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Self /Auditor Comments
स्व/लेखापरीक्षणको सुझाव

Compliance Status
अनुपालनता स्स्िलत

खाद्य स्वच्छता मोड्युल ( FOOD SAFETY MODULE)
स्िलको ईलतहास तिा व्यवस्िापन
यस अगाडी आफ्नै खेतवारीमा वा

सँगैका खेतबारीमा लगाएको बालीमा

स्िलको मूलयांकन अलभलेख

प्रयोग भएको रासायन र/वा जैषवक खतराहरुबाट यस बालीमा सं क्रमण
हुन सक्ने जोस्खमको मूलयांकन गरी त्यसको अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)
२

जहाँ उलले खलनय खतरा पषहचान भएको छ त्यस्तो खेतबारी वा स्िानमा

अलभलेख तिा दे स्खने प्रमाणहरु

ताजा उत्पादनको लालग त्यसको व्यवस्िापनको लालग कुनै सुधारका
कायय नगरी बाली नलगाउने । (गम्भीर)
३

यदद सुधारका काययहरु आवश्यक भएको खण्डमा त्यसको लालग

अनुगमन काययक्रम र लागु हुने

अनुगमन काययक्रम तयार पाने ताकी उत्पादनमा कुनै सं क्रमण नहोस् ।

अलभलेखहरु

सोको अलभलेख राख्ने । (गम्भीर)
७.२
१

बीउ, बेनाय आदद बस्तु
यदद बीउ, बेनाय लगायतका बस्तुहरु आफ्नै फमयमा उत्पादन भएको भए

बीउ, बेनाय आदद उपचारको षववरण

त्यसमा प्रयोग भएका रसायलनक मल र / वा अन्य रसायनहरुको षववरण
र प्रयोग गनुक
य ो कारणको अलभलेख राख्ने । उक्त अलभलेखमा प्रयोग
षवलध, लमलत, प्रयोग भएको रसायन वा रासायलनक मलको व्यापाररक नाम,
सषक्रय घटक (Active Ingredients), प्रयोगकतायको नाम, प्रयोगको मात्रा
उललेख गने । (प्रमुख)
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परीक्षण गने

फामयमा राख्ने । बीउको अलभलेखमा बालीको जात / नाम, ब्याच नम्बर
र षवक्रेताको षववरण राख्ने । (प्रमुख)
३.

ु न्न
बीउ तिा बेनाय दे ख्नग
े री कुनै रोगषकराका लक्षणहरु हुनह
ु । रुटस्टक
र सायन (Root Stock and Scion) हरु प्रमास्णकृत नसयरीबाट लयाउने
। (प्रमुख)

४

यदद बीउको उपचार गरे को छ भने त्यस्ता उपचार गनय प्रयोग भएका

परीक्षण गने र प्रमाणपत्रहरु लनरीक्षण
गने

बीउ उपचारको अलभलेख

षविादी तिा रसायनहरु प्रयोग गनय लसफाररस भएका हुन ु पने र प्रयोग
लसफाररस गररएको षवलध तिा प्रकृया अनुसार गने । (प्रमुख)
५

यदद बीउलबरुवा अरुको फामय वा नसयरीबाट लयाईएको भए उक्त फामय

बीउलबरुवाको अनुरेखता अलभले ख

वा नसयरीको षववरण तिा लयाएको लमलतको अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)
५

कुनै पलन बाली जुन मानव स्वास््यको लालग हालनकारक छ भलन

बालीको पषहचान तिा अलभले ख

पषहचान भएको छ । त्यसको उत्पादन नगने। (प्रमुख)
७.३
१

आनुवांस्िक पररवलतयत जीव (GMO)
आनुवांस्िक पररवलतयत जीव (GMO)को प्रयोग लनिेध गररएको छ ।

कुनै GMO प्रयोग नभएको सूलनस्ितता

(गम्भीर)
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मल तिा माटोमा प्रयोग हुने रसायनहरु
मल तिा माटोमा प्रयोग हुने रसायनहरुको रासायलनक र जैषवक

जोस्खम षवश्लेिणका कागजातहरु

जोस्खमको मूलयांकन गने र त्यसमा कुनै उलले खलनय जोस्खमको पषहचान
भएमा अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)
२

मािी उललेस्खत प्रकृयाबाट कुनै उललेख्य जोस्खमको पषहचान भएमा

चाललएका कदमहरु र मूलयांकन गने

त्यसबाट हुन सक्ने सं क्रमणलाई न्यूलनकरण गनय कदम चालने ।
(गम्भीर)
३

रासायलनक मल र माटो सुधारलाई प्रयोग गररने रसायन माटो जाँचको
लसफाररस वा सम्बस्न्धत प्राषवलधक, सं स्िा वा लनकायको सुझावको

प्रयोगको अलभले ख र सम्बस्न्धत
लसफाररसहरु

आधारमा वा आफ्नो अनुभवको आधारमा प्रयोग गने । (सहायक)
४

रासायलनक मल र माटो सुधारका लालग प्रयोग गररने रसायन प्रयोग गदाय

प्रयोगको अलभले ख

गह्रौ धातु (Heavy Metal) को सं क्रमणलाई न्यूलनकरण गने ।
(सहायक)
५

जहाँ उत्पादनमा सं क्रमणको उललेखलनय सम्भावना छ त्यस्ता स्िान र
बालीमा उपचार नगररएको प्रांगाररक पदािय प्रयोग नगने । यदद

ितयहरु पुरा गने कागजातहरु

प्रांगाररक मल उपचार फामयमा नै गररएको छ भने उपचारको तररका,
लमलत र उपचारको अवलधको अलभलेख राख्ने । यदद त्यस्ता प्रांगाररक
पदाियहरु षकनेर लयाएको हो भने उपचार भएको प्रमास्णत गने कागजात
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र सं क्रमण न्यूलनकरण हुने उललेस्खत कागजात राख्नु पने । (प्रमुख)
६

उपचार नगररएको मानव मलमूत्र ताजा उत्पादनको लालग प्रयोगमा

लनरीक्षण गने र / वा षवश्लेिण नलतजा

बन्दे ज गररएको छ । (गम्भीर)
(उपचार गररएको भन्नाले कुषहएको वा बायोग्यासबाट उत्पादन भएको
भन्ने बुझ्नु पछय ।)
७

रासायलनक मल / माटो सुधारका लालग प्रयोग हुने रसायन र कम्पोस्स्टङ्ग

लनरीक्षण गने

गने स्िान, भण्डार, लमसाउने स्िान र उकालने / ओरालने स्िानको
व्यवस्िा उत्पादनस्िानमा र लसं चाई स्रोतममा सं क्रमण नहुने गरी गने ।
(प्रमुख)
८

रासायलनक मल तिा माटो सुधारमा प्रयोगहुने रसायनहरुको खरीद वा

फामयको अलभले ख

प्राप्त गरे को स्रोतको षववरण, त्यस्ता बस्तुको नाम, प्रयोग लमलत, प्रयोग दर
तिा षवलध र प्रयोगकतायको नामको अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)
९

रासायलनक तिा प्रांगाररक मलहरु उत्पाददत बाली भण्डार

लनरीक्षण गने

गरे को स्िान भन्दा फरक स्िानमा राख्ने । (प्रमुख)
७.५
१

जल (लसं चाई / फषटयगस
े न)
लसं चाईको लालग वा मल ददन (फषटयगेसन)को लालग प्रयोग भएको पानी

रुजु गने
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हालनकारक सं क्रमणबाट मुक्त हुन ु पनेछ । (प्रमुख)
२

लसं चाई, रसायनको प्रयोग, सफा गनय, उत्पादनको उपचार र धुने काययको

वाषियक मूलयांकन अलभलेख

लालग प्रयोग हुने पानी कस्म्तमा वाषियक रुपमा जैषवक तिा रासायलनक
सं क्रमणको जोस्खम षवश्लेिण हुन पने र त्यसको अलभलेख राख्नु पने ।
(प्रमुख)
३

जहाँ सं क्रमणको जोस्खम मूलयांकनको लालग पानी जाँच आवश्यक पछय

जाँचको नलतजा

त्यसमा पानीको जाँच र आवश्यक आवृलत अनुसार पानी जाँच गने ।
(गम्भीर)
४

जहाँ उलले खलनय जोस्खम पषहचान भएको छ त्यहाँ सुरस्क्षत षवकलपको
प्रयोग वा प्रयोग अगाबै पानीको उपचार गने । (प्रमुख)

५

उपचार भएको वा नभएको मलजल (sewage) सषहतको पानी उत्पादन
प्रकृया र उत्पादनोत्तर व्यवस्िापनको लालग प्रयोगमा नलयाउने ।

सुरस्क्षत षवकलपको जाँच / पानी जाँच
अलभलेख
लनरीक्षण गने / पानीको गुणस्तर जाँच
नलतजा

(गम्भीर)
६

लसं चाई उपकरणहरु उत्पादकको मागयदियन अनुसार हेरचाह र ममयत गने
। (सहायक)

७

नरुचाईएका ठाउहरु जस्तै लयाण्डषफल साईट, अस्पताल र उद्योगहरुबाट

हेरचाह र ममयत ताललका

भौगोललक वस्तुस्तलिलत

लनस्कािन गररएको प्रदुषित पानीहरुलाई रोक्न आवश्यक उपायहरु
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अबलम्न गने । (प्रमुख)
७.६
१

२
३

बाली सं रक्षण उत्पादनहरु वा अन्य कृषि तिा गैर- कृषि रसायनहरु
नेपाल सरकारले लसफाररस गरे का षविादीहरु मात्र प्रयोग गने ।

लसफाररस षविादीहरु र प्रयोगको

(गम्भीर)

अलभलेख
षवजक र / वा खरीद गरे को प्रमाण

रसायनहरु इजाजतप्राप्त षवक्रेताबाट मात्र खरीद गने । (प्रमुख)
जबसम्म सम्बस्न्धत प्राषवलधक / सं स्िा / लनकायले लसफाररस गदै न

सम्बस्न्धत लनकायको मागयदियन

तबसम्म दुई वा दुई भन्दा बढी रसायनहरुको लमश्रण नगने ।
(सहायक)
४

लसफाररस गररएको मात्रा भन्दा ज्यादा रसायनहरु प्रयोग नगने ।

लसफाररसहरु

(प्रमुख)
५

बढी भएका रसायनहरुको व्यवस्िापन गदाय उत्पादनमा

कुनै पलन

लबसजयन वा व्यवस्िापन अलभले ख

सं क्रमण नहुने गरी गने । (प्रमुख)
६

लेवलमा उललेख भए अनुसार षविादी प्रयोग गरे र पखयन ु पने अवलधको

प्रयोग र बाली लभत्र्याएको अलभलेख

पूणय पालना गने । (प्रमुख)
७

षविादी प्रयोग गने उपकरणहरु चालु अवस्िामा राख्ने र प्राषवलधकबाट
परीक्षण गराउने । (प्रमुख)

उपकरणको भौलतक जाँच र रे खदे ख
अलभलेख
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सफाई अलभलेख

(प्रमुख)
९

उत्पादनमा कुनै सं क्रमण नहुने गरी राम्रोसँग ढकन लाग्ने भाडामा
षविादीहरुको भण्डारण गने । यसका सािै यससम्बस्न्ध सूचना र
रसायन पोस्खएको वा च ुहावटको समय आपत्काललन व्यवस्िा गने ।

भण्डारण, सूचना र आपतकाललन
व्यवस्िाको लनररक्षण

(सहायक)
१०

षविादी भण्डारण गदाय धुलो षविादीको मालि तरल षविादी नराख्ने ।
(प्रमुख)

११

रसायनहरु सक्कल भाडामा पढ्न सषकने लेवल र लेवलमा ददएको
लनदे िन अनुसार भण्डारण गने ; यदद रसायन अको भाडामा रास्खएको

भौलतक रुजु

भौलतक रुजु

भए उक्त रसायनको नाम, प्रयोगको मात्रा र पखयन ु पने अवलध पढ्न
सक्ने गरी उक्त भाडामा टास्ने । (प्रमुख)
१२

रसायनका खाली भाडाहरु पुनः प्रयोग नगने । त्यस्ता भाडाहरु सुरस्क्षत
स्िानमा राखी प्रषवलधकको सललाह अनुसार लबसजयन गने । लबसजयन गदाय

अन्तरवाताय र स्िलगत लनरीक्षण

उत्पादनमा कुनै सं क्रमण नहुने गरी लबसजयन गने । (प्रमुख)
१३

म्याद गुज्रक
े ा रसायनहरु स्पष्टसँग पषहचान गरी त्यसको लबसजयनसम्मको
लालग सुरस्क्षत स्िानमा भण्डारण गने । यस्ता लबसजयन

कानुनी

अन्तरवाताय र लनरीक्षण

National Interpretations

7|Page

नेपाल असल कृषि अभ्यास
चेकललष्ट

Doc No

:

Issue Date

:

Version

: 1.0

Page

:

प्रकृयाबाट गने । (प्रमुख)
१४

षविादी प्रालप्तको षववरण, प्रयोगको षववरण, षवक्रेताको नाम, लमलत र खरीद
पररमाण, बनेको लमलत र म्यादको अलभलेख राख्ने । (सहायक)

१५

प्रत्येक बालीको लालग रसायनको षववरण, प्रयोग गनुय पनायको कारण,
उपचारको स्िान, पररमाण, तररका, प्रयोग लमलत र प्रयोगकतायको नाम

फामयको अलभले ख र खरीदको प्रमाण

प्रयोगको षववरण

उललेख गने । (प्रमुख)
१६

भण्डारमा रहेका रसायनहरुको षववरण राख्ने । षववरणमा रसायनको
नाम, खरीद पररमाण र लमलत, सबै प्रयोग गरे को लमलत वा लबसजयन गरे को

भण्डार अलभलेख

लमलत उललेख गने । (प्रमुख)
१७

यदद रसायनको अलधकतम अविेि मात्रा भन्दा बढी पषहचान भएमा
त्यस्ता बस्तुको लबक्री षवतरण बन्द गने र त्यस्तो सं क्रमणको कारण
पषहचान गरी आईन्दा त्यस्तो हुन नददन सुधारका कायय गने । यसको

त्यस्तो अवस्िाको जाँच गने र
अलभलेख हेने ।

अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)
१८

गैर-कृषि रसायनहरुको ह्याण्डललङ, भण्डारण र लबसजयन गदाय खाद्य
स्वच्छतालाई जोस्खम नहुने गरी गने । (प्रमुख)

१९

स्िलगत लनरीक्षण

यदद एषककृत ित्रु जीव व्यवस्िापन (IPM) प्रयोगमा छ भने उपलब्ध
उपायहरुको

प्रयोग

गरी

र

षविादीको

SOP and onsite verification

कमभन्दाकम

प्रयोगबाट

IPM नीलत तिा अलभलेख
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रोगषकराको जनसं ख्या लनयन्त्रण गने ।
२०

नेपालमा दताय वा सूस्चकृत भएका व्यवसाषयक प्रांगाररक बालीसं रक्षण

लबजक र दताय षववरण

उत्पादन मात्र प्रयोग गने । (प्रमुख)
७.७
१

बाली लभत्र्याउने र ह्याण्डेललङ तररका
बाली षटपेर सोजै माटोमा वा ह्याण्डेललङ र प्याकेस्जङ वा भण्डारण
क्षेत्रमा नराख्ने । (प्रमुख)

७.८
१

उपकरण, भाडाकँ ु डा र बस्तुहरु
प्रयोगमा आउने उपकरण, भाडाकँ ु डा र बस्तुहरु उत्पादनलाई सं क्रमण
नगने प्रकारको हुन ु पछय र सरसफाई गनय सहज हुन ु पने । (प्रमुख)

२

रसायन, फोहर वा अन्य खतरनाक वस्तु राख्न प्रयोग हुने भाडाकुडाहरु
उत्पादन सं कलन वा भण्डारणमा प्रयोग नगने । (प्रमुख)

३

अभ्यास र व्यवहारको भौलतक रुजु

उत्पादनलाई सं क्रमण हुन नददन औजार र भाडाकुडाहरु लनयलमत रुपमा
ममयतसम्भार

गने

र

षविादी

तिा

रसायनबाट

अलगै

राख्ने

ताषक

लनरीक्षण

भाडाकुडाको लनरीक्षण र लेवल

लनरीक्षण तिा ममयत ताललका

रसायानहरु आपसी सं क्रमण नहोस । (प्रमुख)
४

उपकरण तिा भाडाकुडाहरु प्रयोग गनुय पूव य सफा छ / छै न र दठक छ /
छै न जाँच गने । लतनीहरुको आवश्यकता अनुसार सरसफाई, ममयत र

लनरीक्षण
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लबसजयन गराउनु पछय । (प्रमुख)
५

नापजाँच गने उपकरणहरु कस्म्तमा एक वियमा वा लनयमानुसार अं िांकन
(Calibration) गने । (प्रमुख)

७.९
१

अं िांकन प्रलतवेदन

भवनहरु र सं रचनाहरु
उत्पादन, प्याकेस्जङ, ह्याण्डेललङ र भण्डारणको लालग लनमायण गररएका
भवनहरु सं क्रमण हुन सक्ने खतरालाई न्यूलनकरण गरी बनाउने तिा

भवनको लनरीक्षण तिा जाँच गने

व्यवस्िापन गने । (प्रमुख)
२

ग्रीज, तेल, ईन्धन र कृषि औजारहरु उत्पादनलाई सं क्रमण हुन नददन
ह्याण्डेललङ वा भण्डारण गने स्िानबाट अलग राख्ने । (सहायक)

३

उत्पादनस्िल र लसं चाई स्रोतमा सं क्रमणको जोस्खम कम गनय षवकार
तिा फोहर व्यवस्िापन र लनकासको व्यवस्िा गने । (प्रमुख)

४

भण्डारण तिा प्याषकङगृहमा बत्तीहरु फूटे र नछररने व्यवस्िा गने ।

लनरीक्षण

लनरीक्षण

लनरीक्षण

(सहायक)
५

जहाँ उपकरण र औजारहरु जोस्खमका स्रोत हुन सक्छन् र लतनीहरु
ह्याण्डेललङ, प्याषकङ

र

भण्डारगृहमा

छन्

औजारहरुलाई कुनै तररकाले अलग राख्ने वा

त्यस्ता

उपकरण

भौलतक जोस्खमहरुलाई अलग राख्ने

तिा

ह्याण्डेललङ र प्याषकङको
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बखत प्रयोग नगने । (सहायक)
७.१०
१

सरसफाई
उत्पादनमा सं क्रमणको स्रोत हुन सक्ने उपकरण, औजार, भाडाकुडा र

लनरीक्षण र सरसफाई अलभलेख

बस्तुहरुको पषहचान गने र लतनीहरुको लनयलमत सरसफाई गने ।
(सहायक)
२

उत्पादनमा सं क्रमण हुन नददन उपयुक्त सरसफाई गने रसायन तिा

रसायन तिा षवलधको सूस्च

षवलधको प्रयोग गने । (सहायक)
७.११
१

पिु तिा ित्रुजीवको लनयन्त्रण
घरपालुवा बस्तुभाउहरुलाई उत्पादनस्िाल, ह्याण्डललङ र भण्डारणगृहबाट

स्िलगत लनरीक्षण

पर राख्ने । (सहायक)
२

ित्रुजीवहरुलाई ह्याण्डललङ, प्याकेस्जङ र भण्डारणगृह वरपर आउन
नददन आवश्यक व्यवस्िा गने । (प्रमुख)

३

ित्रुजीव लनयन्त्रणको लालग प्रयोग गररने पासो तिा धरापहरु राख्नेस्िान

ित्रुजीव लनयन्त्रणको अलभले ख

लनरीक्षण तिा अलभलेख

छनौट गदाय उत्पादनमा सं क्रमण नहुने गरी राख्ने र त्यसको अलभलेख
राख्ने । (प्रमुख)
७.१२

व्यस्क्तगत सरसफाई
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ताललम अलभलेख

राख्ने । (प्रमुख)
२

कामदारहरुलाई व्यस्क्तगत सरसफाई सम्बस्न्ध ललस्खत लनदे िन ददने र

प्रदस्ियत ललस्खत लनदे िन

दे स्खने स्िानमा टास्ने । (सहायक)
३

कामदारको लालग हात धुने व्यवस्िा सषहतको िौचालय र स्वस्ि

सुषवधाको उपलब्धता

काययस्िलको व्यवस्िा गने । (प्रमुख)
४

उत्पादनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सं क्रमण हुन नददन षवकारहरुको लबसजयन

लबकार लबसजयनको तौरतररका

उपयुक्त तररकाले गने । (प्रमुख)
७.१३
१

उत्पादनको उपचार
खान प्रयोग गने उत्पादनमा प्रयोग हुने पानी षपउने पानीकै गुणस्तरको

जाँच प्रलतवेदन

हुन पने । (प्रमुख)
२

उत्पादनोत्तर प्रयोग हुने रसायन तिा मैन “रसायन खण्ड” को लनदे िन
अनुसार र सम्बस्न्धत लनकायको लसफाररस अनुसार हुन ु पने । (गम्भीर)

३

ु ले खास जाँचको माग गरे रमा सोही अनुसार गने
यदद आयात गने मुलक

रसायनको सूची

जाँच प्रलतवेदन

। (सहायक)
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भण्डारण तिा ढु वानी
उत्पादन र सम्भाषवत रासायलनक, जैषवक वा भौलतक

सं क्रमणका

स्िलगत रुपमा छु ट्टाउने

स्रोतहरुलाई अलग अलग ढु वानी गने । (प्रमुख)
२

उत्पादनलाई लसतल (Cool) स्िानमा भण्डारण गने र खाँदेर नराख्ने तिा

लनरीक्षण

ढु वानी नगने । ढु वानी गदाय उत्पादनको आर्द्यता गुमाउन नददन छोप्ने ।
(सहायक)
३

उत्पादनले भररएका भाडाहरुलाई लसधै माटोको सम्पकयमा आउन नददने

लनरीक्षण

। (सहायक)
४

उत्पादन ढु वानी गने साधनहरु सफा राख्नुका सािै सवारीको अवस्िा

ममयत तिा सरसफाई अलभलेख

च ुस्तदुरुस्त राख्ने । सवारीसाधनमा उत्पादन राख्नु पूव य सरसफाई,
रसायनहरु पोस्खए / नपोस्खएको वा अन्य बस्तु तिा ित्रुजीव छ / छै न
जाँच गने । (प्रमुख)
७.८
१

अनुरेखता (Traceability) र षफताय गने व्यवस्िा (Recall)
उत्पादनस्िल नाम वा कोडले पषहचान गनय सक्ने हुनपु ने र साईट

कोड र साईट नक्सा

नक्िामा अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)
२

प्याक गररएको उत्पादनलाई नाम र पषहचान ददनु पने ताकी

फामय र

लनरीक्षण

13 | P a g e

नेपाल असल कृषि अभ्यास
चेकललष्ट

Doc No

:

Issue Date

:

Version

: 1.0

Page

:

उत्पादनस्िल सम्मको अनुरेखता प्रदान गरोस् । (प्रमुख)
३

प्रत्येक खेप (कन्साईनमेन्ट)को गन्तब्य र लमलत उललेख गरी अलभलेख

अलभलेख

राख्ने । (सहायक)
४

यदद उत्पादन सं क्रलमत भएको वा हुन सक्ने पषहचान भएमा त्यस्ता

SOP and mock drills

उत्पादनलाई अलभलम्व छु ट्याएर राख्ने । तर त्यस्ता उत्पादन षवक्री
भईसकेको रहेछ भने उपभोक्ता / क्रेतालाई यिास्िघ्र जानकारी गराउने
। (गम्भीर)
५

त्यस्ता सं क्रमणको कारण अनुसन्धान गने र नदोहोररन सुधारका कायय
गने । यस्तो घटना तिा काययको अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)

७.९
१

षवस्तृत अनुसन्धान र सुधारका
काययको अलभलेख

ताललम
उपयुक्त खरीद, ह्याण्डेललङ, भण्डारण र रसायनको प्रयोग, लेवल लगाउने

अलभलेख तिा लसफाररसहरु

आवश्यकता, रसायन वा जैषवक षविादीको छनौट सषहतको ताललम
ललएको हुन ु पने । (प्रमुख)
२

सुहाउँदो

एषककृत

ित्रुजीव

व्यवस्िापनको

प्रयोग

र

अजैषवक

रासायलनकहरुको प्रयोग नगने ।
३

अलधकतम राषिय अविेि मात्राको र जहाँ उत्पादन बेस्चन्छ त्यहाँको

ित्रुजीव व्यवस्िापन कागजात

अलधकतम अविेि मात्राको सूस्च
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आवश्यकताको अध्यवधी गने । (सहायक)
४

उपभोक्ता वा बजारको आवश्यकता अनुसार रासायलनक अविेिहरुको

जाँच प्रलतवेदन

जाँच गराउने । (प्रमुख)
५
७.१०
१

ताललम आवश्यकता कस्म्तमा एक वियमा पुनरावलोकन गने ।

पुनरावलोकन प्रलतवेदन

कागजात तिा अलभलेखहरु
सबै कागजातहरु न्यूनतम दुई विय सम्म राख्ने । यदद लनयमले बढी राख्नु

अलभलेख राख्ने नीलत तिा लनरीक्षण

पने भए सोही अनुसार गने । (प्रमुख)
२

म्याद गुज्रक
े ा कागजातहरुलाई धुलाई गने र नयाँ कागजातहरुको

लनरीक्षण

अध्यावलध गने । (प्रमुख)
७.११
१

अभ्यास / व्यहारहरुको पुनरावलोकन
खाद्य स्वच्छता र सुधारका काययहरु अध्यावलध गनय कस्म्तमा वियको एक

अलभलेख पुनरावलोकन

पटक पुनरावलोकलन गने । (प्रमुख)
२

पुनरावलोकन र सुधारका काययहरुको अलभले ख राख्ने । (प्रमुख)

अलभलेख पुनरावलोकन

OPTIONAL REQUIREMENTS
7.12
I

Fertilizers and soil additives (Plant nutrient management
and fertilizer use)
Documents should be made available to demonstrate that
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application of fertilizers / nutrients (organic or inorganic) is done
by a competent/ trained person. (Minor)
Ii

Iii

Iv

7.13
I

Ii
Iii

iv

८.

A record indicating competence of producers should be
maintained to demonstrate their competence and knowledge in
determining types and doses of fertilizers in case advisers are
absent. (Minor)
Records should be made available to demonstrate that the
types and dosages of fertilizers/ nutrients are in tune with the
soil test – crop response studies and or recommendations of
the State Agriculture Universities (SAU) / National Research
Centre (NRC)/other approved organizations, recommendations
for the crop. (Minor)
The recommendations on the type and quantity of
fertilizers/nutrients being used should be done by a competent
qualified advisor. (Major)
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Competence records

Records and knowledge
assessed by interviews

Records of type and dosage of
inputs

Record of type and quantities
prescribed by advisor

7.13 Chemicals (Plant protection products or other agro
and non- agrochemicals)
It shall be ensured that chemicals are applied correctly by
testing produce (in an accredited laboratory) for chemical
residues at a predetermined frequency in line with the
competent authority requirement of the country where produce
is traded. (Minor)
Records for technical authorization of all chemicals applied
along with their quantities should be maintained. (Minor)
A documented procedure should be available for correct
handling and filling as stated on the label while mixing plant
protection chemicals. (Minor)
The application of such formulations should be a manner that
usage of chemical that they are economically justified and have
minimal adverse impact to the environment. (Minor)
वातावरण
व्यवस्िापन
MANAGEMENT MODULE)

मोड्युल

Chemical application dosage
records along with test reports.

Authorisation records
Procedure
Formulation and application
records

(ENVIRONMENTAL
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स्िल ईलतहास र व्यवस्िापन
उत्पादनलाई प्रयोग गने जलमन दे िको लनयमकानुन अनुसार तोषकएको

भन्दा बषढ लभरालो र तोषकएको भन्दा बषढ उचाईमा हुन नहुने ।

दे िको लनमय अनुसार स्िलगत
मूलयांङ्कन

(प्रमुख)
२

यदद षवलकुल नयाँ स्िानमा खेलत गने भए त्यसले उत्पादन स्िल र

जोस्खम मूलयांकन गररएको अलभलेख

वरपरको वातावरणमा पानय सक्ने नकारात्मक असरको मूलयांकन गरी
अलभलेख राख्ने । (गम्भीर)
३

अलत प्रभाषवत र क्षतषवक्षत स्िललाई अरु षवग्रन नददन आवश्यक

सम्बस्न्धत कागजात

व्यवस्िा गने । (प्रमुख)
४

दे िको लनयमनकानुन अनुसार हावा, पानी, ध्वलन, जलमन, जैषवक षवषवधता

सम्बस्न्धत कागजात

र अन्य वातावरणीय अवस्िालाई हानी नपुयायउन आवश्यक व्यवस्िा गने
। (प्रमुख)
५

आफ्नो खेतबारी, भण्डारण तिा रसायनहरुको सस्म्मश्रण क्षेत्र, पानी सं चय

सूचक सषहतको नक्िा

क्षेत्र, पानीको कुलोकुलेसाहरु, लनकास, भौलतक सं रचनाहरु र बाटाहरु
दे स्खने गरी नक्िा तयार गरी राख्ने । यसमा वातावरणीय सम्बेदनस्िल
क्षेत्र वा अलत षवग्रेका क्षेत्र छन् भने त्यो पलन उललेख गने । (प्रमुख)
८.२
१

बीउबेनाय
रसायन र षविादीको प्रयोग कम गने रोगषकरा सहन सक्ने जातका

छनौट सूस्च

बीउबेनायको प्रयोग गने । (सहायक)
२

बीउबेनायको छनौट गदाय जलमन, माटोको उवयरािस्क्तको आधारमा छनौट
गने ताकी िप मल तिा रसायनहरु राख्न नपरोस् । (सहायक)

८.३

बीउबेनाय छनौटका मापदण्डहरुको
अलभलेख/ लनरीक्षण/ अन्तवायताय

माटो तिा उत्पादनका आधारहरु
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उत्पादन व्यवहारको रुजु गने

यसका कारण वातावरण नकारात्मक असर नपरोस् । (प्रमुख)
२

माटोको उवयरािस्क्त बढाउन सम्भव भएसम्म माटोको नक्िा प्रयोग गने

माटोको नक्िा अनुसारको योजना

जसका कारण बाली चक्र वा बाँझो राख्ने जानकारी होस् । (सहायक)
३

माटोको बनोट कायम राख्न वा अलभवृषि गनय सािै माटो खाँददन

लनरीक्षण

नददनका सािै भू-क्षय रोक्न आवश्यक व्यवस्िा गने ।(प्रमुख)
४

माटो तिा अन्य आधारहरुको लनमयललकरण गनय प्रयोग गररने रसायनको

अलभलेखहरु

अलभलेख राख्ने । (गम्भीर)
८.४
१

मल तिा माटो सुधारमा प्रयोग गररने रसायनहरु
मल तिा रसायनहरुको प्रयोग गदाय सम्बस्न्धत प्राषवलधकको लसफररस

प्रयोगको आधार र प्रयोगको अलभलेख

अनुसार मात्र गने र सो गदाय बाली र माटोको प्रकारसािै बनोटलाई पलन
हेका राख्ने ताकी मल तिा रसायन बगेर खेरा नजाओस् । (प्रमुख)
२

रसायनहरु भण्डार गने , लमश्रण गने वा चढाउने / झाने स्िान र कम्पोष्ट

लनरीक्षण

बनाउने स्िान वातावरण प्रदुिण नहुने स्िानमा व्यवस्िा गने ।
(सहायक)
३

मल, षविादी वा अन्य रसायनहरु प्रयोग गने उपकरणहरु चालु अवस्िामा

उपकारहरुको ममयतसम्भार अलभलेख

राख्ने र वाषियक रुपमा सम्बस्न्धत प्राषवधकबाट जाँच गराउने ।
(सहायक)
४

रासायलनक मल तिा अन्य रसायनहरुको प्रयोग सम्बस्न्ध षववरण राख्ने

रसायन प्रयोगको अलभलेख

। उक्त षववरणमा रसायनको नाम, प्रयोग गरे को स्िान, लमलत, दर, षवलध
र प्रयोगकतायको नाम उललेख गने ।
८.५

जल
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लसं चाई गदाय बालीको प्रकार, पानीको आवश्यकता, उपलब्धता र माटोको
आर्द्ता अनुसार गनुय पछय । पानी प्रयोगको लमतव्यता लयाउन लसं चाई
पितीको च ुस्तदुरुस्त राख्ने । (प्रमुख)

२

पानीको सं कलन, भण्डारण तिा प्रयोग दे िको लनयम अनुसार गने र
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लसं चाई ताललका र षववरण
माटोको आर्द्ता लनरीक्षण
लसं चाई पिलतको अलभलेख

प्रयोगको रे कडँ राख्ने । अलभलेखमा बाली, प्रयोग लमलत, स्िान, मात्रा र
लसं चाईको अवलध उललेख गने । (प्रमुख)
३

वातावरणीय प्रदुिण रोक्न खेर गएको पानीलाई उपचार पिात मात्र

उपचार प्रकृया तिा अलभले ख

बाषहर पठाउने । (प्रमुख)
४

पानीको उच्चतम प्रयोग र खेर नफलन पानी व्यवस्िापन योजना बनाउने

पानी व्यवस्िापन योजना

। (प्रमुख)
८.६
१

रसायनहरु
रसायनको प्रयोग गनय कृिक तिा कामदारले ताललम ललएको हुन ु पने ।

अन्तवायताय/ ताललम अलभले ख

(प्रमुख)
२

षविादीहरुको छनौट गदाय वातावरणमा कम भन्दा कम असर पुग्ने

रसायनको प्रयोग अलभलेख

प्रकारको छनौट गने । (प्रमुख)
३

बाली सं रक्षणका उपायहरु अपनाउदा सम्बस्न्धत प्रषवलधक वा लनकायको

लसफाररस तिा स्रोत

लसफाररस अनुसार मात्र गने । (प्रमुख)
४

जैषवक लनयन्त्रण षवलध र एषककृत ित्रुजीव व्यवस्िापन पिलतको

IPM अलभलेख

प्रयोगबाट रसायलनक षविादीको प्रयोग न्यूलनकरण गने । (प्रमुख)
५

दताय भएका र अनुमलतप्राप्त व्यापारीबाट मात्र षविादी खरीद गने ।

लबजक वा खरीदको प्रमाण

(प्रमुख)
६

रसायनको प्रयोग गदाय लेवलमा उललेस्खत लनदे िन अनुसार र सम्बस्न्धत

प्रयोग अलभलेख

प्राषवलधकको सललाह बमोस्जम मात्र गने । (गम्भीर)
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प्रयोग अलभलेख

चषक्रय रुपमा गने । (सहायक)
८

आवश्यक मात्रामा मात्र षविादी वा रसायनको लमश्रण गने ताषक प्रयोग

प्रयोग अलभलेख

पिात उक्त रसायन वा षविादी खेर नजाओस् । (प्रमुख)
९

प्रयोग गरे र बषढ भएको षविादी वा रसायन र उपकारणहरु सफा गरे को

लबसजयनको स्िलगत रुजु

पानी लबसजयन गदाय उत्पादन स्िल र वातावरणमा कमभन्दाकम असर
पने गरी गने । (प्रमुख)
१०

म्याद गुज्रक
े ा षविादी तिा रसायनहरु स्पष्टसँग पषहचान गरी सुरस्क्षत

स्िालगत रुजु

स्िानमा राख्ने र आलधकाररक सं कलन माफयत त्यसको लबसजयन गने ।
(गम्भीर)
११

रसायन तिा षविादीको प्रयोगको षववरण अलभले ख राख्ने । अलभलेखमा

रसायन प्रयोगको अलभलेख

बाली, रसायनको नाम प्रयोगको कारण, स्िान, मात्रा र षवलधका सािै
प्रयोगकतायको नाम उललेख गने । (प्रमुख)
१२

उत्पादनोत्तर तिा ह्याण्डेललङको लालग प्रयोग हुने रसायनको भण्डारण र

लनरीक्षण रुजु र अन्तवायताय

लबसजयन दे िको लनयम अनुसार गने । (प्रमुख)
८.७
१

फोहर व्यवस्िापन
फोहर व्यवस्िापनको षवलध अलभलेख गने र अनुिरण गने । फोहर

लनरीक्षण तिा अलभलेख

उत्पादन कम गने , पुनःप्रयोग र उपयुक्त तवरले लबसजयन गने । (प्रमुख)
८.८
१

उजाय लमतव्यता
लबद्युत तिा उजाय खपतको लमतव्यताको लालग आवश्यक व्यवस्िा गने ।

षवद्युत र ईन्धन खपतको अलभलेख

(प्रमुख)
२

मेलसन तिा औजारहरुको ममयतसम्भार समयमै गरी च ुस्तदुरुस्त राख्ने

ममयत र ईन्धन खपत अलभलेख
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ताकी उजाय बचत होस् । (सहायक)
८.९
१

जैषवक षवषवधता
स्िानीय प्रजालतका जीवजन्तु र बोटषवरुवाको सं रक्षणका सािै दे िको

उत्पादन योजना

लनयम अनुसारको सं रक्षणको लालग आवश्यक कायय गने । (प्रमुख)
२

जंगली जनावार लनयन्त्रण तिा सं रक्षणको लालग आवश्यक व्यवस्िा गने

लनरीक्षण र अन्तवायताय

। (सहायक)
८.१०
१

वायु / ध्वनी
यदद उत्पादन स्िलबाट अरुलाई मननपने गंध, धुवा, धुलो वा ध्वलन
उत्पन्न हुन्छ भने त्यसको व्यवस्िापनको लालग आवश्यक पहल गने ।

न्यूलनकरणका कागजात, लनरीक्षण तिा
अन्तरवाताय

(प्रमुख)
८.११
१

ताललम
कृिक र कामदारहरुलाई असल कृषि अभ्यास सम्बस्न्ध उलनहरुको

ताललम अलभलेख वा अन्तरवाताय

स्जम्मेवारीको सम्बन्धमा ताललम ददने । (प्रमुख)
८.१२
१

कागजात तिा अलभलेखहरु
असल कृषि अभ्यास सम्बस्न्ध कागजातहरु कस्म्तमा २ विय सम्म राख्ने

अलभलेख

। यदद दे िको लनमयले सो भन्दा बढी राख्न पने भएमा सोही अनुसार
गने । (प्रमुख)
२

म्याद गुज्रररएका कागजातहरु धुलाउने र नयाँ सं स्करणका कागजातहरु

अलभलेख

मात्र राख्ने । (प्रमुख)
८.१३
१

अभ्यास/ व्यवहारको पुनरावलोकन
उत्पादनमा प्रयोग गररने बस्तुहरुका कारण वातवरणमा असर परे नपरे को

पुनरावलोकन अलभले ख

र असर परे को भए सुधारका काययलाई कम्तीमा वियमा एक पटक
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पुनरावलोकन गने । (प्रमुख)
२

पुनरावलोकनको अलभले ख र सुधारका काययहरुको अलभले ख राख्ने ।

सुधारका काययको अलभले ख

(प्रमुख)

OPTIONAL REQUIREMENTS
8.14
I

Ii

8.15
I
ii
iii

९
९.१
१

Site history and management
i. Each producer should maintain a management and
conservation plan for protecting biodiversity and wildlife
impacted due to farming activities which should include
baseline audit to understand biodiversity, mention action to
avoid damage and deterioration of habitats and details
measure to enhance biodiversity on the farm. (Minor)
The producer should have policy and consider improving the
environment for the benefit of the local community and flora
and fauna. (Minor)

Conservation &management
plan

Policy& implementation

Soil and substrates (Substrate Management)
The producer should participate in substrate recycling
programmes for substrates where available. (Minor)
There should be written justification available for the use of soil
fumigants. (Minor)
A pre-planting interval should be identified and complied with
soil fumigation. (Minor)

Records

Soil fumigation record
Cross check with soil fumigation
record and planting records.

कामदारको स्वास््य, सुरक्षा र कलयाण मोड्युल ( WORKER HEALTH,
SAFETY AND WELFARE MODULE (WHSM) )
रसायन
आवश्यक ताललम प्राप्त र त्यस सम्बस्न्ध जानकारी र ज्ञान भएका

अन्तरवाताय वा ताललम अलभलेख

कामदारले मात्र षविादी तिा रसायनको प्रयोग गनुय पने । (गम्भीर)
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लनरीक्षण र अन्तरवाताय

अनुमलत प्राप्त व्यस्क्तलाई मात्र भण्डारमा प्रवेि ददने । भण्डारगृह
कामदारलाई सं क्रमण हुन ु नददने प्रकारको हुन ु पनेछ र सं कटकाललन
व्यवस्िाको लालग आवश्यक सुषवधाहरु हुन ु पने । (प्रमुख)
३

रसायनहरु सक्कल भाडामा पढ्न सककने लेवल र लेवलमा दिएको

लनरीक्षण र अन्तरवाताय

ननिे शन अनुसार भण्डार गनु पने ; यदि रसायन अको भाडामा

राखिएको भए उक्त रसायनको नाम, प्रयोगको मात्रा र पिुनु पने
अवधि पढ्न सक्ने गरी उक्त भाडामा टास्नु पर्ु । (प्रमुि)
४

उस्तै रसायनको भण्डारण वा ढु वानीको लालग बाहेक रसायन वा

लनरीक्षण र अन्तरवाताय

षविादीका खाली भाडाहरु पुनः प्रयोग नगने ।(प्रमखु)
५

जहाँ कामदारलाई रसायनबाट सं क्रमण हुने उच्च जोस्खम हुन्छ त्यहाँ

MSDS को उपलब्धता

बस्तु सुरक्षा त्यांक षववरण (Material Safety Data Sheets/MSDS)
को व्यवस्िा हुन ु पछय । (प्रमुख)
६

सुरक्षासम्बस्न्ध जानकारीहरु कामदारलाई उपलब्ध गराउनु पने र सो
सम्बस्न्ध षववरण कामदारले दे ख्ने गरी राख्ने । (प्रमुख)

७

दुरघटनाबाट बच्च आवश्यक व्यवस्िा गने र प्रािलमक उपचारको
व्यवस्िा गने । (प्रमुख)

८

रसायन भण्डारणगृह पररसरमा आपतकाललन जानकारी सषहतको कागजात

सुरक्षा जानकारी सम्बस्न्ध कागजात र
लनरीक्षण
प्रािलमक उपचारको व्यवस्िा र
त्यसका सामानहरु
लनरीक्षण

व्यवस्िा सबैले दे ख्ने गरी राख्ने । (प्रमुख)
९

रसायन प्रयोग गने कामदारले सुरस्क्षत कपडा, नकाव र जुत्ताहरुको

लनरीक्षण तिा अन्तरवाताय

प्रयोग गने । त्यस्ता लुगाकापडाहरु सफा गरे र रसायनबाट अलगै
सुरस्क्षतसँग राख्ने । (प्रमुख)
१०

रसायनको प्रकार अनुसार रसायन र षविादी प्रयोग गरे लगत्तै उत्पाद

लनरीक्षण, अन्तरवाताय र खतरा सं केत
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स्िलमा प्रवेि लनिेध गने । यदद सावयजलनक स्िानमा षविादीको प्रयोग
गरे को भएमा सबैले दे ख्ने गरी खतराको सं केत राख्ने । (प्रमुख)
९.२
१

काययस्िलको अवस्िा
काययस्िल कामदारको लालग उपयुक्त हुनपु छय । जहाँ जोस्खम हुन्छ

सुरस्क्षत लुगा कपडाहरु

त्यस्तो स्िानमा सुरक्षाकवजका रुपमा सोही अनुसारका लुगा तिा
उपकरण उपलब्ध गराउनु पने । (प्रमुख)
२

कामदारलाई कुनै खतरा हुन नददन सवारी साधान, उपकारण तिा

लनरीक्षण र ममयत अलभलेख

औजारहरु समयमै ममयत सम्भार गने र च ुस्तदुरुस्त अवस्िामा राख्ने ।
(प्रमुख)
३

सुरक्षा जानकारी भएको सञ्चालन म्यानुयलहरु कामदारलाई उपलब्ध

सुरक्षा जानकारी म्यानुयल

गराउने र सबैले दे ख्ने गरी राख्ने । (प्रमुख)
९.४
१

व्यस्क्तगत सरसफाई
कामदारलाई उलनहरुकै स्वस््यको लालग व्यस्क्तगत सरसफाईसम्बस्न्ध

ताललम अलभलेख वा अन्तरवाताय

ताललम ददनु पने । (प्रमुख)
२

कामदारलाई व्यस्क्तगत सरसफाई सम्बस्न्ध ललस्खत लनदे िन ददने र

प्रदस्ियत ललस्खत लनदे िन

सबैले दे ख्ने गरी राख्ने । (प्रमुख)
३

कामदारको स्वास््य जाँच कस्म्तमा छ मषहनाको अन्तरालमा गने र

मेलडकल जाँचको अलभलेख

अलभलेख ५ विय सम्म राख्ने ।
४

हातधुने व्यवस्िा सषहतको िौचालयको व्यवस्िा गने र त्यसको लनयलमत

लनरीक्षण

सरसफाई गने ।
५
६

षवकारहरु कामदारलाई सं क्रमण नहुने गरी षवसजयन गने । (गम्भीर)
जहाँ कामदारको स्वास््य सुषवधा हुन्छ तहाँ कुनै कामदारलाई गम्भीर

लनरीक्षण तिा अन्तरवाताय
अलभलेख
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रोग लागेमा सम्बस्न्धत लनकायमा तुरुन्त खबर गने । (प्रमुख)
७

उत्पादनस्िल, भण्डारण तिा प्याकेषङमा घरपालुवा जनवारको प्रवेि

लनरीक्षण

रोक्ने ।(प्रमुख)
९.४
१
२

कामदारको कलयाण
सबै कामदारलाई समान व्यवहार गने । (प्रमुख)
कामदारलाई ललं ग, उमेर, जात वा अन्य कारणले भेदभाव नगने ।

कामदारसँग अन्तरवाताय
कामदारसँग अन्तरवाताय

(प्रमुख)
३

जहाँ सम्भव छ, कामदारको क्वाटरमा न्यूनतम पूवायधारहरु हुन ु पने ।
(प्रमुख)

४

दे िको लनयम अनुसार न्यूनतम काम गने उमेर, काम गने समय र
न्यनतम ज्यालाको व्यवस्िा गने । बालश्रम लनिेद गने । (गम्भीर)

९.५
१

ताललम
कामदारलाई कामसँग सम्बस्न्धत जोस्खमहरुको जानकारी गराउने ।

क्वाटर लनरीक्षण
लेनदे न षववरण र कामदारसँग
अन्तरवाताय

कामदारसँग अन्तरवाताय

(प्रमुख)
२

कामदारलाई उसले प्रयोग गने सवारी, औजार र उपकरणहरुको ताललम

ताललम अलभलेख र अन्तरवाताय

र आवश्यक जानकारी गराउने सािै उसका स्जम्मेवारीबारे जानकारी ददने
। सािै, आपतकाललन प्रलतकृया, रसायनको सुरस्क्षत प्रयोग र व्यस्क्तगत
सरसफाई सम्बस्न्ध ताललम ददने । (प्रमुख)
३

ताललमको आवश्यकता पनुरावलोकन कस्म्तमा वाषियक रुपमा गने ।

पनुरावलोकन अलभले ख

(सहायक)
९.६
१

कागजातहरु र अलभलेखहरु
सबै कागजातहरु कस्म्तमा दुई वियसम्म राख्नु पछय । तर कानुनले दुई

अलभलेख र कागजात
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विय भन्दा बढी राख्नु पने भन्ने भए सोही अनुसार गने । (प्रमुख)
२

म्याद

गुज्रक
े ा

कागजातहरुको

कागजातमात्र राख्ने ।(प्रमुख)
९.७
१

धुलाई

गने

र

चालु

सं स्करणका

कागजात लनरीक्षण

अभ्यास/व्यवहारहरुको पुनरावलोकन
कामदारका स्वस््य र सुरक्षालाई प्रभाव पाने सबै अभ्यासहरु कम्तीमा

पुनरावलोकनको अलभलेख

वियको एक पटक पुनरावलोकन गने । जहाँ कमी दे स्खन्छ त्यसको
सुधारका काम गने । (प्रमुख)
२

कामदारको स्वस््य, सुरक्षा र कलयाण उपर प्राप्त गुनासाहरुलाई सुझाउने

प्रलतवेदन वा अलभलेख

र त्यसको अलभले ख राख्ने । (प्रमुख)
OPTIONAL REQUIREMENTS
9.8
I
Ii

Iii

१०

१०.१

Worker welfare
A member of management should be identified as responsible
for workers health, safety and welfare. (Minor)
Regular two-way communication meetings should take place
between management and workers for which records are kept
and made available. (Minor)
All workers who have contact with plant protection products
should be subjected to voluntarily annual health checks.
(Minor)

Written document on the
responsibility/ Declaration
Minutes/attendance of meeting
& interviews
Annual health check records

उत्पादन गुणस्तर मोड्युल ( PRODUCE QUALITY MODULE
(PQM))
गुणस्तर योजना
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योजना लनरीक्षण

लभत्र्याउदा र उपादनरोत्तरमा आवश्यक पछय त्यस्ताकुराहरु समेटेर
गुणस्तर योजना तयार पाने । (प्रमुख)
१०.२

वीउवेनायहरु
तरकारी तिा फलफूलका षवउवेनायहरु लसफाररस गररएका फामय, नसयरी वा

षवजक लनरीक्षण

प्राषवलधकले लसफाररस गरे का ठाउबाट लयाउने ताकी आवश्यक गुणस्तर
र रोगषकरा मुक्त भएको वीउवेनायको सुलनस्िता होस् । यसको अलभलेख
राख्ने । (सहायक)
१०.३

रासायलनक मल र माटोको उवयरािस्क्त बढाउने रसायनहरु
रसायलनक मल तिा अन्य आवश्यक रसायनहरु वालीको आवश्यकता

लसफाररस र अलभलेख

अनुसार लसफाररस गररए अनुसार मात्र प्रयोग गने । कम्पोष्ट मल
बनाउदा उत्पादनमा सं क्रमण नहुने गरी तयार गने । प्रयोग गररएको
रसायलनक मल तिा अन्य रसायनहरुको अलभलेख राख्ने उक्त अलभलेखमा

प्रयोग गररएको मात्रा, लमलत, षवलध, षवक्रेता र प्रयोगकतायको नाम उललेख
गने । (प्रमुख)
१०.४

जल
लसं चाई गदाय वाली, पानीको उपलब्धता र माटोको आर्द्ताको आवश्यकता

लसं चाई अलभलेख

अनुसार गने । सोको अलभलेख राख्दा लसं चाई लमलत, स्िान, अवलध र
मात्राको षववरण राख्ने । (प्रमुख)
१०.५
१

रसायनहरु
कामदारहरुलाई रसायन प्रयोग गनुय पूव य त्यस सम्बस्न्ध ताललम र

ताललम अलभलेख र/वा अन्तरवाताय

उलनहरुको स्जम्मेवारीको बारे बुझाउने । (प्रमुख)
२

षविादी वा रसायनहरु खरीद गदाय अनुमलत प्राप्त षवक्रेताबाट मात्र खरीद

षवजक लसफाररसहरु
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गने र प्रयोग गदाय लेवलमा उललेस्खत लनदे िन अनुसार वा सम्बस्न्धत
प्राषवलधकको लसफाररस अनुसार मात्र गने । (गम्भीर)
३

रोगषकराको प्रलतरोलध क्षमता षवकास हुन नददन षविादीहरुको प्रयोग

रणलनलत र अन्तरवाताय

चषक्रय रुपमा गने । (प्रमुख)
४

रसायनहरु प्रयोग गने उपकरण र औजारहरु समयमै ममयत सम्भार गरी

लनरीक्षण र ममयत अलभलेख

चालु अवस्िामा राख्ने । (प्रमुख)
५

अलभलेख राख्दा रसायनको नाम, प्रयोगको कारण, लमलत र मात्रा, तररका,

रसायन प्रयोगको अलभलेख

मौसमको अवस्िा र प्रयोगकतायको नाम उललेख गने । (प्रमुख)
१०.६
१

उत्पादन लभत्र्याउने र ह्याण्डेललङ
उत्पादन लभत्र्याउन पररपक्वता सूचक (Maturity Index) को आधारमा
गने । उत्पादन लभत्र्याउदा स्ितल समयमा गने ; प्रायः षवहान गने ।

पररपक्वता सूचक र उत्पादन
लभत्र्याएको अलभलेख

(प्रमुख)
२

उत्पादन लभत्र्याउन प्रयोग गने उपकरणहरु तिा भाडाकुडाहरु उपयुक्त

लनरीक्षण

हुन ु पने र प्रयोग गनुय पूव य सरसफाई गनुय पने । भाडाकुडाहरुमा

लसफाररस भन्दा ज्यादा उत्पादन नराख्ने । उत्पादनको आर्द्ता गुम्न
नददन छोप्ने व्यवस्िा गने । जबसम्म एकमािी अको भाडा राख्ने गरी
बनाईएको भाडा प्रयोग गररदै न तब सम्म चाङ लगाएकर नराख्ने ।
(प्रमुख)
३

षटषपएको उत्पादनलाई छहारीमा राख्ने र जलतसक्दो चाडो खेतवारी छाड्ने

लनरीक्षण

। (प्रमुख)
१०.७
१

उत्पादानको ह्याण्डेललङ र प्याकेस्जङ
उत्पादन धुन वा सफा गनय स्वच्छ पानीको प्रयोग गने । सञ्चय गरे को

लनरीक्षण

पानी लनरन्तर फेरररहने ताकी उक्त पानी दुषित नहोस् । (प्रमुख)
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लनरीक्षण

उत्पादनमा भौलतक क्षलत हुन नददन दवावहरु नददने । (प्रमुख)
प्याषकङ र भण्डारण छानामुनी लसतलमा गने । उत्पादनलाई सोझै

लनरक्षण

भूईमा नराख्ने । (प्रमुख)
४

उत्पादनलाई उपभोक्ता वा बजारको माग अनुसार ग्रेलडङ वा प्याषकङ्ग गने

प्याषकङ गुणस्तर परीक्षण र लनरक्षण

। (प्रमुख)
१०.८
१

भण्डारण र ढु वानी
उत्पादनलाई जलत सक्दो चाडो गन्तव्यमा पुयायउने । यदद गन्तव्यमा

लनरीक्षण र ढु वानी अलभलेख

पुग्न समय लाग्ने भए न्यूनतम तापक्रममा उत्पादनलाई राख्ने । (प्रमुख)
२

उत्पादनलाई ढु वानीका वखत छोप्ने र आवश्यक तापक्रमको व्यवस्िा

लनरीक्षण र ढु वानी अलभलेख

गने । (प्रमुख)
३

सरसफाई जाँच्ने र सं क्रमणको स्रोतहरु हटाउने । आपसमा मेल नखाने

लनरीक्षण र ढु वानी अलभलेख

उत्पादनलाई एकैसाि ढु वानी नगने । (सहायक)
१०.९
१

अनुरेखता र षफताय गने पद्दती
लभन्नलभन्न स्िानको उत्पादन नाम वा कोडले पषहचान गनय सक्ने हुन ु पछय

अनुरेखताको अलभले ख

। उत्पादन बजार पठाएको लमलत, मात्रा र गन्तब्यको उललेख गरी
अलभलेख राख्नु पने । (प्रमुख)
१०.१०
१

ताललम
कृिक

र

कामदारहरुलाई

लतनीहरुको

स्जम्मेवारी

र

असल

कृषि

ताललम अलभलेख र अन्तरवाताय

अभ्यासका सािै अलभलेख राख्न ताललम ददनु पने । (सहायक)
१०.११
१

कागजात तिा अलभलेखहरु
असल कृषि अभ्यास सम्बस्न्ध कागजातहरु कस्म्तमा २ विय सम्म राख्नु

अलभलेख
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पछय । यदद दे िको लनमयले सो भन्दा बढी राख्न पने भएमा सोही
अनुसार गने । (प्रमुख)
२

म्याद गुज्रररएका कागजातहरु धुलाउने र नयाँ सं स्करणका कागजातहरु

अलभलेख र कागजात

मात्र राख्ने । (सहायक)
१०.१२

अभ्यास/ व्यवहारको पुनरावलोकन

१

सबै अभ्यास र व्यवहारहरु कम्तीमा वियमा एक पटक पुनरावलोकन गने

पुनरावलोकनको अलभलेख

र कुनै प्रकारको कम्जोरी भए सुधार गने। (प्रमुख)
२

उत्पादनका गुणस्तर सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाहरुलाई सुझाउने र त्यसको

प्रलतवेदन

अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)
OPTIONAL REQUIREMENTS
10.11

Chemicals
A documented procedure should be available for correct
handling and filling as stated on the label while mixing plant
protection products. (Minor)
10.12

११

HARVESTING AND HANDLING PRODUCE
When packed produce are stored on farm, temperature and
humidity should be recorded.

Check for procedure

Check records

सामान्य आवश्यकता मोड्युल ( GENERAL REQUIREMENTS
MODULE (GRM))
खण्ड – क (फामय तहमा)

११.१
१

कानुनी
प्रमास्णकारण गररने उपज उत्पादन गने जलमन कानुनी रुपमा स्वालमत्व

कानुनी कागजातहरु
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भएको वा स्वालमत्वकतायसँग भोगचलनको लालग ललस्खत सम्झौता भएको

११.२
१

(प्रमुख)

आगन्तुकका लालग आवश्यकता
फामय वा उत्पादनस्िलमा आउने आगन्तुकहरुले खाद्य स्वच्छता र

आगन्तुक लनदे स्िक

आगन्तुकस्वयमको सुरक्षाको लालग आवश्यक अभ्यासहरु पालना गने ।

११.३
१
२

(प्रमुख)

गुनासा व्यवस्िापन
सबै प्राप्त गुनासाहरुको अलभलेख राख्ने र अलभलेखमा गुनासा उपर
गररएका कावायहीको पलन उलले ख गने । (प्रमुख)

प्रभावकारी गुनासो व्यवस्िापन सं यन्त्रण हुनपने । (प्रमुख)

गुनासो व्यवस्िापन सं यन्त्र

११.४

स्िल षववरण

१

सबै उत्पादनस्िलहरु उलले ख भएको फमय योजना वा नक्िा हुन ु पने ।

११.५
१

११.६
१

अलभलेख

फामय नक्िा

(प्रमुख)

अलभलेख राख्ने र आन्तररक लनरीक्षण
कानुनमा

उललेख

भएको

बाहेक

असल

कृषि

अभ्यास

सम्बस्न्ध

अलभलेख

अिांकन

अं िांकन प्रलतवेदन

कागजातहरु कस्म्तमा दुई विय सम्म राख्नु पने । (प्रमुख)

अिांकन
कानुनी

व्यवस्िा

अनुरुप

औजार

तिा

उपकरणको

(Calibration) गनुय पने । (प्रमुख)

११.७
१

खण्ड ख (समुहको आवश्यकता)

कानुनी आवश्यकता

उत्पादक समुह कानुनी रुपमा सम्बस्न्धत लनकायमा दताय भएको हुन ु पने

कानुनी कागजात

। (प्रमुख)
२

असल कृषि अभ्यास लागू गनय उत्पादक समुहसँग स्पष्ट सं यन्त्र र
उत्पादन तिा व्यवस्िापनको स्जम्मेवारीको व्यवस्िा हुन ु पने । (प्रमुख)

समुहको सं यन्त्र
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सम्बन्ध दे स्खने सं स्िागत सं यन्त्र

लनमायण गनुय पने । (प्रमुख)

ललस्खत सम्झौता

प्रत्येक सदस्यहरुसँग ललस्खत रुपमा असल कृषि अभ्यास लागू गने

हस्ताक्षररत सम्झौता

यसका ितयहरु मञ्जुर हुने गरी सम्झौता गने । उक्त सम्झौतामा

सदस्यको षवस्तृत षववरण, फमयको षववरण र ितयहरु उलले ख भएको हुन ु
पने । उक्त ितय पूरा नभए असल कृषि अभ्यास प्रमास्णकरण नहुने पलन

११.९
१

उललेख गने । (प्रमुख)

उत्पादक दताय

सबै उत्पादक सदस्यहरुको षववरण उलले ख भएको दताय षकतावको

सदस्य दताय षकताव

व्यवस्िा गने । उक्त दताय षकतावमा सदस्यको हालको अवस्िा,
उत्पादन क्षेत्रफल, वाली, आन्तररक समपररक्षण (Audit) र त्यसका

११.१०
१
२

नलतजाहरुको षववरण राख्ने । (प्रमुख)

सं स्िाको सं रचना

असल कृषि अभ्यास सञ्चालन गनय आवश्यक स्रोत भएको सं स्िागत
सं रचना हुन ु पने । (प्रमुख)

असल कृषि अभ्यासका आवश्यकता र ितयहरु पूरा गनय समूहले मुख्य

मौजुदा मानव सं साधन र सं स्िागत
सं रचनाको अन्तरसम्बन्ध
भूलमका र स्जम्मेवारीको रुजु

भूलमका र स्जम्मेवारीको बारे मूलयांकन गने । (प्रमुख)
३

११.११
१

स्वीकृलत र लनणयय प्रकृयाको लालग स्जम्मेवारी तोषकएको हुन ु पने ।

जम्मेवारी तोषकएको कागजात

(प्रमुख)

कमयचारी र सदस्यहरुको ताललम र क्षमता
समुहले सामुषहक प्रमास्णकरण, ताललम, गुणस्तर व्यवस्िापक र समुह

क्षमता मूलयांकनको अलभलेख

व्यवस्िापन आदद पक्षमा स्जम्मेवार व्यस्क्तहरुको क्षमता र ज्ञानको
मूलयांकन गने । (प्रमुख)
२

असल कृषि अभ्यास प्रमास्णकरणमा खटाईएका व्यस्क्तहरु क्षमतावान

अन्तरवाताय र ताललम अलभले ख

भएको एषकन समुहले गराउने । (प्रमुख)
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अलभलेख र अन्तरवाताय

आवश्यक ज्ञान, दक्षता, क्षमता र ताललम भएको सूलनस्ित समूहले गने र
सोको अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)
आन्तररक समपरीक्षक ताललम प्राप्त भएको हुन ु पने र उसको मूलयांकन

साक्षी प्रलतवेदन र ताललम अलभलेख

५

सबै सदस्यहरुलाई पालना गनुय पने सामान्य लनयमहरुको बारे ताललम

ताललम अलभलेख

११.१२

गुणस्तर म्यानुयल

१

Doc No

गने ताकी असल कृषि अभ्यासका आवश्यकताहरु पूरा गरोस् । (प्रमुख)

प्रदान गने । (प्रमुख)
प्रमास्णकारणको

क्षेत्र,

काययषवलध, सदस्यता

व्यवस्िापन,
प्रदान

गने

आन्तररक

नीलत

लनयन्त्रण,

नीलत

र

सषहतको

गुणस्तर

लनयन्त्रण

अनुसार

गुणस्तर

म्यानुयल

गुणस्तर म्यानुयल र क्षमता

म्यानुयल तयार गने । (प्रमुख)
२
३

असल

कृषि

अभ्यासको

आवश्यकता

गुणस्तर म्यानुयलको पुनरावलोकन र

समयसमयमा पुनरावलोकन र पररमाजायन गने । (प्रमुख)

पररमाजायन

जानकारी तिा सूचनाहरु अपडेट गने र सूचना बाड्ने व्यवस्िा हुन ु पने

अन्तरवाताय र कागजात

। (प्रमुख)
११.१३

कागजात लनयन्त्रण

१

सबै कागजातहरु कागजात लनयन्त्रण पद्दती लभत्र हुन ु पने । (गम्भीर)

कागजात पषहचान षवलध जाँच गने र
छड्के जाँच

२

असल कृषि अभ्यास योजना लागू गनय आवश्यक गुणस्तर म्यानुयल,

प्रमुख सूस्च

काययषवलध, लनदे िन, अलभलेख ढाँचा र बाह्य कागजात सषहत सबै
कागजातको प्रमुख सूस्च तयार गने । (प्रमुख)
३

अलभलेखहरुले कागजातहरुको लनयन्त्रण प्रभावकारीरुपमा भएको दे खाउनु

कागजात लनयन्त्रण षवलध

पने । (प्रमुख)
४

बाह्य कागजात प्रयोग गदाय काययषवलध बनाएर मात्र प्रयोग गने । (प्रमुख)

११.१४

गुनासो व्यवस्िापन

काययषवलध
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गुनासो व्यवस्िापन प्रकृया

(प्रमुख)
२

गुनासो व्यवस्िापनको लालग समयलसमा पररभाषित गने । (प्रमुख)

गुनासो व्यवस्िापन प्रकृया

३

गुनासोको अलभलेख राख्ने । (प्रमुख)

अलभलेख र ढाँचाहरु

४

जहाँ आवश्यक पछय त्यहाँ गोपनीयता राख्न व्यवस्िा गने । (सहायक)

गोपलनयताको व्यवस्िाको रुजु

१

असल कृषि अभ्यासको अनुपालन गने र यसका ितयहरु पूरा गनय लेखा

आन्तररक लनरीक्षण चेकललष्ट र

परीक्षण र आन्तररक लनयन्त्रण पद्दतीको व्यवस्िा गने । (गभ्मीर)

प्रलतवेदन

२

आन्तररक लेखा परीक्षणको दक्षता पररभाषित गने । (प्रमुख)

कागजात

३

आन्तररक

११.१५

आन्तररक लेखा परीक्षण

लेखापरीक्षण/समपरीक्षण

गने

तररका,

उक्त

परीक्षणको

नलतजाहरु अलभलेख गने र लागू गने प्रकृयाको व्यवस्िा गने । (प्रमुख)

आन्तररक लेखापरीक्षणको चेकललष्ट र
सुधारका कायय र गलती नहुन नददने
सुझावहरु

११.१६

अनुपालन नहुन,े सुधारका कायय र प्रलतवन्द

१

सुधारका काययहरु लागु गने र अलभलेख राख्ने पद्दतीको व्यवस्िा गने ।
यसमा

अनुपालन

ु ो
नहुनक

जरै सम्म

अनुसन्धान

गने, स्जम्मेवारी

र

सुधारका कायय गने पद्दती

सुधारका काययको समयलसम पलन उललेख गने । (गम्भीर)
२

उललं गन र प्रलतवन्द- उत्पादक समूहसँग लनयम तिा ितयहरु उललं गन
गनेलाई प्रलतवन्द गने व्यवस्िा हुन ु पने । यसमा तुरुन्त प्रमास्णकरण

उललं गन र प्रलतवन्द पद्दती

अं गलाई जानकारी गने ताकी दताय नम्बर लनलम्बन गनय सहज होस् ।
यस सम्बस्न्ध व्यवस्िा उत्पादन समुह र उत्पादक वीच हुनै सम्झौतामै
उललेख गने । (गम्भीर)
३

अनुपालन नभएकाहरु (Non-compliance), सुधारका कायय र प्रलतवन्द

अलभलेख

(sanction) सम्बस्न्ध सबै सूचना र जानकारीहरुको अलभले ख राख्ने ।
(प्रमुख)
११.१७

उत्पादनको अनुरेखता र लभन्नता
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चेकललष्ट
१

प्रत्येक असल कृषि अभ्यास प्रमास्णकृत उपज कुन कृिक र कुन

उत्पादनस्िलबाट आएको हो स्चन्नसक्ने व्यवस्िा हुन ु पने । गलत
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: 1.0
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:

अनुरेखता पद्दती

लेवललङ वा असल कृषि अभ्यास प्रमास्णकृत र अन्य लमसावट हुन नददन
प्रभावकारी व्यवस्िा गने । (गम्भीर)
ii

उत्पादन कहाँ र कुनस्िानबाट भएको हो पषहचान गने गरी अनुरेखता
पद्दती स्िापना गने । (गम्भीर)

अनुरेखता पद्दती

११.१८

प्रमास्णकृत उत्पादनको षफताय

१

प्रमास्णकृत उत्पादनको षफताय गने प्रकृया र प्रणाली षवकास गरी वाषियक

उत्पादन षफताय प्रकृया र वाषियक

सलमक्षा गने । (गम्भीर)

सलमक्षा

११.१९

साझा प्याषकङगृह

१

यदद समुहमा एक वा बढी प्याषकङगृह छ भने सबैले असल कृषि

प्याषकङगृह लनरीक्षण

अभ्यासको ितयहरु पालना गने । (गम्भीर)
११.२०

ँ को सम्झौता
क्रेतासग

१

समुह र क्रेताबीच असल कृषि अभ्यास प्रमास्णकरणको दुरुपयोग हुन

सम्झौता जाँच

नददन ललस्खत सम्झौता गने । (गम्भीर)
११.२१

उपसम्झौता

१

यदद उपसम्झौता प्रयोगमा आउने भए उपसम्झौता अनुसारका उत्पादको
व्यवस्िा हुन ु पने । (गम्भीर)

उपसम्झौता षवलध
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