;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % -#_ /
lgodfjnL, @)^% sf] lgod # adf]lhd k|sflzt ljj/0f

cf=j= @)&^÷&&
-@)&^ >fj0f b]lv c;f]h;Dd_

g]kfn ;/sf/
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

vfB k|ljlw tyf u'0f lgoGq0f ljefu
aa/dxn, sf7df8f}+

;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % -#_ /
lgodfjnL, @)^% sf] lgod # adf]lhd k|sflzt ljj/0f

cf=j= @)&^÷&&
-@)&^ >fj0f b]lv c;f]h;Dd_

g]kfn ;/sf/
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

vfB k|ljlw tyf u'0f lgoGq0f ljefu
aa/dxn, sf7df8f}+

;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % -#_ /
lgodfjnL, @)^% sf] lgod # adf]lhd k|sflzt ljj/0f

cf=j= @)&^÷&&
-@)&^ >fj0f b]lv c;f]h;Dd_

g]kfn ;/sf/
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

vfB k|ljlw tyf u'0f lgoGq0f ljefu
aa/dxn, sf7df8f}+

प्राक्कथन
आम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजननक महत्र्का निषयमा खाद्य
प्रनर्नि तथा गुण ननयन्त्रण नर्भागले निनभन्त्न सरोकारर्ाला ननकायहरुसँग सहकायव
गर्दै उपभोक्ता निक्षाको माध्यमिाट जनचेतना अनभर्ृनि कायवक्रम संचालन गर्दै
आएको छ । नेपालमा खाद्य प्रनर्निको नर्कास सँगसँगै आमउपभोक्ताको र्दैननक
आहारमा पनन पररर्तवन हुर्दै आएको तथ्यलाई नकानव सनकर्दैन । अस्र्स्थकर
खानािाट हुनसक्ने रोग तथा महामारीले जनस्र्ास्थ्यमा नकारात्मक असर पाने
भएकोले मानि स्र्ास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्यर्स्तु र यसको गुणस्तरलाई
कुनै पनन हालतमा सम्झौता गनव नसनकने र खाद्य, र्दाना तथा पेय पर्दाथवहरुमा गुण
ननयन्त्रणको लानग उपभोक्ता जनचेतना एउटा महत्र्पूणव आयाम भएकोले
उपभोक्ताहरुको जनचेतना र सनक्रय सहभानगतािाट मार खाद्य स्र्च्छतामा फड्को
मानव सहज हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै आम उपभोक्ताको सूचनाको हकलाई मयावनर्दत
िनाउन सूचनाको हक सम्िन्त्िी ऐन, २०६४ को र्दफा ५ (३) र ननयमार्ली, २०६५
को ननयम ३ िमोनजम खाद्य प्रनर्नि तथा गुण ननयन्त्रण नर्भागिाट प्रचनलत खाद्य
एर्म् र्दाना पर्दाथव ऐन ननयमानुसार गनवुपने काम, कतवब्य तथा प्रर्दान गने सेर्ा सम्िन्त्िी
नर्र्रण सार्वजननक गनव लानगएको छ । यसले आम उपभोक्ता लगायत यस
नर्भागका कायवहरु प्रनत चासो राख्ने सम्िनन्त्ित सर्ैलाई आर्श्यक सचू ना प्राप्त हुने
नर्श्वास नलएको छु । नर्भागको कामहरुलाई अझ प्रभार्कारी िनाउन सम्िन्त्िीत
सर्ैिाट महत्र्पूणव सुझार् प्राप्त हुने अपेक्षा नलएको छु ।

डा. मनतना र्ैद्य जोिी
महाननर्देिक
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१६. सार्वजननक ननकायमा परे का सचू ना मागसम्िन्त्िी ननर्ेर्दन र सो उपर नर्दएको नर्र्रण
रैमानसकमा कुनै पनन सचू ना माग नभएको ।

२६

१७. सार्वजननक ननकायका सचू नाहरु अन्त्यर प्रकािन भएमा र्ा हुने भएको भए सोको
नर्र्रण सम्िनन्त्ित जानकारी नर्र्र्रणहरु समेत नर्भागको र्ेर्साइटमा राख्ने
गररएको छ ।

२६

सच
ू नाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र
वनयमािली, २०६५ को वनयम ३ बमोविम प्रकावित वििरण
आ.ि. २०७६/७७ (२०७६ श्रािण देवि असोिसम्म)
१. ऐवतहावसक पष्टृ भूवम तथा सामान्य पररचयः

नर्.स.ं २०१८ मा तात्कानलन कृ नष तथा र्न मंरालय अन्त्तगवत खाद्य नर्भागको रुपमा
स्थापना भई समय समयमा संरचना नर्स्तार एर्ं हेरफे र सगैं हाल आएर सिींय
संरचनाको रुपमा कृ नष तथा पिपु न्त्क्षी नर्कास मन्त्रालय अन्त्तगवत एउटा नर्भागको
रुपमा खाद्य प्रनर्नि तथा गणु ननयन्त्रण नर्भाग रहेको छ ।

२. िाद्य प्रविवध तथा गुण वनयन्रण विभागका मुख्य मुख्य उद्देश्यहरः






खाद्य र्स्तहु रुको उत्पार्दन स्तरर्देनख नर्नक्र नर्तरण तथा आयात/ननयावतमा
नर्िि
ु ता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ अनरुु प खाद्य स्र्च्छता तथा गणु
ननयन्त्रण कायवक्रम संचालन गरी खाद्य ऐनको कायावन्त्र्यन गरी आम
उपभोक्ताहरुको स्र्च्छ तथा गणु स्तरीय खाद्य पर्दाथव उपभोग गनव पाउने हकको
रक्षाथव कायव गने ।
र्दाना पर्दाथवको गणु स्तरमा िि
ु ता कायम राख्न र्दाना ऐन, २०३३ को
कायावन्त्र्यन गरी स्र्स्थ एर्ं स्तरयत्तु र्दाना उत्पार्दनमा िृनि ल्याई पिपु ालन
व्यर्सायमा टेर्ा पयु ावउने र पिजु न्त्य खाद्य पर्दाथवको स्र्च्छता तथा गणु स्तर
अनभिृनि गने ।
खाद्य औद्योनगकरणको लानग खाद्य प्रिोिन प्रनर्नि नर्कास गने, नर्कनसत
प्रनर्नि व्यर्सानयक स्तरमा प्रचार प्रसार तथा नर्स्तार गने र स्र्रोजगार
प्रर्विनको लानग सीपमल
ू क तानलम प्रर्दान गने ।
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पोषणयत्तु , खाद्य र्स्तहु रुको पनहचान, पोषकतत्र् नर्श्ले षण, पररकार नर्कास
र खाद्य पोषण निक्षा जस्ता कायवक्रमहरु संचालन गरी जनताको पोषणस्तर
िढाउन सहयोग पयु ावउने ।
खाद्य तथा र्दाना पर्दाथवको जांच परीक्षण तथा नर्श्ले षणका लानग भरपर्दो र
स्तरीय प्रयोगिाला सेर्ा प्रर्दान गने ।
नर्श्व व्यापार सगं ठन (World Trade Organization)को पिु तथा िोट
नर्रुर्ाजन्त्य स्र्स्थता सम्िनन्त्ि (Sanitary and Phyto-sanitary)
सम्झौता अनसु ार व्यापार सहजीकरणमा सहयोग गने ।

३. विभागको काययक्षेरः

क) िाद्य तथा दाना स्िच्छता तथा गुणस्तर वनयमन
 खाद्य तथा र्दाना उद्योग स्थापनाथव नसफारीस, अनज्ञ
ु ापर जारी तथा ननरीक्षण
 खाद्य आयात ननयावत तथा गण
ु प्रमानणकरण
 आहारपरु क खाद्य पर्दाथवहरुको ननयमन
 खाद्य तथा र्दाना पर्दाथवहरुको स्तर ननिावरण तथा पररमाजवन
 खाद्य स्र्च्छता एर्ं गण
ु स्तर सम्िनन्त्ि तालीम, प्रचार प्रसार
 खाद्य तथा र्दाना उद्योग/िजार ननररक्षण, नमनू ा सक
ं लन र कारर्ाही
 होटल रे �ुरेन्त्ट, नमठाइ पसल अनग
ु मन ननररक्षण
 खाद्य स्र्च्छता एर्ं गण
ु स्तर सम्िनन्त्ि उपभोक्ता निक्षा तथा जनचेतना
 खाद्य र्स्तु तथा र्दाना पर्दाथवहरुको गण
ु प्रमाणीकरण
 खाद्य स्र्च्छता सम्िनन्त्ि नर्दर्स, चाड पर्व, मेला लनक्षत नर्िेष कायवक्रम
ि) िाद्य प्रविवध विकास तथा पोषण
 खाद्य प्रनर्नि तथा पोषण अनस
ु न्त्िान कायवक्रम
 खाद्य प्रनर्नि तथा पोषण प्रयोगिाला सेर्ा
 खाद्य प्रिोिन तथा खाद्य पोषण तानलम, प्रचार प्रसार, सच
ु ना तथा सचं ार
कायवक्रम
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खाद्य प्रनर्नि तथा पोषण अनसु न्त्िान तथा नर्कास कायवक्रम
खाद्य प्रनर्नि तथा पोषण प्रयोगिाला
तानलम, सचु ना तथा सचं ार कायवक्रम
खाद्य पौन�क तत्र् नर्श्ले षण
स्र्रोजगार सृजनाका लानग नसप मल
ू क तानलम
उद्यमी व्यर्सायी उन्त्मख
ू प्रनर्नि नर्कास तथा परामिव सेर्ा
पररकार नर्कास (िाल आहार/पौन�क आहार)
खाद्य पोषण रे नडयो कायवक्रम
सामर्दू ानयक पोषण सिु ार कायवक्रम स्थानीय खाद्य पर्दाथवहरुको पौन�कता
पनहचान तथा पोनषला स्थानीय खानाको प्रचार प्रसार, खानेिानीमा सिु ार
सम्िन्त्िी कायवक्रम प्रर्दिवन, मेला आनर्द ।

ग) के न्रीय िाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगिाला
१. स्र्र्देिमा उत्पार्दन हुने खाद्य र्स्तहु रु तथा र्दाना पर्दाथवहरुको जाचं नर्श्ले षण
सेर्ा
२. आयात ननयावत हुने खाद्य र्स्तहु रु तथा र्दाना पर्दाथवहरुको गणु स्तर परीक्षणका
लानग जांच नर्श्ले षण सेर्ा
 भौनतक तथा रासायननक प्रयोगिाला सेर्ा
 िक्ष्ु म जैनर्क प्रयोगिाला सेर्ा
 आहारपरु क खाद्य तथा र्दाना पर्दाथव प्रयोगिाला सेर्ा
 खाद्य योगनिल तथा रासायननक प्रर्दष
ु क प्रयोगिाला सेर्ा
 ररफरे न्त्स प्रयोगिाला सम्िनन्त्ि कायव
३. प्रयोगिाला सम्िन्त्िी तालीम एर्ं क्षमता अनभर्ृनि कायवक्रम
४. अन्त्तरीक एर्ं िाह्य प्रयोगिाला जाँच नर्श्ले षण एर्ं क्षमता परीक्षणमा
सहभागी हुने तथा गराउने
५. नर्श्ले षण नर्नि नर्कास तथा नर्नि प्रमानणकरण (Method validation)
कायवक्रम
६. प्रयोगिाला एनक्रनडटेिन कायवक्रम
3

घ) कोड्कक्स (Codex) तथा इन्फोसान (INFOSAN) को फोकल प्िाइन्ट एिं
सम्पकय विन्दुको रपका कायय गने
ङ) एस पी एस नेिनल इन्क्िारी प्िाइन्ट (SPS National enquiry Pont)
सम्बवन्ध कायय
 नर्श्र् व्यापार स््गठनका सर्दस्य रा्ट्रबिीच हुने व्यापार
सहजरूपमा SPS का प्रार्िानर्ारे व्यनक्त र्ा नर्नभन्त्न
ननकायहरूका िीचमा जानकारी नर्दने कायव गने । यसका लानग
सर्दस्य रा्ट्रबका व्यर्सायी एर्म् सिं सस्ं थािाट सम्र्नन्त्ित ऐन
ननयम, Standards, Guidelines आनर्दको माग भै आएमा
उपलब्ि गराउने
 SPS का प्रार्िानहरू Stakeholders िीच समन्त्र्य तथा
कायावन्त्र्न गरी ब्यापार िृनिमा टेर्ा पयु ावउने ।
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(कृषि,

vf kf] u' lg) !

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

zfvf
vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) २

स्तर ननर्ाारण

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

zfvf
vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) २

आहारपुरक खाद्य पदाथा ननयमन

zfvf
ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि, vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) २

अनुज्ञापत्र तथा ननरीक्षण

u'0f k|dfl0fs/0f zfvf
ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि, vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) २

आयात ननयाात

pk dxflgb]{zs, /f k k| k|f,

खाद्य तथा दाना स्वच्छता एवं गुणस्तर ननयमन महाशाखा

(कृषि,

१

vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg)
केनमष्ट /f k t[ k|f (ई/के) १

१

vf kf] u' lg)

vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg)
केनमष्ट /f k t[ k|f (ई/के) १

१

१

१

१

vf kf] u' lg)

ब.के रा.प.द्वि.प्रा. (ई/के) १

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

ररफरे न्स प्रयोगशाला

vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg)
केनमष्ट /f k t[ k|f (ई/के) २

ब.के रा.प.द्वि.प्रा. (ई/के) १

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

zfvf
vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) २

zfvf
vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) २

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

तानलम सूचना तथा सं चार

vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) १
केनमष्ट /f k t[ k|f (ई/के) १

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

खाद्य प्रषवनर् तथा पोिण प्रयोगशाला

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

खाद्य प्रषवनर् तथा पोिण अनुसन्र्ान

vfB k|ljlw ljsf; tyf पोिण dxfzfvf
pk dxflgb]{zs, /f k k| k|f, (कृषि, vf kf] u' lg) !

vf kf] u' lg) !

खाद्य योगशशल तथा रासायननक प्रदुिक पदाथा प्रयोगशाला

vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg)
केनमष्ट /f k t[ k|f (ई/के) १

ब.के रा.प.द्वि.प्रा. (ई/के) १

आहारपुरक खाद्य तथा दाना पदाथा प्रयोगशाला

vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) २

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

सुक्ष्म जैषवक प्रयोगशाला

ब.के रा.प.द्वि.प्रा. (ई/के) १

१

vf kf] u' lg)

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

भौनतक तथा रासायननक प्रयोगशाला

vfB तथा दाना ररफरे न्स k|of]uzfnf
pk dxflgb]{zs, /f k k| k|f, OlGh s] !

राषिय

/f k k| k|f,

dxflgb]{zs

४. विभागको विद्यमान कमयचारी सरं चना (के न्रीयस्तर)

;lrjfno
vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f (कृषि, vf kf] u' lg) १

तथा इन्फोसन

१

gfoj ;'Ajf', /f k cg+ k| k|, ;f k| $
k|f ;, /f k cg+ k| k|f, (कृषि, vf kf] u' lg) २१
कम्प्युटर अपरे टर १ vl/bf/ २
sfof{no ;xof]uL ८ xn'sf ;jf/L rfns ६

लेखापाल १

k|zf;g zfvf
pk ;lrj /f k lb प्र ;f=k| !
zfvf clws[t, /f k t[, k|, ;f k| १
स.षव /f k t[, न्याय १
लेखा clws[t, /f k t[, k|, (प्रशासन/लेखा)|

P; kL P; OGSjf/L KjfOG6
a vf c c, /f k lb k|f, वन, बोटानी !
vf c c, /f k t[| k|f, कृषि, vf kf] u' lg !
af ;+ c, /f k t[ k|f, कृषि, afnL ;+/If0f !
k lr, /f k t[ k|f, कृषि, e]6]l/g/L !

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

sf]8]S;

of]hgf cg'udg tyf d"Nof+sg zfvf
vf kf] u' lg) १
vf c c, /f k t[| k|f(कृषि, vf kf] u' lg) २

ब.खा.अ.अ. रा.प.द्वि.प्रा. (कृषि,

6

-खाद्य तथा र्दाना क) नर्भागिाट उपलब्ि ननर्ेर्दन फारम
उद्योग स्थापना गनव ख) उद्योग र्दतावको ननर्ेर्दन प्रनतनलपी/
नसफाररस नर्दने
नसफाररि पर
ग) उद्योगमा प्रयोग हुने मेनसनरी, प्रनर्निक
जनिनक्त, कच्चा पर्दाथव आनर्दको
प्रस्तार् भएको प्रानर्निक स्कीमको
प्रनतनलपी (निस्तृत नस्कम- र्दिु तथा
र्दग्ु िजन्त्य, प्र.पानी, िाल आहार,
मासजु न्त्य, तेलजन्त्य, जसु जन्त्य)

-अनज्ञु ापर प्रर्दान गनेक) नर्भाग िाट उपलब्ि हुने ननर्ेर्दन
फारम
ख) उद्योग र्दताव प्रमाण पर को प्रनतनलपी
ग) उद्योग िननको नागररकताको
प्रमाणपरको प्रनतनलपी

२

३

िजार उद्योग ननररक्षणका िानषवक
कायवक्रम, अनगु मन ननररक्षण फारमहरू
खाद्य तथा र्दाना नमनु ा संकलनका
खाद्य ऐन ननयम अनसु ारका
अनसु चु ीहरु
उद्योग ननररक्षण फारम
उजरु ी/ गनु ासो

आिश्यक कागिात

क.अनज्ञु ापर तथा क)
वनररक्षण िािा
ख)
-िजार/ उद्योग
ननररक्षण, खाद्य तथा
र्दाना नमनु ा संकलन
ग)
ि)

काययहर

१

वस.न.

(क) िाद्य तथा दाना स्िच्छता एिं गुणस्तर वनयन्रण महािािा

१५ नर्दन

३ नर्दन

यथानिघ्र कायावलय
समय नभर

रु १० को
नटकट

ननर्ेर्दनको
हकमा रु १०
को नटकट

लाग्ने िुल्क

क) रु १० को
नटकट
ख) ननयमानसु ारको
राजस्र् र्दस्तरु
रु २०० र्देनख

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

िािाका
विम्मेिार
कमयचारी

खा अ अ श्री
मोहन कृ ्ण
ओझा

खा अ अ श्री
मोहन कृ ्ण
ओझा
- तोनकएका
खाद्य /र्दाना
ननरीक्षकहरु

खा अ अ श्री
मोहन कृ ्ण
ओझा
- तोनकएका
खाद्य /र्दाना
ननरीक्षकहरु

५. सेिा प्रदान गने वनकायको िािा र विम्मेिार अवधकारीको वििरण

र्.खा.अ.अ.
श्री नकिोर
खरी

र्.खा.अ.अ.
श्री नकिोर
खरी

र्.खा.अ.अ.
श्री नकिोर
खरी

सम्बवन्धत
िािा प्रमुि

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी
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आयात हुने खाद्य र्स्तक
ु ो सर्ालमा
ननर्ेर्दन साथ Invoice letter,
Quality certificate, Certificate
of origin
नमनु ा र्ा लेिल
ु

३ नर्दन

ि.आयात वनयायत क)
गुण प्रमावणकरण
िािा
-खाद्य र्स्तु आयात
ननयावतको लानग ख)

४००० सम्म
(लगानीको
आिारमा)

लाग्ने िल्ु क

रु १० को
नटकट र
नर्श्ले षण
Parameter
अनसारको
र्दस्तरु

क) रु १० को
नटकट
ख) श्रार्ण र्देखी
असोज मसान्त्त
नभर रु २००
र्देनख रु ४०००
सम्म उद्योगको
लगानीको
आिारमा
राजस्र् र्दस्तरु
(असोज मसान्त्त
पश्चात जररर्ाना
लाग्ने)

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

५

सम्िनन्त्ित व्यनक्तको पासपोटव साइज
को २ प्रनत फोटो
्) उद्योग ननररक्षण प्रनतर्ेर्दन
च) नमनु ा संकलन गरी नमनु ाको नर्श्ले षण
प्रनतर्ेर्दन, लेिल
ु को नमनु ा

ि)

आिश्यक कागिात

-अनज्ञु ापर नर्ीकरणक) नर्भाग िाट उपलब्ि हुने ननर्ेर्दन १५ १५ नर्दन
गने
फारम
ख) नर्भाग िाट प्रर्दान गरीएको
अनज्ञु ापरको सक्कल प्रनत
ग) उद्योग िाट उत्पार्दन भएको खाद्य
पर्दाथवको नमनु ा, उद्योग ननरीक्षण
प्रनतिेर्दन (आर्श्यकता अनसु ारका)
ि) नमनु ा नर्श्ले षणको प्रनतर्ेर्दन
्) उत्पानर्दन खाद्य पर्दाथवमा प्रयोग गरीने
लेर्ल
ु को नमनु ा

काययहर

४

वस.न.

खा अ अ श्री
र्दिरथ कुमार
र्माव

खा अ अ श्री
मोहन कृ ्ण
ओझा
- तोनकएका
खाद्य /र्दाना
ननरीक्षकहरु

- तोनकएका
खाद्य /र्दाना
ननरीक्षकहरु

िािाका
विम्मेिार
कमयचारी

र्.खा.अ.अ.
श्री नभम प्रसार्द
पल
ु ामी

र्.खा.अ.अ.
श्री नकिोर
खरी

सम्बवन्धत
िािा प्रमुि

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी
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सन्त्र्दभव सामग्री पनु रर्लोकन अध्ययन,
िैठक संचालनको तयारी

सन्त्र्दभव सामग्री पनु रर्लोकन अध्ययन,
िैठक संचालनको तयारी

सन्त्र्दभव सामग्री पनु रर्लोकन अध्ययन

-खाद्य पर्दाथवको स्तर
कायवनर्नि एर्ं
ननर्देनिका सम्िनन्त्ि
कायव गने

-खाद्य ऐन ननयम
तजवमु ा एर्ं पररमाजवन
कायवको समन्त्र्य गने

-स्तर ननिावरण एर्ं
कायवनर्नि सम्िनन्त्ि
आर्श्यक नमनु ा

क) सन्त्र्दभव सामग्री पनु रर्लोकन
अध्ययन
ख) आर्श्यकता अनसु ार नमनु ा
संकलन, प्रयोगिाला नर्श्ले षण,
नर्श्ले षण द्वारा अध्ययन एर्ं
comparision
ग) िैठक संचालनको तयारी

खाद्य पर्दाथव नमनु ाको नर्श्ले षण
प्रनतर्ेर्दन (आर्श्यकता अनसु ार),
र्ानणज्य, िरे लु र्ा कम्पनी र्दताव,
PAN Code, Exim Code
Certificate

७

ग)

आिश्यक कागिात

ग. स्तर वनधायरण
िािा
- खाद्य ऐन २०२३ र
ननयमार्ली २०२७
अनसु ारको स्तर
ननिावरण सम्िनन्त्िको
कायव गने

काययहर

६

वस.न.

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम र लक्ष्य
िाडफाड अनसु ार

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम र लक्ष्य
िाडफाड अनसु ार

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम र लक्ष्य
िाडफाड अनसु ार

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम र लक्ष्य
िाडफाड अनसु ार

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध
लाग्ने िल्ु क

खा अ अ श्री
सन्त्तोष ढकाल

खा अ अ श्री
सन्त्तोष ढकाल

खा अ अ श्री
सन्त्तोष ढकाल

खा अ अ श्री
सन्त्तोष ढकाल

िािाका
विम्मेिार
कमयचारी

र्.खा.अ.अ.
श्री निमल
कुमार र्दाहाल

र्.खा.अ.अ.
श्री निमल
कुमार र्दाहाल

र्.खा.अ.अ.
श्री निमल
कुमार र्दाहाल

र्.खा.अ.अ.
श्री निमल
कुमार र्दाहाल

सम्बवन्धत
िािा प्रमुि

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी
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वस.न.

सन्त्र्दभव सामग्री पनु रर्लोकन अध्ययन,
संकलन, छपाई, नितरण, प्रचार /प्रसार

नर्भाग िाट उपलब्ि हुने ननर्ेर्दन
फारम
पासपोटव साइज फोटो १
सम्िनन्त्ित व्यनक्तको नागररकताको
प्रनतनलनप
उद्योग र्दतावको प्रनतनलनप
उत्पार्दन उद्योग, सो र्देिको खाद्य
स्र्च्छता ननयमन गने ननकायिाट
त्यस्ता उत्पार्दनहरु उत्पार्दन तथा
उद्योग संचालन गने अनमु नत प्राप्त
उत्पार्दनको फमवल
ु ेसन र सोको
आर्श्यक र्ैज्ञाननक आिार
प्रयोग गररएका एनक्टभ इग्रं डे ीएन्त्टस् र
सो को नर्श्ले षण निनि
उत्पार्दन निनि र सो को फ्लोचाटव
उत्पार्दनको गणु स्तर तथा स्र्च्छता
मापर्दण्ड (उद्योग स्तर)
उत्पार्दनको प्याके ट डीजाइन तथा
प्रयोग गररएको लेिल

कायवनर्नि/स्तर
आनर्दको प्रचार प्रसार
गने

घ. आहारपूरक िाद्य
क)
पर्दाथव वनयमन िािा
- खाद्य ऐन २०२३, ख)
खाद्य ननयमार्ली ग)
२०२७
- आहारपरू क
ि)
कायवनर्नि २०७२ ्)
अनसु ार रनजस्ट्रबेिन एर्ं
ननयमन गने

ञ)

ज)
झ)

छ)

च)

नमनु ा नर्श्ले षणपर
नर्श्ले षण प्रनतर्ेर्दन

आिश्यक कागिात

संकलन गराउने र
नर्श्ले षणलाई पठाउने

काययहर

१५ नर्दन

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम र लक्ष्य
िाडफाड अनसु ार

लाग्ने िल्ु क

रु १० को
नटकट
ि) ननयमानसु ारको
राजस्र् र्दस्तरु
रु २०० र्देनख
४००० सम्म
(लगानीको
आिारमा)
्) नमनु ा नर्श्ले षण
आर्श्यक परे
Parameters
को आिारमा
राजश्व र्दस्तरु

ग)

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

खा अ अ श्री
इश्वर सर्ु ेर्दी

खा अ अ श्री
सन्त्तोष ढकाल

िािाका
विम्मेिार
कमयचारी

र्.खा.अ.अ.
श्री नक्षनतज श्रेष्ट

र्.खा.अ.अ.
श्री निमल
कुमार र्दाहाल

सम्बवन्धत
िािा प्रमुि

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी
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वस.न.

-आहारपरू क खाद्य
पर्दाथव ननर्करण गने

काययहर

ि)

ग)

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

क) नर्भाग िाट उपलब्ि हुने ननर्ेर्दन१५ नर्दन
फारम
ख) निभागिाट प्राप्त भएको
आहारपरू क रे नजसट्रबेिनको प्रनतनलनप
ग) लेिल सनहतको स्याम्पल

उक्त उद्योगले उत्पार्दन प्रनक्रयामा
असल उत्पार्दन अभ्यास (गडु
म्यनफ्ु याक्चररंग प्रानक्टस, नजएमपी)
लागू गरे को
ठ) उत्पार्दक र्देिको खाद्य स्र्च्छता
ननयामक ननकायिाट मान्त्यता प्राप्त
प्रयोगिाला र्ा एनक्रनडटेड
प्रयोगिालामा पररक्षण गरी लेिलमा
र्दािी गररएका पोषक तत्र्हरु तथा
स्र्च्छता मापर्दण्ड नर्श्ले षण भएको
ड) सम्िनन्त्ित र्देिमा निनक्र नितरणका
लानग कुनै िन्त्र्दजे नभएको
ढ) नेपालमा निनक्र नितरणका लानग
तोनकएको आनिकाररक निक्रेता र्ा
आयातकताव
ण) यसका अलार्ा आर्श्यकता अनसु ार
माग गररएका थप अन्त्य कागजातहरु

ट)

आिश्यक कागिात

रु १० को
नटकट
श्रार्ण र्देखी
असोज मसान्त्त
नभर रु २००
राजस्र् र्दस्तरु

लाग्ने िल्ु क

खा अ अ श्री
इश्वर सर्ु ेर्दी

िािाका
विम्मेिार
कमयचारी

र्.खा.अ.अ.
श्री नक्षनतज श्रेष्ट

सम्बवन्धत
िािा प्रमुि

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी
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वस.न.

-नमनु ा संकलन गरर
नर्श्ले षणको लानग
पठाउने
-प्रचार, प्रसार, तालीम
तथा गोष्टीको
आयोजना गने

काययहर

सम्िनन्त्ित कागजातहरु संकलन,
छपाई नितरण प्रचार/प्रसार

ि) उत्पार्दन उद्योग, सो र्देिको खाद्य
स्र्च्छता ननयमन गने ननकायिाट
त्यस्ता उत्पार्दनहरु उत्पार्दन तथा
उद्योग संचालन गने अनमु नत प्राप्त
्) उक्त उद्योगले उत्पार्दन प्रनक्रयामा
असल उत्पार्दन अभ्यास (गडु
म्यनफ्ु याक्चररंग प्रानक्टस, नजएमपी)
लागू गरे को
च) नर्श्ले षण, प्रयोगिाला नर्श्ले षण
प्रनतिेर्दन

आिश्यक कागिात

िानषवक कायवक्रम
लक्ष्य अनसु ार

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध
त्यस पनछ
भएमा रु
४००० राजस्र्
र्दस्तरु
(असोज मसान्त्त
पश्चात जररर्ाना
लाग्न)े

लाग्ने िल्ु क

खा अ अ श्री
इश्वर सर्ु ेर्दी

िािाका
विम्मेिार
कमयचारी

र्.खा.अ.अ.
श्री नक्षनतज श्रेष्ट

सम्बवन्धत
िािा प्रमुि

महाननर्देिक
डा. मनतना
जोिी (र्ैद्य)

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी

12

आिश्यक कागिात

अनसु न्त्िानात्मक एर्म्
अन्त्य नर्नर्ि नमनु ा
पररक्षण

३





आयात ननयावत तथा
अनरु ोि गररएका
नमनु ाको पररक्षण

नमनू ा
ननर्ेर्दन
राजस्र् िझु ाएको भौचर

नमनु ा
ननर्ेर्दन
िानहर पररक्षण गराएको भए त्यसको
प्रमाण
आयानतत नमनु ाको हकमा:
Invoice letter
Origin Certificate
Quality certificate
राजस्र् िझु ाएको भौचर

खाद्य ननयमार्नलको अनसु चु ी-३
अनसु ारको छाप भएको लाहाछाप
भएको खाद्य पर्दाथवका नमनु ा, र्दानाको
हकमा लगभग ५०० ग्राम
थ) खा.नन.को अनसु चु ी-४ मा तोनकए
िमोनजमको भरे को फारम
र्द) ननतजा अनसु चु ी-५ मा तोनकए
िमोनजमको फारम
ि) र्दाना ननयर्ालीको अनसु चु ी-३
न) र्दा.नन.को अनसु चु ी-४

खाद्य ऐन ननयम त)
अनसु ार प्राप्त नमनु ाको
परीक्षण

काययहर

२

१

वस.न.

(ि) रावरिय िाद्य तथा दाना ररफरेन्स प्रयोगिाला

िडापरमा उल्लेख
भए अनसु ार नमनु ाको
प्रकृ नत तथा नर्श्ले षण
गनवु पने Parameter
का आिारमा १ र्देखी
१० कायव नर्दन

िडापरमा उल्लेख
भए अनसु ार नमनु ाको
प्रकृ नत तथा नर्श्ले षण
गनवु पने Parameter
का आिारमा १ र्देखी
१० कायव नर्दन

िडापरमा उल्लेख
भए अनसु ार नमनु ाको
प्रकृ नत तथा नर्श्ले षण
गनवु पने Parameter
का आिारमा १ र्देखी
१० कायव नर्दन

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

संलग्न तानलका
१ र २ मा
उल्लेख भए
िमोनजम

सल
ं ग्न तानलका
१ र २ मा
उल्लेख भए
िमोनजम

संलग्न तानलका
१ र २ मा
उल्लेख भए
िमोनजम

लाग्ने िुल्क

खा अ अ श्री
र्दीपेन्त्र निनमरे

खा अ अ श्री
र्दीपेन्त्र निनमरे

खा अ अ श्री
र्दीपेन्त्र निनमरे

विम्मेिार
कमयचारी

र्.खा.अ.अ.
श्री कृ ्ण प्रसार्द
राई

र्.खा.अ.अ.
श्री कृ ्ण प्रसार्द
राई

र्.खा.अ.अ.
श्री कृ ्ण प्रसार्द
राई

बैकवल्पक
व्यिस्था

उप –
महाननर्देिक
के िर् प्रसार्द
न्त्यौपाने

उप –
महाननर्देिक
के िर् प्रसार्द
न्त्यौपाने

उप –
महाननर्देिक
के िर् प्रसार्द
न्त्यौपाने

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी
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खाद्य पर्दाथवको पौन�क
तत्र् नर्श्ले षण

ट्रबायल पररक्षण
अध्ययन

३

४

प्रपोजल लेखन

ननर्ेर्दन, नचठी

खाद्य प्रिोिन सम्िनन्त्ि  ननर्ेर्दन (रु १० को नटकट टास
एड्भान्त्स तानलम
भएको) १ थान
कायवक्रम
 नेपानल नागररकताको प्रमाणपरको
प्रनतनलपी १ थान
 प्रर्ेनिका र्ा सो सरह उनत्तणव गरे को
प्रमानणत प्रनतनलनप १ थान

२

ननर्ेर्दन, नचठी

आिश्यक कागिात

खाद्य पोषण सम्िन्त्िी
तानलम

काययहर

१

वस.न.

(ग) िाद्य प्रविवध विकास तथा पोषण महािािा

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

 रान्ट्रबय र्दैननक
पनरकामा ३० नर्दने
सचु ना प्रकासन हुने
 एक तालीम
कायवक्रम न्त्यनू तम ५
कायव नर्दनको हुने
 िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक मानसक
नर्भाजन अनरुु प

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

-

रान्ट्रबय खाद्य
तथा र्दाना
ररफरे न्त्स
प्रयोगिाला
सरह

रु १० को
नटकट टास गने

नेपाल
सरकारको
नमवस अनसु ार

लाग्ने िुल्क

खा.अ.अ.
श्री रोजीना श्रेष्ट

खा.अ.अ.
श्री प्ु पा भट्टराई

खा.अ.अ.
श्री रोजीना श्रेष्ट

खा.अ.अ.
श्री के िरीलक्ष्मी
िज्राचायव

विम्मेिार
कमयचारी

ि.खा.अ.अ.
श्री हुमा कुमारी
िनखम

ि.खा.अ.अ.
श्री राज कुमार
ररजाल

ि.खा.अ.अ.
श्री हुमा कुमारी
र्नखम

ि.खा.अ.अ.
श्री हुमा कुमारी
िनखम

बैकवल्पक
व्यिसथा

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी
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खाद्य मेला संचालन

पोषण पररकार नर्कास

नमनरल तथा नभटानमन
नर्श्ले षण नर्नि नर्कास

८

९

प्रनर्नि नलफ्लेट तयारी
र प्रकािन

६

७

प्रर्दिवनी मेला
सहभानगता

काययहर

५

वस.न.

-

-

-

-

आिश्यक कागिात

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

-

-

-

-

-

लाग्ने िुल्क

खा.अ.अ.
श्री प्ु पा भट्टराई

खा.अ.अ.
श्री के िरीलक्ष्मी
िज्राचायव

खा.अ.अ.
श्री रुपेन्त्र रार्ल

खा.अ.अ.
श्री रोजीना श्रेष्ट

खा.अ.अ.
श्री सािना
मानन्त्िर

विम्मेिार
कमयचारी

ि.खा.अ.अ.
श्री राज कुमार
ररजाल

ि.खा.अ.अ.
श्री हुमा कुमारी
िनखम

ि.खा.अ.अ.
श्री राज कुमार
ररजाल

ि.खा.अ.अ.
श्री हुमा कुमारी
िनखम

ि.खा.अ.अ.
श्री राज कुमार
ररजाल

बैकवल्पक
व्यिसथा

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी
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असल खानपान
सम्र्नन्त्ि प्रचार प्रसार

खाद्य पोषण अर्स्था
सम्िनन्त्ि सभेक्षण एर्ं
सामर्दु ायीक पोषण
सिु ार कायवक्रम

१०

११

-

-

आिश्यक कागिात

१

वस.न.

आिश्यक कागिात

प्रानर्निक परामिव सेर्ा  स्थानपत उद्योग: खाद्य प्रनर्नि
नर्कास तथा पोषण महािाखामा
नर्कनसत ननिावररत फारम (रु १०
को नटकट टास) सनहत पेि गने
 सम्भानर्त उद्यमी:
 नकसान हरु

काययहर

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

 ननर्ेर्दन (फारम)
प्राप्त भएको १ हप्ता
नभर र्ा सम्िनन्त्ित
अनिकृ तले तोके को
नमनत उप्रान्त्त १ हप्ता
नभर
 सम्पकव मा आएको
िखत (मौनखक
अनरु ोिको
आिारमा)

सम्पादन गरी सक्नु
पने अिवध

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

िानषवक स्र्ीकृ त
कायवक्रम अन्त्तरगत
चौमानसक नर्भाजन
अनरुु प

िाद्य प्रविवध विकास तथा पोषण महािािा अन्तयगतका काययक्रम)

काययहर

वस.न.

लाग्ने िुल्क
रु १० को
नटकट टास
गने

-

रे नडयोिाट सन्त्ु न
सनकने

लाग्ने िुल्क

श्री हुमा कुमारी
र्नखम

श्री रोजीना श्रेष्ट
श्री रुपेन्त्र रार्ल

ि.खा.अ.अ.

बैकवल्पक
व्यिसथा

ि.खा.अ.अ.
श्री हुमा कुमारी
िनखम

ि.खा.अ.अ.
श्री राज कुमार
ररजाल

बैकवल्पक
व्यिसथा

खा. अ. अ.

विम्मेिार
कमयचारी

खा.अ.अ.
श्री आनन्त्र्द
चानलसे

खा.अ.अ.
श्री के िरीलक्ष्मी
िज्राचायव

विम्मेिार
कमयचारी

श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उपमहाननर्देिक
श्री उपेन्त्र राय

उिरु ी सन्ु ने
अवधकारी

६. सेिा प्रदान गनय लाग्ने दस्तुर र अिवध
रावरिय िाद्य तथा दाना ररफरेन्स प्रयोगिालाको विश्ले षण दस्तुर
प्रचनलत ऐन ननयम कायावन्त्र्यन तहमा िाहेक आम ऊपभोक्ता एर्ं उद्यमी व्यर्सायीहरुले
ननयमानसु ार लाग्ने पररक्षण र्दस्तरु िझु ाई तानलका नं. १ अनसु ार प्रयोगिाला नर्श्ले षण सेर्ा
प्राप्त गनव सक्नेछ । यस प्रकारका नर्श्ले षण सेर्ाहरुको हकमा पररक्षण र्दस्तरु िझु ाई, नमनु ा
प्रयोगिालामा प्राप्त भएको नमनतले सामान्त्यतया ननम्न अनसु ारको समय अर्नि नभर
नर्श्ले षण ननतजा उपलब्ि हुन सक्नेछ ।
तावलका नं. १
वस.नं.

िाद्य पदाथय

पररक्षण दस्तुर (र.)

पररक्षण समयािवध
(वदन)

१

तोरीको तेल

२

िनस्पनत तेल (प्रिोनित)

५५०/-

३

३००/-

४

क्रुड आयल (घ्यू तेल उद्योगको लानग आउने कच्चा पर्दाथव)
गाई भैसीको घ्यू

५

िनस्पनत घ्यू

७००/-

६

तरल र्दिु

६५०/-

७

कन्त्डेन्त्स नमल्क (Condensed)

५००/-

८

मख्खन

१४००/-

९

िर्दामको मख्खन

१०००/-

१०

िरफ

१४५०/-

११

र्दही

८५०/-

१२

नििु र्दग्ु ि आहार, नििु आहार (पौन�क तत्र्)

१३

नििु आहार, नििु र्दग्ु ि आहार (िक्ष्म जैनर्क पररक्षण)

१४

िल
ु ो र्दिु (Whole milk)

१३००/-

१५

िल
ु ो र्दिु (Infant formula)

१३००/-

४
३
३
४
३
४
४
४
४
४
४
४
६
३
४

७००/-

५

११५०/-

८

१६
१७

११००/-

७५०/-

१०००/-

जाम, जेली, मामवलेड, स्क्र्ास, फलरस, फुट नसरफ,
फलफुलको पेय पर्दाथव
टोमाटो के टचप, टोमाटो सस (माइक्रो िायोलोजी समेत)
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७००/-

वस.नं.

िाद्य पदाथय

पररक्षण दस्तुर (र.)

पररक्षण समयािवध
(वदन)

१८

टोमाटो जसु

६००/-

१९

अचार

३००/-

२०

क्यान्त्ड फल पर्दाथव

७५०/-

२१

हल्का पेय पर्दाथव

२००/-

२२

मासु तथा मासु जन्त्य पर्दाथव

९००/-

२३

नपठो, मैर्दा, सजू ी

६००/-

२४

४५०/-

२५

निस्कुट, पाउरोटी
कुनकज

२६

चाउचाउ

८००/-

२७

र्दालमोठ भनु जया

६५०/-

२८

नचनी

६५०/-

२९

नमश्री

८००/-

३०

मह

१०५०/-

३१

चकलेट, टनफ

७००/-

३२

४५०/-

३३

चीर्ी््गम
खाद्यन्त्न/र्दलहन

३४

िेसन

५००/-

४
४
४
३
५
४
४
४
४
४
४
४
४
३
३
३
४

३५

नजरा, िननया, मररच
क) ग्रेनड््ग
ख) गणु स्तर

३००/५५०/-

२
४

३६

खसु ावनीको िल
ु ो

८५०/-

४

३७

ननु

६५०/-

३

३८

िेसार

७००/-

३

३९

नचया

५००/-

८

४०

नचकन तथा नचज नसजनपंग पाउडर प्राउन क्रेकर, अनजनामोटो

३००/-

३

४१

सस (Oyster, Chilly etc.)

८००/-

४

४२

हल्का पेय पर्दाथव पाउडर

४५०/-

३

४३

नभनेगार

८००/-

४

४४

िेकरी सनटवनप््ग

७००/-

४

५००/-

४००/-
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वस.नं.

िाद्य पदाथय

पररक्षण दस्तुर (र.)

पररक्षण समयािवध
(वदन)

१०००/-

४

२५०/-

१

४५

कोकोनट पाउडर

४६

तोरर गेडा (ग्रेनड््ग)

४७

र्दाना/र्दाना पर्दाथव

१५५०/-

७

४८

नमनरल र्ाटर (माइक्रो िायोलोजी समेत)

२५००/-

७

४९

नर्नकरण पररक्षण

२

५०

माइकोटनक्सन टे�

५१

पेनस्टसाइड ट�

१०००/१०००/१०००/तानलका न.ं २ मा
तोनकए अनसु ार प्रत्येक
जीर्ाणक
ु ो पररक्षण गरे
िापत लाग्ने र्दस्तरु
अनरुु प
नर्श्ले षण र्दस्तरु
ननयमानसु ार लाग्नेछ

माइक्रो िायोलोजी टे�
५२

५३

खाद्य र्स्तहु रुको पोषकतत्र्हरु

३
३

५–७

७–१०

द्र�व्य:
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)

मानथ उनल्लनखत समयार्नि सामान्त्य अर्स्थामा मार मान्त्य हुनेछ ।
सामान्त्य अर्स्था भन्त्नाले निजल
ु ी, पानन तथा नर्श्ले षकको उपनस्थनतलाई जनाउँर्दछ ।
प्रानर्निक रोकार्ट भएमा पररक्षणको लानग थप समय लाग्न सक्नेछ ।
तानलका नं. १ मा उल्लेनखत खाद्य पर्दाथव तथा पेय एर्ं पाननको पररक्षण र्ाहेक अन्त्यको हकमा खाद्य प्रनर्नि
तथा गणु ननयन्त्रण नर्भागमा सम्पकव गनवु पनेछ ।
आफुले चाहेका Parameter मार नर्श्लेषण गराउनु परे मा तानलका नं. २ अनरुु पको र्दस्तरु लाग्ने छ । यस्तो
पररनस्थनतमा प्रयोगिालािाट नै समयार्नि तोनकने छ ।
नमनु ा िक्र
े ो नर्दन र्देनख गणना गररनेछ ।
ु िार र्दताव हुन आएमा, समयार्नि कायावलय खल
ु क
सामान्त्य पररनस्थनतमा समयार्नि गणना गर्दाव कायावलय खल
ु ेको नर्दनलाई मार गणना गररनेछ ।
नर्श्लेषण ननतजा तोनकएको समय अर्नि, नर्दनको २.00 िजे पनछ प्राप्त गनव सनकनेछ।
माथी उल्लेनखत सेर्ाहरु यस नर्भागको रान्ट्रबय प्रयोगिाला ििरमहल, काठमाडौं तथा उपलब्ि भौनतक
सनु र्िाको आिारमा नर्राटनगर, पोखरा, हेटौंडा, नेपालगञ्ज तथा िनगढीमा अर्नस्थत कायालवयहरूका
प्रयोगिालाहरुिाट प्राप्त गनव सनकनेछ ।
पर्दाथवको प्रकृ नत अनसु ार नर्श्लेषण सेर्ाको ननतजा प्राप्त हुने अर्नि फरक फरक हुनेछ
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तावलका नं. २
विश्ले षण पररक्षण दस्तुर
क्र.म.

वििरण

रकम

वदन

१

जलांि (moisture)

१००/-

१

२

प्रोनटन (protein)

२००/-

२

३

कार्ोहाइड्रेड (carbohydrate)

२००/-

४

४

सगु र (sugar)

२००/-

२

५

स्टाचव (starch)

२००/-

२

६

ठोस पर्दाथव (total solids)

२००/-

१

७

फ्याट (fat)

२५०/-

३

८

भ्म (ash)

१५०/-

२

९

नभटानमनहरु प्रत्येकको (नभटानमनA, नभटानमनC)

२००/-

३

१०

नमनरलहरु िातु अिातु तत्र् प्रत्येकको

२००/-

३

११

अम्लता (acidity)

१००/-

१

१२

क्षाररयता (alkalinity)

१००/-

१

१३

नप्रजभेनटभ प्रत्यतेकको

२५०/-

१

१४

रंग जाँच (color)

२५०/-

२

१५

क्रुड फाइर्र

३००/-

३

१६

ग्रेनड््ग (खाद्यन्त्न र्ा मसला र्ा अन्त्य) प्रनत पारानमटर

१००/-

३

१७

पानीमा िल
ु ननिल भ्म (water soluble ash)

१५०/-

३

१८

एनसडमा निल्ु ने भ्म (acid insoluble ash)

१५०/-

३

१९

अल्कोहोनलक एक्स्ट्रबाक्ट (alcoholic extract)

१५०/-

२

२०

िल
ु ननिलता (solubility)

१००/-

३

२१

ननु को मार (salt)

१५०/-

१

२२

माइकोटनक्सन (mycotoxin), प्रनत टनक्सन

१०००/-

४

२३

पेन�साइड (pesticide), प्रनत पेनस्टसाइड

१०००/-

४

२४

रे नडएसन (radiation)

१०००/-

४

२५

मोल्डकाउन्त्ट

१५०/-

४

२६

नय� र यसका स्पोरहरु

१५०/-

४
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क्र.म.

वििरण

रकम

वदन

२७

टोटल व्याक्टेररया

१५०/-

४

२८

कोनलफमव

२००/-

७

२९

साल्मोनेला

३००/-

४

३०

स्टेफाइलोकोकस

३००/-

७

३१

क्लान्ट्रबनडयम िोटनलनम र परनिनजेन्त्स प्रत्येक

३००/-

७

३२

स्ट्रबेप्टोकोकस

२००/-

७

३३

िानसलस नसरस

२००/-

७

३४

नभब्रयो

२००/-

४

३५

नलस्टेररया

२००/-

७

३६

नोमाटोडस, नसरट, ओभा, लाभाव, प्रत्येकको (microscopic)

५०/-

१

३७

अरु िक्ष्ु म नजर् सम्िनन्त्ि जाँच प्रत्येकको

२००/-

६

३८

ररिनक्टभ इन्त्डेक्स र्ा र्ी.आर.आर.

१५०/-

१

३९

स्यापोनननफके सन भ्यालु

१५०/-

१

४०

आयोनडन भ्यालु

१५०/-

१

४१

सापोननफइन नहुने पर्दाथव

२००/-

२

४२

नफ फ्याटी एनसड अथर्ा एनसड भ्यालु

१००/-

१

४३

एिसव िेलर भ्यालु

१००/-

१

४४

हेक्साब्रोमाइड टे�

१००/-

१

४५

ररसचव नमसल भ्यालु

१५०/-

१

४६

आनजमोन आयल टे�

२५०/-

३

४७

िाउनडयान टे�

१००/-

१

४८

िोसो पररक्षण

१००/-

२

४९

खननज तेल

२००/-

१

५०

पनग्लने नर्न्त्र्दु

१००/-

२

५१

पेरोक्साइड भ्यालु

१५०/-

१

५२

उमालेको पाननमा िल
ु ननिल एक्ट्रबयाक्ट

१५०/-

२

५३

कै नफन

१५०/-

२

५४

फोस्फे टेज टे�

१५०/-

३
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क्र.म.

वििरण

रकम

वदन

५५

नमनथनलन ब्लु टे�

१५०/-

२

५६

रे साप्यरू रन टे�

१५०/-

३

५७

िाइकार्�नेट टे�

१००/-

१

५८

ग्लक
ु ोज टे�

१००/-

२

५९

स्टाचव टे�

१००/-

२

६०

िल
ु ननिल ठोस पर्दाथव

५०/-

१

६१

फल पर्दाथवको न्त्यनू तम भाग

५०/-

१

६२

ड्रेन्त्ड र्ेट

५०/-

१

६३

िुट कन्त्टेन्त्ट

२००/-

१

६४

उड्ने तेल

१५०/-

२

६५

नउड्ने तेल

१५०/-

२

६६

लेड क्रोमेट जाँच

५०/-

१

६७

करक्यनू मन

१५०/-

२

६८

ननु

१५०/-

१

६९

मानथको सचू ीमा नपरे का अन्त्य नर्श्ले षण परीक्षण, प्रनत पारानमटर

२००/-

तावलका नं. २
वबश्ले षण दस्तुर ( दाना एिं दानािन्य पदाथय)
क्र सं

नर्र्रण

रकम रु.

नर्दन

१

गणु स्तर जाँच (Nutrition Value)

१५५०/-

२

प्रनत माइकोटनक्सन (Per Micotoxin)

१०००/-

७. विभागको वनणयय प्रकृया:
नर्भागको सम्िनन्त्ित िाखािाट ननणवय गनवपु ने नर्षयको प्रकृ या सरुु हुन्त्छ र िाखाको
रायसनहतको फाइलमा सम्िनन्त्ित िाखा प्रमख
ु हुर्दँ ै उपमहाननर्देिककोमा पगु ी त्यसमा राय
लेखी महाननर्देिककोमा पेि हुन्त्छ र महाननर्देिकिाट ननणवय हुन्त्छ ।
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८. वनणयय उपर उिुरी सन्ु ने अवधकारी
ननणवय उपर गनु ासो तथा उजरु ी सन्त्ु ने अनिकारी महाननर्देिकलाई तोनकएको छ ।

९. सम्पादन गरेको कामको वििरण
प्रचनलत खाद्य ऐन तथा ननयमार्ली अनरुु प नर्भागले गनवसक्ने कायवहरु
प्रगवत (२०७६ श्रािण, भार, आविन)
१

अनगु मन ननरीक्षण (खाद्य / र्दाना उद्योग)

पटक

हालसम्मको
प्रगवत
८०

२

अनगु मन ननरीक्षण (होटल रे �ुरेण्ट, राजमागवका होटल)

पटक

१३

३

नमनू ा संकलन
खाद्य तथा र्दाना नमनू ा नर्श्ले षण (रान्ट्रबय खाद्य तथा र्दाना ररफरे न्त्स
प्रयोगिाला)
रे नपड रे स्पोन्त्स मोडानलटीिाट अनगु मन

संख्या

६२२

सख्ं या

१२५७

पटक

१०

खाद्य आयात ननयावत ननरीक्षण तथा प्रमानणकरण

सख्ं या

६६८०

६

आहारपरू क खाद्य पर्दाथवको गणु स्तर प्रमाणीकरण

संख्या

२०२

७

मद्दु ा र्दायरी

सख्ं या

०

८

पटक

४३

संख्या

२४

१०

होटेल स्तरीकरण लोगो नर्तरण
स्र्रोजगार मल
ु क तानलम, खाद्य प्रिोिन, स्र्च्छता र SPS
सम्िनन्त्ि तानलम
खाद्य पोषण तानलम

संख्या

१

११

खाद्य मेला सन्त्चालन

पटक

०

१२

ट्रबायल पाररक्षण अध्ययन

पटक

३

१३

असल खानपान सम्िनन्त्ि प्रचार प्रसार

पटक

४०

१४

खाद्य िस्तक
ु ो पौन�क तत्र् नर्श्ले षण

पटक

४३

क्र.सं

४
५

९

मुख्य मूख्य काययहर

इकाई
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१०. कायायलय प्रमुि र सच
ू ना अवधकारीको नाम र पद
कायावलय प्रमख
ु : डा. मनतना जोिी र्ैि, महाननर्देिक
सचू ना अनिकारीको नाम पर्द : श्री सनचत कुमार र्ाईिा, नजल्ला न्त्यायानिर्क्ता

११. विभागले प्रयोग गने गरेको प्रमुि ऐन वनयम तथा वनदेविकाहरूको
वििरण वनम्नानुसार रहेका छनक ।
नर्भागको काम संग सरोकार राख्ने प्रमख
ु ऐन तथा ननयमहरुको सचू ी
 खाद्य स्र्च्छता नीनत २०७६
 खाद्य ऐन २०२३
 खाद्य ननयमार्ली २०२७
 र्दाना पर्दाथव ऐन २०३३
 र्दाना पर्दाथव ननयमार्ली २०४१
 खाद्य पर्दाथवहरूको अननर्ायव मापर्दण्ड
 र्दाना पर्दाथवहरूको अननर्ायव मापर्दण्ड
 आमाको र्दिु लाई प्रनतस्थापन गने र्स्तु (नर्क्री नर्तरण) ऐन २०४९ र
ननयमार्ली २०५१
 आयोनडन यक्त
ु ननू (उत्पार्दन तथा नर्तरण) ऐन २०५५
विभागबाट गररने कायय एकरूपता तथा वनवित मापदण्ड्का आधारमा कायय
सम्पादन गनय तयार भएका वनदेविकाहरूको सच
ू ी
 र्दिु तथा र्दग्ु ि पर्दाथवको स्र्स्छता एर्ं गणु स्तर ननर्देनिका २०७५
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 आयात ननयावत ननररक्षण तथा गणु प्रमानणकरण प्रणाली सम्िन्त्िी ननर्देनिका
२०६३
 मासजु न्त्य पर्दाथव उत्पार्दन, प्रसोिन तथा निनक्र नितरण सम्िन्त्िी ननर्देनिका
२०७३
 प्रिोनित नपउने पानी उत्पार्दन मापर्दण्ड सम्िन्त्िी ननर्देनिका २०७४
 खाद्य स्र्च्छताको आिारमा होटेल रे स्टुरेन्त्ट स्तरीकरण गने सम्िन्त्िी
ननर्देनिका २०७४
 आहारपरू क (डाइटरी सनप्लमेंट) खाद्य पर्दाथव ननयमन कायवनर्नि २०७२
 प्रयोगिाला म्यानअ
ु ल
 प्रयोगिाला एनक्रनडएिन ISO/IEC 17025:2017
o फ्याट एण्ड आयल २००३
o ल्यािोराटोरी म्यानअ
ु ल नमल्क एण्ड नमल्क प्रोडक्ट २०१९
o ल्यािोराटोरी म्यानअ
ु ल माइक्रोिायोलोजी २०१९
o ल्यािोराटोरी म्यानअ
ु ल नट, कफी एण्ड स्पाइसेज २०१९
o ल्यािोराटोरी म्यानअ
ु ल फूड एनडनटभ एण्ड कन्त्टानमनेन्त्टस २०१९
o ल्यािोराटोरी म्यानअ
ु ल अल्कोहोनलक नर्भरे ज २०१८
o ल्यािोराटोरी म्यानअ
ु ल िुट एण्ड भेनजटेिल २०१८
 खाद्य प्रिोिन तानलम प्रनिक्षक ननर्देनिका २०५८
 खाद्य तथा पोषण योजना एर्ं व्यर्स्थापन सम्र्न्त्िी तानलम मोड्यल
ू २००२
 स्याम्पल नडस्पोजल ननर्देनिका २०६०
 तानलम सम्र्नन्त्ि नम्सव २०५७
 खाद्य प्रयोगिाला ननर्देनिका २०५९
 खाद्य प्रयोगिाला ननर्देनिका २०५९
 खाद्य मेला सञ्चालन कायवनर्नि २०७४
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१२. आम्दानी, िचय तथा आवथयक कारोिार सम्बन्धी अद्यािवधक वििरण
(२०७६ श्रािण, भार, आविन)
(रकम रु हजारमा)
क्र सं
१
२

बिेट उपिीषयक (काययक्रम)

िावषयक विवनयोिन

खाद्य पोषण तथा प्रनर्नि
प्रिानमन्त्री कृ नष आिनु ननककरण आयोजना
िम्मा

४३७५००
२१९८०
४५९४८०

िचय रैमावसक
३२५१९.४२
०
३२५१९.४२

१३. तोवकए बमोविमका अन्य वििरणः

ननयमानसु ार तोनकएिमोनजमको अन्त्य नर्र्र्रण समेत आर्निक रुपमा नर्भागको
र्ेर्साइटमा राख्ने गररएको छ ।

१४. अवघल्लो आ.ि. मा साियिवनक वनकायले कुनै काययक्रम िा
आयोिना सञ्चालन गरेको भए सोको वििरणः

सार्वजननक ननकायको र्ेर्साइट भए सो को नर्र्रण, सार्वजननक ननकायले प्राप्त गरे को
र्ैर्दने िक सहायता, ऋण, अनर्दु ान एर्ं प्रानर्निक सहयोग र सम्झौता सम्िन्त्िी नर्र्रण,
सार्वजननक ननकायले सञ्चालन गरे को कायवक्रम र सोको प्रगनत प्रनतर्ेर्दन नर्भागिाट
सञ्चानलत कायवक्रमको नर्स्तृत प्रगनत प्रनतर्ेर्दन नर्भागको र्ेर्साइट
www.dftqc.gov.np मा रानखएको छ ।

१५. साियिवनक वनकायले िगीकरण तथा सरं क्षण गरेको सच
ू नाको
नामािली र त्यस्तो सच
ू ना सरं क्षण गनय तोवकएको समयािवधः

नर्भागले सनचर्स्तरिाट स्र्ीकृ त सचू नाको र्गीकरण तथा सरं क्षण सम्िन्त्िी कायवनर्नि
िनाई लागु गरे को छ । सचू नाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४ को र्दफा २७ को उपर्दफा १
िमोनजम सार्वजननक ननकायमा रहेका सचू नाहरुमध्ये के ही सचू ना तोनकएको अर्निसम्म
गोप्य राख्नसक्ने गरी र्गीकरण गररएको छ । यस नर्भागले उपलब्ि गराउनपु ने सचू नाको
नर्र्रण मध्ये कुनै मद्दु ाको अनसु न्त्िान, तहनककात तथा अनभयोजनसँग सम्िनन्त्ित सचू ना
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नर्दर्दं ा अपररपक्र् भई अनसु न्त्िानमा प्रभार् पनव ननर्दन मद्दु ा हेने अनिकारी समक्ष मद्दु ा र्दायर
नभएसम्म गोप्य राख्ने भनन सचू नाको र्गीकरण गररएको मनन्त्रपररषर्दको पररपर नमनत
२०६८ माि १ र्देनख लागु भइसके को छ । तसथव खाद्य ऐन, २०२३ अन्त्तगवत मद्दु ा र्दायर
गररएका उद्योगहरुको नामार्लीको सचू ना उपलब्ि गराउने सम्िन्त्िमा नजल्ला अर्दालत
समक्ष मद्दु ा र्दायर भइसके का मद्दु ाहरुको नामार्लीको सचू ना अनसु चु ी १ मा उलेनखत ढाँचा
अनसु ार सार्वजननक गनवपु नेछ । साथै यस्ता मद्दु ा सम्िनन्त्ि सचू नाहरु मद्दु ा र्दायरीको नमनतले
२५ िषवसम्म सरु नक्षत रानखन्त्छन । प्रयोगिाला नर्श्ले षण सम्िन्त्िी सचू नाहरु नर्श्ले षणको
नमनतले १० िषवसम्म सरु नक्षत राख्ने व्यर्स्था छ तथा सामान्त्य प्रकृ नतका सचू नाहरु १
िषवसम्म सरु नक्षत रानखन्त्छन् ।
अनुसच
ू ी१
क्र स.ं

उत्पादकको नाम र ठे गाना

िाद्य पदाथयको नाम

व्याच न.ं

ब्राण्ड्

मुद्दा दायर वमवत

१६. साियिवनक वनकायमा परेका सच
ू ना मागसम्बन्धी वनिेदन र सो उपर
वदएको वििरणः
यो रैमानसक अर्निमा कुनै पनन सचू ना माग नभएको ।

१७. साियिवनक वनकायका सच
ू नाहर अन्यर प्रकािन भएमा िा हुने
भएको भए सोको वििरणः

सम्िनन्त्ित जानकारी नर्र्रणहरु समेत नर्भागको र्ेर्साइटमा राख्ने गररएको छ र
आर्श्यकता अनसु ार नीनत, ननर्देनिकाहरू, कानयवनर्नि र अननर्ायव गणु स्तरको
संगालो छपाइव त्यस्ता प्रकािनहरू नर्तरण गने गररएको ।
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