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टा डड नाप र तौल ऐन २०२५
मा
सं सोधनको लािग तयार पा रएको ारि भक म यौदा
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टा डड नाप र तौल (स बि ध संिघय) ऐन २०२५

२०२५ सालको ऐन नं. १७
मेि क प ितमा आधा रत नाप तौलको टा डड कायम गरी
चलनमा याउने यव था गन बनेको ऐन
तावनाः नेपालभरी मेि क प ितमा आधा रत नाप र तौलको टा डड
तावनाः औ ोिगक, यापा रक एवं यवसायीक े मा योग
कायम गरी चलनमा याउने यव था गन वा छनीय भएकोले,
ी ५ महाराजिधराज महे वीर िव म शाहदेवबाट राि य प चायतको हने नाप र तौललाई यवि थत, गु ण तरीय एवं सहज
अनुगमनयो य बनाई उपभो ाको हकिहत संर ण गन नेपाल भरी समय साप बनाउनु परे कोले ।
स लाह र स मितले यो ऐन बनाईब सेको छ ।
मेि क प ितमा आधा रत नाप र तौलको टा डड कायम गरी
चलनमा याउने यव था गन वा छनीय भएकोले ।

प र छे द–१
ारि भक
१. सं ि

नाम, िव तार र ार भ

१)यस ऐनको नाम “ टा डड नाप र तौल ऐन, २०२५” रहेको छ ।

(१)
यस ऐनको नाप " टा डड नाप र तौल (स बि ध संिघय) देश संिघयतामा गएको र नापतौल
ऐन २०२५" रहेको छ
संिघय सरकारको काय े िभ
परे को ले ।
(३) …………….िझिकएको

२) यो ऐन नेपालभर लागू हनेछ ।
नेपालभर लागु भैसके कोले अब
रािख रा नु आव यक नभएको ।

(३) यो दफा तु त ार भ हनेछ र अ य दफाह नेपाल सरकारले नेपाल
राजप मा सूचना कािशत गरी तोिकिदएको ठाउँ मा तोिकिदएको िमितदेिख
तोिकिदएको कारोवार वा मालसामानको स व धमा ार भ हनेछ

२. प रभाषाः िवषय वा सं गले अक अथ नलागेमा यस ऐनमा,
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(क) “िकलो ाम” भ नाले नाप तौलको अ तराि य यु रोमा रहेको
नापतौलको थम साधारण स मेलनले िकलो ामको अ तराि य
ितमूित ( ोटोटाईप) भनी घोिषत गरे को लािटनम इ रिडयमको
ढ् याक (िसिल डर) को राशी (मास) स झनु पछ ।
 -v_ ===================================================================
ग) “सामा य वायु म डलीय चाप” भ नाले ित वग िमटर १०१३२५
यू टनको चाप स झनुपछ ।
प ीकरणः एक िकलो ामको राशीलाई एक िमटर ित सेके ड ित
सेके डको दरले गित बढाउने बल (फोस) लाई यू टन मािन छ ।
घ) “ यापा रक नाप वा तौल” भ नाले वािण य तथा यापार को कारोवारमा
यवहार ग रने टा डड नाप र तौललाई जनाउँ छ ।
ङ) “ना ने य ” भ नाले तौलने य बाहेक अ जुनसुकै ना ने य लाई
स झनुपछ र यस श दले ल वाई, े फल, आयतन वा ािहता ना ने वा ग ने
य समेतलाई जनाउँ छ ।
च) “तौलने य ” भ नाले तौलने काममा यवहार ग रने सबै िकिसमको तौलने
य र दुई प ला भएको तराजु र सो तराजुमा यवहार हने ढक समेतलाई
जनाउँ छ ।
छ)“मोहर ब द याके ज” भ नाले िब को समयमा यसिभ रहेको ब तु को
कु नै नाप वा तौल नगरी बे ने अिभ ायले रािखएको ब दी पोको, िशशी, पीपा,
िटन, यारल, बाकस, भाँडो, थैलो, बोरा वा य तै अ कु नै याक ग रएको
ज) “टाँचा” भ नाले ढालेर, खोपेर, कु देर, डामेर वा कु नै
चीजलाई स झनुपछ ।
पे ोिलयम पदाथ िवतरण प प र
ज) “टाँचा” भ नाले ढालेर , खोपेर, कु देर, डामेर वा कु नै त रकाले यथास भव त रकाले यथास भव नमेिटने गरी लगाईएको टाँचालाई ट् याि स िमटरमा िशल टाँचा
स झनु पछ र सो श दले स बि धत ठाउँमा तारले बेरेर य तो
नमेिटने गरी लगाईएको टाँचालाई स झनुपछ ।
उपकरणलाई िदने नाप वा तौलको मा ालाई घिटबढी गन निम ने लगाउदा तारको समेत योग हने
गरी तारको दुवै छे उमा आयाताकार वा गोलाकार वा य तै भएको र सोलाई समेत टाँचाको
कारको आयाम भएको िशशाको दुईवटा वाल भी िछराई प रभाषा भी समेट् न आव यक
सामा य अव थामा निनि कने गरी तथा यथास भव नमेिटने गरी भएकोले ।
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लगाईएको तार सिहतको िशल छाप समेतलाई जनाउनेछ ।

झ) “जाँच” भ नाले नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य जा ने वा परी ण (झ) "जाँच" भ नाले नाप वा तौल वा ना ने तौलने य जा ने वा
गन कामलाई स झनुपछ र यो श दले पुनः जाच गन काम समेतलाई जनाउँ छ । परी ण गन कामलाई स झनु पछ र यो श दले पु नः जाँच गन,
समेतलाई जनाउदछ ।
(झ१) यािल ेशनः िनि त अव थामा नापतौलको ट् या डड र
जाँच गन उपकरणको नाप िबचको मेजम ट अ सट टी सिहतको
अटु ट स व ध मािणत गन कायलाई यािल ेशन स झनु पदछ
।
(ञ) …………. िझिकएको
ञ१) "महािनदेशक" भ नाले नेपाल गु ण तर तथा नापतौल
िवभागको महािनदशकलाई स झनु पदछ ।
ञ२)" मु ख िनरी क" भ नाले नेपाल इि जिनय रङ सेवा,
ञ) “िनय क” भ नाले गु ण तर तथा नाप तौल िवभागको महािनदशक मे ोलोजी समु हको रा.प. थम ेणीको अिधकृ तलाई स झनु
पदछ ।
स झनुपछ ।
ञ३)"बरी िनरी क" भ नाले नेपाल इि जिनय रङ सेवा,
मे ोलोजी समु हको रा.प.ि तीय ेणीको अिधकृ तलाई स झनु
पदछ ।
ञ४)"िनरी क" भ नाले नेपाल इि जिनय रङ सेवा, मे ोलोजी
समु हको रा.प.तृ तीय ेणीको अिधकृ तलाई स झनु पदछ ।

(ट) ………… िझिकएको

(ञ) िनय कको स ा महािनदशक
उपयु देिखएको । अ तराि य
चलान संग समक ता िमलाउन
आव यक भएको ।
ञ(१) देिख ञ(४) स म थप
ग रएको। िनजह ले यस ऐन
अ तरगतका कायह गरेता पिन
मौजु दा ऐनमा यव था नभएको ।

-6_ञ(४) मा समावेश भएकाले

।नापतौल े एक कारको
(ट१) "नाप तौलको साधारण सभा" भ नाले क भे शन ड् यू िमटर िवशेिषकृ त ािविधक सेवा भएको
अ तरगत थापना भएको क फरे स जनरल डे वाइड् स ए रअ य देशमा समेत य तो
ट) “िनरी क” भ नाले नेपाल सरकारले यो ऐनको योजनको लािग िनयु मेजस (िस.आई.िप.यम) स झनु पछ ।
यव था भएकाले ।
(ट२)
"नाप
तौलको
अ
तराि
य
कायालय"
भ
नाले
क
भे
शन
गरे को वा तोिकिदएको अिधकारीलाई स झनुपछ।
(ट१) “नाप तौलको साधारण सभा” भ नाले क भे शन ड् यू िमटर अ तगत ड् यू िमटर अ तरगत थापना भएको यू रो इ टरने सनल डे
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थापना भएको क फरे स जनरल डे वाइड् स ए मेजस स झनुपछ वाइड् स ए मेजस (िब.आई.िप.एम) स झनु पछ ।

बतमान ऐनले समेट्न नसके को
(ट३) "कानू नी नापतौल िव ानको अ तराि य सं था" भ नाले तथा अ य देशको ऐनमा समेत
।
(ट२) “नाप तौल अ तराि य कायालय” भ नाले क भे शन ड् यू िमटर क भे शन इि ट यू यट यू न अगनाइजेशन इ टरनेसनल डे यव था भएकोले ।
अ तगत थापना भएको यू रो इ टरनेसनल डे वाइड् स ए मेजस स झनुपछ । मे ोलोिज (ओ.आई.एम.यल) स झनु पछ ।
ट४) कानू नी नापतौल अिधकृ त भ नाले इि जिनय रङ सेवाको
(ट३) “कानुनी नाप तौल िव ानको अ तराि य सं था” भ नाले क भे सन मे ोलोजी समु ह अ तगत कायरत मु ख िनरी क, बरी
इि ट यूय ट यून अगनाइजेशन इ टरनेसनल डे मे ोलोजी िलगल अ तरगत िनरी क वा िनरी क भ ने बु िझ छ ।
ट४)अ य देशमा सेमत कानू नी
थापना भएको अगनाइजेशन इ टरनेशनल डे मे ोलोजी स झनुपछ ।
ट५) "ढाचाँ ि वकृ ित ( याटन ए ु भल)" भ नाले नाप वा तौलमा नापतौल अिधकृ तको यव था
योग हने य उपकरणह नयाँ ढाँचामा आयात वा उ पादन ग रएको छ ।
ट५) प रभािषत गन आव यक
गन िदईने पु व वीकृ ितलाई स झनु पछ ।
ट६) "कानु नी नापतौल" भ नाले यवसायीक वा यापा रक भएकोले ।
कारोवारमा नापतौल स ब धी चिलत कानू नले िनिद गरे
बमोिजमका नाप र तौल स बि ध मापद डह को प रपालना हने ट६) प रभािषत गन आव यक
ग र नाप वा तौल वा ना ने तौलने य ह को योग गनु पन भएकोले ।
वा या मक यव थालाई बु झाउछ ।
ट७) "औ ोिगक नापतौल" भ नाले उ ोगको उ पादनको सम ट७) प रभािषत गन आव यक
कृ यामा योगहने मेिसनरी, य , उपकरणह को मापन भएकोले
सुिनि तता गन िव ानलाई बु झाउछ ।
ट८) "वै ािनक नापतौल" भ नाले नापतौल स ब धी ट८) प रभािषत गन आव यक
टा डडह को अनु स धान गन, प रभािषत गन, िवकास गन, भएकोले ।
संर ण गन िव ानलाई बु झाउछ ।
ट९) "िवभाग" भ नाले नेपाल गु ण तर तथा नापतौल िवभागलाई ट९) प रभािषत गन आव यक
भएकोले ।
स झनु पदछ ।
ट१०) "कायालय" भ नाले िवभाग मातहतका कायालयह लाई
ट१०) प रभािषत गन आव यक
स झनु पदछ ।
ड)"िडलर" भ नाले इजाजतप िलई नाप वा तौल वा ना ने वा भएकोले ।
तौलने य िवि -िवतरण गन आिधकारीक यि वा सं थालाई ड ) प रभािषत गन आव यक
भएकोले ।
बु झाउछ ।
ढ) "ममतकता" भ नाले इजाजतप िलई नाप वा तौल वा ना ने
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वा तौलने य ममत गन आिधकारीक यि वा सं थालाई
बु झाउछ ।
(ठ)“तोिकएको वा तोिकए बमोिजम” भ नाले यो ऐन अ तगत बनेको ण) "उ पादक" भ नाले इजाजत प िलई नाप वा तौल वा ना ने
वा तौलने य उ पादन गन आिधकारीक यि वा सं थालाई
िनयमह मा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम स झनुपछ ।
बु झाउछ ।

प र छे द–२
टा डड नाप र तौल
२ (क) नाप तौलको ईकाईह :
(१) नाप तौलका येक ईकाईह मेि क णालीमा आधा रत हनेछन् ।
(२) उपदफा (१) को योजनको िनिम ः
क) नाप र तौलको साधारण सभाले िसफा रश गरे को
(क) नाप र तौलको साधारण सभाले िसफा रश गरे को अ तराि य
अ तराि य णालीका ईकाईह (यस. आइ. यु िनट) र
णालीका ईकाईह र
(ख) कानुनी नापतौल िव ानको अ तराि य सं थाले िसफा रश गन अ
अित र ईकाईह , मेि क णालीका ईकाईह हनेछन् ।
३. िमटरः
(१) िमटर ल बाईको मू ल ईकाई हनेछ ।
(२) “िमटर” भ नाले काशले १/२९९७९२४५८ सेके डको अविधिभ शु य
ठाउँ ( याकु म)मा तय गरे को दुरीलाई जनाउँ छ ।
(३) नेपाल सरकारले मीटरको प रमाण ( यालु) िनका ने मीटरको एक
राि य टा डड बनाउन लगाउनेछ र सो टा डड मीटरको अ तराि य
टा डड अनुसार मािणत गराउनेछ । य तो टा डड नेपाल सरकारले
तोिकिदएको ठाउँ मा तोिकिदएको यि को िज मा रहनेछ ।
४) िकलो ाम:
(१) िकलो ाम रािशको मू ल इकाई हनेछ ।
(२)नेपाल सरकारले िकलो ामको प रमाण िनका ने िकलो ामको एक राि य
टा डड बनाउन लगाउनेछ र सो टा डड िकलो ामको अ तराि य ितमू ित
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ढ) प रभािषत गन आव यक
भएकोले
ण) प रभािषत गन आव यक
भएकोले

(क) नाप र तौलको साधारण
सभाले िसफा रश गरे को
अ तराि य णालीका ईकाईह
नै SI unit भएको र
सवसाधारणलाई वु नमा सिजलो
हने भएकोले।

अनुसार वा अ तराि य ितमू ित अनुसार बनाईएको अ य मु लकु को राि य
ितमुित अनुसार मािणत गराउनेछ । य तो टा डड नेपाल सरकारले
तोिकिदएका ठाँउमा तोिकएको यि को िज मामा रहनेछ ।
(३) उपदफा (१) र दफा ८. ख मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भए तापिन बहमु य
र नको लािग राशीको मू ल इकाई एक िकलो ामको पाँच हजार ख डको एक
ख ड बराबरको एक यारे ट हनेछ ।
(४) कु नै थानमा तौलको टा डड ईकाई सो थानमा रािशको
मू ल इकाईको तौल हनेछ ।
५. सेके ड :
(१) सेके ड समयको मू ल इकाई हनेछ ।
(२) िसिजयम एच –१३३ परमाणुको भौितक अव था ( ाउ ड टेट) को दुई
अित िमहीन सतह (हाइपर फाइन लेवल) बीचको ि थितको अ तरमा हने
िविकरण को (रे िडएशन) ९१९२६३१७७० गुणा समयाविधलाई स झनुपछ ।
६. एि पएर :
(१) एि पएर िव तु धाराको मू ल ईकाई हनेछ ।
(२) एक एि पएर भ नाले नग य वृ ाकार अनु थ ख ड (नेगिलिजवल
सकु लर स से सन) भएको तथा शु य ( याकु म) मा एक िमटरको फासलामा
रहेको असीिमत ल बाईको दुई समाना तर सोझो सुचालक (क ड टर) ह मा
एकनाशको गितले बगी ती सुचालकह को बीचमा ित िमटर २×१०-7
यु टन बल उ प न गन िव तु धारालाई स झनुपछ ।
७. के लिभनः
(१) के लिभन थम डाइनािमक ताप मको मू ल इकाई हनेछ ।
(२) के लिभन भ नाले थम डाइनािमक ताप ममा पानीको ि िव दु (ि पल
वाइ ट अफ वाटर) को १/२७३.१६ लाई जनाउँ छ ।
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(३) के लिभन ताप मको अ तर जनाउनेमा समेत योग ग रनेछ ।
(४) ताप मको अ तराि य यवाहा रक के लको से सीयस िड ी, जसको (४) ताप मको अ तराि य यवाहा रक के लको से सीयस
िड ी जसको शु य वरावर २७३.१५ के ि भन ह छ र
बराबर २७३.१५ के लिभन ह छ , के लिभन बराबर ह छ ।
(५) से सीयस िड ीलाई ताप मको अ तर जनाउनेमा समेत योग गन ताप मको अ तर से सीयस िड ी र के ि भनमा वरावर हनेछ ।
सिकनेछ ।
(८) या डेलाः
(१) या डे ला काश ती ताको मू ल इकाई हनेछ ।
(२) “ या डे ला” भ नाले येक वगिमटर १०१३२५ यु टन चापमा लािटनम
ज ने ताप ममा कृ ण िप ड ( लाक बडी) को १/६००००० वगमीटर
सतहको ल व िदशाको काश ती ता (लुिमनस इ टेि सटी) लाई जनाउछ ।
८.क. मोलः
(१) मोल व तुको प रमाणको मू ल इकाई हनेछ ।
(२) “मोल” भ नाले काबन १२ को ०.०१२ िकलो ाममा जित परमाणु
(एटम) छन् यितकै मौिलक त वह (इिलमे टरी इि टिटज) भएको प ितको
प रमाणलाई जनाउँ छ ।
प ीकरण: मोलको जब योग ह छ मौिलक त वह (इिलमे टरी इि टिटज)
को रा ो उ लेख हनुपछ र यो परमाणु, अणु िव तु शि यु परमाणु
(आय स), इले ोन, अ कणह वा य तो तोिकएको कणको समुह हन
स छ।
८) ख. नाप तौलको अ इकाईह तो ने :
(१) नाप तौलको साधारण सभा र कानुनी नाप तौल िव ानको अ तराि य
सं थाले िसफा रस गरे को नाप तौलको मू ल इकाईह सं ग स वि धत पुरक
(स लीमे टरी) उ ू त (िडराइ ड) वा अ ईकाईह वा टा डड ित प वा
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प रभाषाह तोिकए बमोिजम हनेछ ।
पि करणः उदभूत ईकाईह (िडराइ ड यू िनटह ) भ नाले मूल वा पूरक
ईकाईबाट वा दुवै ईकाईबाट िनकािलएको ईकाईलाई जनाउँ दछ ।
(२) नाप तौलको साधारण सभा वा कानुनी नाप तौल िव ानको अ तराि य
सं थाले िसफा रश गरे को नाप वा तौलको इकाईह सं ग स वि धत अपव य
(मि टप स) अपवत (सवमि टप स), ाकृ ितक ि थर (िफिजकल क सटे ट)
र अनुपात गु णक (रे िशयो अफ को-इिफसे सी) तोिकए बमोिजम हनेछन् ।
(३) नाप तौलको साधारण सभा वा कानुनी नाप वा तौल िव ानको
अ तराि य सं थाले िसफा रश गरे अनुसारको नाप र तौलका िवशेष ईकाईह
नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी आव यक अविधको
लािग तो न स नेछ ।
८. ग. अ तराि य इकाईह ने पाली अं कमा रहने:
(१) गणनाको मू ल इकाई अ तराि य इकाईको आधारमा नेपाली अंकह (१) गणनाको मू ल इकाई अ तराि य इकाईको आधारमा
नेपाली अं कह हनेछ तर आव यकता अनुसार अं ेजी
हनेछ ।
अं कह योग गन वाधा पन छै न ।
(२) येक गणना दशमलव णालीमा हनेछ ।
(३) गणनाको दशमलव अपवत्य (मि टप स) र अपवत (सव मि टप स)
तोिकएको सं ा तथा त रका अनुसार लेिखनेछ ।
८.घ. टा डड इकाईह ः
दफा ३,४,५,६,७,८ र ८क. मा तोिकएको नाप वा तौलको मूल इकाईह र
दफा ८.ख. अ तगत तोिकए बमोिजमको पुरक तथा अ इकाईह नाप वा
तौलका टा डड इकाईह हनेछन् ।

 (==========================================================
 !)=====================================================
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 !!===========================================================
 !@===========================================================
 !#===============================================================
१४ . कु नै खास िकिसमको नाप र तौल चलनमा रा न िदन सिकने ः
!$= िझिकएको ।
नेपाल अिधरा यको कु नै ठाउँ वा कारोवार वा मालसामानको स व धमा यो
ऐन लागू भए तापिन नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी
बढीमा पाँच वषस म य तो ठाउँ वा कारोवार वा मालसामानको स व धमा
टा डड राशी र नापका अित र सोही सूचनामा तोिकिदएको अ कु नै नाप र
तौलको चलन जारी रा न अनुमित िदन स नेछ ।
तर यो ऐन लागू हनभ दा अगाडी त काल चलनमा नरहेको कु नै नाप वा तौल
चलनमा याउने गरी नेपाल सरकारले उपदफा (१) अ तगत अनुमित िदन
स ने छै न ।
१५. चिलत नाप र तौललाई टा डड नाप र तौलमा प रणत गन:
(१) यो ऐन लागू हनु भ दा अगािड चलनमा रहेको नाप र तौलको
प रमाणलाई टा डड नाप र तौलको पमा अनुसचु ीमा उ लेख ग रएका
अनुपाितक दरमा प रणत गन सिकनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी उपदफा (१) मा
उ लेख गिएका नाप र तौल बाहेक अ नाप वा तौलको प रमाणलाई टा डड
नाप वा तौलको पमा प रणत गन अनुपाितक दर तो न स नेछ ।
(३) कु नै ऐन वा ऐन अ तगतको कु नै िनयम आदेश वा सू चना वा कु नै करार वा
िलिखतमा उ लेख ग रएको टा डड राशी वा नाप बाहेक अ कु नै नाप वा
तौलको प रमाण अव था अनुसार अनुसचू ीमा वा उपदफा (२) अ तगत
िनकािलएको सू चनामा उ लेख ग रएको अनुपाितक दरमा प रणत भएको
मािनने छ।
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१४. सा दिभक नभएको ।

(४) कु नै लेनदेन वा यवहारको स व धमा य ग रएको कु नै नाप वा
तौलको प रमाणलाई टा डड राशी वा नापको पमा यस दफा अ तगत
प रणत गदा य तो लेनदेन वा यवहारको लािग तोिकए बमोिजमको िहसावले
ग रनेछ ।
१६. मु ख टा डडः
(१) नेपाल सरकारले दफा ८.घ वा उ लेख ग रएको टा डड राशी र नाप वा
यसको अपवत्य वा अपवत अं श (मि टप स वा सव-मि टप स) को सेट
बनाउन लगाउन स नेछ । य तो सेटलाई मु ख टा डड भिननेछ ।
(२) मु ख टा डड तोिकएको व तु, िडजाइन तथा िववरणको हनेछ ।
यसलाई तोिकएको यि वा अिधकारीले मािणत गरी टाँचा लगाई
तोिकएको ठाउँ मा तोिकए बमोिजम रा नेछ तथा तोिकए बमोिजमको येक
अविधिभ यसलाई राि य टा डडसं ग जाँची यसमा सो जाँचेको िमित
सिहतको िन सा लगाउनु पछ ।
१७. मा यिमक टा डड :
(१) कायकारी टा डड ठीक बेठीक जाँ नको लािग नेपाल सरकारले
आव यकता अनुसार माणीत टा डड नाप र तौलको सेटह तयार गन
लगाउन स नेछ । ती सेटह लाई मा यिमक टा डड भिननेछ ।
(२) मा यिमक टा डड तोिकएको व तु िडजाईन तथा िववरणको हनेछ ।
यसलाई तोिकएको यि वा अिधकारीले माणीत गराई टाँचा लगाई
तोिकएको ठाउँमा तोिकए बमोिजम रा नेछ, तथा तोिकए बमोिजमको येक
अविध िभ यसलाई मु ख टा डडसं ग जाँची यसमा सो जाँचेको िमित
सिहतको िन सा लगाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम यादिभ जाँच गरी टाँचा नलगाईएको मा यिमक
टा डडको कानुनी मा यता हने छै न र यो ऐनको योजनको लािग योग
ग रने छै न ।
(४) यस दफामा अ य
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जेसकु ै लेिखएको भएतापिन टाँचा

लगाउन नसिकने वा निम ने टा डडह मा ती टे डडह लाई (४) हाल धेरै टा डडह मा टाँचा
जाँची मािणत ग र रा नु पन छ ।
लगाउन निम ने िकिसमका हने
भएकोले ।

(१८) कायकारी टा डड :
(१) यापा रक नाप र तौल वा यापा रक चलनमा याइने ना ने र तौलने
य ठीक बेठीक जाँ नको लािग नेपाल सरकारले आव यक स झे जित
मािणत नाप र तौलको सेटह र मु यवान धातु र जवाहरातको िनिम िवशेष
कायकारी नाप र तौलका सेटह बनाउन लगाउन स नेछ । ती सेटह लाई
कायकारी टा डड भिननेछ ।
(२) कायकारी टा डड तोिकएको व तु िडजायन र िववरणको हनेछ र यसमा
तोिकएका यि वा अिधकारीले तोिकएका त रकाले मािणत गरी टाँचा
लगाई तोिकएको ठाउमा तोिकए बमोिजम रा नेछ तथा यसलाई तोिकए
बमोिजमको येक अविध िभ मा यिमक टा डडसं ग जाँची यसमा सो
जाँचेको िमित सिहतको िन सा लगाउनु पछ ।
तर, मू यवान धातु र जवारत स वि ध िवशेष कायकारी टा डडको सेट मुख
टा डडसं ग जाँिचनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम यादिभ जाँच ग र टाँचा नलगाईएको कायकारी (३) उपदफा (२) बमोिजम यादिभ जाँच ग र टाँचा
टा डडको कानुनी मा यता हने छै न र यो ऐनको योजनको लािग योग ग रने नलगाईएको वा टाँचा लगाउन निम ने टा डडह को हकमा
छै न ।
जाँची मािणत ग र िन सा नलगाइएको कायकारी टा डडको
कानुनी मा यता हने छै न र यो ऐनको योजनको लािग योग
ग रने छै न ।
१९. टा डड ना ने र तौलने य
(१) यापा रक नाप र तौल वा यापा रक चलनमा याईने ना ने र
तौलने य जाँच गन चािहने ना ने र तौलने य नेपाल सरकारले
आव यकता अनुसार तयार गन लगाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमका ना ने र तौलने य तोिकए बमोिजम जाँच
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गरी टाँचा लगाई तोिकएको त रका वा सं यामा रािखनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमका ना ने र तौलने य का सेट मा यिमक वा
कायकारी सेट रािखएको ठाउँमा रािखनेछ ।
१९ ना ने वा तौलने साधन न कली बनाउन वा चलन गन नहनेः (क)
(१) कसैले ना नेतौलने वा गु ण तर िनधारण गन साधन िनधा रत तर भ दा घटी ,
, तौलने ,वा बढी हने ग र बनाउन वा बनाउन लगाउन वा यसरी बनाएको ना ने
न जानीजानी स कली सरह चलन गन वा चलन गन गुण तर िनधारण गन साध
िनयतले रा न वा िबि गन वा य तो साधनमा लगाउने छाप वा टाँचा
न कली बनाउन वा ना नेतौलने वा बदिनयतपूवक गुण तर िनधारण गन ,
तौलने वा गुण तर िनधारण मतामा भाव पान वा य तो ,साधनको ना ने १९ (क) खारे ज हनु पन ।
नमा न कली छाप वा टाँचा लगाउन वा अ य कु नै उपाय ारा चलन साध
च तीको नाप वा तौललाई घटी बढी हन स ने बनाउन हदैन ।
प ीकरणः यस दफआको योजनको लािग तौलने वा गुण तर िनधारण ,ना ने"
गुण वा प रमाण वा य तो ,भ नाले कु नै व तु वा सेवाको इकाई "गन साधन
ब तु वा सेवाको शु ता वा तर वा कु नै व तुको इकाई िनधारण गन कानून
बमोिजम चलन च तीमा रहेको साधन स झनु पर्छ ।
बमोिजमको कसूर गन वा गराउने यि लाई तीन वषस म कै द र (१) उपदफा (२)
तीस हजार पैयाँस म ज रवाना हनेछ ।
यसलाई ,चलन च तीमा याएको साधन बमोिजम बनाएको (१) उपदफा (३)
बनाउने वा ममत गन औजार समेत जफत हनेछ ।
१९ तौलने वा गु ण तर ,ना ने (ख) िनधारण गन साधन कपटपू ण योग गन
नहनेः
(१) कसैले कु नै यवसायतौलने ,कारोवार वा यापारको िसलिसलामा ना ने ,
गन साधन योग गनु पदा कानून बमोिजम य तो वा गुण तर िनधारण
तौल वा तरभ दा घटी ,साधनको चलन च तीमा िनधारण ग रएको नाप
व◌ा बढी हने गरी कपटपू ण पमा योग गनअक कु नै साधन वा उपायको ,
तौलने वा गुण तर िनधारण ,म तले य तो साधनको चलन च तीको ना ने

१९ (क) र (ख): मौजुदा ऐनको
दफा ३०(३) मा सजाय स बि ध
छु ै यव था भएको र सोिह दफाले
यस दफाको िवषयव तु समेिटएको
साथै अ य मुलकु ह को यव था
हेदा औ ोिगक नापतौल एवं
योगशालामा
योगहने
उपकरणको नापतौल कानूनी
िनयमनमा नपरी वि छक रहेकोले
यो दफा आव यक नरहेको ।

१९ (ख) खारे ज हनु पन ।

(१९)(ग) िवभागमा एउटा के ि य नापतौल योगशाला रहने छ । (१९)(ग) िबभागको बै ािनक
सो योगशालाले नापतौल स बि ध तोिकए बमोिजमका नापतौल
योगशालालाई
सेवा दान गनुको साथै तोिकए बमोिजम अनुस धानमु लक तथा वैधािनकता िदएको ।
िवकासा मक काय गन स ने छ ।
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कु रामा ितकू ल भाव पान हदैन । गन
(२) उपदफा बमोिजमको कसूर गन वा गराउने यि लाई तीन वषस म (१)
क◌ैद र तीस हजार पैयाँस म ज रवाना हनेछ ।

२०. टा डड नाप र तौल बाहेक अ नाप र तौल चलनमा याउन
नपाईने
(१) दफा १४ र २४ बमोिजम नेपाल सरकारले अ यथा अनुमित िदएमा
बाहेक चिलत कानुनमा वा चलनमा जेसु कै भएतापिन यो ऐन लागु भएको
तीन मिहना पिछ यो ऐन लागु भएको े भी वा यो ऐन लागु भएको कारोवार
र मालसामानको स ब धमा टा डड नाप वा तौल बाहेक अ िकिसमको नाप
वा तौलको यवहार गन वा य तो कु नै नाप वा तौलको ईकाई ारा कु नै
ब तुको मू य िकट् न वा प रमाण तो न हदैन ।
(२) कु नै िकिसमको रित, रवाज, चलन वा यवहार अनुसार यापारको कु नै
व तु को स व धमा ग रएको करार वा कारोवारमा कु नै यापारी वा िब े ता वा
ाहकले नाप वा तौलले तौलने िनि त गरे को प रमाण भ दा घटी वा बढी
मा ने वा िलने वा मा न लगाउन वा िलन लगाउने गरे को भए यो ऐन लागु
भएको िमितदेिख य तो रीित, रवाज, चलन र यवहार िनि य भएको
मािननेछ ।
(३) उपदफा (१) को बिखलाप ग रएको काम कारोवारको कानुनी मा यता हने
छै न ।

(१) दफा २४ बमोिजम नेपाल सरकारले अ यथा अनुमित (१) दफा १४ िझिकएको र यो ऐन
िदएमा बाहेक चिलत कानुनमा वा चलनमा जेसकु ै लागू भईसके को हनाले तीन
भएतापिन यस ऐन लागु भएको कारोवार र मालसामानको मिहना लेिखरा नु नपन ।
स ब धमा टा डड नाप वा तौल बाहेक अ िकिसमको नाप
वा तौलको यवहार गन वा य तो कु नै नाप वा तौलको ईकाई
ारा कु नै ब तुको मू य िकट् न वा प रमाण तो न हदैन ।

(४) उ ोगी, यवसायी तथा यापारीले आफू ले उ पादन गन वा
कारोवार गन वा िवि गन मालसामानको प रमाण यिकन गन
या हने गरी ना ने वा तौलने उपकरण आ नो उ ोग वा कारोवार
वा यापार गन थानमा अिनवाय पले रा नु पन छ । कु नै
उपभो ाले आफू ले ख रद गन चाहेको मालसामान (खु ला वा ब द
याके ज) को नाप वा तौल यिकन गन चाहेमा िव े ताले नापेर वा
तौलेर देखाईिदनु पन छ ।
(५) यापा रक कारोवार गदा य तो कारोवारको लािग अनुमित
िलए बमोिजमको नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य अिनवाय
पमा योग गनु पछ । सो को योग नग र अ य त रकाबाट
कारोवार गनु हदैन ।
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(४) उपभो ाको स बैधािनक
मौिलक हकह संर ण गन ।

(५)नापतौल य रा ने तर योग
नग र कारोवार गन कायलाई
िन सािहत गन । उदहारण ट् या सी

िमटर ।
(६) कु नै व तुको नाप र तौलको प रमाण यस ऐन बमोिजम िठक (६) नेपाल गुण तर तथा नापतौल
वा घटी-बढी रहेको स ब धमा िववाद भएमा सो को स ब धमा िवभाग संग राि य तथा मुख
वा तिवक प रमाण यिकन गन अि तम अिधकार िवभाग संग रहने टा डडह रहेको तथा टा डड
छ।
नाप र तौल ऐन काया वयन गन
िनकाय भएकोले ।

(२१) खास कु रामा के वल नाप मा वा तौल मा योग गन िनदशन
िदन सिकने :
यो ऐनमा जुनसुकै कु रा लेिखएको भएतापिन नेपाल सरकारले नेपाल
राजप मा सू चना काशन गरी सोही सूचनामा तोिकएको िमित देिख कु नै खास
े िभ कु नै खास यापार , लेनदेन वा करारका स व धमा खास खास
शतह का अधीनमा रही नापेर वा तौलेर मा कारोवार गन िनदशन िदन
स नेछ ।
प र छे द–३
नाप र तौलको जाँच र टाँचा लगाउने
(२२) यापा रक नाप र तौलमा प रमाण र सं ा अं िकत हनु पनः
यापा रक नाप र तौलमा ना ने नाप र तौलने तौलको सं ा र प रमाण प
पले अं िकत भएको हनुपछ र तोिकए बमोिजम जाँचको प ट छाप
लगाईएको हनुपछ ।
(२३) टाँचा नलागे को यापा रक नाप र तौलको िबि िवतरण वा
योग गन िनषे ध:
दफा २४ मा अ यथा लेिखएकोमा बाहेक तोिकए बमोिजम जाँच नभएको र
िनरी क ारा सो जाँचको टाँचा नलगाईएको कु नै पिन यापा रक नाप वा तौल
वा ना ने वा तौलने य िबि , िवतरण वा यवाहारमा याईने छै न ।

(२३) टाँचा नलागे को यपा रक नाप वा तौल वा ना ने
तौलने य िबि िवतरण वा योग गन िनषे धः
दफा २४ मा अ यथा लेिखएकोमा बाहेक तोिकए बमोिजम
जाँच नभएको र कानूिन नापतौल अिधकृ त ारा सो जाँचको
टाँचा नलगाईएको कु नै पिन यापारीक नाप वा तौल वा ना ने
वा तौलने य िबि , िवतरण वा यवहारमा याइने छै न ।
पि करणः यसरी टाँचा वा िशल छाप लगाउन निम ने नाप
वा तौल वा ना ने वा तौलने य ह मा नापतौल अिधकृ तले
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िनरी क को स ा कानूनी नापतौल
अिधकृ त उपयु हने ।

ि टकर वा अ य कु नै िवधी ारा मािणत ग र मा यवहार मा
याउन पाइने छ ।
(२३)कः नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य रो का वा
जफत गन सिकनेः नाप वा तौल वा ना ने तौलने य मा
तोिकए बमोिजमको कै िफयत गरे को ख डमा तोिकए
बमोिजमको अवधी स म तोिकएको अिधकारीले नाप वा तौल
वा ना ने वा तौलने य रो का वा जफत गन सिकने छ ।
यस दफा बमोिजम रो का रािखएको नाप वा तौल वा ना ने वा
तौलने य को कारवाही कृ या फु कु वा भए पछी मा पुनः
स चालनमा याउन पाउने छ ।
पि करणः नापतौल अिधकृ तले अनुस धानको ममा नाप र
तौल वा ना ने वा तौलने य को मा यमबाट ग रने यापार
समेत रो का रा न स ने छ ।
२४. छु ट िदने ने पाल सरकारको अिधकार :
नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी देहाए बमोिजमको
यव था गन स नेछ ।
(क) कु नै खास िकिसमको कारोवारमा वा िवदेशी मु लकु सं गको यापारमा
मेि क णाली बाहेक अ कु नै णालीको नाप र तौल वा ना ने तौलने य
जाँच नभएको भए तापिन मािणत स म गरी योग गन िदने,
(ख) खास िकिसमको ना ने वा तौलने य जाँच भैसके को अव थामा मा
योगमा याउन िदने, र
(ग) खास िकिसमको ना ने वा तौलने य जाँच गराउनु नपन ।
२५. नाप तौल वा ना ने वा तौलने य

योग गन अनु मितप िलनु पन २५. नाप तौल वा ना ने वा तौलने य
अनु मितप िलनु पनः

योग गन

यापारी तथा यवसायीले नाप तौल वा ना ने तौलने य
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योग

:

गन तोिकएको समय िभ तोिकएको द तुर ितरी आ नो नाम दता
िनरी क को स ा कानूनी नापतौल
गराई कानूिन नापतौल अिधकृ तबाट अनुमितप िलनु पछ ।

यापारी तथा यावसायीले नाप तौल वा ना ने वा तौलने य योग गन
तोिकएको समय िभ तोिकएको द तु र ितरी आ नो नाम दता गराई
िन र कबाट अनुमितप िलनुपछ ।
२६ इजाजतप निलई गन नहने
२६. इजाजतप निलई गन नहने :

अिधकृ त उपयु हने ।

कानूनी नापतौल अिधकृ तबाट तोिकए बमोिजम इजाजत ा नगरी

िनरी कबाट तोिकएको द तु र ितरे र तोिकए बमोिजम इजाजत ा नगरी कु नै पिन यि ले आ नो यापारको िसलिसलामा यापा रक नाप
कु नै पिन यि ले आ नो यापारको िसलिसलामा यापा रक नाप वा तौल वा वा तौल वा ना ने तौलने य ममत गन, िबि गन वा तोिकएको
ना ने वा तौलने य बनाउन, ममत गन, िबि गन वा तोिकएको ना ने वा ना ने वा तौलने सेवाको यवसाय गन हदैन ।
तौलने सेवाको यवसाय गन हदैन ।

िनरी क को स ा कानूनी नापतौल
अिधकृ त उपयु हने ।

२६(क) नाप वा तौल वा ना ने तौलने य उ पादन वा
आयात गन ढाँचा ि वकृ ती ( याटन ए ु भल) िलनु पनःतोिकए अ य देशमा पिन याटन ए भु लको
बमोिजम महािनदशक वा मुख िनरी कबाट ढाँचा यव था रहेको र सोके ि य तरले नै गन
वीकृ ती( याटन ए भु ल) निलई नाप वा तौल वा ना ने तौलने गरे को । यसले काममा एक पता
आउनको साथै नापतौल य बाट हने
य आयात वा उ पादन गनु हदैन ।
कै िफयत समेत िनयन ण हन स ने छ ।

२७. मोहर व दी ग रएका याके जमा नाप वा तौल अं िकत हनु पन :
मोहर व द याके जमा रहेका व तु ह को नाप वा तौल प उ लेख गरी सो
याके जमा लेबल लगाएको हनु पनछ । यसरी लेबल नलगाईएको व तु को
याके ज कसैले बे न, बे न लगाउन वा बे ने उ े यले रा नु हदैन ।
तर साधारणतया नाप वा तौल ारा कारोवार वा िबि नगरीने व तु ह को
स व धमा यो दफा लागु हने छै न ।

२७. मोहर व दी ग रएका याके जमा नाप वा तौल
अं िकत हनु पन :
मोहर व द याके जमा रहेका व तु ह को नाप वा तौल प
उ लेख हने गरी सो याके जमा लेबल लगाएको हनु पनछ । २७क) मोहरब द याके ज स बि ध
यसरी नलगाईएको व तुको याके ज कसैले बे न, बे न अ य यव थाको लागी िनयमको
लगाउन वा बे ने उ े यले रा नु हदैन ।
ा ट तयार भई म ालय सम
तर साधारणतया नाप वा तौल ारा कारोवार वा िबि नगरीने पेश भैसके को ले।
व तु ह को स व धमा यो दफा लागु हने छै न । मोहर व द
याके ज स बि ध अ य यव था तोिकए बमोिजम हने छ ।
२८. िनरी कको काम कत य :
२८. कानू नी नापतौल अिधकृ तको काम कत य :
(१)िनरी कले िनय कले तोिकिदएको े र समयमा नाप र तौल तथा ना ने (१)कानूनी नापतौल अिधकृ तले नेपाल सरकारले तोिकिदएको िनरी क को स ा कानूनी
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तौलने य जाँच गनुपछ ।
(२) िनरी कले आ नो सम जाँचको िनिम याईएका नाप वा तौल वा
ना ने वा तौलने य यो ऐन तथा यस ऐन अ तगत बनेका िनयमह बमोिजम
जाँची ठीक देिखएमा तोिकएको द तु र िलई तोिकए बमोिजम जाँचको टाँचा
लगाउनु पछ ।
(३) जाँच ग रनु पन कु नै पिन नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य जाँच नगरी
रा नु हदैन ।
(४) िनरी कले यापारीक नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य वा य तो
नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य ले िबि ग रएको वा िदएको व तुको
नाप वा तौल वा य तो नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य रािखएको कु नै
पिन थानमा गई जाँच गन स नेछ ।
(५) िन र कले कु नै यापारी वा िनजले आ नो कामको िनिम िनयु ि गरे को
कु नै यि ले योगमा याएका वा य तो यापारी वा यि सं ग रहेको वा
यापारको कामको लािग कु नै थानमा रािखएको नाप वा तौल वा ना ने वा
तौलने य र सो स वि ध सबै िलिखत पेश गन आदेश िदन स नेछ र य तो
यापारी वा यि ले पिन सो आदेश बमोिजमको य वा िलिखत पेश गनु
पछ ।
(६) िनरी कलाई नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य को स व धमा कसैले
यस ऐन अ तगत कु नै कसुर गरे को वा गन लागेको छ भ ने शं का लागेमा
िनजले य तो नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य ले िबि गरे को वा िदएको
वा िदन लागेको व तु र स वि धत सबै िलिखत आ नो क जामा िलन स नेछ
।
(७) िनरी कलाई कु नैपिन मोहर व द याके जमा रहेको व तु को नाप वा तौल
सो याके जको लेबलमा उि लिखत नाप वा तौल भ दा कम छ भ ने शं का
ला ने कारण भएमा िनजले य तो याके जको मोहोर तोडी याके जमा रहेको
व तु को नाप वा तौलको जाँच गन स नेछ ।
(८)िनरी कले उपदफा (७) बमोिजम जाँ दा याके जको व तु को नाप वा तौल

े र समयमा नाप र तौल तथा ना ने तौलने य जाँच गनुपछ नापतौल अिधकृ त उपयु
।
हदा ।
(२) कानूनी नापतौल अिधकृ तले आ नो सम जाँचको
िनिम याईएका नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य यो ऐन
तथा यस ऐन अ तगत बनेका िनयमह बमोिजम जाँची ठीक
देिखएमा तोिकएको द तु र िलई तोिकए बमोिजम जाँचको
टाँचा लगाउनु पछ ।
(३) जाच ग रनु पन कु नै पिन नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने
य जाँच नगरी रा नु हदैन ।
(४) कानूनी नापतौल अिधकृ तले यापारीक नाप वा तौल वा
ना ने वा तौलने य वा य तो नाप वा तौल वा ना ने वा
तौलने य ले िबि ग रएको वा िदएको व तुको नाप वा तौल
वा य तो नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य रािखएको
कु नैपिन थानमा गई जाँच गन स नेछ ।
(५) कानूनी नापतौल अिधकृ तले कु नै यापारी वा िनजले
आ नो कामको िनिम िनयुि गरे को कु नै यि ले योगमा
याएका वा य तो यापारी वा यि सं ग रहेको वा यापारको
कामको लािग कु नै थानमा रािखएको नाप वा तौल वा ना ने
वा तौलने य र सो स वि ध सबै िलिखत पेश गन आदेश
िदन स नेछ र य तो यापारी वा यि ले पिन सो आदेश
बमोिजमको य वा िलिखत पेश गनु पनछ ।
(६) कानूनी नापतौल अिधकृ तलाई नाप वा तौल वा ना ने वा
तौलने य को स व धमा कसैले यस ऐन अ तगत कु नै कसुर
गरे को वा गन लागेको छ भ ने शं का लागेमा िनजले य तो
नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य ले िबि गरे को वा
िदएको वा िदन लागेको व तु र स वि धत सबै िलिखत आ नो
क जामा िलन स नेछ ।
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हने

ठीक नदेिखएमा याके ज र यसिभ रहेको व तु आ नो क जामा िलन स नेछ (७) कानूनी नापतौल अिधकृ तलाई कु नैपिन मोहर व द
र ठीक देिखएमा याके जको उिचत मू य सो याके जको धनीलाई िदनेछ ।
याके जमा रहेको व तु को नाप वा तौल सो याके जको
लेबलमा उि लिखत नाप वा तौल भ दा कम छ भ ने शं का
ला ने कारण भएमा िनजले य तो याके जको मोहोर तोडी
याके जमा रहेको व तुको नाप वा तौलको जाँच गन स नेछ ।
(८) कानूनी नापतौल अिधकृ तले दफा (७) बमोिजम जाँ दा
याके जको व तुको नाप वा तौल ठीक नदेिखएमा याके ज र
यसिभ रहेको व तु आ नो क जामा िलन स नेछ र ठीक
देिखएमा याके जको उिचत मू य सो याके जको धनीलाई
िदनेछ.
२८ क) ब र िनरी क को थप काम कत य
दफा २८को साथै थप काम कत य
पद भएपिन काय प नभएकोले
१) आफू मातहत कायरत कमचारीह को स ब धमा पन आएका ।
गुनासाह स बि ध शु अनुस धान गनर आफै समाधान गन स ने
गुनासाह भए आफै ले समाधान गन र समाधान गन नसिकने
िवषयह मु ख िनरी क सम पेश ग र िनकासा भए बमोिजम गन
।
२) याटन ए भु ल स बि ध िनवेदन ा हन आएमा आव यक
ि या पुरा गरी मुख िनरी क सम पेश गन ।
३) तोिकएको े मा यपारी – यवसायीह ले योग गरे का नाप
तौल वा ना ने तौलने य को त यां क अ याविधक रा ने रा न
लगाउने ।
४) नयाँ िवधीयु नाप तौल का य ह को यव थापनको लािग
अनुस धान गन गराउने ।
५) टा डडह को िनमाण, संर ण र वधन गन कायमा सहयोग
गन ।
६) नापतौल य ह को योगमा एक पता कायम गनको लािग
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योजना बनाई मुख िनरी क सम पेश गन ।

पद भएपिन काय प नभएकोले

२८ ख) मु ख िनरी क को थप काम कत य
।
दफा २८कको साथै थप काम कत य
१)नापतौलमा एक पता तथा िबकासको लागी िनित िनदिशका
बनाई वीकृ त गराई लागु गन।
२) आफू मातहत कायरत कमचारीह को स ब धमा पन आएका
गुनासाह स बि ध शु अनुस धान गनर आफै समाधान गन स ने
गुनासाह भए आफै ले समाधान गन र समाधान गन नसिकने
िवषयह महाँिनदशक सम पेश ग र िनकासा भए बमोिजम गन ।
३) नापतौलका राि य टा डडह िनमाण, वधन तथा संर ण
गन ।
४) याटन ए भु लको ि वकृ ती दान गन ।
२९. पु नरावेदनः
२९………….. (खारे ज ग रएको)
यस ऐन बमोिजम िनरी कले गरे को िनणय वा सजायको आदेश उपर पैितस २९(क) पुनरावलोकनः िनरी क वा ब र िनरी कबाट यस ऐन
बमोिजम गरे को कु नै िनणय वा सजाय उपर िच नबुझेमा
िदनिभ अंचल अदालतमा पुनरावेदन ला नेछ ।
पुनरावलोकनको लािग य तो िनणय भएको १५ िदन िभ
िवभागमा िनवेदन िदन सिकने छ । यसरी िवभागमा िनवेदन पन
आएमा मुख िनरी कको राय-परामश िलई महािनदशकले य तो
िनणयको पुनरावलोकन गन स ने छ ।
२९(ख) पुनरावेदनः २९(क) बमोिजम िवभागले गरे को िनणय वा
सजायको आदेश उपर पैितस िदन िभ उ च अदालतमा पुनरावेदन
ला नेछ ।
यस ऐन बमोिजम कानू नी नापतौल अिधकृ तले गरे को कु नै िनणय
वा सजायको आदेश उपर पैतीस िदन िभ उ च अदालतमा
पुनरावेदन गन वाधा पन छै न ।

प र छे द–४
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सजाय
(३०) सजाय:
(१) कसैले दफा २० को उपदफा (१) दफा २१,२३,२५,२६ वा २७ को
बिखलाप कु नै काम गरे मा वा गन उ ोग गरे मा वा सो गन अ कसैलाई
दु साहन िदएमा वा यो ऐन अ तगत िनरी कले आ नो कत य पालनको
िसलिसलामा कु नै काम गदा यसमा बाधा पु¥याई िदएमा वा कु नै व तु को नाप
वा तौलको आधारमािबि वा कारोवार गदा जुन नाप वा तौलको प रमाणमा
ख रद िब वा कारोवारग रएको हो सो नाप वा तौलले िनि त गरे को प रमाण
भ दा घटी बढी गरी िलए िलन लगाए वा िदए िदलाएमा िनजलाई िनरी कले
येक कसु रमा बढीमा एक हजार पैयास म ज रवाना गन स नेछ ।
(२).....................................
(३) कसैले कु नै टा डड नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य जाली वा घटी
बढी बनाए वा बनाउन लगाएमा वा य तो जाली वा घटी बढीमा नाप वा तौल
वा तौलने य जानी जानी स कली पमा यवाहार गरे मा वा यवाहार गन
उ े यले राखेमा वा िबि गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेका
िनयमह बमोिजम टा डड नाप वा तौल वा ना ने तौलने य लगाउने छाप
टाँचा जाली बनाएमा वा बनाउन लगाएमा वा राखेमा वा य तो नाप वा तौल
वा ना ने वा तौलने य को छाप िबगारी जाली टाँचा लगाएमा वा लगाउन
लाएमा िनजलाई बढीमा १०००।– एक हजार पैया स म जरीवाना वा एक
वषस म कै द वा दुवै सजाय हनेछ ।

३० सजायः
(१) कसैले
(क) दफा २० को उपदफा १ र ४ बिखलाप गरे कानूिन
नापतौल अिधकृ तले स बि धत व तु जफत वा रो का
गरी एक हजार पैया देिख पाँच हजार पैयाँ स म
ज रवाना गन स ने छ र सोिह कसुर पुनः गरे मा कानूिन
नापतौल अिधकृ तले पाँच हजार पैया देिख दश हजार
पैयाँ स म ज रवाना गन स ने छ ।
(ख) दफा २० को उपदफा ५ वा दफा २१ को बिखलाप गरे
कानूिन नापतौल अिधकृ तले पाँच हजार पैया देिख दश
हजार पैयाँ स म ज रवाना गन स ने छ र सोिह कसुर
पुनः गरे मा कानूनी नापतौल अिधकृ तले दश हजार देिख
िबस हजार स म ज रवाना गन स ने छ ।
(ग) दफा २३ को बिखलाप गरे िव े ता भएमा कानूिन
नापतौल अिधकृ तले नाप वा तौल वा ना ने तौलने य
जफत वा रो का ग र प हजार पैया देिख बीस हजार
पैया स म ज रवाना गन स ने छ र योगकता भए
कानूिन नापतौल अिधकृ तले दुई हजार पैया देिख देखी
पाँच हजार पैया स म जरीवाना गन स ने छ र सोिह
कसुर पुनः गरे मा कानूिन नापतौल अिधकृ तले नाप वा
तौल वा ना ने तौलने य जफत वा रो का ग र ितस
हजार पैया देिख पचास हजार पैया स म र योगकता
भए कानूिन नापतौल अिधकृ तले पाँच हजार पैया देिख
दश हजार पैया स म जरीवाना गन स ने छ ।
(घ) दफा २५ को बिखलाप गरे कानूनी नापतौल अिधकृ तले
एक हजार पैया देिख पाँच हजार पैया स म ज रवाना
गन स ने छ ।
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(४) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयमह को ितकु ल िनरी कले जानी
जानी नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य मा टाँचा लगाएमा िनजलाई बढीमा
१०००।– एक हजार पैया स म जरीवाना वा ३ मिहनास म कै द वा दुवै
सजाय हनेछ ।

(ङ) दफा २६ को बिखलाप गरे मा कानूनी नापतौल
अिधकृ तले नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य जफत
वा रो का गरी पि चस हजार देिख तीस हजार पैया
स म ज रवाना गन स ने छ र सोिह कसुर पु नः गरे मा
कानूनी नापतौल अिधकृ तले तीस हजार पैया देिख
चािलस हजार पैया स म ज रवाना गन स ने छ ।
(च) दफा २६(क) को बिखलाप गरे मा कानूनी नापतौल
अिधकृ तले चािलस हजार पैया देिख पचास हजार
पैया स म ज रवाना गन स ने छ र सोिह कसुर पुनः
गरे मा कानूनी नापतौल अिधकृ तले पचास हजार पैया
देिख पचह र हजार पैया स म ज रवाना गन स ने छ ।
(छ) दफा २७ बमोिजम मोहरब द याके जमा तोिकए
बमोिजमको लेबल नभएको पाइए वा तोिकए
बमोिजमको टा डड याके ज नपाइएमा स पू ण याके ज
जफत वा रो का ग र पिहलो पटकमा पाँच हजार पैया
देिख दश हजार पैया स म र सोिह कसुर पुनः गरे मा
कानूनी नापतौल अिधकृ तले दश हजार पैया देिख प
हजार पैया स म ज रवाना गन स ने छ ।
(ज) नापतौल अिधकृ तलाई आ नो कत य पालनाको
िशलिसलामा कसैले बाधा पु याइिदएमा िनजलाई
नापतौल अिधकृ तले पिहलो पटकमा पाँच हजार पैया
देिख दश हजार पैया स म ज रवाना गन स ने छ र
सोिह कसुर पुनः गरे मा कानूनी नापतौल अिधकृ तले दश
हजार पैया देिख प हजार पैया स म ज रवाना गन
स ने छ ।
(झ) कु नै व तु (खुला वा मोहरब द) वा सेवाको नाप वा
तौलको आधारमा िवि वा कारोवार गदा जुन नाप वा
तौल को प रमाणमा ख रद िवि वा कारोवार गरे को हो
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सो नाप वा तौल ले िनि त गरे को प रमाण भ दा घटी
बढी गरी िलए िलन लगाए वा िदए िदन लगाए मा
िनजलाई कानूनी नापतौल अिधकृ तले पिहलो पटकमा
एक हजार पैया देिख पाँच हजार पैया स म ज रवाना
गन स ने छ र सोिह कसुर पुनः गरे मा िनजलाई कानू नी
नापतौल अिधकृ तले पाँच हजार पैया देिख दश हजार
पैया स म ज रवाना गन स ने छ तर यस उपदफामा जे
सुकै लेिखएको भएता पिन िनमाण सामा ी वा सुन
चाँदी वा मु यवान धातु वा पे ोिलयम पदाथ वा उ ोग
कलकारखानामा योग हने य का स ब धमा यस
उपदफामा लेिखएको कसुर गरे को पाइएमा िनजलाई
कानूनी नापतौल अिधकृ तले प हजार पैया देिख
वीस हजार पैया स म ज रवाना गन स ने छ र पुनः
सोिह कसुर गरे मा बीस हजार पैया देिख चािलस हजार
पैया स म ज रवाना गन स ने छ ।
पि करणः िनमाण सामाि भ नाले िसमे ट, छड, इ ा,
िग ी, बालुवा, िजयो-टे टाइल, िसमे ट बोड, याल
ढोकामा योग हने काठ, िशशा तथा यु.िप.िभ.िस,
िबजुलीको तार आिद ।
(ञ) यस ऐन र ऐन संग स बि धत िनयमह का अ य दफाह
उ लं घन गरे मा िनजलाई कानुनी नापतौल अिधकृ तले
एक हजार देिख पाँच हजार स म ज रवाना गन स ने छ र
सोिह कसुर पुनः गरे मा िनजलाई कानूनी नापतौल
अिधकृ तले पाँच हजार देिख दशहजार पैयाँ स म
ज रवाना गन स ने छ ।
३) कसैले कु नै टा डड नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य
जाली वा घटी बढी बनाए वा बनाउन लगाएमा वा य तो
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जाली वा घटी बढी नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य
जानी जानी स कली पमा यवहार गरे मा वा यवहार गन
उदे यले राखेमा वा िव गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन
अ तरगत बनेका िनयमह बमोिजम टा डड नाप वा तौल वा
ना ने वा तौलने य मा लगाउने छाप टां चा जाली बनाएमा वा
बनाउन लगाएमा वा राखेमा वा य तो नाप वा तौल वा ना ने
वा तौलने य को छाप िवगारी जाली टां चा लगाएमा वा
लगाउन लगाएमा वा नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य
वा तिवक भ दा बाहेकका क पोने ट/पाट् स योग ग र
घटी/बढी गराएमा वा गराउने उदे यले राखेमा वा रा न
लगाएमा वा कु नै िविध योग ग र स टवेयर जाली बनाई
घिट वा बढी गरे मा वा गन लगाएमा वा राखेमा िनज लाई
पिहलो पटकमा एक वष स म कै द वा तीन लाख पैया स म
जरीवाना वा दुवै सजाय हनेछ र पुनः सोिह कसुर गरे मा
िनजलाई तीन वष स म कै द वा ३ लाख देिख ५ लाख स म
ज रवाना वा दुवै सजाय हनेछ ।

(४) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयमह को ितकु ल
कानूनी नापतौल अिधकृ तले जानी जानी नाप वा तौल वा
ना ने वा तौलने य मा टाँचा लगाएमा िनजलाई बढीमा दश
हजार पैया स म जरीवाना वा एक वषस म कै द वा दुवै
सजाय हनेछ ।
३०.क. सरकारी बाँक सरह असु ल उपर गन :
(१) यो ऐन बमोिजम िनरी कले गरे को िनणयबाट दािखल गनुपन ज रवना
य तो िनणय भएको िमितले पैतीस िदनिभ स वि धत कायालयमा दािखत
गनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको यादिभ ज रवानाको रकम दािखल नगरे मा
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य तो रकम नेपाल सरकारले तोके को कायालय वा अिधकारीले चिलत
कानुन बमोिजम सरकारी बाक सरह असु ल उपर गरी िलनेछ ।
प र छे द–५ िविवध
३१. टाँचा लगाईएको नाप तौल वा ना ने तौलने य को कानु नी
मा यताः
यो ऐन वा यस अ तगत बनेका िनयमह बमोिजम टाँचा लागेकोनाप वा तौल
वा ना ने वा तौलने य ठीक छै न भनी अदालतबाट माणीत नभएस म ठीक
मािननेछ ।
३२. सं गिठत सं था वा फमले गरे को कसु रको दािय व:
(१) यो ऐन अ तगतको कसु र कु नै सं गिठत सं था वा फमले गरे मा सो कसु र
गरे को समयमा फमको हकमा सो फमको िह सेदार र सं गिठत सं था भए सो
सं थाको सं चालन गन मु य शासक य अिधकारी वा अिधकारीह कसु रदार
ठहरी सजायको भागी हनेछन ।
तर, य तो िह सेदार वा सं चालन गन मु य शासक य अिधकारी वा
अिधकरीह ले य तो कसु र हन निदन सकभर यास गरे को वा य तो कसु र
गरे को थाहा नभएको भनी मािणत गरे मा सजायको भागी हने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भएतापिन कु नै सं गिठत सं था वा
फमले यो ऐन अ तगतका कसु र गरे मा र य तो कसु र फमको हकमा सो फमको
िह सेदार वा सं गिठत सं था भए सो सं थाको मु य शासक य अिधकारी वा
अिधकारीह को वीकृ ित वा लापरवाही भएको भ ने माणीत भएमा य तो
िह सेदार वा मु य शासक य अिधकारी वा अिधकारीह ले कसु र गरे को
मानी सजायको भागी हनेछ ।
३३. असल िनयतले काम गरे कोमा बचाउ :
यो ऐन बमोिजम असल िनयत िलई गरे को वागन खोजेको कु नै कामको
स व धमा कु नै सरकारी कमचारी उपर मु ा चलाइने वा अ य कु नै कानुनी
कारवाही ग रने छै न ।
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३३.क. मु ाको तहक कात र दायरी :
(१) दफा ३० को उपदफा (३) बमोिजम सजाय हने कसु र स वि ध मु ाको
तहिककात िनरी कले गनछ र य तो तहिककातको काम पुरा गरी िनजले
िज ला अदालतमा मु ा दायर गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम मु ा तहिककात र दायरा गदा िन र कले सरकारी
वक लको राय िलन स नेछ ।

३३.क. मु ाको तहक कात र दायरी:
(१) दफा ३० को उपदफा (३) बमोिजम सजाय हने कसुर
स वि ध मु ाको तहिककात कानूनी नापतौल अिधकृ तले
गनछ र य तो तहिककातको काम पुरा गरी िनजले िज ला
अदालतमा मु ा दायर गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम मु ा तहिककात र दायरा गदा
कानूनी नापतौल अिधकृ तले सरकारी वक लको राय िलन
स नेछ ।

३४. ने पाल सरकारवादी हने :
यस ऐन अ तगतको मु ा नेपाल सरकारवादी भई चलाईनेछ ।
३५. अिधकार यायोजन :
नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयमह बमोिजम
सबै वा के ही अिधकार नेपाल राजप मा सू चना कािशत गरी सोही सूचनामा
तोके को अिधकारीले योग गन पाउने गरी सु पन स नेछ ।
३६. िनयमह बनाउने अिधकार:
(१) यो ऐनको उ े य कायाि वत गन नेपाल सरकारले आव यक िनयमह
बनाउन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) को सवसामा यतामा ितकु ल भाव नपन गरी ती २) िझिकएको
िनयमह मा देहायका सबै वा के ही कु राको यव था गन सिकनेछ :
(क) मु ख टा डड, मा यिमक टा डड र कायकारी टा डड जाँच गन
कायिविध,
(ख) ना ने वा तौलने य रा नहने सं या यसलाई जाँ ने र यसमा टाँचा
लगाउने त रका र यस स व धमा अ य आव यक कु राह ,
(ग) यापा रक नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य बनाउने िनमाताले
य तो नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य मा टाँचा लगाउने िकिसम,
(घ) यापा रक नाप वा तौल वा ना नेय वा तौलने य बनाउने, ममत गन,
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दफा २ मा उ लेिखत भ दा थप पिन
हन स ने भएकाले रािख रा न
ज री नदेिखएको ।

िबि गन वा ना ने वा तौलने सेवा दान गन यि लाई इजाजतप िददा
अपनाउनुपन त रका र इजाजतप पाउने यि ले पालन गनुपन शत,
(ङ) नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य जाँच गन र यसमा टाँचा लगाउने
अविध र यसलाई र ी गन अव था,
(च) नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य को िहसाव िकताव अिभलेख रा ने
वा देखाउने त रका
(छ) यापा रक नाप र तौलको नाप वा तौल र ना ने वा तौलन य को घटी
बढीको हद तो ने,
(ज) मु ख टा डड, मा यिमक टा डड र कायकारी टा डडको नाप र
तौलको घटी बढीको हद तो ने
(झ) कु नै यापार वा यापारको िकिसममा ब तु बे दा मा यता िदईने घटी
बढीको हद तो ने
(ञ) यो ऐन बमोिजम अनािधकृ त नाप वा तौल वा ना ने वा तौलने य जफत
गन , रो का गन वा छु ट िदने,
(ट) कु नै नाप तौललाई टा डड राशी र नापको पमा प रणत गदा प रमाण
य गन त रका अपनाउने, र
(ठ) यो ऐन ारा तो नुपन अ िवषयह ।
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३७. बचाउः
यो ऐन र यस ऐन अ तगत बनेको िनयमह मा लेिखएका कु राह मा सोही
बमोिजम र अ य कु रामा चिलत नेपाल कानुन बमोिजम हनेछ ।
३८. खारे िजः
टा डड नाप तौल ऐन, २०२० लाई खारे ज ग रएको छ ।
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