
मासु प्रसंस्करण 

 

निम्ननिखित इंनित ििुु - अिुपािि (सी), िैर-अिुपािि (एि.सी), आंनिक अिुपािि (पी.सी) या 

िािू छैि (एि.ए) 

क्रम.

सं 
िेिापरीक्षकको प्रश्न (अनिट)  अंक 

1 खाद्य प्रतिष्ठानतसि अद्यिन एफ.एस.एस.ए.आइ लाइसेन्स छ र यो एक 

प्रमुख स्थानमा प्रदतशिि गररएको छ।  

2  

I                ढााँचा र सुनिधाहरू   

2 पररसर आपतिजनक गन्धबाट मुक्त छ, धुवा र धुलो मुक्त छ। िथा 

प्रदुषण रोके्न उपाय गररएको छ।   

2  

3 भोजन पररसरको ढााँचा पयािप्त कायि स्थान प्रदान गदिछ।मरम्मति र  

सफा गनि सके्न अवस्थामा छ।  

2  

4 आन्तररक संरचना र तफतटङ गैर तवषालू र धुवा र धुलो, कीरा आतद 

प्रवेश गनि नसके्न सामग्रीले बतनएको छ। 

2  

5 पररसर तचसो राखे्न, जमाउने, जमा भण्डार वा तिजर युक्त छ। 

सञ्चालनको तनयम अनुसार िापमान बनाइ राखखएको छ र तनगरानीको 

लातग आवश्यक उपकरण पतन जडान गररएको छ।  

2  

6 भुइ नतचखिने छ, गैर-तवषाक्त र उतचि रूपले ढलान राखखएको छ।  2  

7 तभिा गैर-तवषाक्त,अभेद्य छ।हल्का रङ छ।लतचलो र प्वालरतहि  छ। 2  

 

8 

छानामा फोहोर जमेको छैन। फे्लतकङ पेन्टले वा िास्टर गररएको छ।  2  

9 झ्याल अतन अन्य खुल्ला अवस्थामा फोहोर भेला भएको छैन, शुल्ला 

स्थानलाई कीरा नतछने गरर ढातकएको छ।  

2  

10 दैलो लतचलो छ। राम्रो साँग बनाइएखो िथा जहााँ आवश्यक पछि  आफै 

बन्द हुने खालको छ।  

2  

11 पररशरमा 540 लक्स (तनरीक्षम तबन्दुबाट),220 लक्स (कायि कक्ष) र 2  

तमति   एफबीओ-को नाम  

खाद्य सुरक्षा अतधकारी  एफबीओ-को प्रतितनतध  

एफबीओ लाइसेन्स नम्बर  ठेगाना  



110 लक्स (अन्य स्थान) पयािप्त प्रकाशको व्यवस्था छ।  

12 पयािप्त भेखन्टलेशनको व्यवस्था छ।  2  

 
 
13* 

तपउन योग्य पानी (आई.एस:१०५०० को मानकलाई पूरा गरेको छ र 

गुणविाको लातग अधि वातषिक परीक्षण गररन्छ रेकार्ि राखखन्छ)यसको 

प्रयोग उत्पाद सामग्रीका रूपमा (बरफ िथा भाप) या खाद्य सम्पकि  

सिहकोको रूपमा गररन्छ। रेकार्िको जााँच गनुि। 

4  

14 उपकरणहरू सफाई र कीटाणुशोधनका लातग सुतवधाहरू गैर 

संक्षारक सामग्रीले बतनएको छ र पयािप्त मात्रामा गरम पानीको 

आपूतििको उपयुक्त साधनले सुसखिि छ।  

2  

15 उपकरण, भााँडा र कने्टनर यस्तो सामग्रीले बतनएको छ, जो गैर-

तवषाक्त, अभेद्य, गैर-संक्षारक छ र, सफाई गने सुतवधा छ अतन कीट-

लाई आश्रय प्रदान गदैन।  

2  

16 खाद्य सामग्रीको परीक्षण या ि आन्तररक प्रयोगशाला या कुनै मान्यिा 

प्राप्त प्रयोगशालाको माध्यमले गररन्छ।रेकार्ि हेनुि। 

2  

17 कातमिक स्वच्छिा सुतवधा उपलब्ध छ। पयािप्त संख्यामा शौचालय, हाि 

धुने सुतवधा र चेञ्ज रूमसतहि गरम अतन तचसो पानीले हाि धुने 

सुतवधा, शौचालयबाट  नतजक र प्रसंस्करण के्षत्रमा प्रवेश गदाि हाि 

स्वच्छ रूपले सुकाउनको लातग पयािप्त साधन उपलब्ध गराइएको छ।  

2  

18 भोजनलाई प्रदुतषि हुनबाट बचाउन सतकयोस र कुनै पतन कीट 

गतितवतध देखख मुक्त गनि पररसरमा अपतशष्ट र अखाद्य सामग्री 

भंर्ारणको सुतवधा छ।  

2  

II सञ्चािि  नियन्त्रण   

19 खाद्य सुरक्षा खिराको लातग प्राप्त गरेको समय अनुमोतदि भन्डरबाट 

आन्तररक रूपले तनधािररि तवतनदेशका अनुसार प्राप्त हुने सामग्री 

अतभलेखको जााँच गनुि (जस्तो तक तवतनदेश, आपूतििकिािको नाम र 

ठेगाना, ब्याच संख्या, तकनेको मात्रा आतद)।  

2  

20 खाद्य सुरक्षाको दृतष्टले कााँचो माल प्राप्त गदाि तनरीक्षण गररन्छ।  2  

21 आउनेवाला सामग्री, अधि या अखन्तम उत्पादलाई त्यसको िापमान र 

आर्द्ििाको आवश्यकिा अनुसार एक स्वच्छ वािावरणमा संग्रहीि 

गररन्छ। फीफो र एफईएफओको अभ्यास गररन्छ।  

2  

22* बोतनंग आउट र तटि तमंगका लातग कोठामा िापमान तनयखिि गररएको 

छ र उपयुक्त रूपले कखि राखखन्छ।उपकरण वा वििन  प्रते्यक चार 

घण्टामा सफा गररन्छ।  

4  



23* मासु तर्बोतनंग, ियारी, प्यातकङ या अन्य कुरा सम्भाल्नको लातग 

उपयोग गररने कोठा छुरी, स्टील, क्लीवर, आरी आतद जस्ता 

उपकरणको सफाई र कीटाणुरतहि गनिको लातग पयािप्त सुतवधाले  

सुसखिि छ र यी सुतवधाहरूको प्रयोग कुनै अन्य उदे्दश्यका लातग 

गररनै्दन।  

4  

III मासु  प्रसंस्करण    

24 मासुलाई स्वस्थ िरीकाले राम्रो खाद्य गे्रर् सामग्रीको प्रयोग गरेर 

संसातधि र प्याक गररन्छ।  

2  

25 भााँडा स्पष्ट रूपले पतहचान गररएको छ, भोजनदेखख अलगै राखखएको 

छ।  

2  

26 भोजनको प्रयोगको लातग पररवहन वाहनलाई साफा राखखन्छ र राम्रो 

मरम्मतिमा राखखन्छ। 

2  

27 पेतक्षि िापमान (जहााँ लागू हुन्छ) लाई पूरा गनि सक्षम पररवहन वाहन 

छ। 

2  

28 तफिाि मगाइएको उत्पादहरू पयिवेक्षणका लातग राखखन्छ र त्यसको 

सुरक्षा सुतनतिि गनिलाई नष्ट या पुन: संसातधि/पुन:कायि गररन्छ। रेकार्ि 

जााँच गनुि। 

2  

IIII रिरिाि र स्वच्छता   

29* सबै उपकरण, टेबल, भााँडा यसमा छुरी, छुरीको पाउच, आरी, याखिक 

उपकरण र कने्टनर सामेल छ,यसलाई जब त्यो संक्रतमि सामग्रीको 

सम्पकि मा आउछ या अन्यथा दूतषि हुन्छ भने लगािार अन्तरालमा 

सफा र कीटाणुरतहि गररन्छ र प्रते्यक कायि तदवसको अन्तमा यसलाई 

सफा र कीटाणुरतहि गररन्छ।  

4  

30 तनमाििाको तनदेशका अनुसार उपकरण र मशीनरीको तनवारक 

रखरखाव तनयतमि रूपले गररन्छ।  

2  

31 मापन/जोखे्न र तनगरानी गने उपकरणलाई समय-समयमा सही वा 

वास्तातवक अवस्थामा राखखन्छ।  

2  

32* कीट तनयिण कायिक्रम उपलब्ध छ र कीट तनयिण गतितवतधहरू 

प्रतशतक्षि र अनुभवी कतमिद्वारा गररन्छ। रेकार्ि जााँच गनुि।  

4  

33 पररसरमा कीट गतितवतध या संक्रमणको कुनै सङे्कि छैन।  2  

34 तनयतमि अन्तरालमा  (कखिमा दैतनक) मासु हेन्डतलङ के्षत्रदेखख 

अपतशष्ट हटाइने गररन्छ र पात्र-हरूलाई सफा र कीटाणुरतहि गररन्छ।  

2  

35 नातललाई अपेतक्षि प्रवाह भार पूरा गनिको लातग तर्जाइन गररएको छ र 2  



संदूषक र कीटलाई पक्रनको लातग ग्रीस र ककरोच जालयुक्त 

गररएको छ। 

36 सीवेज र अपतशष्ट प्रबन्धन पयािवरण संरक्षण अतधतनयम,1986 का 

अन्तगिि तनधािररि मानक अनुरूप गररन्छ। (बीओर्ी 1500 भन्दा 

कखि छ) 

2  

IV व्यखिित स्वच्छता   

37 टीका-को अनुशंतसि अनुसूचीका अनुसार रोगको आाँि समूह तवरूद्ध 

खाद्य सञ्चालकहरूको वातषिक तचतकत्सा परीक्षण र टीकाकरण 

गररएको छ।  रेकार्ि जााँच गनुि । 

2  

38 कुनै पतन व्यखक्त जो कुनै बीमारी या बीमारीबाट पीतडि छ  या खुल्ला 

घाउ या जलनले पीतडि छ, उ भोजनको  सम्पकि मा  या सामग्रीलाई 

सम्भाल्ने काममा सामेल छैन। 

2  

39* खाद्य सञ्चालक व्यखक्तगि स्वच्छिा (सफा कपडा, नङ काटेको र 

पानीरोतध पट्टी आतद) र व्यखक्तगि व्यवहार (हाि धुनु , खकुलो 

आभूषण छैन, धूम्रपान छैन , थूकु्न आतद)स्वच्छिा बनाइ राखखएको छ। 

4  

40 खाद्य सम्हाल्ने व्यखक्त उपयुक्त एप्रन, पञ्जा,टोपी,जुिा कभर आतद 

युक्त छ। 

2  

V प्रनिक्षण र रेकािु रिरिाि   

41 आन्तररक/बाह्य लेखा परीक्षक राखेर प्रतशक्षण एवं अतभलेख आवतधक 

रूपले गररन्छ। रेकार्ि जााँच गनुि 

2  

42 खाद्य व्यवसायमा एक प्रभावी उपभोक्ता तशकायि तनवारण िि छ। 2  

43 खाद्य सञ्चालकतसि आवश्यक ज्ञान र कौशल छ र भोजनलाई सुरतक्षि 

रूपले सम्भाल्नको लातग प्रतशतक्षि छ। प्रतशक्षणको रेकार्ि जााँच गनुि । 

2  

44* उपयुक्त दस्तावेज र रेकार्ि उपलब्ध छ र एक वषिको  अवतधकालातग  

जो पतन अतधक छ, बनाइ राखखएको छ। 

4  

 

............/100  

िाराङकन तचह्न (*) प्रश्न खाद्य सुरक्षालाई महत्वपूणि रूपले प्रभातवि गनि सक्छ र यसैकारण 

त्यसलाई प्राथतमकिाको रूपमा सम्बोधन गररनु पछि । िाराङकन तचह्न(*) को कुनै पतन 

प्रश्नमा तवफल भए गैर-अनुपालन हुदछ।  

 



 गे्रनिंि /अंक  

ए+ 90 - 100  अनुपालन – उदाहरण 

 ए  80 - 99   अनुपालन/सन्तोषजनक 

  बी 50 –79   सुधारको आवश्यकिा   

  गे्रि छैि  <50   गैर अनुपालन  

 

 

 

 


