
अनुलग्नक  3 

लाइसेन्स शर्तहरू 

सबै खाद्य व्यवसाय सञ्चालकले आफ्नो खाद्य व्यवासायलाई हरेक समयमा ननम्ननलखखत 

शततहरू पालन गररएको कुरा सुनननित गनेछन: 

खाद्य व्यवसाय सञ्चालकले: 

 1. फारम सीमा निइएको लाइसेन्सको एउटा सही प्रनत हरेक समय पररसरमा एउटा प्रमुख 

स्थानमा प्रिनशतत गररनेछ। 

 2. लाइसेखन्सङ अनिकाररहरू या उनीहरूको अनिकृत कनमतयहरूलाई आवश्यक पहुँच 

सुनननित गररनु।   

3. गनतनवनिहरू/ लाइसेन्सको सामग्रीमा कुनै पनन पररवततन या संशोिन भएको  बारेमा 

अनिकाररहरूलाई सूनचत गनुत। 

4. उत्पािन प्रनियाको ननगरानीका लानग कखिमा एक तकनीकी व्यखिलाई ननयुि गनुत। 

उत्पािन प्रनियाको ननगरानी गने व्यखि रसायन नवज्ञान / जैव रसायन नवज्ञान / खाद्य एवं 

पोषण / सूक्ष्म जीव नवज्ञानसनहत नवज्ञानमा कखिमा निग्री या निप्लोमा खाद्य प्रौद्योनगकी / 

िेरी प्रौद्योनगकी / िेरी सूक्ष्म जीव नवज्ञान / िेरी रसायन नवज्ञान / िेयरी इञ्जीननयररङ / तेल 

प्रौद्योनगकी / पशु नचनकत्सा नवज्ञान / होटल प्रबन्धन र खानपान प्रौद्योनगकी अथवा नवनशष्ट 

आवश्यकताहरूनसत  सम्बखन्धत कुनै अन्य नवषयमा कुनै निग्री या निप्लोमा मान्यता प्राप्त 

नवश्वनवद्यालय या संस्थान या समकक्षबाट आवश्यक। 

 

5. प्रते्यक वषतको 31 मईसम्म आवनिक वानषतक नववरणी (1 अपे्रल िेखख 31 माचत) प्रसु्तत 

गनुत। िुग्ध र िुग्ध उत्पािको नवननमातण संग्रह/िेखरेख /का लानग अितवानषतक नववरणी पनन 

नननितष्ट अनुसार प्रसु्तत गररनु पछत । (पनहलो अपे्रलिेखख 31 नसतम्बरसम्म 30 नोभेम्बर र  1 

अकु्टबरिेखख 31 माचतसम्म)। 

6. लाइसेन्स/पञ्जीकरणमा िशातइएको उत्पाि बाहेक कुनै पनन उत्पाि इकाईमा उत्पानित 

गररनै्द भने्न कुरा सुनननित गनुत। 



7. अनुसूची - 4 खाद्य व्यवसाय शे्रणीका अनुसार कारखानाको स्वच्छता र स्वास्थ्यकर मानक 

र श्रनमकहरूको स्वच्छता बनाइ राख्नु। 

8. उत्पािन, काुँचो मालको प्रयोग र नबिीको िैननक रेकाित अलगै बनाइ राख्नु।  

9. प्रयोग गररएको काुँचो माल स्रोत र मानक इष्टतम गुणवत्ताको छ भने्न कुरा सुनननित गनुत। 

 10. खाद्य व्यवसाय सञ्चालकले कुनै पनन प्रकारको खाद्य पिाथतको ननमातण, भंिारण या 

नबिीका लानग प्रिनशतत या नबिीको अनुमनत निने छैन, जहाुँको पररसरमा लाइसेखन्सङ 

प्रानिकारीको सनु्तनष्टका अनुसार प्रभावी रूपले कुनै शौचालय, मूत्रालय, मैला, नाली या 

अशुद्ध र अपनशष्ट पिाथतको भण्डारणबाट अलग नगररएको भए। 

11. मशीन र उपकरणहरूको ननयनमत सफाईको लानग क्लीन-इन-पे्लस नसस्टम (जहाुँ 

आवश्यक छ) सुनननित गनुत। 

12.यी नवननयमका अनुसार खाद्य उत्पािमा प्रासङनगक रासायननक र/या सूक्ष्मजीवनवज्ञानी 

प्रिूषकको परीक्षण सुनननित गनुत ऐनतहानसक िेटा र जोखखम मूल्याङ्कनको आिारमा 

जनतपल्ट आवश्यक छ, स्वयं या एनएबीएल मान्यता प्राप्त / एफएसएसए अनिसूनचत 

प्रयोगशालाहरूको माध्यमले छ मनहनामा कखिमा एकपल्ट सुरनक्षत भोजनको उत्पािन र 

नवतरणलाई सुनननित गररन्छ।   

13. जहाुँसम्म सम्भव छ, खरीि या सोनसिंग जबसम्म यो अखन्तम उपभोिासम्म पुगै्दन 

तबसम्म नचनलङ, टर ान्सपोटेशन, स्टोरेज आनि माफत त आवश्यक तापमान आपूनतत शंृ्रखलामा 

बनाइ राखे्न कुरा सुनननित गनुत।  

14. नवननमातता/आयातक/नवतरक केवल खाद्य उत्पािलाई नकने्नछन् र बेचे्नछन्। या 

संस्करण - II (09.11.2017) 

लाइसेन्स प्राप्त/पञजीकृत नविेताहरू, र त्यसको रेकित बनाइ राख्नु  

अन्य शततहरू  

1. होटल, रेस्तराुँ र अन्य खाद्य स्टालका मानलक जो नुननलो, नमठाई या भोजनको अन्य 

सामान बेच्छन या नबिीका लानग उजागर गछत न त्यो निउुँ , खाद्य तेल, वनस्पनत र अन्य 



बोसो(फ्यटमा) पकाइएको कुरा अलग-अलग सूचीमा एउटा सूचना पटलमा इचु्छक 

खरीिारको जानकारीका लानग प्रसु्तत गनुत।  

2. पाकेको या तयार भोजन बेच्नको लानग उजागार खाद्य व्यवसाय सञ्चालक एक सूचना 

पटल (नोनटस बोित) मा प्रिनशतत गनेछन्। यसमा वसु्तहरूको प्रकृनत हनेछ : 

3. हरेक ननमातता [िनी सञ्चालक सनहत] या मखन, निउुँ , वनस्पनत, खाद्य तेल, सले्भन्ट 

एक्सटर ेके्टि तेलका थोक व्यापारी,तेलरनहत भोजन, खाद्य आटा र कुनै अन्य फ्याटद्वारा 

नननमतत, प्राप्त या बेचीएको मात्रालाई  िशातउने एउटा रनजस्टर बनाइ राखे्नछन। जब पनन 

लाइसनङ प्रानिकारीद्वारा यसे्त गने आवश्यकता पछत , प्रयोग गररएको तेलको प्रकृनत र 

तेलरनहत भोजन को मात्रा र प्रयोग गररएको खाद्य आुँटा आनिको मात्रा र प्रते्यकको गन्तव्य 

आफ्नो कारखाना या व्यवसायको स्थानबाट पठाइएको पिाथतहरूको खेप, र ननरीक्षणका 

लानग यस्ता रनजस्टरलाई प्रसु्तत गनेछ।  

4. वनस्पनत तेल, खाद्य तेल र यसको उत्पािको कुनै पनन उत्पािक या ननमातता यस 

अनिननयमका अन्तगतत लाइसेन्सका लानग पात्र छैन जब सम्म नमूनाको नवशे्लषणात्मक 

परीक्षणका लानग उनीहरूनसत आफ्नो प्रयोगशाला सुनविा हिैन। 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


