
भण्डारण र गोदाम 

मिमि   एफबीओ नाि  

खाद्य सुरक्षा 

अमिकारी  

 एफबीओ प्रमिमनमि  

एफबीओ लाइसेन्स 

नं. 

 ठेगाना  

मनम्नमलखखि इंमगि गनुु- अनुपालन (सी),गैर-अनुपालन(एनसी),आंमिक अनुपालन (पीसी) या 

लागू छैन(एन.ए)  

क्रि सं.      लेखापरीक्षकको प्रश्न  अंक 

1 खाद्य प्रमिष्ठानमसि अद्यिन एफ.एस.एस.ए.आइ लाइसेन्स छ 

र यो एक प्रिुख स्थानिा प्रदमिुि गररएको छ। 

2  

I डिजाइन र सुडिधाहरू   

2 गोदािको प्रारूप अमन ढााँचाले पयाुप्त रखरखाव र सफाईको  

अनुिमि मदन्छ र कीटलाई  आश्रय मददैन।  

2  

3 मपउन योग्य र गैर मपउन योग्य पानीको आपूमिुको लामग 

पयाुप्त सुमविा छ।  

2  

4 जल मनकासी र अपमिष्ट प्रबन्धनको लामग पयाुप्त सुमविा छ।  2  

5 पररसरिा पयाुप्त प्रकाि व्यवस्था छ। भोजनलाई संदूषणबाट 

बचाउनको लामग प्रकाि जुड़नार कवर गररएको छ। (मविेष 

गरर जहााँ मबना प्याकको भोजन संग्रहीि गररन्छ)।  

2  

6 पररसर मभत्र पयाुप्त वेखिलेिन प्रदान गररएको छ।  2  

7 रसायन र अन्य खिरनाक पदाथु; व्यखिगि सािान आमद 

खाद्य उत्पादहरूको लामग पयाुप्त र अलग भण्डारणको 

सुमविा छ; । 

2  

8* िापिान मनयन्त्रणकिो आवश्यकिा भएको  उत्पादहरूको 

भण्डारणको लामग िापिान प्राप्त गनु र बनाइ राख्निा सक्षि 

सुमविा (जसै्त  फ्रीजर, मचलर आमद) उपलब्ध छ।  

4  

9 फ्रोजन रूिमसि एंटे रूि उपलब्ध छ जसिा फ्रोजन 

उत्पादलाई चयन गनुको लामग 40C देखख िुमन िापिान बमन 

राखखन्छ।  

2  

10 कामिुक स्वच्छिा सुमविाहरू उपलब्ध छ।(पयाुप्त संख्यािा 

हाि िुने सुमविा, िौचालय, चेन्ज रूि, मवश्राि र जलपान कक्ष 

2  



आमद)। 

II सञ्चालनको  डनयन्त्रण   

11 खाद्य सािग्रीलाई भुइदेखख टाड़ा र मभत्तादेखख टाड़ा 

प्यालेट/ऱ्याक िा संग्रमहि छ।  

2  

12 उत्पाद चयन र पठाउने कुरािा साविानी पूवुक सम्भामलएको 

छ।  

 - सािग्री भुइिा  या असंगमठि िरीकाले राखखएको या जिा 

गने अनुिमि छैन ।  

2  

 

13 

ठण्डा उत्पाद 50C या त्यसभन्दा कखििा प्राप्त  छ। जािेको 

उत्पादलाई -180C या 2 भन्दा कखि प्राप्त गररयो।  

2  

14* फ्रोजन उत्पादलाई -180C या त्यसभन्दा कखि  फ्रोजन 

किरािा संग्रहीि गररन्छ। ठण्डा उत्पाद लाई  50C या 

त्यसभन्दा कखि िापिानिा  बनाइ राखखएको छ ठण्डा 

कोठािा संग्रमहि गररन्छ। िापिानको मनगरानीको रेरकारु् 

राखखन्छ।  

4  

15 ठण्डा कोठा सफा र सफा राखखन्छ, िोल्ड वृखि र कुनै पमन 

अवाखन्छि सािग्रीदेखख िुिछ।  

2  

16 स्टक रोटेिनको अभ्यास फीफो/एफईएफओको  िाध्यिले 

गररन्छ र कुनै पमन एक्सपायरु् उत्पाद मबक्रीको लामग 

िेल्फिा उपलब्ध छैन।  

2  

III रखरखाि र स्वच्छता   

17 पररसरलाई सफा राखखन्छ र खाद्य सुरक्षालाई सम्झौिा गने 

मकमसिको कुनै ररसाव, जाल, फोहोर, िूलो आमद छैन। 

रेकारु्को जााँच गनुु ।  

2  

18 भंर्ारण उपकरण (साइलो, प्यालेट आमद), भोजन पररसरको 

सफाई सफाई कायुक्रि अनुसार गररन्छ। 

2  

19 खाद्य पररसर र उपकरणहरूला उमचि खस्थमििा  िरम्ममििा 

राखखन्छ। रेकारु् जााँच गनुु ।  

2  

20*- कीट मनयन्त्रण कायुक्रि उपलब्ध छ।  केवल अनुिोमदि कीट 

मनयन्त्रण रसायन या फू्यमिगेि्स (खाद्यान्नको िामिलािा ) को 

उपयोग गररन्छ। रेकारु् जााँच गनुु। 

4  

21 कीट मनयन्त्रण गमिमवमिहरू प्रमिमक्षि र अनुभवी कमिुद्वारा 

गररन्छ। रेकारु् जााँच गनुु।  

2  

22 कंृिक जाल पयाुप्त संख्यािा छ र यसको िानमचत्रण 2  



बनाइएको छ। प्रयोग गररने कीटनािकले काि गदैछ र 

मनयमिि रूपले साफाइ गररन्छ।  

23 पररसर (अण्डा, लाभाु, िल आमद) िा कीट गमिमवमि या 

संक्रिणको कुनै सङे्कि छैन।  

2  

24 खाद्य अपमिष्ट र अन्य फोहोर  

सञ्चयदेखख बााँच्नको लामग  सिय-सियिा  खाद्य भण्डारण 

के्षत्रबाट हटाइन्छ।  

2  

IV व्यक्तिगत स्वच्छता   

25 टीका-को अनुिंमसि अनुसूचीका अनुसार रोगको आाँि सिूह 

मवरूि खाद्य सञ्चालकहरूको वामषुक मचमकत्सा परीक्षण र 

टीकाकरण गररएकोछ।  रेकारु् जााँच गनुु। 

2  

26 कुनै पमन व्यखि जो कुनै बीिारी या बीिारीबाट पीमड़ि छ  

या खुल्ला घाउ या जलनले पीमड़ि छ, उ भोजनको  सम्पकुिा  

या सािग्रीलाई सम्भाल्ने काििा सािेल छैन। 

4  

27* खाद्य संचालक व्यखिगि स्वच्छिा (सफा कपड़ा, काटोको 

नङ र पानीरोमि पट्टी) र व्यखिगि व्यवहार (हाथ िुनु , 

खकुलो आभूषण छैन , िूम्रपान , थूकु्न आमद) कािय 

राखखएखो छ। 

4  

28 जहााँ आवश्यक छ खाद्य हेन्डलर उपयुि एप्रन, पञ्जा,टोपी, 

आमद युि छ । 

2  

 प्रडिक्षण र रेकािड रखरखाि   

29 मसस्टिको आन्तररक/बाह्य लेखा परीक्षा राखेर प्रमिक्षण एवं 

अमभलेख आवमिक रूपले गररन्छ।रेकारु् जााँच गनुु । 

2  

30 खाद्य व्यवसायिा एक प्रभावी उपभोिा मिकायि मनवारण 

िन्त्र छ। 

2  

31 खाद्य सञ्चालकमसि आवश्यक ज्ञान र कौिल छ र 

भोजनलाई सुरमक्षि रूपले सम्भाल्नको लामग प्रमिमक्षि छ। 

प्रमिक्षण रेकारु् जााँच गनुु। 

2  

32* उपयुि दस्तावेज र रेकारु् उपलब्ध छ र एक वषुको  

अवमिका लामग  जो पमन अमिक छ, बनाइ राखखएको छ। 

4  

 

 

 



कुल अंक ....../74  

िाराङकन मचह्न (*) प्रश्न खाद्य सुरक्षालाई िहत्वपूणु रूपले प्रभामवि गनु सक्छ र यसैकारण 

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

मवफल भए गैर-अनुपालन हुदछ।  

 

 गे्रमरं्ग /अंक  

     

ए + 66 - 74 अनुपालन – उदाहरण 

ए 60 - 65 अनुपालन / सन्तोषजनक 

बी 27 – 59  सुिारको आवश्यकिा   

गे्रर् छैन  < 27  गैर अनुपालन  

 

 

 

 

 

 


