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� समयानकूुल 

पनुगर्ठन गनर् स�कनेछ । 

(३) प�रषद्को बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

(४) प�रषद्ले �वज्ञलाई बैठकमा आमिन्�त सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन सक्नछे। 

(५) प�रषद्को सदस्यले पाउने स�ुवधा नेपाल सरकारले तो�क�दए बमोिजम हनुेछ। 

४. प�रषद्को काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) यस ऐनमा अन्य� लेिखएदेिख बाहेक प�रषद्को काम, 

कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) नेपाल गणुस्तर �नधार्रणको ला�ग �व�ध तथा �कृया तोक्ने, 

(ख) कुनै वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल�को सम्बन्धमा नेपाल गणुस्तर �नधार्रण गन�, �नधार्�रत 

गणुस्तरलाई संशोधन गन� वा र� गन�, 

(ग) कुनै स्वदेशी वा �वदेशी संस्था�ारा �नधार्�रत गणुस्तरलाई आिंशक वा पणुर् रुपमा अं�गकार गन�, 



4 
 

(घ) गणुस्तरको �नधार्रण वा पर�क्षणको ला�ग सरकार� वा गैर सरकार� �योगशालालाई मान्यता 

�दान गन� वा �दएको मान्यतालाई �नलम्बन वा र� गन�, 

(ङ) गणुस्तरको �माणप�को ढाँचा र गणुस्तर �माण–िचन्हको आकार, �कार र ढाँचा तोक्न,े 

(च) नेपाल गणुस्तरको �व�� मलु्य, �योगशाला सेवाको दस्तरु, खेप �मािणत सेवाको दस्तरु, 

गणुस्तर �माणप� सेवाको दस्तरु, गणुस्तर �माण–िचन्ह सेवाको दस्तरु र स्थलगत �नर�क्षण तथा 

प�रक्षण दस्तरु तोक्ने वा हेरफेर गन�, 

(छ) नेपाल गणुस्तरको ��त�ल�प अ�धकार, 

(झ) तो�कए बमोिजमका अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार । 

५. प�रषद्ले आफ्नो अ�धकार समु्पन सक्नःे प�रषद्ले आफ्नो काम, कर् तव्य र अ�धकारमध्ये सवै वा 

केह� अ�धकार प�रषद्को कुनै सदस्य वा प�रषद्ले गठन गरेको स�मती वा उपस�म�त वा �वभाग 

वा �वभागको कुनै अ�धकृतलाई समु्पन सक्नछे । 

६ �वभागको काम कतर्व्य र अ�धकार (१) यस ऐनको उदेश्य कायर्न्वयन नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल 

�बभागले गन�छ ।यस �वभागको अं�जेीमा पूरा नाम Nepal Bureau of Standards and 

Metrology र संिक्ष�मा NBSM रहनेछ । 

 (२) यस ऐनमा अन्य� लेिखएदेिख बाहेक �वभागको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम 

हनुेछ :- 

(क) पर�षद्को सिचवालयको काम गन�, 

(ख) प�रषद् बाट नेपाल गणुस्तर �नधार्रण भएप�छ �माण-िचन्ह �योग गनर् इजाजतप� वा गणुस्तरको 

�माणप� �दन े

(ग) कुनै वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल�को �मािणकरण गन� सम्वन्धमा �न�रक्षण वा प�रक्षण गन� 

गराउने र आवश्यक ��व�धक सल्लाह तथा �नद�शन �दने, 

(घ) �नर�क्षक वा पर�क्षक �नयिु� गन� वा तोक्ने, 

(ङ) इजाजतप� नवीकरण गन�, इजाजतप� तथा �माणप� स्थ�गत गन� वा र� गन�, 

(च) इजाजतप� वा �माणप� �दान गदार् आवश्यक शतर् तोक� कवू�लयत वा मन्जरुनामा गराउन,े 
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(छ) नेपाल सरकारको स्वीकृती �लई कुनै वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल�को सम्वन्धमा कुनै संस्थावाट 

जार� भएको �माण-िचन्ह वा �माणप�लाई आपसी समझदार�को आधारमा प�हचान वा पारस्पर�क 

मान्यता �दान गन�, 

(ज) अन्य मलुकुका गणुस्तरहरुलाई आपसी समझदार�को आधारमा प�हचान वा पारस्पर�क मान्यता 

�दान गन�, 

(झ) गणुस्तर सम्बन्धी के्ष��य वा अन्तरा��यस्तरका कुनै संस्थाको सदस्यता �ा� गन� र त्यस्ता 

संस्थाको गणुस्तर �नधार्रण �कृयामा भाग �लने वा �लन लगाउन,े 

(ञ) नेपाल गणुस्तरको �काशन र �व�� गन�, 

(ट) गणुस्तर सम्बन्धी के्ष��य वा अन्तरा��य सम्झौताहरुको सूचना केन्�को रुपमा काम गन�, 

(ठ) तो�कए बमोिजम अन्य कायर् गन�। 

(३) नेपाल सरकारले गणुस्तर �ामािणकरण तथा पर�क्षण कायर्को ला�ग आवश्यकता अनसुार 

�देशमा शाखा कायार्लय स्थापना गनर् सक्नछे। 

७. गणुस्तर �माणीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१) कुनै उत्पादक, �नमार्ता, �वतरक वा सेवा �दान गन� व्यि� वा संस्थाले कुनै वस्त,ु सेवा, �कृया 

वा �णाल�को सम्वन्धमा गणुस्तर �माणिचन्ह �योगको ला�ग इजाजतप� वा गणुस्तर �माणप� �ा� 

गनर् चाहेमा तो�कएको ढाँचामा �वभागमा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(२) कुनै वस्त,ु सेवा, �कृया वा �णाल�को समरुपता मूल्यांकनको ला�ग �वभागले �व�भ� �वषयको 

के्ष�गत रुपमा �माणीकरण योजना ( Certification Scheme) बनाई लाग ुगनर् सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम �ा� �नवेदनमा उपदफा (२) वमोिजम �माणीकरण गर� गणुस्तर 

�माण-िचन्ह �योगको ला�ग इजाजतप� वा गणुस्तर �माणप� �दान गन�छ ।  

(४) इजाजतप� वा �माणप�को अव�ध र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 

हनुेछ । 

८. स्वीकृ�त �लइ �चार �सार गनर् स�कन े: (१) कसैले प�न कुनै वस्त,ु सेवा, �कृया वा �णाल�को गणु 

सम्वन्धी �म सजृना हनुेगर� कुनै माध्यमवाट �चार �सार गनर् गराउन ुहुँदैन। 
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(२) कसैले कुनै वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल� नेपाल गणुस्तर अनरुुप छ भनी कुनै माध्मबाट 

�चार �सार गनर् �वभागको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

(३)  उपदफा (२) वमोिजम स्वीकृती �लन चाहने व्य�ी वा संस्थाले �वभागमा �नवेदन �दनपुन�छ। 

(४) उपदफा (३) वमोिजम �नवेदन पनर् आएमा �वभागले आवश्यक जाँचवझु गर� �चार �सार गनर् 

पाउने गर� स्वीकृत �दन सक्नेछ । 

९. कुनै �नि�त प�रमाणको बस्तकुो गणुस्तर �मािणत गन�:- (१) कसैले कुनै �नि�त प�रमाणको बस्त ु

नेपाल गणुस्तर अनरुुप खेप �मािणत गराउन चाहेमा त्यसको ला�ग �बभागमा �नबेदन �दन ुपन�छ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नबेदन पनर् आएमा �बभागले आबश्यक जाचबझु गर� त्यस्तो �नि�त 

प�रमाणको बस्त ुनेपाल गणुस्तर छ छैन खेप �मािणत ग�र�दन सक्नेछ । 

१०. �माण–िचन्हको अनिुचत �योगमा ��तवन्ध : (१) इजाजतप� �ा� नगर� कसैले प�न कुनै वस्तमुा 

�माण-िचन्हको �योग गनर् हदैुन । कसैले प�न �माण–िचन्हको आकार �कारमा �म हनु सक्न े

गर� कुनै िचन्ह �योग गनर् वा गराउन हुँदैन । 

(२) इजाजतप� �ा� गरेको व्यि� वा संस्थाले �नधार्�रत गणुस्तर अनकूुल नरहेको वस्तमुा �माण–

िचन्ह्को �योग गनर् वा �माण–िचन्ह्को आकार �कारमा �म हनु सक्ने गर� अन्य कुनै िचन्ह् �योग 

गनर् वा गराउन हुँदैन । 

११. प�रषद् वा �वभागसगँ �मल्दोजलु्दो नामको �योगमा ��तबन्ध: कसैले प�न प�रषद् वा �वभागको पूरै 

वा संिक्ष� नामको �म हनु सक्ने नामको �योग गनर् पाउने छैन । 

१२. जनसाधारणको स्वास्थ्य र सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न स�कन:े �च�लत औष�ध ऐन र �च�लत 

खा� ऐन बमोिजम स्तर �नधार्रण हनुे औषधी र खा� बस्त ुबाहेक अन्य कुनै वस्त,ु सेवा वा 

���याको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जनसाधारणको स्वास्थ्य र सरुक्षाको ला�ग नेपाल राजप�मा 

सूचना �कािशत गर� सोह� सूचनामा तो�कएको �म�त देिख लाग ुहनुे गर� त्यस्तो वस्त,ु सेवा वा 

���याको उत्पादक वा �नमार्ता वा �वतरक वा सेवा �दान गन� व्यि� वा संस्थाले प�रषद् वाट 

�नधार्रण ग�रएको नेपाल गणुस्तरको आिशंक वा सम्पूणर् रुपले अ�नवायर् अपनाउन ुपन� गर� मापदण्ड 

तोक्न सक्नछे। 
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१३.  पैठार� हनु ेवस्तकुो मापदण्ड तोक्न सक्न े: (१) �च�लत औष�ध ऐन र �च�लत खा� ऐन बमोिजम 

स्तर �नधार्रण हनुे औषधी र खा� बस्त ुबाहेक नेपाल �भ� पैठार� हनुे अन्य कुनै वस्त,ुको सम्बन्धमा 

नेपाल सरकारले जनसाधारणको स्वास्थ्य र सरुक्षाको ला�ग नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� 

सोह� सूचनामा तो�कएको �म�त देिख लाग ुहनु ेगर� त्यस्तो वस्तकुो प�रषद् वाट �नधार्रण ग�रएको 

नेपाल गणुस्तरको आिशंक वा सम्पूणर् रुपले हनु ुपन� गर� मापदण्ड तोक्न सक्नेछ। 

१४. �नकासी हनु ेवस्तकुो मापदण्ड तोक्न सक्न:े नेपालबाट �नकासी हनुे कुनै वस्त,ु सेवा, ���या वा 

�णाल�को सम्बन्धमा  अन्तरार्��य व्यापार �व�र्नको ला�ग नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा 

त्यस्तो वस्तकुो प�रषद् वाट �नधार्रण ग�रएको नेपाल गणुस्तरको आिशंक वा सम्पूणर् रुपले हनु ुपन� 

गर� नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� मापदण्ड तोक्न सक्नेछ। 

१५. इजाजतप� वा गणुस्तरको �माणप� �लन ुपन�: दफा १२ वमोिजम मापदण्ड तो�कएको वस्तकुो 

उत्पादक वा �नमार्ता, �वतरक वा सेवा �दान गन� व्यि� वा संस्थाले वा दफा १३ वमोिजम 

मापदण्ड तो�कएको वस्तकुो नेपाल �भ� पैठार� गन� व्यि� वा संस्थाको समन्वयमा उत्पादक वा 

�नमार्ता, �वतरक वा सेवा �दायकले यस ऐन बमोिजम इजाजतप� वा गणुस्तरको �माणप� �लन ु

पन�छ । 

१६. जनस्वास्थ्य र जन सरुक्षा सम्बन्धी फरक मापदण्ड तोक्न ��तबन्ध: दफा १२ को उपदफा (१) र 

दफा १३ को उपदफा (१) बमोिजम नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� मापदण्ड तो�कएको 

अबस्थामा जनसाधारणको स्वास्थ्य र सरुक्षाको ला�ग �देश सरकारबाट फरक हनुे गर� मापदण्ड 

तोक्न वा कायर्न्वयन गनर् पाइने छैन । 

१७. क्ष�तपू�तर् �दन ुपन�ः (१) इजाजतप� वा �माणप� �ा� गरेको कुनै वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल�को 

सेवा �लने तथा �योग गन� उपभो�ालाई त्यस्तो वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल�को गणुस्तर न्यून 

भएको कारणले कुनै क्ष�त वा हानी नोक्सानी भएमा त्यस्तो वस्त,ु सेवा, ���या वा �णाल�को 

उत्पादक वा �नमार्ता, �वतरक वा सेवा �दायकले त्यस्तो क्ष�तको आधारमा उपभो�ालाई क्ष�तपू�तर् 

�दान गनुर् पन�छ । 

(२) क्ष�त वा हानी नोक्सानीको �नधार्रण र क्ष�तपू�तर् �दान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 

हनुेछ । 



8 
 

१८. �नर�क्षण तथा पर�क्षण गनर् वा गराउन सक्न े:(१) कुनै वस्त,ु सेवा, �कृया वा �णाल�को प�रषदबाट 

�नधार्�रत नेपाल गणुस्तर अनसुार भए नभएको ए�कन गनर् �वभागले �नर�क्षण तथा पर�क्षण गनर् वा 

गराउन सक्नछे। 

१९. �योगशाला वा अनसुन्धानशाला स्थापना गनर् सक्न े :(१) यस ऐनको उ�ेश्य परुा गनर् �वभागले 

आवश्यकता अनसुार �योगशाला वा अनसुन्धानशालाको स्थापना तथा स�ालन गनर्सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स्था�पत �योगशाला वा अनसुन्धानशालाले वस्त,ु सेवा, ���या वा 

�णाल�को अनसुन्धान, पर�क्षण वा �व�षेण गदार् अपनाउने कायर्�व�ध तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

२०. �न�रक्षकको काम, कतर्व्य र अ�धकार: यस ऐनमा अन्य� लेिखएदेिख बाहेक �नर�क्षकको काम, 

कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः– 

(क) �माण-िचन्ह �योग भएको कुनै वस्तकुो सम्बन्धमा इजाजतप� �ा� गरेको वा नगरेको र 

उ� इजाजतप�को शतर् अनकूुल काम गरे वा नगरेको जाँचबझु गन�, 

(ख) गणुस्तर �माणप� �ा� भएको सेवा वा ���याको सम्वन्धमा उ� �माणप�को शतर् अनकूुल 

काम गरे वा नगरेको जाँचबझु गन�, 

(ग) �माण–िचन्ह �योगको ला�ग इजाजत वा गणुस्तर �माणप� �ा� वस्त,ु सेवा वा ���याको 

उत्पादन वा उत्पादनको चरण, कुनै ���या वा सेवाको स्थलगत �नर�क्षण गन�, 

(घ) कुनै वस्तकुो कोरा वा तयार� माल जनुसकैु अवस्थामा �नर�क्षण वा पर�क्षणको ला�ग नमूना 

�लने र 

(ङ) तो�कए बमोिजमको अन्य कायर् गन� । 

२१. पर�क्षकको काम, कतर्व्य र अ�धकार:: (१) दफा ६ को उपदफा (२) को (घ) बमोिजम �नय�ु 

भएको वा तो�कएको पर�क्षकको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा अवलम्बन गनुर्पन� कायर्�व�ध तो�कए 

बमोिजम हनुेछ। 

 (२) पर�क्षकले �णाल� प�रक्षणको ला�ग अवलम्बन गनुर्पन� कायर्�व�ध तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

 २२. �माण-िचन्ह �योग गनर् रोक लगाउन सक्न:े (१) �माण–िचन्ह �योगको ला�ग इजाजत �ा� कुनै 

वस्तकुो �नर�क्षकबाट संक�लत नमूना �वभागले स्थापना गरेको वा �वभागले मान्यता �दान गरेको 

कुनै �योगशाला वा अनसुन्धानशालामा पर�क्षण गदार् गणुस्तर न्यून वा घटाईएको प�ुी भएमा 
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�वभागले त्यस्तो वस्तमुा तत्काल �माण-िचन्ह �योग गनर् त्यस्तो �माण-िचन्ह अं�कत वस्तकुो �ब�� 

�वतरण गनर् रोक लगाउन सक्नेछ । 

(२) कसैले यस ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम वा �नद� िशका �वपर�त काम गरेको देिखएमा 

�वभागले त्यस्तो कायर् तत्काल रोक्न सम्बिन्धत व्यि� वा संस्थालाई आदेश �दन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (३) बमोिजम आदेश पालना नगन� व्यि� वा संस्थाले इजाजतप� वा �माणप� �ा� 

गरेको भए �वभागले सो इजाजतप� वा �माणप� तत्काल �नलम्बन गनर् सक्नेछ। 

२३. �फतार् �लन ुपन� : यस ऐन बमोिजम �नर�क्षण, पर�क्षण वा अनगुमन गदार् गणुस्तर अनरुुप नभएको 

वस्त ुवा सेवा �ब�� �वतरण वा �योग भएको पाइएमा त्यस्तो वस्त,ु सेवा, �नमार्ता, उत्पादक, �नयार्तकतार् 

वा सेवा �दायकले त्यस्तो वस्त,ु सेवा, मलु्य उपभो�ालाई तत्काल �फतार् �दई सो सामान समेत 

�फतार् �लन ुपन�छ । 

२४. कसूर र सजाय : (१) कसैले देहायको कुनै कायर् गरेमा यस ऐन बमोिजमको कसूर गरेको मा�ननछेः– 

(क) दफा १५ �वपर�त इजाजतप� वा गणुस्तरको �माणप� न�लएमा वा इजाजतप� न�लई �माण–

िचन्हको �योग गरेमा,  

(ख) दफा १४ �वपर�त �नकासी हनुे वस्तकुो मापदण्ड अवलम्वन नगरेमा, 

(ग) दफा १२ �वपर�त जनसाधारणको स्वास्थ्य र सरुक्षाको ला�ग तो�कएको वस्त,ु सेवा, वा ���याको 

मापदण्ड अवलम्बन नगरेमा, 

(घ) दफा १० �वपर�त �माण–िचन्हको �म हनु सक्ने गर� कुनै िचन्ह �योग गरेमा, 

(ङ) दफा ८ �वपर�त स्वीकृ�त न�लई �चार �सार गरेमा, 

(च) दफा १७ बमोिजम उपभो�ालाई क्ष�तपू�तर् न�दएमा, 

(छ) दफा २२ �वपर�त �ब�� �वतरण गनर् रोक लगाइएको वस्त ु�ब�� �वतरण गरेमा, 

(ज) दफा २३ �वपर�त गणुस्तर अनरुुप नभएको वस्त ुवा सेवा �ब�� �वतरण वा �योग भएको 

पाइएमा त्यस्तो वस्त ुवा सेवा वापतको मलु्य उपभो�ालाई तत्काल �फतार् न�दएमा, 

(झ) दफा ११ �वपर�त प�रषद् वा �वभागको पूरै वा संिक्ष� नामको �म हनु सक्ने नामको �योग 

गरेमा, 
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(ञ) खण्ड (क) देिख (झ) मा उिल्लिखत कायर् बाहेक यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम 

�वपर�तका अन्य कुनै कायर् गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन�लाई देहाय बमोिजमको सजाय हनुेछः– 

(क) खण्ड (क) बमोिजमको कसूर गन�लाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जर�वाना वा छ म�हना सम्म 

कैद वा दवैु सजाय, 

 (ख) खण्ड (ख) वा (ग) बमोिजमको कसूर गन�लाई दशलाख रुपैयाँ सम्म ज�रवाना वा एक वषर् 

सम्म कैद वा दवैु सजाय, 

(ग) खण्ड (घ) वा (ङ) बमोिजमको कसूर गन�लाई दईु लाख रुपैयाँसम्म ज�रवाना वा छ म�हना 

सम्म कैद वा दवैु सजाय, 

(घ) खण्ड (च), (छ) वा (ज) बमोिजमको कसूर गन�लाई एक लाख रुपैयाँ सम्म ज�रवाना वा �तन 

म�हनासम्म कैद वा दवैु सजाय, 

(ङ) खण्ड (झ) बमोिजमको कसूर गन�लाई पचासहजार रुपैयाँसम्म ज�रवाना, 

(च) खण्ड (ञ) बमोिजमको कसूर गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म ज�रवाना । 

२५. जफत हनु े: यस ऐन �वपर�त �माण–िचन्ह वा �माणप� �योग ग�रएका वा यस ऐन �वपर�त हनु े

गर� �नकासी वा पैठार� ग�रएका वस्त ु�वभागले जफत गनर् सक्नेछ । 

२६. नपेाल सरकारवाद� हनु े: यस ऐन अन्तगर्तको म�ुा नेपाल सरकार वाद� हनुेछ । 

२७. म�ुाको तह�ककात र दायर�: (१) यस ऐन वमोिजम सजाय हनु ेकसरु सम्वन्धी म�ुाको तह�ककात 

�न�रक्षकले गन�छ । 

(२) उप�नयम (१) वमोिजम म�ुाको तह�ककात गदार् �न�रक्षकले देहायका अ�धकार �योग गनर् 

सक्नेछ: 

 (क) कसरुमा संलग्न व्यि�लाई प�ाउ गन�, 

 (ख) सजर्मीन मचुलु्का तयार गन� र 

(ग) अ�भयू�लाई वयान गराई मना�सव आधार भएमा तारेखमा रा�,े धरौट� वा जमानत �लई 

छाड्ने वा म�ुा हेन� अ�धकार�को स्वीकृती �लई वढ�मा पन्� �दनसम्म थनुामा रा� े। 
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(३) �न�रक्षकले उपदफा (२) बमोिजमको अ�धकार �योग गदार् �च�लत कानून वमोिजमको 

कायर्�व�ध अपनाउन ुपन�छ । 

(४) गणु �न�रक्षकले उपदफा (२) वमोिजमको काम कारवाह� गदार् स्था�नय �शासन र �हर�को 

सहयोग माग गनर् सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) वमोिजमको सहयोग माग भएमा आवश्यक सहयोग गनुर् स्था�नय �शासन र 

�हर�को कतर्व्य हनुेछ । 

(६) यस दफा वमोिजम तह�ककातको काम परुा भएप�छ गणु �न�रक्षकले सरकार� व�कलको राय 

�लई िजल्ला अदालत समक्ष म�ुा दायर गन�छ । 

२८. पनुरावेदन: (१)  िजल्ला अदालतले गरेको �नणर्य उपर िच� नबझु्ने पक्षले �नणर्य भएको �म�तले 

प��तस �दन �भ� उच्च अदालत समक्ष पनुरावेदन �दन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम म�ुाको पनुरावेदन सम्बिन्ध कारवाह� उच्च अदालतमा वािणज्य इजलास 

कायम रहेको रहेछ भने त्यस्तो इजलासबाट हनुछे । 

२९. �च�लत कानून बमोिजम म�ुा चलाउन स�कनःे यस ऐन बमोिजम कसरु ठह�रने कुनै कायर् अन्य 

�च�लत कानून बमोिजम समेत कसूर मा�नने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा समेत कानून बमोिजम म�ुा 

चलाउन यस ऐनले बाधापरु पयुाएको मा�नने छैन। 

३०. �नयम बनाउन ेअ�धकार : यस ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकारले आवश्यक �नयमहरु 

बनाउन सक्नछे । 

३१. �नद� िशका बनाई लागू गनर् सक्नःे यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्त बनकेो �नयम �वप�रत नहनुे गर� 

मन्�ालयले आवश्यकता अनसुार �नद� िशका बनाई लागू गनर् सक्नेछ ।  

३२. खारेजी र बचाउ :(१) नेपाल गणुस्तर (�माण–िचन्ह) ऐन, २०३७ खारेज ग�रएको छ । 

(२) नेपाल गणुस्तर (�माण–िचन्ह) ऐन, २०३७ बमोिजम भए गरेका काम कारबाह� यसै ऐन 

बमोिजम भए गरेको मा�ननछे । 


