
वधशाला-मासु 

निम्ननिखित इंनित ििनु - अिनपािि (सी), िैर-अिनपािि (एि.सी), आंनिक अिनपािि 

(पी.सी) या िािू छैि (एि.ए) 

क्रम.

सं 
                      लेखापरीक्षक प्रश्न अंक  

1 िाद्य प्रनतष्ठािनसत अद्यति एफ.एस.एस.ए.आइ िाइसेन्स छ र स्थािीय 

प्रनिकरणबाट िारापनि(एिओसी) छ।  

 2  

I ढााँचा र सुववधाहरू   

2 पररसरमा निनिन्न प्रजानतका जाििरहरूिाई िि र ििको निनिन्न 

तरीकाको िानि अिि-अिि प्राििाि छ। 

 2  

3 पिन या पनििाई पािी नपिाउििे र जााँच ििे सननििानसतै पयाुप्त निश्राम 

िेत्र (िाइरेज) छ।  

2  

4 बििािाको प्ररूप यस्तो छ, नबिा कन िै ओिरल्याप/परस्पर कानटिे 

ठाउाँमा जीनित जाििरहरू आउिे सम्भाििा िाइ निएर मासन र बि ििे 

स्थािसम्म एउटा फरानकिो स्थाि छ।  

2  

5 आन्तररक संरचिा र नफनटंि िैर निषाक्त, अिेद्य सामग्रीिे बनिएको छ। 

यसिे फोहोर िन्ध, िूिो र कीरा प्रिेििाई रोक्छ।  

2  

6 िनचखििे छ र उनचत रूपिे ढिाि राखिएको छ। एपोक्सी िेनपत छ।  2  

7 नििािाई कन िनरा या सािो उग्राउिे जाििरहरूको िानि 1 मीटर 

ऊाँ चाईसम्म र ठूिा जाििरहरूको िानि 5 मीटरसम्मको चखककिो टायल्स 

ििाएर पक्का बिाइएको छ र एपक्सी िेनपत छ।  

2  

 

8 

झ्याि र अन्य उद्घाटि संनचत फोहोर मैिा मनक्त छ, जो िनल्ला छ त्यसमा 

कीट-रोिी स्क्रीि ििाइएको छ।  

2  

9 दैिो चखककिो, िैर-िोषक सतह, क्लोज नफट र सेल्फ-क्लोनजङ  (जहााँ 

उपयनक्त छ) छ।  

2  

10 पररिरमा 540 िक्स (निरीिम नबन्दनबाट),220 िक्स (कायु कि) र 110 2  

नमनत   एफबीओ-को िाम  

िाद्य सनरिा अनिकारी  एफबीओ-को प्रनतनिनि  

एफबीओ िाइसेन्स िम्बर  ठेिािा  



िक्स (अन्य स्थाि) पयाुप्त प्रकािको व्यिस्था छ।  

11  पररसर नित्र पयाुप्त िेखििेिि उपिब्ध छ।  2  

12 व्यखक्तित स्वच्छता सननििाहरू उपिब्ध छ। (पयाुप्त संख्यामा हात िनिे 

सननििा, िौचािय, चेन्ज रूम, निश्राम र जिपाि कि आनद)। िौचाियबाट  

िनजक र प्रसंस्करण िेत्रमा प्रिेि िदाु हात स्वच्छ रूपिे सनकाउिको 

िानि र िरम अनि नचसो पािीिे हात िनिे सननििा,पयाुप्त सािि उपिब्ध 

िराइएको छ।   

2  

13* नपउि योग्य पािी (आई.एस:१०५०० को मािकिाई पूरा िदै) बििािामा 

पे्रिर होज पाइप र िरम पािीको आपूनतु उपिब्ध छ। 

4  

14 योग्य रसायिज्ञ/निशे्लषक र पिन नचनकत्सा सूक्ष्म जीिनिज्ञािी-सनहत एक 

सनसखित प्रयोििािा उपिब्ध छ।  

2  

15 उपकरण, बतुि र किेिर यस्तो सामग्रीिे बनिएको छ जो िैर-निषाक्त, 

अिेद्य, िैर-संिारक छि्। सफाई ििु सननििा छ र कीटिाई आश्रय नददैि। 

2  

II सञ्चालनको वनयन्त्रण   

16 संक्रामक रोिको िंका िएको जाििारिाई अिि िररन्छ र अििै 

राखिन्छ।  

2  

17 ििका िानि माििीय तरीका प्रयोि िररन्छ। तिाि कखि ििु जाििरिाई 

िि ििनु पनहिा आराम नदिे िररन्छ।अन्य जाििरहरूिे देखे्न िरर 

जाििरहरूको िि िररनै्दि।िि ििनु पनहिा तेजस्वी िररन्छ।  

2  

18 तेजस्वीको िानि प्रयोि िररिे उपकरण राम्रो काम ििु सके्न खस्थनतमा 

बिाइ राखिन्छ। 

2  

19 ििहरूको ड्र े नसंि िनइमा िररनै्दि। 2  

20 छन री र िापुिर (मनश्तिा) से्टििेस स्टीि को छ र उपयोि ििनु पनहिा 

कीटाणनरनहत / सफा िररन्छ। 

2  

21* सबै जाििर कािपूिु (एंटीमटेम) परीिण अिीि छि् यसथु निनदुष्ट 

प्रोफामाु अिनसार प्रानिकृत पिन नचनकत्सक द्वारा सबै पिनहरूको 

पोस्टमाटुम एिं निरीिण िराइन्छ। 

4  

22 जब तयार िररएको मासन नबिा तत्काि प्रसंस्करण िंड्ाररत िररिन पछु, 

यस्तो िंड्ारण 0 नड्ग्री C  देखि  20 C मा  बिाइ राखख्नन्छ। 

2  

23 ििहरू, िाि र यसका अंिहरूिाई स्वस्थ र मािि उपिोिको िानि 

उपयनक्त पाइएमा "निरीिण र पाररत"को रूपमा नचखित िररन्छ। िि या 

त्यसको िाि जो मािि उपिोिकोिानि अिनपयनक्त छ, त्यसिाई "निरीिण 

2  



र अस्वीकृनत" को रूपमा नचनित िररन्छ।  

III       स्वच्छता, रखरखाव र अपवशष्ट प्रबन्धन    

24 उपकरण,िोजि पररसरिाई नियनमत सफाई र सफाई कायुक्रमका 

अिनसार िररन्छ। (िनइाँ-िाई प्रनतनदि िनिे िररन्छ, चूिा, रङ िनिे या पेि िनिे 

काम 12 मनहिामा कखिमा एकपल्ट िररन्छ।) 

2  

25 निमाुताको निदेिका अिनसार उपकरणहरूको नििारक रिरिाि 

नियनमत रूपिे िररन्छ। 

  

26 प्रदनषण नियन्त्रणको िानि कन िै पनि िि िररएको जाििरको िूि, 

मि,आिय,रद्दी िाि फोहोर या अन्य फोहोर, िि पूरा िएपनछ ८ घण्टा 

नित्र िििािादेखि हटाइन्छ।यी फोहोरिाई उठाउिे किेिर या पात्रिाई 

प्रयोि िरेको तत्कािपनछ राम्रो पारािे सफा र कीटाणनरनहत िररन्छ। 

4  

27* कीट नियन्त्रण कायुक्रम उपिब्ध छ र कीट नियन्त्रण िनतनिनिहरू 

प्रनिनित र अिनििी कनमुद्वारा िररन्छ।  

4  

28 पररसरमा कीट िनतनिनि या संक्रमणको कन िै संकेत छैि। (अण्डा, िािाु, 

मि आनद) 

2  

29 एक कन िि जि निकासी प्रणािी छ र सबै िानि िड्डाको जाि र स्क्रीि 

ठीकनसत स्थायी रूपिे स्थानपत िररएको। एउटा पोटेबि पात्रसनहत 

रक्तको िानि जि निकासी प्रणािी या त सहज सफाईको सननििासनहत 

िूनमित छ  या ढक्किसनहत छ।   

2  

30 अस्वीकृत िििाई अिि ििे र िण्डारणको िानि पयाुप्त स्थाि 

छ।अस्वीकृत िि, अंिहरू या त्यसको िाििाई नििाि अनिकृत पिन 

नचनकत्सकको प्रत्यि नििरािीमा िररिेछ।  

2  

31 बििािा को मनहिा र अपनिष्ट सामग्रीिाई पिनद्वारा उत्पाद तयार ििुको 

िानि उपयनक्त रूपिे संसानित िररन्छ र या उपयनक्त रूपिे ढानकन्छ र 

िाड़िमा िानड़न्छ ।  

2  

32 ठन िो बििािामाको िानि ईटीपीको आिश्यकता हुन्छ। सीिेज र 

अपनिष्टको प्रबन्धि नििाुररत मािक अिनरूप िररन्छ।  

2  

IV व्यक्तिगत स्वच्छता   

33 टीका-को अिनिंनसत अिनसूचीका अिनसार रोिको आाँत समूह निरूद्ध 

िाद्य सञ्चािकहरूको िानषुक नचनकत्सा परीिण र टीकाकरण 

िररएकोछ।  रेकाडु् जााँच ििनु । 

2  

34 कन िै पनि व्यखक्त जो कन िै बीमारी या बीमारीबाट पीनड़त छ या िनल्ला घाउ 2  



या जिििे पीनड़त छ, उ िोजिको सम्पकुमा या सामग्रीिाई सम्भाल्िे 

काममा सामेि छैि। 

35* िाद्य संचािक व्यखक्तित स्वच्छता (सफा कपड़ा, काटोको िङ र 

पािीरोनि पट्टी) र व्यखक्तित व्यिहार (हाथ िनिन, िकन िो आिूषण छैि, 

िूम्रपाि, थूक्नन आनद) कामय राखिएको छ। 

4  

36 जहााँ आिश्यक छ िाद्य सम्भाल्िे व्यखक्त उपयनक्त एप्रि, पञ्जा, टोपी, आनद 

यनक्त छ।  

2  

v प्रवशक्षण र रेकार्ड रखरखाव   

37 नसस्टमको आन्तररक/बाह्य िेिा परीिक रािेर प्रनििण एिं अनििेि 

आिनिक रूपिे िररन्छ। रेकाडु् जााँच ििनु । 

2  

38 िाद्य व्यिसायमा एक प्रिािी उपिोक्ता निकायत नििारण तन्त्र छ। 2  

39 िाद्य सञ्चािकनसत आिश्यक ज्ञाि र कौिि छ र िोजििाई सनरनित 

रूपिे सम्भाल्िको िानि प्रनिनित छ। प्रनििण रेकाडु् जााँच ििनु । 

2  

40* उपयनक्त दस्तािेज र रेकाडु् उपिब्ध छ र एक िषुको  अिनिका िानि  जो 

पनि अनिक छ, बिाइ राखिएको छ। 

4  

कन ि अंक ....../90  

ताराङकि नचि (*) प्रश्न िाद्य सनरिािाई महत्वपूणु रूपिे प्रिानित ििु सक्छ र यसैकारण 

त्यसिाई प्राथनमकताको रूपमा सम्बोिि िररिन पछु। तारांकि नचि(*) को कन िै पनि प्रश्नमा 

निफि िए िैर-अिनपािि हुदछ।  

गे्रनडं्ि /अंक  

     

ए + 80 - 90 अिनपािि – उदाहरण 

ए 72 - 79 अिनपािि / सन्तोषजिक 

बी 45 – 71  सनिारको आिश्यकता   

गे्रड् छैि  < 45  िैर अिनपािि  

 

 

 

 

 


