सू चनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सू चनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५
को ननयम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल ववभाग, बालािुको
सू चना सम्बन्धी वववरणः
क) ननकायको स्वरुप र प्रकृनतः औधोनगक उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणात्मक एवं पररमाणात्मक
सुधार ल्याउन र नेपाल भरी मेविक पद्दनतमा आधाररत नाप र तौलको स्टाण्डडड कायम गरी
प्रचलनमा ल्याउन गठन भएको सं स्था हो ।गुणस्तर वियाकलाप र नापतौल कायडहरुमा अझ
वढी प्रभावकारी तथा व्यापक बनाउन यो ववभाग सन् १९६४ दे जि अन्तराडविय नापतौल
सं स्था (OIML, Organization for International Legal Metrology) र सन् १९९१ दे जि
गुणस्तरको मानथल्लो सं स्था अन्तराडविय गुणस्तर सं स्था (ISO, International Organization for
Standardization) को पत्राचार सदस्य (Corresponding Member) रहे कोमा सन् २०१४ मा

पूण ड सदस्यता प्राप्त गरे को

,

सन् १९८१ दे जि एजिया प्यानसवफक मेिोलोिी प्रोग्राम (Asia

Pacific Metrology Program) को सं स्थापक सदस्यता सन् २००१ दे जि इन्टरनेिनल

इलेक्ट्िोटे कननकल

कनमिन

(International

Electro-technical

Commission)

सं स्थाको

एवफनलयट सदस्य (Affiliate Member) भएको हो ।
ि) ननकायको काम, कतडव्य र अनधकारः नेपाल गुणस्तर (प्रमाण जचन्ह) ऐन, २०३७ र स्टान्डडड
नाप र तौल ऐन, २०२५ अनुसार सवडसाधरण िनताको वहतको लानग कुनै वस्तुको गुणस्तर
ननधाडरण गने तथा त्यस्ता वस्तुहरुमा गुणस्तर प्रमाण जचन्् प्रयोग गने व्यवस्था गने र नेपाल
भरी मेविक पद्दनतमा आधाररत नाप र तौलको स्टाण्डडड कायम गरी प्रचलनमा ल्याउने ।
िस अन्तगडत दे हाय अनुसारका कायडहरु रहे का छन् ।
 प्रलेि मस्यौदा तिुम
ड ा गने।
 गुणस्तर प्रमाण जचन्ह प्रदान गने।
 गुणस्तर र नापतौल सम्बन्धी िनचेतना िागृत गनड प्रचार प्रसार गने।
 ववनभन्न उद्योगहरुमा काम गने प्राववनधक िनिजिलाई गुणस्तर सम्बन्धी तानलमप्रदान
गने।
 नापतौलको रावियस्टाण्डडड बनाई अद्यावनधक राख्ने।

 गुणस्तर प्रमाण जचन्ह प्रयोग गनड प्रारजम्भक ननरीक्षण, जचन्ह प्रदान र आकजस्मक
ननरीक्षण गने।
ग) ननकायमा रहने कमडचारी सं ख्या र कायड वववरणः कुल दरबन्दी ८९ मध्ये ७१ पुनतड ।
घ) ननकायबाट प्रदान गररने सेवाः
 गुणस्तर ननधाडरण

 पुस्तकालय से वा

 वस्तु प्रमाजणकरण

 क्ट्यानलव्रे िन से वा

 प्रणानल प्रमाजणकरण

 कानूनी नापतौलको कायाडन्वयन

 िे प प्रमाजणकरण

 अन्तराडविय

व्यापारमा

हुन

आउने

 प्रयोगिाला प्रमाजणकरण

प्राववनधक अवरोध हटाउन आवश्यक

 ववश्लेषण से वा

से वा

 प्राववनधक से वा तथा तानलम प्रवर्द्डन
ङ) से वा प्रदान गने ननकायको िािा र जिम्मेवार पदानधकारीः नागररक बडापत्रमा उल्लेजित
च) से वा प्राप्त गनड लाग्ने दस्तुर र अवनधः नागररक बडापत्रमा उल्लेजित
छ) ननणडय गने प्रविया र अनधकारी: ववभागको कायडववनधमा उल्लेजित ।
ि) ननणडयउपर उिुरी सुन्ने अनधकारी: महाननदे िक, उप-महाननदे िक
झ) सम्पादन गरे को कामको वववरण (२०७५ कानतडक दे जि पौष मसान्तसम्मको) भौनतक गुणस्तर ननधाडरण सम्वन्धी कायडहरु
 प्राववनधक उप सनमनतको वैठकहरु समपन्न; ३ वटा, राविय दपडण सनमनतको वैठक
सम्पन्न १ वटा, नेपाल गुणस्तर पररषद्बारा स्वीकृत गुणस्तरहरु १५ वटा, प्राववनधक
सनमनतबाट नेपाल गुणस्त पररषदमा पेि गनड तयार गुणस्तरहरु ८ वटा र South
Asian Regional Standards for Organization (SARSO) को Governing Board (GB)
को छै ठौं र Technical Management Board (TMB) को सातौं वैठक काठमाडौमा
सम्पन्न गरे को ।
 रसायननक तथा अन्य गुणस्तर ननधाडरण सम्वन्धी कायडहरु
 माघ मवहनामा सौन्दयड प्रिाधनका वस्तुहरुको गुणस्तर ननधाडरण गने सम्वन्धी १
वटा, सुरक्षा ननकायमा प्रयोग हुन ् कपडाको गुणस्तर ननधाडरण सम्वन्धी १ गरी
िम्मा Technical Committee को वैठक सं ख्या २ वटा ।

 पौष मवहनामा सौन्दयड प्रिाधनका वस्तुहरुको गुणस्तर ननधाडरण गने सम्वन्धी १
वटा, सुरक्षा ननकायमा प्रयोग हुन ् कपडाको गुणस्तर ननधाडरण सम्वन्धी १ र
पेिोल, नडिल, मट्टीतेल तथा फनेस आयल सम्वन्धी १ वटा गरी िम्मा subTechnical Committee को वैठक सं ख्या २ वटा तथा Liquid Toilet Soap को
Draft Standard सम्वन्धमा SARSO मा राय/सुझाव पठाईएको र

Fish & Fish

Products: Salted/Unsalted Dried को Draft Standard सम्वन्धमा SARSO मा
राय/सुझाव पठाईएको ।
 वस्तु प्रमाणीकरण सम्वन्धी कायडहरु:
 NS प्रानप्तको लानग आवेदक उद्योगहरुको ननरीक्षण तथा कावाडही प्रवियामा रहे का
उद्योगहरुको कानतडक मवहनामा २० उद्योग र २० वटा उत्पादन, मं नसर मवहनामा
१६ उद्योग, १६ वटा उत्पादन र पौष मवहनामा २७ उद्योग, २९ वटा
उत्पादनको ननरीक्षण ।
 NS जचन्हको प्रयोगको लानग ईिाित प्रदान गररएको उद्योगहरुको सं ख्या: कानतडक
मवहनामा ४ उद्योग ४ वटा उत्पादन, मं नसर मवहनामा ६ वटा उद्योगको ६ वटा
उत्पादन र ११ वटा उद्योगले नयााँ NS अनुसार (PVC Cable, HDPE Pipe) मा ७
वटा उद्योगले ईिाित प्राप्त गरे को र पौष मवहनामा २वटा उद्योगको २ वटा
उत्पादन ।
 प्रविया प्रमाणीकरण सं ख्या: पौष मवहनामा २ वटा उद्योग ।
 ननरीक्षण तथा बिार अनुगमन सम्वन्धी कायडहरु:
 ३० वटा ने.गुण. प्रमाण जचन्ह प्राप्त उद्योगहरुको अनुगमन ननरीक्षण गरी ७१
वटा नमूनाहरु सं कलन गररएको ।
 बिार अनुगमन ननरीक्षण गरी ने.गुण. प्रमाण जचन्ह प्राप्त उद्योगहरुबाट उत्पाददत
वस्तुहरुको ४३ वटा नमूना सं कलन गररएको ।
 उद्योग तथा बिारबाट सं कनलत नमूनाहरुको परीक्षण गराउने कायड गररएको ।
 परीक्षण पश्चात कैवफयत दे जिएका १६ वटा उद्योगहरुलाई कारवाहीको नसफाररि
गररएको ।
 प्रणाली प्रमाणीकरण सम्वन्धी कायडहरु:

 Awareness program on Certification to Management System सम्वन्धी पोिरा
र जचतवनमा एक ददने कायडिम सं चालन ।
 प्रयोगिाला सम्वन्धी कायडहरु:
 रसायननक तथा माईिोवायोलोिी प्रयोगिालामा कानतडक मवहनामा १०३,

मं नसर

मवहनामा ११३ र पौष मवहनामा १४० वटा नमूनाहरु परीक्षण गररएको ।
 भौनतक प्रयोगिाला िािामा ७०० वटा नमूनाहरु परीक्षण गररएको ।
 टे क्ट्िटायल, पेपर र लेदर प्रयोगिालामा १६० वटा नमूनाहरुको परीक्षण भएको
 योिना तथा तानलम सम्वन्धी कायडहरु
तानलम िािाबाट कानतडक दे जि पौष मवहनासम्ममा

3 वटा तानलम र से नमनार

सं चालन भएको
ञ) सू चना अनधकारी र ववभागीय प्रमुिको नाम र पदः
ववभागीय प्रमुिः महाननदे िक श्री ववश्ववावु पुडासै नी
स.नं . ०१४३५६८१०,email: bbp@nbsm.gov.np
सू चना अनधकारी ननदे िक (रा.प.द्वी.प्रा.) श्री दीपक ज्ञवाली
स.नं . ०१ ४३५०८१८, ९८४१३७९६९२,Email: nbsminfoofficer@gmail.com
सहायक सू चना अनधकारी िा.अ. (रा.प.तृ.) श्री सुन्दर कुमार थापा
स.नं . ०१ ४३५०८१८, ९८४१४०२८१७,email: nbsminfoofficer@gmail.com
ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जिकाको सूचीः
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण जचन््) ऐन, २०३७
स्याण्डडड नाप र तौल ऐन, २०२५ तथा सो सम्बन्धी ननयमावली, २०२७
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण जचन््) ननयमावली, २०४०
पेिोनलयम पदाथड ववतरण पम्प िााँच तथा अनुगमन कायडववनध, २०७२
ट) आम्दानी, िचड तथा आनथडक कारोवार सम्बन्धी अध्याबनधक वववरण (आ.व. ०७५।७६ पौष
मसान्तसम्म):

 अन्य वववि तथा अन्य प्रिासननक से वा िुल्क वापत प्राप्त: ४३,५३,६६०। पूजाँ िगत िचड रु १२,०८,६८६।-, चालु िचड २,७०,२०,८९५।३०।ठ) वेभसाइटः www.nbsm.gov.np, email: info@nbsm.gov.np
ड) सू चना माग सम्बन्धी ननवेदनः
 श्री भीमलाल श्रे ष्ठ, ववद्युत सं सार साप्तावहक, वागबिार- नेपाल गुणस्तर- 344 अनुरुप
Certified र Process मा रहे का उद्योगहरुको वववरण -२०७५।०९।१८
 श्री नेपाल ववद्युत प्रानधकरण, काठमाडौ उपत्यका प्रिारण सुदृढीकरण आयोिना,
िररपाटी – नसमेण्ट तथा स्टील कम्पनीहरुको वववरण-२०७५।०९।२९

