
खुद्रा बिके्रता 

मिमि   एफबीओ नाि  

खाद्य सुरक्षा अमिकारी   एफबीओ प्रमिमनमि  

एफबीओ लाइसेन्स नं.  ठेगाना  

बिम्नबिखखत कुरा इंबित ििुु - अिुपािि (सी), िैर-अिुपािि (एि.सी), आंबिक अिुपािि (पी.सी) 

या िािू छैि (एि.ए) 

क्रि सं.          लेखापरीक्षण प्रश्न  अंक 

1 खुद्रा स्टोर एक अद्यिन FSSAI लाइसेन्स  एक प्रिुख स्थानिा 

प्रदमशिि गररएको छ।  

2  

I बिजाइि र सुबिधा   

2 खुदरा स्टोरको मिजाइनले पर्ािप्त कार्ि स्थान प्रदान गरेको 

छ; फोहोर, िूलो र कीट प्रवेशलाई रोक्नको लामग सफाई गने 

सुमविा छ।  

2  

3 पररसरिा पर्ािप्त रोशनी छ भोजनलाई दूमिि हुनदेखख 

बचाउनलाई जुड़नारलाई कभर गररन्छ। 

2  

4 पररसर मभत्र पर्ािप्त वारु्-सञ्चार (भेखिलेसन) उपलब्ध छ।  2  

5 खाद्य उत्पादोको रसार्न र अन्य खिरनाक पदाथि; व्यखिगि 

सािान आमदको लामग पर्ािप्त भन्डारण सुमविा छ।  

2  

6* सुमविा िापिान संवेदनशील उत्पाद जसै्त फ्रीजर, मचलर, हट 

होखडंग उपकरण आमदको भण्डारणको लामग िापिान प्राप्त 

गने र बनाइ राख्न सक्षि छ।  

4  

7 अपमशष्ट प्रबन्धनको लामग पर्ािप्त सुमविा छ। 2  

II सञ्चाििको  बियन्त्रण   

8 आउने सािग्री आन्तररक रूपले मनिािररि मवमनदेशका 

अनुसार र अनुिोमदि मवके्रिाहरूबाट प्राप्त गररएको। 

अमभलेखको जााँच गनुि  (जसै्त मवमनदेश, आपूमििकिािको नाि 

र ठेगाना, ब्याच संख्या, मकनेको िात्रा आमद)। 

2  

9 खाद्य सुरक्षा खिरालाई ध्यानिा राखेर दूि र अन्य कााँचो िाल 

प्राखप्तका सिर् मनरीक्षण गररन्छ। 

2  

10* आउने खाद्य सािग्रीलाई त्यसको िापिान र आद्रििाको 

आवश्यकिा अनुसार स्वच्छ वािावरणिा संग्रमहि 

गररन्छ।िापिान संवेदनशील उत्पादहरूलाई उमचि 

िापिानिा  संग्रमहि र प्रदमशिि गररन्छ –  

4  



i) मचसो भएिा  5 ºC िा र्ा िुमन र्ा गरि भएिा 

60ºC देखख िामथ ; 

ii)  ii). जािेको भए र्मद र्सलाई जािेको अवस्थािा 

संग्रहीि गने इच्छा भए -18ºC िा  

11 भण्डार रोटेशन अभ्यास फीफो/एफईएफओको िाध्यिले  

गररन्छ र कुनै पमन एक्सपार्िि उत्पाद मबक्रीको लामग 

शेल्फिा उपलब्ध छैन। 

2  

12 शाकाहारी र िांसाहारी उत्पादलाई क्रस-प्रदूिणदेखख  

बचाउनको लामग अलग-अलग संग्रमहि गररन्छ।  

2  

13 खाद्य पदाथि र गैर-खाद्य पदाथि क्रस प्रदूिणदेखख बचाउनको 

लामग अलग-अलग संग्रहीि गररन्छ।  

2  

14 उत्पाद ररसाव/ररसाव िुि छ। प्याक गररएको खाद्य उत्पाद 

मपन होल र्ा क्षमिदेखख िुि छ। 

2  

III रखरखाि र स्वच्छता   

15 भण्डार मभमत्रभागको पररमिलाई सफा राखखन्छ।खाद्य 

सुरक्षामसि सिझौिा गने मकमसिको कुनै ररसाव, जाल, 

फोहोर.िूलो आमद छैन।  

2  

16 सफाई कार्िक्रि अनुसार उपकरण, भोजन पररसरको सफाई 

गररन्छ।  

2  

17 सबै उपकरण र पररसरलाई राम्रो िरम्ममि र खस्थमििा 

राखखएको छ।  

2  

18* कीट मनर्न्त्रण कार्िक्रि उपलब्ध छ र कीट मनर्न्त्रण 

गमिमवमिहरू प्रमशमक्षि र अनुभवी कमििद्वारा गररन्छ। रेरकािि 

जााँच गनुि। 

4  

19 पररसरिा कीट गमिमवमि र्ा संक्रिणको कुनै संकेि छैन। 

(अण्डा, लाभाि, िल आमद) 

2  

20 खाद्य अपमशष्ट र अन्य फोहोर लाई संचर्देखख  बचाउनको 

लामग सिर्-सिर् पर खाद्य प्रबन्धन के्षत्रदेखख हटाइन्छ। 

2  

21 सीवेज र अपमशष्ट प्रबन्धन पर्ािवरण संरक्षण अमिमनर्ि, 

1986 का अन्तगिि मनिािररि िानक अनुरूप गररन्छ। 

2  

IV व्यखिित स्वच्छता   

22 टीका-को अनुशंमसि अनुसूचीका अनुसार रोगको आाँि सिूह 

मवरूद्ध खाद्य सञ्चालकहरूको वामििक मचमकत्सा परीक्षण र 

2  



टीकाकरण गररएकोछ।  रेकािि जााँच गनुि । 

23 कुनै पमन व्यखि जो कुनै बीिारी र्ा बीिारीबाट पीमड़ि छ  

र्ा खुल्ला घाउ र्ा जलनले पीमड़ि छ, उ भोजनको  सम्पकि िा  

र्ा सािग्रीलाई सम्भाल्ने काििा सािेल छैन। 

2  

24* खाद्य सञ्चालक व्यखिगि स्वच्छिा (सफा कपड़ा, नङ 

काटेको र पानीरोमि पट्टी, जुत्ता आमद) र व्यखिगि व्यवहार 

(हाि िुनु , खकुलो आभूिण छैन, िूम्रपान छैन , थूकु्न 

आमद)स्वच्छिा बनाइ राखखएको छ। 

4  

25 खाद्य सञ्चालक व्यखिगि स्वच्छिा (सफा कपड़ा, नङ 

काटेको र पानीरोमि पट्टी, जुत्ता आमद) र व्यखिगि व्यवहार 

(हाि िुनु , खकुलो आभूिण छैन, िूम्रपान छैन , थूकु्न 

आमद)स्वच्छिा बनाइ राखखएको छ। 

2  

26 आन्तररक/बाह्य लेखा परीक्षा राखेर प्रमशक्षण एवं अमभलेख 

आवमिक रूपले गररन्छ। रेकािि जााँच गनुि 

2  

27 खाद्य व्यवसार्िा एक प्रभावी उपभोिा मशकार्ि मनवारण 

िन्त्र छ। 

2  

28 खाद्य सञ्चालकमसि आवश्यक ज्ञान र कौशल छ र 

भोजनलाई सुरमक्षि रूपले सम्भाल्नको लामग प्रमशमक्षि छ। 

प्रमशक्षण रेकािि जााँच गनुि । 

2  

29* उपरु्ि दस्तावेज र रेकािि  उपलब्ध छ र एक वििको  

अवमिका लामग  जो पमन अमिक छ, बनाइ राखखएको छ। 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

कुल अंक ....../110 

िाराङकन मचह्न (*) प्रश्न खाद्य सुरक्षालाई िहत्वपूणि रूपले प्रभामवि गनि सक्छ र र्सैकारण 

त्यसलाई प्राथमिकिाको रूपिा सम्बोिन गररनु पछि । िारांकन मचह्न(*) को कुनै पमन प्रश्निा 

मवफल भए कारण गैर-अनुपालन हुदछ।  

गे्रमिंग /अंक  

     

ए + 60 - 68 अनुपालन – उदाहरण 

 ए 54 - 59 अनुपालन/सन्तोिजनक 

 बी 34 –53  सुिारको आवश्यकिा   

गे्रि छैन  < 34  गैर अनुपालन  

 

 

 

 

 

 


