
परिवहन/ढुवानी 

 

मिमि   एफबीओ नाि  

खाद्य सुरक्षा अमिकारी   एफबीओ प्रमिमनमि  

एफबीओ लाइसेन्स नं.  ठेगाना  

मनम्नमलखखि इंमगि गनुु- अनुपालन (सी), गैर-अनुपालन (एनसी), आंमिक अनुपालन (पी.सी) 

या लागू छैन (एन.ए)  

क्रम सं. लेखा पिीक्षकको प्रश्न  अंक 

1 ढुवानीकिाुहमसि अद्यिन एफएसएसएआई लाइसेन्स छ। 2  

I डिजाइन ि सुडवधाहरू   

2 पररवहन वाहनको मिजाइन र मनिाुणले भोजनका लसामग 

पयाुप्त रखरखाव, सफाई, भण्डारणको  अनुिमि मिन्छ र 

कीट प्रवेि या आश्रयलाई मनषेि गिुछ। 

2  

3 भोजनको पररवहनका लामग प्रयोग गररने कने्टनर / टोकरी 

खाद्य गे्रि सािग्रीले बमनएको छ र प्रिूषणलाई रोक्नको लामग 

मिजाइन गररएको छ।  

2  

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

5 आवश्यक िापिान प्राप्त गनुलाई र िापिान बनाइ राख्नको 

लामग सुसखिि छ, जहााँ पमन आवश्यक छ र यस प्रकारले 

मिजाइन गररएको छ जसले बामहरको िापिानको मनगरानी 

गनु अनुिमि मिन्छ।  

2  

 

6 

वाहनिा  यो सुमनमिि गनुको लामग उमिि लमकंग / सीमलंग 

सुमविा छ र  उत्पाि बामहरी िौसिको खथिमि र िोरीको 

सम्पकुिा आउिैन।  

2  

 II संिालन का मनयंत्रण   

7  वाहनलाई  लोि गनुुभन्दा पमहला िल, िूलो, पमहलाको भार, 

कीट गमिमवमि र अन्य गैर-खाद्य या खिरनाक वसु्तको लामग 

गररन्छ। रेकािु जााँि गनुु ।  

2  

8*  ठण्डा उत्पािलाई पररवहन 50C या त्यसभन्दा कखि िा र 

जािेको उत्पािलाई -180C या त्यसभन्दा कखििा गररन्छ। 

रेकािु या िापिान लगको जााँि गनुुछ।  

4  

9 खिरनाक सािग्री जसै्त रसायन, ईंिन, ज्वलनिील 2  



पिािुलाई खाद्य सािग्रीमसि ल्याइनै्दन। 

10 यमि कुनै वाहनलाई गैर-खाद्य उत्पािको पररवहनमसि खाद्य 

उत्पािको पररवहनिा  बिमल गररयो भने भोजनलाई िूमषि 

हुनिेखख बिाउनलाई उमिि सफाई गररन्छ। रेकािु जााँ गनुु।  

2  

11 मिमश्रि खाद्य सािग्रीलाई क्रस संिूषणलाई  रोक्नको लामग 

पयाुप्त रूपल मवभामजि गररन्छ। 

2  

12* खाद्य पिािुलाई पररवहनको लामग आरमक्षि 

कने्टनर/टेङ्करहरूिा िरल, िानेिार या पाउिरको  रूपिा 

िोक खाद्य पिािुलाई ल्याइने गररन्छ र त्यसलाई "केवल 

खाद्य पिािुको लामग" मिमिि गररन्छ।  

2  

13 वाहन या त्यसको िीिलिा इकाई खराब भएको खथिमििा, 

खाद्य पिािुको सुरक्षा र स्वच्छिा सुमनमिि गनुको लामग 

त्यसको पररवहनको लामग िानक अनुरूप एक वैकखिक 

वाहन ित्काल उपलब्ध गराइन्छ।  

2  

III िखिखाव ि स्वच्छता   

14 वाहनको मभमत्र भागलाई सफा राखखन्छ र कुनै ररसाव (िुने) 

छैन। खाद्य सुरक्षामसि सिझौिा हुन सके्न कुरा जसै्त 

िाकुराको जालो जाले, फोहोर, िूलो आमि सफा गररन्छ।  

2 
 

 

15 िापिान मनगरानी उपकरणलाई पूवु-मनिाुररि अन्तरालिा 

केमलबे्रट गररन्छ  

2  

16* कीट मनयन्त्रण कायुक्रि उपलब्ध छ र कीट मनयन्त्रण 

गमिमवमिहरू प्रमिमक्षि र अनुभवी कमिुयद्वारा गररन्छ। 

रेकािु को लामग जााँि गनुु।   

4  

17 खाद्य पिािु जो पररवहनको सिय अनुपयुक्त हुन्छ , िाहे 

िापिानको िुरुपयोगको कारणले  या अन्यिा त्यो पमहिान 

गररन्छ र त्यसलाई भोजनको िानव उपभोगका लामग प्रयोग 

हुन िेखख रेके्न गरर िान्को लगाइन्छ।  

2  

IV व्यक्तिगत स्वच्छता   

18 टीका-को अनुिंमसि अनुसूिीका अनुसार रोगको आाँि सिूह 

मवरूद्ध खाद्य सञ्चालकहरूको वामषुक मिमकत्सा परीक्षण र 

टीकाकरण गररएकोछ।  रेकािु जााँि गनुु 

2  

19 कुनै पमन व्यखक्त जो कुनै बीिारी या बीिारीबाट पीम़िि छ  

या खुल्ला घाउ या जलनले पीम़िि छ, उ भोजनको  सम्पकुिा  

या सािग्रीलाई सम्भाल्ने काििा सािेल छैन 

2  



20 खाद्य संिालकद्वारा व्यखक्तगि स्वच्छिा  र व्यखक्तगि व्यवहार 

(कािय राखखएखो छ। 

4  

21 जहााँ आवश्यक छ खाद्य सम्हाल्ने व्याखक्त उपयुक्त एप्रन, 

पझ्जा,टोपी, आमि युक्त छ 

2  

V प्रडिक्षण रिकिड िाखे्न   

22 खाद्य संिालमसि आवश्यक ज्ञान र कौिल छ र भोजनलाई 

सुरमक्षि रूपले सम्भाल्नको लामग प्रमिमक्षि छ। प्रमिक्षण 

रेकािु जााँि गनुु।  

2  

23* उपयुक्त िस्तावेज र रेकािु उपलब्ध छ र एक वषुको  

अवमिका लामग  जो पमन अमिक छ, बनाइ राखखएको छ।। 

4  

 

  4 कुल अंक....../56 

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

त्यसलाई प्रािमिकिाको रूपिा सम्बोिन गररनु पछु। िारांकन (*) मििको कुनै पमन प्रश्निा 

मवफल भए गैर-अनुपालन हुन्छ।   

 

 गे्रमिंग /अंक  

     

ए + 50- 56 अनुपालन – उिाहरण 

ए 44 - 49 अनुपालन / सन्तोषजनक 

बी 28– 43  सुिारको आवश्यकिा   

गे्रि छैन  < 28  गैर अनुपालन  

 

 

 

 

 

 

 



 


