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नपेाल गणुस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ 

लालमोहर र प्रकाशन मममत 

                  २०३७।५।२६ 

संशोधन गने ऐन 

१.  नेपाल गणुस्तर (प्रमाण–चिन्ह) (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४५    २०४५।७।१० 

२.  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८              २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

३. गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून  

 संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२   २०७२।११।१३ 

२०३७ सालको ऐन नं. १० 

.................. 

गणुस्तर मनधाारण र प्रमाण–चिन्हको व्यवस्था गना बनकेो ऐन 

प्रस्तावनााः सवासाधारण जनताको हहतको लामग कुनै पदाथाको गणुस्तर मनधाारण गना र त्यस्तो 
पदाथाहरुमा गणुस्तरको प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गने व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पञ्चायतको सल्लाह र 
सम्ममतले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

 

१. संचिप्त नाम, हवस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल गणुस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, 

२०३७” रहेकोछ । 

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाचशत गरी तोकेको 

मममतदेचि प्रारम्भ हनेुछ । 

 
                                              
   यो ऐन संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गते देचि लागू भएको । 

  गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा चिहकएको । 


   यो ऐन मममत २०३८।८।१ गते देचि प्रारम्भ हनुे गरी तोहकएको । (नेपाल राजपर मममत २०३८।८।१) 
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२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,— 

(क) “पररषद्” भन्नाले दफा ३ बमोचजम गठन भएको नेपाल गणुस्तर पररषद् 
सम्िन ुपछा । 

(ि) “कायाालय” भन्नाले दफा ५ बमोचजम स्थापना भएको नेपाल गणुस्तर 
कायाालय सम्िन ुपछा । 

(ग) “गणुस्तर” भन्नाले पररषद्द्द्वारा मनधाारण गरेको वा मान्यता प्राप्त नेपाल 
गणुस्तर सम्िन ुपछा । 

(घ) “पदाथा” भन्नाले प्राकृमतक, अधा–प्राकृमतक, कृमरम, मनममात, प्रशोमधत, 

अधाप्रशोमधत वा अप्रशोमधत माल वस्त ुसम्िनपुछा । 

(ङ) “प्रकृया” भन्नाले पदाथाको उत्पादन वा मनमााणदेचि िपत हुुँदासम्मका कुनै 
प्रहक्रया सम्िन ुपछा । 

(ि) “प्रमाण–चिन्ह” भन्नाले गणुस्तरको प्रमाण–चिन्ह सम्िनपुछा । 

(छ) “इजाजतपर” भन्नाले प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गना ददइने इजाजतपर 
सम्िनपुछा । 

(ज) “मनरीिक” भन्नाले दफा १२ बमोचजम मनयकु्त भएको वा तोहकएको 
मनरीिक सम्िनपुछा । 

(ि) “तोहकएको” वा “तोहकएबमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको 
मनयममा तोहकएको वा तोहकएबमोचजम सम्िनपुछा । 

 

३. पररषद्द्को गठनाः कुनै पदाथा, प्रहक्रया वा सेवाको सम्बन्धमा गणुस्तर मनधाारण गना र 
त्यस्तो पदाथामा प्रमाण–चिन्हको प्रयोगको व्यवस्था गना नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा 
सूिना प्रकाचशत गरी नेपाल गणुस्तर पररषद् गठन गना सक्नेछ । यस पररषद्द्को 
अंग्रजेीमा पूरा नाम नेपाल काउचन्सल फर स्टायण्डडास ् र संचिप्त नाम एन.सी.एस.   
रहनेछ । 

४. पररषद्द्को काम, कताव्य र अमधकाराः (१) यस ऐनमा अन्यर लेचिएदेचि बाहेक पररषद्द्को 
काम, कताव्य र अमधकार देहायबमोचजम हनुेछाः– 

                                              

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 
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(क) कुनै पदाथा, प्रहक्रया वा सेवाको सम्बन्धमा गणुस्तर मनधाारण गने, 

मनधााररत गणुस्तरलाई संशोधन गने वा रद्ध गने, 

(ि) कुनै स्वदेशी वा हवदेशी संस्थाद्वारा तोहकएको गणुस्तरलाई मान्यता 
ददने, 

(ग) गणुस्तरको मनधाारण वा परीिणको लामग सरकारी वा गैर सरकारी 
प्रयोगशालालाई मान्यता प्रदान गने वा ददएको मान्यतालाई 
मनलम्बन वा रद्द गने, 

(घ) गणुस्तरको प्रमाणपरको ढाुँिा र प्रमाण–चिन्हको आकार, प्रकार र 
ढाुँिा तोक्ने, 

(ङ) गणुस्तरको प्रमाणपर र प्रमाण–चिन्हको दस्तरु र सेवा उपलब्ध 
गराए वापतको दस्तरु तोक्न ेवा हेरफेर गने । 

(२) पररषद्द्ले आफनो काया सञ्चालन गनाको लामग आवश्यकता अनसुार पररषद्द्का 
सदस्यहरु वा अन्य व्यचक्तहरु समावेश गरी समममत वा उपसमममत गठन गना सक्नेछ । 

 

५. नपेाल गणुस्तर कायाालयको स्थापनााः (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायाान्वयन गनाको लामग 
नेपाल सरकारले नेपाल गणुस्तर कायाालयको स्थापना गनेछ । यस कायाालयको अंग्रजेीमा 
पूरा नाम नेपाल व्यूरो अफ स्टायण्डडास ्र संचिप्त नाम एन.बी.एस. रहनेछ । 

(२) यस ऐनमा अन्यर लेचिएदेचि बाहेक नेपाल गणुस्तर कायाालयको काम, 

कताव्य र अमधकार देहायबमोचजम हनुेछाः– 

(क) पररषद\बाट गणुस्तर मनधाारण भएपमछ प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गना 
इजाजतपर वा गणुस्तरको प्रमाणपर ददन,े 

(ि) कुनै पदाथा प्रकृया वा सेवाको गणुस्तर वहृद्ध गने सम्बन्धमा 
मनरीिण गने गराउने र आवश्यक प्राहवमधक सल्लाह तथा मनदेशन 
ददने, 

(ग) मनरीिक मनयचुक्त गने वा तोक्न,े 

(घ) इजाजतपर नवीकरण गने, स्थमगत गने वा रद्द गने, 

                                              

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 
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(ङ) इजाजतपर ददंदा आवश्यक शता तोकी कबूमलयत वा मन्जूरनामा 
गराउने, 

(ि) पररषद्द्को प्रशासकीय काम कारवाई गने । 

 

६. पररषद्द्ले अमधकार समु्पन सक्नाेः पररषद्द्ले आफनो काम, कताव्य र अमधकारमध्ये सबै वा 
केही अमधकार पररषद्द्को कुनै सदस्य वा पररषद्द्ले गठन गरेको समममत वा उप–समममत 
वा कायाालय वा कायाालयको कुनै अमधकृतलाई समु्पन सक्नेछ । 

 

७. प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गना सक्नाेः कुनै उत्पादक, मनमााता, हवतरक वा सेवा प्रदान गने 
व्यचक्तले कुनै पदाथा वा प्रहक्रयाको सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्ह लगाउन िाहेमा यस ऐन 
अन्तगात इजाजतपर मलन ुपनेछ । 

 

७क. स्वीकृमत मलई प्रिार प्रसार गना सहकनाेः (१) कुनै व्यचक्तले कुनै पदाथा नपेाल गणुस्तर 
अनरुुप छ भनी प्रिार प्रसार गना िाहेमा त्यस्तो व्यचक्तले कायाालयको स्वीकृमत मलन ु 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्वीकृमत मलन िाहन े व्यचक्तले कायाालयमा मनवेदन 
ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम कुनै मनवेदन पना आएमा कायाालयले आवश्यक 
जाुँिबिु गरी प्रिार प्रसार गना पाउने गरी स्वीकृमत ददन सक्नेछ । 

 

७ि. कुनै मनचित पररमाणको पदाथाको गणुस्तर प्रमाचणत गनेाः (१) कुनै व्यचक्तले कुनै मनचित 
पररमाणको पदाथाको गणुस्तर प्रमाचणत गराउन िाहेमा त्यसको लामग कायाालयमा मनवेदन 
ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम मनवेदन पना आएमा कायाालयले आवश्यक जाुँिबिु 
गरी त्यस्तो मनचित पररमाणको पदाथा गणुस्तरयकु्त छ छैन प्रमाचणत गररददन सक्नेछ । 

                                              

 पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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८. प्रमाण–चिन्हको अनचुित प्रयोगमा प्रमतबन्धाः (१) इजाजतपर प्राप्त नगरी कुनै व्यचक्तले 
कुनै पदाथाका सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्हको प्रयोग गना हुुँदैन । कुनै व्यचक्तले प्रमाण–
चिन्हको आकार प्रकारको भ्रम हनु सक्न ेकुनै चिन्ह प्रयोग गना हुुँदैन । 

(२) इजाजतपर प्राप्त गरेका व्यचक्तले पमन मनधााररत गणुस्तर अनकूुल नरहेका 
पदाथाको सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्हको प्रयोग वा त्यसको आकार प्रकारका भ्रम हनु सक्ने 
कुनै चिन्ह प्रयोग गना हुुँदैन । 

 

९. पररषद् वा कायाालयसंग ममल्दोजलु्दो नामको प्रयोगमा प्रमतबन्धाः कुनै पमन व्यचक्तले पररषद् 
वा कायाालयको पूरै वा संचिप्त नामको भ्रम हनु सक्ने नामको प्रयोग गना पाउने छैन । 

 

१०. जनस्वास््य र जन सरुिासम्बन्धी पदाथाको गणुस्तर तोक्न सहकनाेः (१) औषमध ऐन, 

२०३५ र िाद्य ऐन, २०२३ बमोचजम स्तर मनधाारण हनुे औषमध र िाद्य पदाथाबाहेक 
अन्य कुनै पदाथा वा प्रहक्रयाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जनसाधारणको स्वास््य र 
सरुिाको लामग नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाचशत गरी सोही सूिनामा तोहकएको मममत 
देचि लागू हनु ेगरी त्यस्तो पदाथा वा प्रहक्रयाको उत्पादक वा मनमााता, हवतरक वा सेवा 
प्रदान गने व्यचक्तले पररषद्बाट मनधाारण गररएको गणुस्तर अमनवाया रुपले अपनाउन ुपने गरी 
तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम तोहकएको पदाथा वा प्रहक्रयाको सम्बन्धमा सम्बचन्धत 
उत्पादक वा मनमााता, हवतरक वा सेवा प्रदान गने व्यचक्तले यस ऐन बमोचजम इजाजतपर 
वा गणुस्तरको प्रमाणपर मलन ुपनेछ । 

 

११. मनकासी–पैठारी हनु ेपदाथाको गणुस्तर तोक्न सक्नाेः (१) औषमध ऐन, २०३५ 
बमोचजम स्तर मनधाारण हनु े औषमध बाहेक नेपाल .......... मभर पैठारी हनुे अन्य 
पदाथाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सवासाधारणको स्वास््य र सरुिाको लामग नेपाल 
राजपरमा सूिना प्रकाचशत गरी त्यस्तो पदाथा पररषद्बाट तोहकएको गणुस्तरको हनु ुपने 
गरी तोक्न सक्नेछ । 

                                              

  गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा चिहकएको । 
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(२) नेपालबाट मनकासी हनुे कुनै पदाथाको सम्बन्धमा अन्तरााहिय व्यापारको 
प्रवद्र्धनको लामग नेपाल सरकारले आवश्यक देिेमा त्यस्तो पदाथा पररषद्बाट तोहकएको 
गणुस्तरको हनु ुपने गरी नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाचशत गरी तोक्न सक्नेछ । 

 

१२. मनरीिकाः (१) कुनै पदाथा वा प्रहक्रयाको गणुस्तरसम्बन्धी मनरीिण गना गराउन 
कायाालयले आवश्यक संख्यामा मनरीिकहरु मनयचुक्त गना वा तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम मनयकु्त भएका वा तोहकएका मनरीिकको काम, 

कताव्य र अमधकार देहायबमोचजम हनुेछना्ः– 

(क) प्रमाण–चिन्ह प्रयोग भएको कुनै पदाथा वा प्रहक्रयाको सम्बन्धमा 
इजाजतपर प्राप्त गरेको वा नगरेको र सो इजाजतपरको शता 
अनकूुल काम गरे वा नगरेको जाुँिबिु गने, 

(ि) गणुस्तरको प्रमाणपर प्रयोग भएको पदाथा वा प्रहक्रयाको सम्बन्धमा 
सो प्रमाणपरको शता अनकूुल काम गरे वा नगरेको जाुँिबिु गने, 

(ग) प्रमाण–चिन्ह वा गणुस्तरको प्रमाणपर प्रयोग हनुे पदाथाको 
उत्पादन वा त्यस पदाथासम्बन्धी कुनै प्रहक्रयाको मनरीिण गने, 

(घ) प्रमाण–चिन्ह वा गणुस्तरको प्रमाणपर प्रयोग गररएको कुनै पदाथा 
र त्यस पदाथासम्बन्धी कोरा वा तयारी माल इत्यादद जनुसकैु 
अवस्थामा मनरीिण वा परीिणको लामग नमूना मलन े। 

 

१३. दण्ड सजायाः (१) दफा ८ को बचिालाप काम गने व्यचक्तलाई तीन हजार रुपैयाुँसम्म 
जररवाना वा छ महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(२) दफा ९ को बचिालाप काम गने व्यचक्तलाई एकहजार पाुँिसय रुपैयाुँ सम्म 
जररवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(३) दफा १० बमोचजम तोहकएको पदाथा वा प्रहक्रयामा मनधााररत गणुस्तर नभएमा 
वा कसैले त्यस्तो पदाथा वा प्रहक्रयामा प्रमाण–चिन्ह नलगाई प्रयोगमा ल्याएमा त्यस्तो 
व्यचक्तलाई पाुँिहजार रुपैयाुँसम्म जररवाना वा एक वषासम्म कैद वा दबैु सजाय हनुेछ । 
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(४) कसैले दफा ११ बमोचजम तोहकएको पदाथा मनधााररत गणुस्तरको नभईकन 
मनकासी–पैठारी गरेमा वा गना प्रयत्न गरेमा वा गना दरुुत्साहन ददएमा त्यस्तो व्यचक्तलाई 
तीन हजार रुपैयाुँसम्म जररवाना वा छ महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(५) यस ऐनको अन्य दफा बचिालाप काम कारवाई गने व्यचक्तलाई एकहजार 
रुपैयाुँसम्म जररवाना वा एक महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(६) यस ऐन बचिालाप गणुस्तरको प्रमाणपर वा प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गररएका वा 
मनकासी–पैठारी गररएको पदाथाहरु जफत हनुेछन ्। 

 

१४. सरकार वादी हनुाेः यस ऐन अन्तगातको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ । 

 

१५. मदु्दा हेने अमधकारीाः यस ऐन अन्तगातको मदु्दामा शरुु कारवाही र हकनारा गने अमधकार 
प्रमिु चजल्ला अमधकारीलाई हनुेछ । 

 

१६. मदु्दाको तहहककात र दायरीाः (१) यस ऐन बमोचजम सजाय हनु ेकसूर सम्बन्धी मदु्दाको 
तहहककात मनरीिकले गनेछ र त्यस्तो तहहककातको काम पूरा भएपमछ मदु्दा हेने 
अमधकारीसमि मदु्दा दायर गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम मदु्दा तहहककात र दायर गदाा मनरीिकले सरकारी 
वकीलको राय मलन सक्नछे । 

 

१७. पनुरावेदनाः दफा १५ बमोचजमको अमधकारीले गरेको मनणाय उपर चजल्ला अदालतमा 
पनुरावेदन लाग्नेछ । 

 

१८. मनदेशन ददनाेः नेपाल सरकारले आवश्यकता अनसुार पररषद् वा कायाालयलाई मनदेशन ददन 
सक्नेछ । त्यसरी मनदेशन भएमा पररषद् वा कायाालयले त्यस्तो मनदेशन पालन गनुा   
पनेछ । 

 

१९. मनयम बनाउन ेअमधकाराः (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायाान्वयन गना नेपाल सरकारले मनयम 
बनाउन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सवामान्यतामा कुनै प्रमतकूल प्रभाव नपने 
गरी िासगरी देहायका हवषयहरुमा मनयम बनाउन सक्नेछाः– 

(क) गणुस्तर मनधाारण र प्रकाशन गने, 

(ि) इजाजतपर वा गणुस्तरको प्रमाणपर ददने र इजाजतपरको 
नवीकरण गने, 

(ग) मनरीिक मनयचुक्त गने वा तोक्ने र मनरीिकले मनरीिण गदाा 
अपनाउन ुपने कायाहवमधसम्बन्धी व्यवस्था गने, 

(घ) इजाजतपर वा गणुस्तरको प्रमाणपर प्राप्त गने व्यचक्तसंग गराउन ु
पने कबूमलयत मञ्जूरनामासम्बन्धी व्यवस्था गने, 

(ङ) पररषद्द्को बैठक तथा तत्सम्बन्धी अन्य कायाहवमधको व्यवस्था गने, 

(ि) प्रशासकीय र आमथाक माममला सम्बन्धमा उपयकु्त व्यवस्था गने । 

 

२०. काम कायावाहीको मान्यतााः यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अचघ नेपाल गणुस्तर मनधाारण समममत 
(गठन) आदेश, २०३४ अन्तगात गदठत नेपाल गणुस्तर मनधाारण समममतबाट मनधाारण 
गरेको गणुस्तर वा सो समममतबाट ददएको इजाजतपर वा गणुस्तरको प्रमाणपर यस ऐन 
बमोचजम मनधाारण गररएको वा ददइएको मामननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्याः केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः– 

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


