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प्राक्कथन 

खाद्य गणु ननयन्त्रण, खाद्य प्रशोधन, खाद्य पोषण लगायतका के्षरमा कायय गनय यस कायायलयलाई जिम्मेवारी 
तोककएको छ । तोककएको जिम्मेवारी वहन गरी काययक्रमको लक्ष्य बमोजिम शतप्रनतशत प्रगनत हानसल 
गररएको छ । खाद्य पदाथयको गणुस्तर आम िनमानसको चासोको नबषय भएको छ । पनछल्लो समयमा 
सञ्चार के्षरको तीब्र कवकासले राकिय एवं अन्त्तरायकिय समाचारहरुबाट िनतामा खाद्य गणुस्तरका नबनभन्न 
नबषयमा सूचना पगेुसंगै कायायलयले ददने सेवा प्रबाहलाई अझ ब्यापक एवं नबस्तार गनुयपने माग समेत 
आम िनमानसमा बढेको देजखन्त्छ । 

नेपाल सरकारका नबनभन्न प्रयासहरु कृकषलाई ब्यवसायीकरण गनेतर्य  उन्त्मखु रहेको छ, त्यसमा 
पनन पूवायन्त्चल के्षर ब्यवसाकयक कृकषमा बढी उत्पादन एवं उत्पादकत्व हनेु के्षरमा पदयछ । तसथय 
कृषकबाट खाद्य प्रशोधन, उत्पादनोपरान्त्त क्षनत न्त्यूननकरण लगायतका अनसुन्त्धान एवं तानलम काययक्रम 
समेत थप माग भएको देजखन्त्छ । आ.ब. ०७५/७६ मा सम्पाददत काययक्रमहरुमा आम उपभोक्ताको 
खानेबानीमा सधुार ल्याउनका लानग खाद्य मेला आयोिना गररएको छ, सनुसरीको इटहरीमा मेला सञ्चालन 
गदाय उत्साहिनक रुपमा सहभानगता पाइएको नथयो । साथै िेठ मकहनाभरी देशव्यापी लगायत पूवायञ्चल 
के्षरमा खाद्य स्वच्छता ददवसमा कवनभन्न प्रचार÷प्रसारमूलक सामग्रीसकहत वहृत रुपमा स्कूल एवं कलेिमा 
काययक्रम सञ्चालन भएको छ ।त्यसै गरी खाद्य स्वच्छता तथा गणुस्तर अनभयान अन्त्तगयत प्रशोनधत कपउने 
पानी, दूध एवं खानेतेलको स्वच्छता एवं गणुस्तर सम्बन्त्धमा व्यवसायी एवं आम उपभोक्ताहरुमा सचेतना 
बढेको छ । अन्त्य सरकारी एवं गैह्र सरकारी ननकायहरुसंगको समन्त्वयमा बिार ननरीक्षण/अनगुमन  
होटल÷रेषु्टरेन्त्टलाई जस्टकर प्रदान गने कायय, खाद्य स्वछता, खाद्य प्रशोधन एवं पोषण तानलम िस्ता 
काययक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररएको छ । 

वाकषयक काययक्रमको लक्ष्य प्रानिका लानग सहयोग गने सवै कमयचारीहरु धन्त्यवादका पार हनुहुनु्त्छ । 
उपलब्ध नसनमत स्रोतमा समेत लक्ष्य तोककएका एवं अन्त्य काययक्रमहरुको शत प्रनतशत प्रगनत हानसल 
भएको छ । बाकषयक पजुस्तका बनाउने काययमा सहयोग गने सम्बजन्त्धत शाखा प्रमखुहरु र अन्त्य 
सहकमीहरुलाई नबशेष धन्त्यबाद ददन चाहन्त्छु । 

२०७६ श्रावण  
 

 
 

प्रमोद कोइराला  

कायायलय प्रमखु 
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सारासं 

आ.ब. ०७५/७६ मा यस कायायलयबाट खाद्य स्वच्छता एवं गणु ननयन्त्रणको उदे्दश्य हानसल गनय कवनभन्न 
काययक्रमहरु सम्पन्न भएको छ । यस क्रममा १७७ पटक बिार ननरीक्षण, १७० पटक उद्योग ननरीक्षण 
एवं १५० पटक होटल ननरीक्षण कायय सम्पन्न भएको छ । ननरीक्षणका क्रममा खाद्य उद्योग तथा 
बिारबाट ३८४ वटा खाद्य तथा दाना पदाथयको नमूना संकलन गररएको छ । यसैगरी ननरीक्षणका 
क्रममा संकनलत÷आयात ननयायत÷उद्योग÷कायायलय, संघसंस्था÷चेक स्याम्पल गरी २६२७ नमूनाहरु 
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नमूना नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनकुुल नपाईएकोले आवश्यक काननुी काययवाही प्रकृया 
अगानड बढाइएको छ । यस आ.ब. मा खाद्य तथा दाना ऐन प्रनतकुल उत्पादन एवं कवक्री-कवतरण गने 
३४ वटा उद्यमी/व्यवसायी कवरुद्ध मदु्दा दायर गररएको छ । खाद्य तथा दाना उद्योग स्थापनाथय २९४ 
वटा नसर्ाररस, १४१ वटा नयााँ अनजु्ञापर िारी तथा २९९ वटा अनजु्ञापर नवीकरण गररएका छन ्। 
यस अवनधमा ७ वटा तानलम काययक्रमबाट ६२७ िना सहभानगहरुलाई खाद्य स्वच्छता, खाद्य पोषण, 

खाद्य स्वच्छता सम्बजन्त्ध ररपोकटङ तथा खाद्य प्रशोधन सम्बजन्त्ध आधारभतू तानलमहरु प्रदान गररएका छन ्
। यसैगरी सनुसरीको इटहरीमा खाद्य मेला काययक्रम सम्पन्न भएको छ । यस आ.ब. मा कवराटनगर, 
धरान, दमक, नबतायमोड र उलायबारीमा ६५ वटा स्तरीकरण लोगो कवतरण गररएको छ । खाद्य स्वच्छता 
ददवस काययक्रम १ पटक तथा उपभोक्ता भेला काययक्रम ३ पटक सम्पन्न भएको छ । यसै गरी खाद्य 
स्वच्छता तथा गणुस्तर अनभयान काययक्रम अन्त्तगयत दूध तथा दगु्ध व्यवसायी, प्रशोनधत कपउने पानी 
व्यवसायी एवं कवद्यालयका छार-छाराहरु लजक्षत काययक्रमहरु सञ्चालन गररएको छ । नासपानतको 
वाइन, एभोकाडो मायोनेि तथा जचल्लो कम भएको दही गरी ३ वटा ट्रायल अध्ययन गररएको छ । 
यसका अलावा कायायलयलाई बाकषयक लक्ष्य नतोककएका तानलम, अध्ययन, छलर्ल लगायतका 
काययक्रमहरु समेत सम्पन्न भएको छ । 

यस आ.ब. मा यस कायायलयको कूल खचय रु. १,४८,६१,६७०.०० रहेको छ । यसैगरी रु. 
२०,२७,७७०.०० रािश्व संकलन भएको छ । यस कायायलयमा कवननयोिन, रािश्व र अन्त्य कारोबारमा 
ननयनमत गनुयपने, असलुउपर गनुयपने बेरुि ुरकम शनु्त्य कायम रहेको छ । यसरी बाकषयक लक्ष्य तोककएका 
सम्पूणय काययक्रमहरु सम्पन्न भई ८९.७ प्रनतशत कवजिय एवं ९०.१ प्रनतशत भाररत प्रगनत हानसल भएको 
छ । 
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1    प्रारम्भ 

1.1    पषृ्ठभनूम  

कृकष उपिमा आधाररत खाद्य प्रशोधन प्रकवनधको कवकास एवम ्प्रसार, देशका कवनभन्त् न भागको पोषण जस्थनत 
सवेक्षण र उपभोक्ताहरुको लानग गणुस्तरीय खाद्य पदाथय आपूनतयको लानग खाद्य ऐन ननयमको तिुयमा गदै 
िाने उदे्दश्यले खाद्य कवभागको स्थापना भएको नथयो । कव.सं.२०१८ मा तात्कानलन कृकष तथा वन 
मन्त्रालय अन्त्तगयत खाद्य कवभागको रुपमा स्थापना भई समय समयमा संरचना कवस्तार एवं हेररे्र सगैं 
हाल आएर सघीय संरचनाको रुपमा कृकष तथा पशपुन्त्क्षी कवकास मन्त्रालय अन्त्तगयत खाद्य प्रकवनध तथा 
गणु ननयन्त्रण कवभाग रहेको छ । यसैगरी कव.सं. २०२३ सालमा खाद्य ऐन र कव.सं. २०२७ मा खाद्य 
ननयमावली तिुयमा भई लागू भएको देजखन्त्छ । त्यस्तै पशपुालन एवं कुखरुापालनको लानग गणुस्तरयकु्त 
दाना आपूनतय होस ्भन्त् ने हेतलेु कव.सं. २०३३ सालमा दाना ऐन र कव.सं. २०४१ सालमा दाना ननयमावली 
लागू भएपनछ खाद्य एवम ्दाना पदाथयको गणु ननयन्त्रण काययमा कवभाग र अन्त्तगयत कायायलयहरुबाट 
काययसम्पादन हदैु आएको छ । कवभाग अन्त्तगयत हाल खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलयहरु 
कवराटनगर, िनकपरु, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्त्ि र धनगढी रहेका छन ्। यसैगरी २४ वटा नडनभिन 
कायायलयहरु र १२ वटा खाद्य आयात ननयायत गणु प्रमाजणकरण कायायलयहरु रहेका छन ्। 

पूवायञ्चल के्षरमा उपभोक्ताको स्वास््यरक्षाको लानग खाद्य स्वच्छता एवं गणुस्तर ननयमन गनय र 
खाद्य पोषण तथा प्रकवनध प्रसार गनय कव.सं. २०३५ सालमा सनुसरी जिल्लाको तात्कानलन धरान 
नगरपानलकामा पूवायञ्चल खाद्य प्रयोगशालाको रुपमा यस खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलयको 
स्थापना भएको नथयो । कव.सं. २०४६ सालमा यस कायायलयको नाम पूवायञ्चल खाद्य कवश्लषेण प्रयोगशाला 
नामाकरण गररयो । कव.सं. २०५० मा पनुुः यस कायायलयको नाम पररवतयन गरी के्षरीय खाद्य कवश्लषेण 
प्रयोगशाला नामाकरण गररयो । कव.सं. २०५२ सालमा यस कायायलयको नाम के्षरीय खाद्य प्रयोगशाला 
रहन गयो । यस प्रयोगशालालाई सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई मध्यनिर गरी मोरंङ्ग जिल्लाको 
कवराटनगर महानगरपानलकामा कव.सं. २०५३ भाद्र ३१ मा स्थानान्त्तर गररयो । कव.सं. २०५७ श्रावण 
२३ गतेबाट यस कायायलयको नाम के्षरीय खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलय रहन गयो । 
कव.सं. २०७१ साल र्ागनुदेजख यस के्षरीय खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलयले आफ्नै प्राङ्गणमा 
नव-नननमयत भवनबाट सेवा प्रदान गरररहेको छ । कव.सं. २०७५ साल श्रावण मकहनादेजख कायायलयको 
नाम पररवतयन भई खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलय भएको छ । यस कायायलय अन्त्तगयत झापा, 
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सनुसरी, धनकुटा तथा उदयपरुमा गरी चारवटा खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण नडनभिन कायायलयहरु 
समेत स्थापना भएका छन ्। 

1.2    कायायलयको मूख्य उद्दशे्यहरु 

o खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कवभागको ननदेशनमा रही खाद्यवस्तकुो उत्पादनस्तर देजख नबक्री-
कवतरण सम्म खाद्य ऐन, २०२३ अनरुुप खाद्य गणुस्तर ननयमन तथा ननरीक्षण/ प्रमाजणकरण गने 
काययलाई प्रभावकारी रुपमा ननरन्त्तरता ददने । 

o दाना ऐन २०३३ अनरुुप दानािन्त्य पदाथयको गणुस्तर ननयमन गरी स्वस्थ एवम ्स्तरीय दाना आपूनतय 
व्यवस्थामा टेवा परु् याउने । 

o खाद्य ऐनलाई प्रभावकारी कायायन्त्वयन गनय यस १ नं. प्रदेशमा उपलब्ध खाद्य नमूनाहरुको िााँच 
परीक्षण र सेवाग्राहीको माग अनसुार सरल एवम ्नछटो/ छररतो प्रयोगशाला सेवा ददने । 

o खाद्य तथा दाना उद्योगहरुको ननयनमत ननरीक्षण गने र उद्योगहरुलाई अनजु्ञापरको दायरा नभर ल्याउने 
साथै खाद्य उद्योगहरुको नसर्ाररस, उद्योग अनजु्ञापर िारी तथा नकवकरण गने प्रकृयालाई सहि तथा 
प्रभावकारी तलु्याउने । 

o खाद्य प्रशोधन, संरक्षण तथा संचयन सम्बन्त्धी जशपमूलक एवम ्पोषण सम्बन्त्धी तानलमहरु संचालन 
गरी खाद्य प्रौद्योनगकरणमा टेवा परु् याउने । 

o झकु्यानमा पारी वा न्त्यूनस्तर वा दकुषत खाद्य तथा दाना वस्तहुरुको उत्पादनस्तर देजख नबक्री/ कवतरण 
तथा आयात/ ननयायतको तहसम्म कायय गने व्यजक्त तथा र्मय उपर खाद्य ऐन वा दाना पदाथय ऐन 
वमोजिम काययवाही गने । 

o आम उपभोक्ता तथा कवद्यालयका बालबानलकाहरुलाई िनचेतना अनभबकृद्ध गने उदे्दश्यले खाद्य स्वच्छता, 
गणुस्तर तथा पोषण सम्बन्त्धी स्थाननयस्तरमा सूचना सन्त्देश प्रसारण, खाद्य स्वच्छता जशक्षा अनभयान 
काययक्रम संचालन गने । 

o बिार ननरीक्षण, होटल, रेषु्टरेण्ट, नमठाईपसलको ननरीक्षण र खाद्य स्वच्छता कायम गरी उपभोक्तालाई 
स्वच्छ तथा गणुस्तरीय खाद्य पदाथय उपलब्ध गराउने । 

o उपभोक्ता वगयमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्त्धमा सचेतना गने उदे्दश्यले दगुयम तथा पहाडी के्षरको लानग 
लजक्षत उपभोक्तामूजख काययक्रम (उद्योग तथा बिार ननरीक्षण/ नमनुा संकलन/ उपभेक्ता भेला) 
संचालन गने । 



बाकषयक प्रगनत प्रनतवेदन, आ.व.२०७५/७६                         3                 खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलय, कवराटनगर 

 

o घरेल ुउद्योगका समस्या समाधान तथा कृकषिन्त्य उद्योगको स्थापना तथा उद्योग सञ्चालनका क्रममा 
आईपरेका प्राकवनधक समस्या समाधानका लानग ननुःशलु्क परामशय सेवा प्रदान गने । 

1.3    प्रमखु काययहरु 

खाद्य गणु ननयन्त्रण, दाना गणु ननयन्त्रण, खाद्य प्रकवनध कवकास एवम ् कवस्तार, खाद्य पोषण, प्रयोगशाला 
कवश्लषेण सेवा सम्बन्त्धी यस कायायलयले गरी आएका प्रमखु काययहरु ननम्न रहेका छन ्।  

1.3.1    खाद्य/ दाना गणु ननयन्त्रण 

 तानलम प्राि ननरीक्षकहरुबाट ननयनमत एवम ् आकजस्मक रुपमा बिार/उद्योग ननरीक्षण गरी 
असल/कुशल उत्पादन अभ्यास अनरुुप उत्पादन भए/नभएको अनगुमन गरी गणुस्तर सम्बन्त्धी 
अनसुन्त्धान गने र कवशेष गरी न्त्यून गणुस्तरका खाद्य तथा दाना पदाथयहरुका नमनुा संकलन, संकनलत 
नमनुाहरुको प्रयोगशाला कवश्लषेण, कवश्लषेणवाट प्राि ननतिाहरुको आधारमा न्त्यून गणुस्तर वा दकुषत 
देजखएकोमा खाद्य/ दाना ऐन ननयम अनसुार कानूनी कारवाही । 

 खाद्य/दाना उद्योग स्थापना गनय नसर्ाररस, अनजु्ञापर प्रदान, नवीकरण, ननयमन एवम ्परामशय सेवा । 

 खाद्य/दाना वस्तहुरुको उत्पादन, संचयन तथा नबक्री कवतरणमा हनेु अस्वस्थकर गनतकवनधलाई ननयन्त्रण 
गनय कवनभन्त् न माध्यमबाट सचेतना काययक्रम संचालन । 

1.3.2    खाद्य प्रकवनध कवकास एवम ्कवस्तार 

 र्लरू्ल, तरकारी, खाद्यान्त् न, माछा-मास ुर दगु्ध पदाथयमा आधाररत प्रशोधन प्रकवनधहरुको कवकास एवम ्
प्रसार । 

 खाद्य उद्योग स्थापना गनय चाहने उद्यमी व्यवसायीहरुको लानग तानलम काययक्रम संचालन । 

 खाद्य उद्योगहरुको लानग प्राकवनधक सेवा टेवा प्रदान गने काययक्रम । 

 दगुयम स्थानमा उत्पादन हनेु र्लरू्लहरुको संरक्षण गनय उपयकु्त प्रकवनध तथा प्याकेजिङ प्रकवनधको 
कवकास, प्रसार । 

 कृकष उपिमा उत्पादनोपरान्त्त हनेु क्षनत कम गनय अध्ययन अनसुन्त्धान प्रचार-प्रसार । 

1.3.3    खाद्य पोषण काययक्रम 

 कायायलय अन्त्तगयत कवनभन्न भौगोनलक के्षर तथा बगय कवशेषको पोषण जस्थनतमा सधुार ल्याउन 
स्थानीयस्तरमै अवलम्बन गनय सककने उपायहरु बारेको सचेतना । 
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 खाद्य वस्तहुरुको पौकष्टक तत्वहरुको अध्ययन अनसुन्त्धान गरी खाद्य पोषण तानलका ननमायण एवम ्
प्रसारमा आवश्यक सहयोग । 

 पोषण सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक काययक्रम संचालन । 

 पोषण सम्बन्त्धी तानलम काययक्रम संचालन । 

1.3.4    प्रयोगशाला कवश्लषेण सेवा 

 तोककएको दस्तरु सकहत अनरुोध भई आएका खाद्य एवम ्पेय पदाथय तथा दाना पदाथयको िााँचको लानग 
प्रयोगशाला सेवा । 

1.3.5    एस.कप.एस (SPS) सम्बन्त्धी कायय 

  कवभागको ननदेशानसुार आवश्यक कायय । 

2    खाद्य तथा दाना गणु ननयन्त्रण काययक्रम 

खाद्य तथा दाना ऐन/ननयम कायायन्त्वयनमा बिार ननरीक्षण अनगुमन तथा नमूना संकलन काययले प्रमखु 
भनूमका ननवायह गदयछ ।गणुस्तरयकु्त खाद्य वस्तकुो आपूनतय गराउन ुतथा सवयसाधारण िनताको स्वास््य 
रक्षा गनुय नै खाद्य ऐन/ननयमको मलुभतू उदेश्य हो । बिार ननरीक्षण, नमूना संकलन, कवश्लषेण तथा 
काययवाही ऐन/ननयम कायायन्त्वयनका प्रणाली हनु ्।न्त्यून गणुस्तर र दकुषत खाद्य वस्तकुो उत्पादन/प्रशोधन, 
संचयन एवं नबकक्र-कवतरणलाई ननरुत्साकहत गरी सवयसाथारण उपभोक्तालाई उजचत गणुस्तरयकु्त खाद्य 
पदाथय उपलब्ध गराउने खाद्य ऐन/ननयमको मूल उदेश्य अनरुुप नमूना संकलन गरी प्रयोगशाला िांच 
कवश्लषेण गदाय तोककएको मापदण्ड अनसुार नपाइएका (प्रनतकूल) नमूनाका सम्बन्त्धमा ऐन/ननयममा 
व्यवस्था भए बमोजिम काययवाही गनय नमूना सङ्कलन गररएको हो । िस अनसुार खाद्य तथा दाना पदाथयका 
नमूना संकलन लक्ष्य ३०० रहेकोमा िम्मा ३८४ (खाद्य पदाथय: ३६९ दाना पदाथय: १५) शंकास्पद 
नमूना संकलन गररएको नथयो ।  

यस आ.व.मा खाद्य ऐन ननयम बमोजिम संकनलत िम्मा ६२ नमूना संकलन गररएकोमा ८७ 
नमूना (गत आ.ब. समेत) को िााँच कवश्लषेण सम्पन्न गररएको छ  । िसमा ३० वटा खाद्य नमूनाहरु 
नेपाल सरकारले तोकेको गणुस्तर प्रनतकूल पाइएको हुाँदा उक्त प्रनतकूल खाद्य/दाना उत्पादक वा 
व्यवसायी नबरुद्ध कानूनी कावायही अगानड बढाइएको छ ।बिार ननरीक्षण अनगुमनका नडनभिन 
कायायलयहरु तथा यस कायायलका खाद्य ननरीक्षकहरुबाट कवनभन्न जिल्लाका अनगुमन सनमनतमा संलग्न 
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रही आवश्यक ननरीक्षण अनगुमन काययमा सकक्रय भनूमका ननवायह गररएको छ । यस आ.व.मा प्रशोनधत 
कपउने पानीका नमूनाहरु सवायनधक संकलन भएका छन ्। 

 

   जचर नं. १: खाद्य ऐन/ननयम संकनलत नमूनाको समूहगत कववरण (िम्मा: ६२, प्रनतकूल: ३२.२%) 

 

 

जचर नं. २ : खाद्य ऐन/ननयम बमोजिम संकनलत नमूनाको कवश्लषेण ननतिा कववरण 

(िम्मा:८७, प्रनतकूल: ३४.५%) 
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2.1    अनगुमन/ननरीक्षणहरुको समकष्टगत कववरण  

माननसको शारीररक वकृद्ध कवकास र स्वास््यसाँग प्रत्यक्ष्य सरोकार राख्न ेवस्त ुखाद्य पदाथय हो र यसको 
उत्पादनको मूल श्रोत उद्योग भएकोले त्यहााँबाट उत्पादन हनेु वस्तलुाई उत्पादनस्थलमै गणु ननयन्त्रण 
गनय सके समग्र गणु ननयन्त्रण प्रकक्रयालाई नै प्रभावकारी बनाउन सककने उद्देश्यले खाद्य उद्योग ननरीक्षण 
काययक्रम लजक्षत गररएको हो । साथै उक्त खाद्य वस्तकुो लेवलमा उल्लेख गररनपुने कवषयवस्त ुिस्ता 
कुरालाई मध्यनिर राखी यो काययक्रम संचालन गररएको नथयो । यस आ. व. मा १५० वटा खाद्य 
उद्योग ननरीक्षणको लक्ष्य तोककएकोमा १५७ वटा उद्योग ननरीक्षण भई शतप्रनतशत प्रगनत हानसल गररएको 
छ ।  

दाना पदाथयमा अवान्त्छनीय नमसावट रोक्न र दाना पदाथयमा रहेको कुनै स्वभाकवक गणु वा 
उपयोनगता घटाउन वा जझक्न नपाउने गनय दाना पदाथयको उजचत स्तर बनाई राख्न वान्त्छनीय भएकोले 
यस कायायलयले दाना गणु  ननयन्त्रण काययक्रम अन्त्तरगत दाना पदाथयको उत्पादन स्तर तथा उद्योग 
ननरीक्षण काययक्रम गदै आएको छ । पशपुजकं्षको शारररीक बकृद्ध, कवकास र स्वास््य संग प्रत्यक्ष सरोकार 
राख्न े वस्त ु दाना पदाथय हो र यसको उत्पादनको मलु श्रोत उद्योग भएकाले तहााँवाट उत्पादन हनेु 
वस्तलुाई उत्पादन थलोमै गणु ननयन्त्रण गनय सके गणु ननयन्त्रण प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन सककने 
उदे्दश्यले दाना उद्योग ननरीक्षण काययक्रम लजक्षत गररएको हो । साथै दानाको लेवलमा उल्लेख गररनपुने 
कवषयवस्त ुिस्ता कुरालाई मध्य निर राखी उक्त काययक्रम संचालन गररएको नथयो । यस आ. व. मा 
१५ वटा दाना उद्योग ननरीक्षणको लक्ष्य तोककएकोमा १५ वटा उद्योग ननरीक्षण भई शत प्रनतशत प्रगनत 
हानसल गररएको छ । 

होटल, रेषु्टरेण्ट तथा नमठाइ पसलहरुले उत्पादन गने र नबक्री-कवतरण गने खाद्य पदाथयहरु स्वच्छ, 

सर्ा र स्वास््यबद्धयक हनुकुा साथै अवाजन्त्छत नमसावट रकहत हनु ुअत्यावश्यक हनु्त्छ । यसरी बिारमा 
नबक्री कवतरण हनेु खाद्य पदाथयहरु मानव उपभोगका लानग उपयकु्त हनेु गरी उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले 
होटल, रेषु्टरेण्ट तथा नमठाइ पसल ननरीक्षण काययक्रम लजक्षत गररएको नथयो । यस आ.व.मा १५० वटा 
होटल, रेषु्टरेण्ट तथा नमठाइ पसलहरु ननरीक्षण/अनगुमन गनुयपने रहेकोमा १५० वटा ननरीक्षण अनगुमन 
गरी खाद्य रंग, सरसर्ाई, पानीको स्वच्छता साथै अन्त्य आवश्यक प्राकवनधक पक्षहरुको बारेमा सम्बजन्त्धत 
पक्षलाई िानकारी गराइएको नथयो ।  

उपभोक्ताहरुले आफ्ना सम्पूणय उपभोग्य वस्तहुरु बिारबाट खररद गदयछन ्। उद्योगबाट उत्पाददत 
खाद्य पदाथयको नबक्री-कवतरण गररने ठाउाँ ठूला-साना पसल हनु ्भने भण्डारण गररने ठाउाँ गोदाम हो । 
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यस कारण उपभोक्तामाझ गणुस्तरीय खानेकुरा प्रवाह गनय/गराउन र ठगीबाट िोगाउन पसल/गोदाम 
अनगुमन गनय आवश्यक देजखएकोले बिार अनगुमन ननरीक्षण काययक्रम लजक्षत गररएको नथयो । यस 
आ. व. मा १५० वटा बिार ननरीक्षण अनगुमनको लक्ष्य तोनबएकोमा १७७ वटा खाद्य पदाथय नबकक्र-
कवतरण गररने  खदु्रा, थोक तथा गोदाम आदद ननरीक्षण भई शत प्रनतशत प्रगनत हानसल गररएको छ । 
यसरी अ.व. भररमा िम्मा ४९९ पटक अनगुमन/ननरीक्षणको कायय सम्पन्न गरी कायायलयले खाद्य तथा 
दाना पदाथयको स्वच्छता कायम गराउने काययलाई ननरन्त्तरता ददएको नथयो । 

 

जचर नं. ३: आ.व. २०७५/७६ मा गररएको अनगुमन/ननरीक्षणको समग्र कववरण 

2.2    खाद्य तथा दाना उद्योग अनजु्ञापर िारी, नकवकरण तथा नसर्ाररस 

खाद्य/दाना उद्योगहरुले खाद्य/दाना पदाथयको उत्पादन गरी नबक्री नबतरण गनुय पूवय खाद्य÷दाना ऐनले 
ननददयष्ट गरे अनरुप अनजु्ञापर नलन ुपने कानूनी प्रावधान रहेको नबद्यमान अवस्था छ । यस सम्वन्त्धमा 
यस पूवायञ्चल के्षरमा रहेका अनजु्ञापर ननलएका उद्योगको हकमा अनजु्ञापर नलन ुपने र अनजु्ञापर नलई 
संचालनमा रहेका उद्योगले समयमै नकवकरण गनुयपने भएकोले सो काययको लानग यस कायायलयवाट समय 
समयमा उद्योगी ब्यावसायीलाई िानकारी गराइदै आइएको छ । साथै उद्योग स्थापनाथय नसर्ाररसको 
लानग घरेल ु तथा साना उद्योग कायायलय वा नबकास सनमनत कायायलयवाट यस कायायलयमा उद्योग 
स्थापनाथय नसर्ाररस माग हनेु भएको हदुा सोको नसर्ाररस सम्वजन्त्धत कायायलयलाई सम्भव भएसम्म नछटो 
छररतो माध्यमवाट उपलब्ध गराइदै आइएको छ । आ.व. ०७१।७२ देजख उद्योग नसर्ाररसका लानग 
दगुयम पहानड जिल्लाहरुमा इ-मेल मार्य त उद्योग नसर्ाररस सेवा उपलब्ध गराइदै आइएको छ । यस 
आ.ब.मा खाद्यदाना उद्योगहरुको अनजु्ञा पर ननबकरण/िारी तथा नसर्ाररस गरी िम्मा संख्या ३०० 

१५० १५० १५०

१५

१७७
१५७ १५०

१५

०

५०

१००

१५०

२००

बिार खाद्य उद्योग होटेल, रेस्टुरेन्त्ट, 
नमठाई पसल

दाना उद्योग

अन
गुम

न 
संख्

या

व्यवसाय

बाकषयक लक्ष्य
बाकषयक प्रगनत
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लक्ष्य तोककएकोमा शतप्रनतशत प्रगनत हानसल भएको छ । ननबकरण भएका खाद्य/दाना उद्योगको संख्या  
२९९ (खाद्य २९३, दाना ६) र अनजु्ञापर िारी उद्योगको संख्या १४१ (खाद्य १३७, दाना ४) तथा 
खाद्य उद्योग नसर्ाररस सख्या २९४ गरी कूल िम्मा ७३४ रहेको छ । यस आ.ब. मा अनजु्ञापर िारी 
गररएका उद्योगहरुमा खाद्यान्न दलहन र सोबाट बनेका खाद्य पदाथयहरु तथा प्रशोनधत कपउने पानीका 
सबैभन्त्दा बढी  क्रमश ५० र २५ रहेका छन ्। यस आ.व.का साथै कवगत दश आ.व.मा कायायलबाट 
िारी तथा नकवकरण गररएको अनजु्ञापर सम्बजन्त्ध कववरण तलका जचरहरुमा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

 

जचर नं. ४: खाद्य तथा दाना उद्योगको अनजु्ञापर िारी कववरण (िम्मा: १४१)  

 

जचर नं. ५: कवगत १० आ.व. को अनजु्ञापर िारी सम्बजन्त्ध कववरण 

१३

१
५

९
१५

५०

२५

२ ०
५ ४

१२

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

उद्य
ोग
 सं

ख्य
ा

खाद्य/दाना समहु

१५ १६ १७

६६
७९

६०

१४२

५९

८४
९७

१४१

०
२०
४०
६०
८०

१००
१२०
१४०
१६०

उद्य
ोग
 सं

ख्य
ा

आ.व.
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जचर नं. ६: आ.व.२०७५/०७६ मा उद्योग नकवकरण सम्बजन्त्ध नबबरण (िम्मा:२९९) 

 

जचर नं. ७: कवगत १० आ.व. को अनजु्ञापर नकवकरण सम्बजन्त्ध कववरण 

३१
१४ १५

२४ २२

१३४

२६

४ ३ ५ ६
१५

०
२०
४०
६०
८०

१००
१२०
१४०

उद्य
ोग
 सं

ख्य
ा

खाद्य/दाना समहु

८५
६७

८९ ९०

१५३
१८८

२३८ २४४
२८७

३३७
२९९

०
५०

१००
१५०
२००
२५०
३००
३५०
४००

उद्य
ोग
 सं

ख्य
ा

आ.व.
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जचर नं. ८: खाद्य पदाथयको आधारमा उद्योग स्थापनाथय नसर्ाररस कववरण (िम्मा: २९४) 

  

जचर नं. ९: जिल्लागत आधारमा उद्योग स्थापनाथय नसर्ाररस कववरण (िम्मा: २९४) 

2.3    होटल स्तरीकरण लोगो कवतरण 

उपभोक्तालाई स्वस्थकर वातावरणमा प्रशोनधत गररएको खानेकुरा उपलब्ध गनय÷गराउन तथा खाद्य 
स्वच्छता कायम राख्न ेउदे्दश्यमा यो काययक्रम लजक्षत छ । यस आ. व. मा नबराटनगर महानगरपानलका, 
धरान उप-महानगरपानलका, दमक नगरपानलका, नबतायमोड नगरपानलका र उलायबारी नगरपानलकामा िम्मा 

६६

१
१३

२१
१४

१११

२३

३ १ ६ ०

३५

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०
उद्य

ोग
 सं

ख्य
ा

खाद्य/दाना समहु

१८
९

५८

४ ४
१४

७० ७०

२ २

१७ १६
१०

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०

उद्य
ोग
 सं

ख्य
ा

जिल्ला
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६५ होटल, रेषु्टरेन्त्ट, नमठाई पसल स्तरीकरण लोगो कवतरण गने काययको लानग ननरीक्षण गररएको नथयो 
। यस आ.व. देजख हररयो जस्टकरमा ३ तारा भएको अनतउिम, हररयो जस्टकरमा २ तारा भएको 
उिमस्तर, हररयो जस्टकरमा एक तारा भएको सामान्त्य र पहेंलो जस्टकरमा तारा नभएको सन्त्तोषिनक 
गरी िम्मा ४ ककनसमको लोगो कवतरण गने लक्ष्य रहेको नथयो । यस आ. व. भररमा ६ पटक 
होटल/रेस्टुरेन्त्ट हरुको अनगुमन गरी स्तरीकरण लोगो कवतरण गने काययक्रम रहेकोमा ६ पटक नै 
सम्पन्न गररएको छ । यस क्रममा १३ वटा होटल/रेस्टुरेन्त्टहरुले उिमस्तर, २८ वटा 
होटल/रेस्टुरेन्त्टहरुले सन्त्तोषिनक स्तर र २४ वटा होटलहरुमा सामान्त्य स्तरको जस्टकर प्राि गनय 
सक्षम भएका छन ्। आ.व.भररमा यस के्षरका होटल/रेस्टुरेन्त्टहरुको तोककएको परीक्षण सूजच अनसुार 
अनगुमन ननरीक्षण गदाय अनत उिमस्तरको जस्टकर भने कुनै होटल/रेस्टुरेन्त्टहरुले पाउन सकेनन ्। 

होटल स्तरीकरण लोगो काययक्रमको कववरण जचर नं. ९ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

   
   जचर नं.: १० आ.व.२०७५/७६ मा होटल स्तरीकरण लोगो कवतरण   

2.4    उपभोक्ता सचेतना काययक्रम 

2.4.1    सूचना सन्त्देश प्रचार प्रसार 

उपभोक्ताको पोकषलो, स्वच्छ एवं गणुस्तरयकु्त खाद्य पदाथयको उपभोगबारे सचेतना अनभबकृद्ध गनयका लानग 
प्रत्यक्ष रुपले सचुना÷सन्त्देश पयुायउने उदे्दश्यले यस के्षरको स्थानीय रेनडयो कोशी एर्.एम. ९३.४ 
मेगाहिय  नबराटनगरबाट दैननक ८ पटक सूचना सन्त्देश प्रसार गररएको छ । प्रसार हनेु सूचनाहरु ननम्न 
बमोजिम रहेका छन ्।  

०
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– अस्वच्छ वातावरणमा खाद्य पदाथय कवकक्र कवतरण तथा उपभोग नगरौं सम्बजन्त्ध 

– दाना पदाथयको भण्डारण ब्यवस्थामा ध्यान ददने तथा ढुसी परेको दाना प्रयोग नगने सम्बजन्त्ध 
(नेपाली र मैनथली) 

– सागपात र्लरू्ल उपभोग पूवय तयारी तथा पोषण सम्बजन्त्ध (नेपाली र मैनथली) 

– प्याक गररएको खाद्य पदाथयको लेबल कववरण सम्बजन्त्ध 

– खेसरी दालको कवकक्रकवतरण नगनय नगराउने सम्बजन्त्ध 

– खाद्य तथा दाना उद्योगले अननवायय अनजु्ञा पर नलन ुपने सम्बजन्त्ध 

– प्रशोनधत कपउने पानी उत्पादकहरुले िार तथा बोटलमा उद्योगको नाम तथा अनजु्ञापर नम्बर 
सकहतको नसं्रक यायप (shrink wrap) अननवायय रुपमा लगाउने सम्बजन्त्ध 

2.4.2    उपभोक्ता भेला प्रचार काययक्रम   

उपभोक्तालाई स्वस्थकर खानेकुराबारे िानकारी प्रवाह गनय÷गराउन तथा ठगीबाट िोगाउन यस 
कायायलयबाट आ.ब. ०७5÷७6 मा ६ पटक लक्ष्य तोककए बमोजिम उपभोक्ता भेला प्रचार काययक्रम 
सञ्चालन गररएको छ । प्रथम चौमानसक अवनधको काययक्रम अन्त्तगयत नमनत २०७5।८।१० कवराटनगर 
८ मा र नमनत २०७५।८।१४ मा कवराटनगर ६ मा गरी िम्मा दईु पटक आयोिना गररएको 
काययक्रममा ६१ िना मकहला र १० परुुषको सहभानगता रहेको नथयो ।  

दोस्रो चौमानसकको काययक्रम अन्त्तगयत  नमनत २०७५÷१०÷१६ गते नबराटनगरमा -८ आयोिना गररएको 
काययक्रममा १०२ (मकहला: ६८, परुुष: ३४) िना महानगरका उपभोक्ताहरुको सहभानगता नथयो भने 
सोही चौमानसकको अको काययक्रम मोरङको उलायबारी सम्पन्न भएको नथयो । उक्त काययक्रममा उलायबारी 
नगरपानलकाका ५४ िना (मकहला: ४५, परुुष: ९) उपभोक्ताहरुको सहभानगता नथयो । तेश्रो चौमानसकमा 
लजक्षत काययक्रम अन्त्तगयत नमनत २०७५÷१२÷१८ मा कवराटनगर-३, मोरङमा १०१ िना (मकहला: ५५, 
परुुष: ४६) को सहभागीता र  नमनत २०७६।१।१० मा कवराटनगर-११ मा ७० िना (मकहला: ४०, 
परुुष: ३०) को सहभानगतामा उपभोक्ता भेला प्रचार काययक्रम सम्पन्न गररएको नथयो । 
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2.5    खाद्य/दाना ऐन ननयम अन्त्तगयत मदु्दा दायरी  

गणु ननयन्त्रण प्रकृयामा ननरीक्षण, नमूना संकलन तथा प्रयोगशाला परीक्षण पश्चात प्रयोगशालाबाट प्राि 
प्रनतवेदनमा उक्त खाद्य पदाथय न्त्यून वा दकुषत गणुस्तरको पाइएमा आवश्यक अनसुन्त्धान गरी मदु्दा दायर 
गररन्त्छ । सम्बजन्त्धत उत्पादक वा व्यवसायीलाई कसरुको प्रकृनत हेरी ऐन ननयम बमोजिम दण्ड सिायको 
व्यवस्थाबाट त्यस्तो काम गनय ननरुत्साकहत तलु्याइन्त्छ । मदु्दा दायरी सम्बजन्त्ध कवस्ततृ कववरण अनसूुची-
१ मा उल्लेख गररएको छ । 

2.5.1    मदु्दा ननरुपण जस्थनत  

आ.व.०७५/७६ मा खाद्य ननरीक्षकबाट संकलन गररएको नमनुा मध्ये ३० वटा नमुनामा प्रनतकुल 
पाइएको छ भने अजघल्लो आ.व.को समेत गरी ३४ वटा मदु्दा दायरी भएको छ । यस आ.व मा 
प्रशोनधत कपउने पानीमा (१७) र खाद्यान्न दलहनिन्त्य (७) सबैभन्त्दा धेरै मदु्दा दायर गररएका खाद्य पदाथय 
हनु ्। यस आ.व.मा नमूनागत तथा जिल्लागत आधारमा मदु्दा दायरी सम्बजन्त्ध थप कववरण जचर नं. 11 
र १२ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

जचर नं. ११: खाद्य पदाथयको समूहगत आधारमा मदु्दा दायरी कववरण (िम्मा :३४)

जचर नं. १२: जिल्लागत आधारमा मदु्दा दायारी कववरण (िम्मा संख्या: ३४) 
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3     प्रयोगशाला कवश्लषेण सेवा  

यस आ.व.मा खाद्य तथा दाना नमूना कवश्लषेण अन्त्तगयत 600 वटा खाद्य तथा दाना नमूनाहरुको नमूना 
कवश्लषेण गने लक्ष्य तोककएकोमा २६२७ वटा नमूना कवश्लषेण भई शत प्रनतशत प्रगनत हानसल गररएको 
छ । कवश्लषेण गररएको २६२७ नमूना मध्ये खाद्य ननरीक्षकबाट संकनलत नमूनाहरु ३८४ वटा, आयात 
तर्य  ६२५, उद्योग, कायायलय, संघ संस्था, आयात/ननयायत प्रमाजणकरण, दाना, अनजु्ञापर, चेक स्याम्पल एवं 
कवकवध अन्त्तगयत २२४३ वटा नमूना कवश्लषेण भएका छन ् । प्रयोगशाला कवश्लषेणका ननतिा हेदाय 
ननरीक्षण/अनगुमनका ३०, कायायलय÷संघसंस्था÷व्यजक्तगत तर्य  १९, अनजु्ञापर तर्य  २३ गरी िम्मा ७२ 
वटा नमूनाहरु प्रनतकूल पाईएका छन ्। नमूना कवश्लषेण सम्बजन्त्ध कवस्ततृ कववरण जचर नं. १३ र १४ 
मा प्रस्ततु गररएको छ । 

जचर नं. १३: नमूनागत आधारमा प्रयोगशाला कवश्लषेण ननतिा (िम्मा: २६२७)  

 

जचर नं. १४: नमूनागत आधारमा आयात ननयायत गणु प्रमाजणकरण कववरण (िम्मा: ६२५) 
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4   तानलम काययक्रम 

4.1    परकारहरुलाई खाद्य स्वच्छता ररपोकटंग सम्बजन्त्ध तानलम 

खाद्य स्वच्छता गहन तथा समसामकयक कवषय समेत भएकोले उपभोक्ता र िनमानसमा यसको अनभरुजच 
ननकै रहेको पाइन्त्छ । यस कवषयमा कवनभन्न सञ्चार माध्यमका लानग ररपोकटयङ गदाय खाद्य स्वच्छताका 
कवकवध प्राकवनधक पक्षहरुको िानकारी राखी सही सूचना प्रवाह गनुयपदयछ । यस कारण परकारहरुलाई 
खाद्य स्वच्छताका कवकवध प्राकवनधक पक्षहरु सकहतको िानकारी ददने उदे्दश्यले परकारहरुलाई राज्यको 
चौथो अंग माननएसंगै उनीहरुको यस के्षरमा पनन क्षमता कवकास गनुयपने आवश्यकतालाई आत्मसाथ गदै 
यस आ.व.को प्रथम चौमानसक अवनधमा एक पटक परकारहरुलाई खाद्य स्वच्छता सम्बजन्त्ध ररपोकटंग 
तानलम काययक्रम सम्पन्न गने लक्ष्य रहेको नथयो । सो काययक्रममा प्रसे, रेनडयो, कट.भी.आददमा काययरत 
ररपोटयर एवं काययक्रम संचालन गने ३ िना मकहला एवं २० िना परुुष परकारहरुलाई सहभागी गराई 
झापाको काकरनभट्टामा काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । 

4.2    स्ट्रीट रू्ड व्यवसायीहरुको लानग खाद्य स्वछता तथा जि.एच.कप. तानलम 

चोक, बिार िताततै सहिै उपलब्ध हनेु स्ट्रीट रू्डलाई खाद्य स्वछताको कहसाबले चनुौनतपूणय खाद्य 
पदाथयको रुपमा नलन सककन्त्छ । यस्ता खाद्य पदाथयमा प्रयोग हनेु कच्चा पदाथय, तयार गररने वातावरण 
लगायत तयार गने तौर तरीकाले यस्ता खाद्य वस्तकुो स्वछता ननधायरण गने भएकोले सरुजक्षत खाद्य 
पदाथयको रुपमा कवकास गनय आवश्यक महससु गररएसंगै यस आ.व.मा २ पटक तानलम संचालन गने 
लक्ष्य रहेको नथयो । नमनत २०७५/९/१८ देजख २० सम्म नबराटनगरमा ६ िना मकहला तथा ७६ 
िना परुुष स्ट्रीट रू्ड (आइसकक्रम, चटपटे, पानीपरुी, दकह-बारा, म.म., चाउनमन आदद) ह्यान्त्डलर एवं 
व्यवसायीहरुको सहभानगता तथा यसै काययक्रम अन्त्तगयत तेश्रो चौमानसक अवनधमा नमनत २०७६/२/८ 
देजख नमनत २०७६/२/१० सम्म कवराटनगरमा आयोजित काययक्रममा ७ िना मकहला तथा ३४ िना 
परुुष व्यवसायी गरी िम्मा ४१ िनाको सहभानगतामा स्ट्रीट रू्ड व्यवसायीहरुको खाद्य स्वछता तथा 
जि.एच.कप. तानलम काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । 

4.3    खाद्य प्रशोधन आधारभतू तानलम 

स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कृकष िन्त्य उत्पादनको प्रशोधन, संरक्षण तथा मलु्य अनभबकृद्ध गरी कृकष 
उद्यमजशलता अनभबकृद्ध गने उदे्दश्यले आयोिना गररने जशपमलुक खाद्य प्रशोधन तानलम काययक्रमलाई 
ननरन्त्तरता दददै यस आ.ब. मा पनन २ वटा खाद्य प्रशोधन शीपमूलक तानलम काययक्रम सम्पन्न गररएको 



बाकषयक प्रगनत प्रनतवेदन, आ.व.२०७५/७६                         16                 खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलय, कवराटनगर 

 

छ । प्रथम चौमानसकमा नमनत २०७५/५/३ देजख ८ सम्मको उक्त तानलम नबराटनगरमा सम्पन्न 
गररएको तानलममा १९ िना मकहला र ६ िना परुुषको सभानगता रहेको नथयो । दोश्रो चौमानसकमा 
नमनत २०७५।९।२२ गते देजख ऐ २७ गतेसम्म नबराटनगरमा सञ्चानलत खाद्य प्रशोधन तानलममा िम्मा 
१९ िना (मकहला-१४,  परुुष - ५) को सहभानगता रहेको नथयो । 

4.4    GMP/HACCP तानलम 

दूध तथा दगु्ध पदाथयहरु खाद्य स्वच्छताको कहसाबले उच्च िोजखमयकु्त खाद्य पदाथय भएको हुाँदा यसको 
खाद्य शृंखलामा नै िोजखम न्त्यनुनकरण गदै लैिान ु पने आवश्यकता रहेको छ ।यस आ.व.मा डेरी 
व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराई प्रथम चौमानसकमा GMP/HACCP तानलम काययक्रम गने लक्ष्य रहेको 
नथयो । प्रथम चौमानसक अवनधको उक्त काययक्रम नमनत २०७५/७/१५ गते नबराटनगरमा काययक्रम 
सम्पन्न गररएको तानलममा १० िना मकहला तथा १२२ िन परुुष दगु्ध व्यवसायी सहभागी रहेका नथए 

। दोश्रो चौमानसक अवनधमामा कवराटनगरमा नमनत २०७५/१०/२९ देजख २०७५/११/२ सम्म 
सनुसरी (चतरा, धरान, इटहरी, दहुबी लगायत), मोरङ्ग (कवराटनगर, बढुीगङ्गा गा.पा., लेटाङ्ग, रतवुामाई, 

सनु्त्दरहरैंचा) का डेरी व्यवसायी (डेरी उद्योगी, सङ्कलक तथा जचस्यान केन्त्द्र तथा डेरी पसल सन्त्चालक) 
हरु समेतको सभानगतामा काययक्रम सम्पन्न गररएको नथयो । सो तानलममा ४ िना मकहला तथा ६९ 
िना परुुष व्यवसायीहरु सहभागी रहेका नथए । 

4.5    होटेल/रेस्टुरेन्त्ट/क्याजन्त्टन संचालकहरुलाई खाद्य स्वछता तानलम  

यस काययक्रम अन्त्तगयत आ.व. २०७५/७६ भररमा २ वटा काययक्रम सम्पन्न गने लक्ष्य रहेको नथयो । 
दोश्रो चौमानसकमा मोरङ जिल्लाको रतवुामाई न.पा.का कवनभन्न वडाहरुमा होटेल रेस्टुरेन्त्ट तथा क्याजन्त्टन 
संचालन गने व्यवसायी तथा कामदारहरुको सहभानगतामा नमनत २०७५/११/२७ देजख २९ सम्म तीन 
ददन अवनधको उक्त तानलम काययक्रम सम्पन्न गररएको नथयो । तानलममा ४६ मकहला तथा ६६ परुुषको 
सभानगता रहेको नथयो । त्यसै गरी तेश्रो चौमानसक अवनधको लजक्षत काययक्रम नमनत २०७५/१२/१७ 
देजख नमनत २०७५/१२/१९ सम्म कवराटनगरमा सम्पन्न गररएको नथयो । उक्त तानलममा ७ िना 
मकहला तथा २७ परुुष व्यवसायी गरी िम्मा ३४ िनाको सहभानगता रहेको नथयो । 

4.6    कवद्यालय जशक्षकहरुको लानग खाद्य स्वच्छता तथा पोषण तानलम 

स्वच्छ तथा पोषणयकु्त खाद्य पदाथयको उपभोगबाट पोषण अवस्थामा सधुार ल्याउन मद्दत पगु्ने हनुाले 
सो बारे िनचेतना अनभबकृद्ध गने उदे्दश्यले यस आ.ब. मा खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सम्बजन्त्ध तानलम 
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सञ्चालन गररएको नथयो । नमनत २०७५÷११÷८ देजख १० गते सम्म मोरङ जिल्लाको रतवुामाई 
न.पा.मा Food Saftey and Nutrition Training to School Teachers सञ्चालन गररएको नथयो । उक्त 
तानलममा न.पा.का कवनभन्न कवद्यालयहरुमा काययरत ४१ िना (मकहला १०, परुुष ३१) 
जशक्षक÷जशजक्षकाहरुको सहभानगता रहेको नथयो । 

4.7     खाद्य पोषण तानलम  

बालबानलका, बढ्दो उमेरका केटाकेटी, गभयवती एवं सतु्केरी मकहलाहरुको पोषण अवस्थामा सधुार गरी 
कुपोषण एवं बाल मतृ्यदुर घटाउने उदे्दश्यले यस आ.व.मा एक पटक खाद्य पोषण तानलम सम्पन्न गने 
लक्ष्य रहेको नथयो । उक्त काययक्रम तेश्रो चौमानसकमा नमनत २०७६/१२/१० देजख २०७६/१२/११ 
सम्म मोरङ जिल्लाको रतवुामाई न.पा.का कवनभन्न वडाका मकहला स्वयंसेकवकाहरुका साथै स्थानीय 
स्वास््यकमीहरुको सभानगतामा सम्पन्न भएको नथयो । सो काययक्रममा ४१ िन मकहला र ४ िना परुुष 
गरी िम्मा ४५ िनाको सहभानगता रहेको नथयो । 

5    प्रकवनध कवकास (ट्रायल अध्ययन) 

5.1    नास्पानतको वाइन  

हाम्रो देशमा पहाडी के्षरमा उत्पादन हनेु नासपानतलाई लामो समयसम्म संरक्षण गरेर राख्न ेतथा यसको 
उत्पादन कवकवनधकरणको अभावले उत्पादन भएको नास्पानतको ठूलो कहस्सा खेर गइरहेकोले यसको 
उत्पादनोपरान्त्त व्यवस्थापन गनुयपने आवश्यकता महससु गररएको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गनय 
यस आ.व.को प्रथम चौमानसकमा नासपानतको वाइन बनाउने ट्रायल अध्ययन कायय सम्पन्न गररएको नथयो 
। यस काययको लानग धनकुटाबाट स्थाननय िातका नास्पानत ल्याई, नास्पानतको रस तथा ककसनमस 
नमसाइएको नासपानतको रस तयार गरी छुट्टा छुटै ककण्वन (र्मेन्त्टेशन) गरी  वाइन तयार गररएको नथयो 
। इजन्त्द्रयभाव परीक्षणको आधारमा ककसनमस नराखी ककन्त्वन गरेको नास्पानतको वाइन उत्कृष्ट पाइएको 
नथयो । उत्कृष्ट पाइएको वाइनको थप परीक्षण गदाय कुल घलुनशील ठोस पदाथय १४.१५, अम्लता 
०.३७% र अल्कोहलको मारा १०.५७% पाइएको नथयो । त्यसैगरी ककसनमस राखेर बनाइएको 
वाइनमा कुल घलुनशील ठोस पदाथय १६.६६, अम्लता ०.३२% र अल्कोहलको मारा ८.८९ % 
पाइएको नथयो । उक्त अध्ययनबाट सम्बजन्त्धत सेवाग्राही तथा व्यवसायीलाई खेर गइरहेको नास्पानतको 
उपयोग गनय सहयोग पगु्नको साथै मूल्य अनभवकृद्ध गरी थप आय-आियन गनय समेत सहयोग पगु्ने अपेक्षा 
गररएको छ । 
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5.2    एभोकाडो मायोनिे 

यस के्षरमा एभोकाडोको उत्पादन बढेसंगै यसको उत्पादन कवकवनधकरण गनुयपने आवश्यकता महससु 
गररएको छ । कायायलयबाट यस आ.व. को दोश्रो चौमानसकमा एभोकाडोलाई मखु्य कच्चापदाथयको 
रुमपा प्रयोग गरी मायोनेि िस्तो पेस्ट तयार गररएको नथयो । जचनी, ननु, स्यानबलाइिर, जस्कम नमल्क 
पाउडर, एभोकाडो, तातोपानी, कागतीको रस, नभनेगर, र सयुयमजुख तेल राखेर एभोकाडोको मायोनेि तयार 
गररएको नथयो । सयुयमजुख तेल र एभोकाडाको नबनभन्न मारा राखी तयार पाररएको मायोनेिलाई इजन्त्द्रयभाव 
परीक्षणको आधारमा ४५% तेल र ५५% एभोकाडोको रेनसकप उत्कृष्ट पाइएको नथयो । त्यसैगरी २५̊ 
से तापक्रममा भण्डारण गरेको मायोनेिको भण्डारण आय ुलामो हनेु अध्ययनबाट देजखएको छ । यसरी 
तयार गररएको पेस्टको ररनसपी अनकुुलन तथा भण्डारण आयकुो २ मकहनाको अध्ययन कायय समेत 
सम्पन्न गररएको छ । यसबाट व्यवसाकयक एभोकाडो कृषकहरु एवं सम्बजन्त्धत उद्यमी/व्यवसायीहरुलाई 
लाभ पगु्ने देजखन्त्छ । 

5.3    कम जचल्लो भएको दही 

दूध तथा दगु्ध पदाथय मानव स्वास््यको लानग धेरै नै महत्वपूणय खाद्य समूह हो । बढ्दो स्वास््य 
चेतनासंगै कम जचल्लो भएको दगु्ध पदाथयप्रनत उपभोक्ताको आकषयण हनु थालेको सन्त्दभयमा यस कायायलयमा 
जचल्लो ननकानलएको दूधबाट दकह तयार गरी यसको कवकवध भौनतक, रासायननक एवं इजन्त्द्रयभाव परीक्षण 
सम्पन्न गररएको नथयो । घृतांसरकहत धूलो दूध (एस.एम.कप) को पररमाण घट-बढ गरी र्रक-र्रक 
कुल घलुनशील ठोस पदाथयको मारा भएको दही तयार गररएको नथयो । यसरी तयार गररएका दकह 
मध्ये इजन्त्द्रयभाव परीक्षणको आधारमा कुल ठोस पदाथय १६% भएकोलाई उत्कृष्ट छाननएको नथयो भने 
ग्वारगम राजखएको भन्त्दा नराजखएको दही उत्कृष्ट पाइएको नथयो । उक्त दकहमा अम्लता: ०.६९%, 

जचल्लो: ०.३३%, कप एच: ४.५४, ररड्युनसङ्ग सगुर: ०.८६% र कुल भष्म: ०.७९% पाइएको नथयो । 
यसरी बनाइएको दहीको भण्डारण आयकुो अध्ययन गदाय जचल्लो कम भएको, कुल ठोस पदाथय १६% 
भएको दही ४° से. मा ८ ददनसम्म राख्न सककने देजखएको छ । यस ककनसमको अध्ययन कम जचल्लो 
खान खोज्ने उपभोक्ताहरुको लानग उपयोगी हनुकुा साथै दगु्ध प्रशोधन गने डेरी उद्योगहरुको लानग 
आधारभतू प्रनतवेदनको समेत काम गने समेत अपेक्षा गररएको छ । 

6    परामशय सेवा काययक्रम  

खाद्य उत्पादन संग सम्वजन्त्धत रहेर कायय संचालनको उदे्दश्य नलएका, संचालनको क्रममा रहेका वा 
उत्पादन गरी विारमा नबकक्र-नबतरण गदै आएका नबनभन्न घरेल ुतथा साना स्तरका कृकषमा आधाररत 



बाकषयक प्रगनत प्रनतवेदन, आ.व.२०७५/७६                         19                 खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलय, कवराटनगर 

 

खाद्य उद्योग ब्यवसायहरुमा हनेु खाद्य प्रनबनध संग सम्वजन्त्धत स्वच्छता, गणुस्तर, प्याकेजिङ्ग तथा लेवनलङ्ग 
लगायतका समस्याहरुका सम्वन्त्धमा यस कायायलयवाट ननरन्त्तर रुपमा ननुःशलु्क आवश्यक परामशय सेवा 
ददइदै आएको छ । यस आ.ब.मा उपरोक्त बमोजिमको परामशय सेवा डेरी उत्पादन, तरकारी तथा 
र्लरू्ल प्रशोधन, मसलािन्त्य उत्पादन, खाद्यान्न तथा सो संग सम्वजन्त्धत उत्पादन, पानी प्रशोधन लगायतका 
ब्यवसायहरुवाट माग भए बमोजिमको परामशय सेवा ददइएको साथै खाद्य प्रशोधन सम्बजन्त्ध तानलम 
आवश्यक महशसु गररएका ब्यवसायीहरुलाई यस कायायलयबाट सञ्चानलत शीप कवकास तानलममा सहभागी 
गराई सम्वजन्त्धत पक्षको समस्याको उजचत सम्वोधन गने प्रयास गररएको छ । आ.व २०७५/७६ मा 
६० पटक परामशय सेवा प्रदान गने लक्ष्य रहेकोमा िम्मा ७६ पटक प्रदान गरी शतप्रनतशत प्रगनत 
हानसल गररएको छ ।आ.व.भररमा, खाद्यान्न दलहन तथा सोबाट बनेका खाद्य पदाथयहरुका साथै दूध तथा 
दगु्ध पदाथयहरुको बारेमा सबैभन्त्दा धेरै परामशय माग भएको नथयो, यसै गरी खाद्यका अन्त्य कवधाहरुमा  
प्रदान गररएको परामशय सेवाको कवस्ततृ कववरण जचर नं. १६ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

जचर नं. १५: खाद्य समहुगत आधारमा परामशय सेवाको कववरण (िम्मा: ७६) 

7   खाद्य स्वछता ददवस  

कवभाग अन्त्तरगत रही प्रदेश नं. १ मा खाद्य स्वच्छता ननयमन गने कायय खाद्य प्रकवनध तथा गणु 
ननयन्त्रण कायायलय कवराटनगरको रहेको छ । नेपालमा खाद्य स्वच्छता ननयमन गने ननकायको 
रुपमा स्थापना भएको खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कवभागले नबनभन्त् न खाद्य/दाना ननयमनका तथा 
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खाद्य स्वच्छता सम्बन्त्धी सचेतना काययक्रमहरु सन्त्चालन गदै आइरहेको छ । खाद्य स्वच्छता सचेतना 
गने उदेश्यले उपभोक्ता भेला, अन्त्तरकक्रया काययक्रम, कवद्यालयस्तरीय सचेतना िस्ता काययक्रमहरु 
वाकषयक रुपमा सन्त्चालन हुाँदै आएका छन । यस ककनसमका काययहरुलाई अझ प्रभावकारी तलु्याउन 
खाद्य प्रकवनध तथा गणु ननयन्त्रण कवभाग, बबरमहल, काठमाण्डौबाट कव.सं. २०६५ सालदेजख खाद्य 
स्वच्छता ददवस मनाइदै आएको छ । यस आ.व. मा “खाद्य पदाथयमा स्वछता, हामी सबैको प्रनतबद्धता” 
भने्न नाराका साथ एघारौ राकिय खाद्य स्वच्छता ददवस तथा कवश्व खाद्य स्वछता ददवस (प्रथम) एवं तेश्रो 
खाद्य स्वछता मकहना मनाउने काययक्रम सम्पन्न भएको नथयो । उक्त काययक्रममा खाद्य स्वच्छताबारे 
उपभोक्ता तथा स्कुल कलेिका कवद्याथीहरुमा िनचेतना, प्रभातरे्री, बकृ्तत्वकला प्रनतयोनगता, अन्त्तरकक्रया 
काययक्रम लगायत आम िनतामा खाद्य स्वच्छताको महत्वबारे प्रचार-प्रसारका काययक्रमहरु सञ्चालन 
गररएको नथयो । 

यसै सन्त्दभयमा २०७५ िेष्ठ मकहनाभरर नै खाद्य स्वच्छता ददवस मनाउने कवभागीय ननणयय अनसुार 
कायायलय पररसर सरसर्ाई, कवद्यालयस्तरीय सचेतना, अन्त्तरकलेि वक् ततृ्वकला प्रनतयोनगता, माईककङ्ग 
र अन्त्तरकृया काययक्रम िस्ता काययक्रम ननम्नानसुार आयोिना गररएको नथयो ।  

 नमनत २०७६/०२/०२ गतेका ददन खा.प्र.ग.ुनन.का, कवराटनगरमा िम्मा १० िना (परुुषुः 
९, मकहलाुः १) परकारहरुबीच परकार भेटघाट काययक्रम । 

 नमनत २०७६/०२/०३ गतेका ददन कवराटनगर-३ जस्थत कवराट मजल्टपल कलेिमा १० 
िना (परुुषुः ३, मकहलाुः ७) सहभागीहरुबीच वकृ्तत्वकला प्रनतयोनगता सम्पन्न । 

 नमनत २०७६/०२/०५ गतेका ददन सनु्त्दरहरैचा-१ मोरङ्गमा िम्मा ८२ िना (परुुषुः४०, 

मकहलाुः ४२) सहभागीहरुबीच अन्त्तरकक्रया काययक्रम सम्पन्न । 

 नमनत २०७६/२/१५ गतेका ददन खा.प्र.ग.ुनन.का, कवराटनगरमा िम्मा ३१ िना (परुुषुः 
२९, मकहलाुः २) सहभागीहरुबीच उपभोक्ता भेला काययक्रम सम्पन्न । 

 कवनभन्न ५ कवद्यालय/कलेिका िम्मा १३२ िना (परुुषुः ६४, मकहलाुः ६८) 
सहभागीहरुबीच खाद्य स्वच्छता सम्बन्त्धी सचेतना काययक्रम सम्पन्न । 
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8   खाद्य मेला  

देशका कवनभन्न भागमा उत्पाददत कृकषिन्त्य न्त्यून उपभोगका स्थानीय खाद्य पररकारहरूको उपभोग बढाउन 
र खाद्यान्नमा परननभयरता कम गनय स्थानीय कृकष उत्पादनहरूका बारेमा आवश्यक अध्ययन अनसुन्त्धान 
गने जिम्मेवारी खाद्य प्रनबनध तथा गणु ननयन्त्रण कवभागलाई तोककएको छ । यस कवभाग र अन्त्तगयतका 
ननकायबाट देशका कवनभन्न स्थानमा प्रचलनमा रहेका परम्परागत प्रकवनधहरु साथै उत्पाददत अल्प प्रचलनमा 
रहेका पोकषला खाद्य पदाथयहरूको अध्ययन अनसुन्त्धान भई तीनमा पाइने पौकष्टक तत्वहरू, प्रचनलत वा 
उपयकु्त प्रशोधन प्रकवनध एवम ्उन्नत उपभोग कवनधहरूको कवकास भएको छ । पोकषला खाद्य पदाथयहरुको 
प्रचार प्रसार गरी आम िनताको खानेबानीमा सधुार गनय प्रचारप्रसारमूलक काययक्रम गनय आवश्यक छ 
। साथै कवनभन्न संस्कार (culture) मा रहेका र अन्त्य सरकारी तथा गैरसरकारी ननकाय, जशक्षण संस्था, 
खाद्य उद्योग, होमस्टे, होटल लगायतमा उत्पादन हनेु तर आम प्रचलनमा नआएका पोकषला एवम ्
स्वास््यबद्धयक खाद्य पदाथयको प्रबद्धयन गनय गत कवगत केही बषयदेजख खाद्य मेलाको आयोिना गररदै आएको 
छ । 

 परम्परागत नेपाली प्रकवनध प्रबद्धयन गनय तथा उपयकु्त प्रकवनध मार्य त उत्पाददत खाद्यवस्तहुरू 
उपभोक्ता, व्यवसायी, उद्यमी एवम ्राकिय तथा अन्त्तरायकिय बिारमा पकहचानका लानग तथा सरकारी एवम ्
गैरसरकारी ननकाय संघसस्था नीनत ननमायताहरू लगायत नागररक समािलाई ससूुजचत गराउन एवम ्
पोकषलो खाद्य पदाथयहरुको प्रबद्धयन गनय आवश्यक देजखएको छ । स्थानीय उत्पादनमा आधाररत पौकष्टक 
पररकार प्रबद्धयन गरी आम नेपालीको खानेबानीमा सधुार गरी खाने कुराकै कारणबाट स्वास््य सम्बन्त्धी 
िोजखमलाई कम गनय समेत सहयोग पगु्ने अपेक्षाका साथ मेला सञ्चालन गररएको हो ।यसरी यस आ.व. 
२०७५/७६ मा “परम्परागत, पोकषला एवं स्थानीय खाद्य पदाथयको प्रबद्धयन गरौँ, असल पोषणका लानग 
खानेबानीमा सधुार गरौ भने्न नाराका साथ खाद्य मेला नमनत २०७५÷१०÷२१ देजख २३ गतेसम्म इटहरी 
उप-महानगरपानलका जस्थत िनता उच्च मा.कव.को प्राङ्गणमा भब्य रुपमा सम्पन्न भएको नथयो । 

मेलाको उद्घाटन काययक्रम २०७५ साल माघ २१ गते खाद्य प्रनबनध तथा गणु ननयन्त्रण 
नबभागका तत्कानलन महाननदेशक संिीव कुमार कणयज्यूको अध्यक्षता तथा माननीय कृकष तथा पशपुन्त्छी 
राज्यमन्त्री श्री रामकुमारी चौधरीज्यूको प्रमखु आनत्यमा सम्पन्न भएको नथयो । मेलामा कवजशष्ठ अनतनथको 
रुपमा श्री सन्त्तोष चौधरीज्यू पवुायसभासद, इटहरी उपमहानगरपानलका प्रमखु द्वाररकालाल चौधरीज्यू, 
जिल्ला प्रहरी प्रमखु ज्यू, स्थानीय िनप्रनतनननधज्यूहरु, खाद्य प्रनबनध तथा गणु ननयन्त्रण कवभागका बररष्ठ 
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खाद्य अनसुन्त्धान अनधकृत ज्यू,  खाद्य प्रनबनध तथा गणु ननयन्त्रण कायायलय िनकपरु र हेटौडाका 
प्रमखुज्यूहरु लगायतका अनतनथ ज्यूहरुले अवलोकन गनुयभएको नथयो । 

मेलामा सहभानगहरुको लानग ननुःशलु्क उपलब्ध गराउने गरी ६० वटा स्टल राजखएको नथयो । 
भोिपरु, झापा, िमु्ला, काठमाण्डौ, मोरङ, धनकुटा, तेह्रथमु,  ईलाम, ताप्लेिङु, जचतवन तथा सनुसरी गरी 
िम्मा ११ वटा जिल्लाहरुबाट कवनभन्न उद्योगी, उद्यमी, ब्यवसायी, कृषक समूह, गैह्र सरकारी संस्था, कवनभन्न 
िातिानत, खाद्य प्रकवनध क्याम्पस एवं यस कायायलयबाट स्टल सकहतको सहभानगता रहेको नथयो।मेलाका 
स्टलहरु मध्ये चारवटा कवधामा मलु्यांकन गरी प्रथम, दद्वतीय, ततृीय तथा सान्त्त्वना गरी १४ वटा स्टललाई 
परुस्कृत गररएको नथयो र प्रथम, दद्वतीय, ततृीय र सान्त्त्वना परुस्कार स्वरूप क्रमश: नगद रु. 
१०,०००.००, ८,०००.००, ६,०००.०० र ४,०००.०० तथा प्रमाण पर कवतरण गररएको नथयो । 

9    खाद्य स्वच्छता तथा गणुस्तर अनभयान  

नेपाल सरकारको आ.व. २०७५/७६ को नीनत तथा काययक्रम, बिेट वक्तब्य. कृकष, पशपुन्त्छी तथा 
भनूम व्यवस्था तथा सहकारी के्षर रुपान्त्तरणको मागयजचर, २०७५ को पषृ्ठभनूममा खाद्य स्वच्छता र 
गणुस्तरका कहसाबले बढी संवेदनशील रहेका पशोनधत कपउने पानी, प्रशोनधत दूध तथा खाने तेलको 
स्वच्छता र  गणुस्तरमा उल्लेख्य सधुार गरी आम उपभोक्ताको स्वास््य रक्षा गने लक्ष्य सकहत खाद्य 
स्वच्छता तथा गणुस्तर अनभयान शभुारम्भ भएको हो । अनभयानको उद्देश्य तथा मखु्य-मखु्य काययहरुको 
संजक्षि कववरण तल ददइएको छ, साथै नबस्ततृ कववरण छुटै्ट पजुस्तकाको रुपमा प्रकाजशत गररएको छ । 

9.1    अनभयानका उद्दशे्यहरु 

 प्रशोनधत कपउने पानी, प्रशोनधत दूध तथा खाने तेलको स्वच्छता र गणुस्तर ननयमन काययको 
प्रभावकाररतामा वकृद्ध ल्याउने । 

 प्रशोनधत कपउने पानी, प्रशोनधत दूध तथा खाने तेलको स्वच्छता एवं गणुस्तरसंग सम्बजन्त्धत 
सरोकारवालाहरुको क्षमता अनभवकृद्ध गने । 

 खाद्य वस्तहुरुको स्वच्छता एवं गणुस्तर सम्बन्त्धमा उपभोक्ताहरुको सचेतनाको स्तरमा वृकद्ध ल्याउने । 

9.2    अनभयानका मखु्य-मखु्य काययहरु 

 प्रजशक्षण तथा सचेतना काययक्रम 

 अनगुमन ननरीक्षण काययक्रम 

 प्रयोगशाला कवश्लषेण  
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 परामशय सेवा  
 सूचना सन्त्देश प्रचार-प्रसार 
 अन्त्तकक्रय या तथा समीक्षा काययक्रम  
 ननदेजशका तथा स्वच्छताका आधारमा दूध, पानी तथा खानेतेल व्यवसायको अवस्था 

10    ईन्त्टरनटे सेवा, सनमक्षा गोष्ठी, प्रनतवेदन प्रकाशन 

सूचना प्रनबनधका साथै सरकारी कायायलयमा काम कारबाकह गने बदनलदो पररवेशसगै दैननक कायय 
सम्पादनलाई नछटो छररतो माध्यमबाट संचालन गने उदेश्य अनरुुप Wlink बाट नबतररत Fiber Optic 
इन्त्टरनेट सेवा िडान भई ननबकरण हदैु आएको छ । यसरी इन्त्टरनेटको प्रयोग गरी कायायलयका 
महत्वपूणय प्रनतबेदनहरुका नडजिटल प्रनत क्लाउडमा राख्न ेकायय गररदै आएको छ, साथै इमेलको प्रयोग 
गरी दगुयम के्षरमा खाद्य उद्योगको नसर्ाररस गने काययलाई ननरन्त्तरता ददइदै आएको छ । आ.ब. 
०७४÷७५ को बाकषयक प्रगनत तथा यस आ.ब. ०७५÷७६ को चौमानसक अवनधमा भए गरेका 
काययक्रमहरुको प्रगनतबारे िानकारी गराउने लक्ष्य अनरुुप ३ वटा प्रगनत सनमक्षा गोष्ठी काययक्रम सम्पन्न 
गररएको छ ।साथै आ.व. २०७४/०७५ को वाकषयक प्रगनत प्रनतवेदन प्रकाशन कायय सम्पन्न गररएको 
छ । 

11   लक्ष्य नतोककएका अन्त्य काययक्रम तथा उपलब्धीहरुुः 

यस आ.व.२०७५/७६ मा ननम्न अनसुारका लक्ष्य नतोककएका काययहरु सम्पन्न गररएका छन ्। 

1. Training on Microbiological Examination of Food Stuffs organized by DFTQC  

Duration: 3 phases 

 1st phase: 10th September to 22nd  September 

 2nd phase: 26th September to 8th October 

 3rd phase: 22nd October to 2nd November 

2. कायायलयको Webpage ननमायण 

3. कवभागबाट आयोजित प्रादेजशक मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसाँग अन्त्तरकृया काययक्रम 

4. बिारमा उपलब्ध प्रोकटन सजप्लमेन्त्ट पाउडरहरुको प्रोकटन कवश् लेषण 

5. भनूम व्यवस्था, कृकष तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ को आयोिनामा दगु्ध व्यवसायीहरुको लानग 

सर्ा दूध उत्पादन तथा कवकवनधकरण तानलम- ३ पटक 
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6. कृकष व्यवसाय प्रबद्धयन तानलम केन्त्द्र, झमु्का, सनुसरीको आयोिनामा खाद्य प्रशोधन शीपमूलक तानलम 

- तराई मधेसका के्षरका सहभागीहरु तथा पहाडी, उच्च पहाडी क्षेरका सहभागीहरु समेत (र्लरू्ल 

प्रशोधन) - २ पटक  

7. कवभागको आयोिनामा आहारपूरक खाद्य पदाथय सम्बजन्त्ध अन्त्तरकक्रया काययक्रम । 

8. अन्त्य कायायलयहरुको कायय सम्पादनमा सहयोग : २३ पटक । 

9. HPLC तानलम तथा बिारमा पाइने कवनभन्न खाद्य, पेय एवं दाना पदाथयका नमूनाहरुमा परररक्षी, क्याकर्न 

र mycotoxin परीक्षण । 

12    रािश्व/खचय तथा बेरुि ुकववरण 

12.1    रािस्व तथा खचय 

यस आ.ब. मा कवश्लषेण दस्तरु, अनजु्ञापर िारी÷ नकवकरण, नललाम कवक्री लगायतबाट ननम्न बमोजिम 
रािश्व संकलन भएको नथयो ।  

तानलका नं २. आ.व. २०७५÷०७६ मा प्राि रािश्व कववरण 

नस नं रािस्व नं कववरण रािस्व रकम रु. 
१ १४२११ कवश्लषेण दस्तरु वापत १०,८९,५५०.०० 

२ १४२११ अनजु्ञा-पर िारी वापत ६,८८,१३०.०० 

३ १४२११ अनजु्ञा-पर नकवकरण वापत १,७९,७००.०० 

४ १४२१२ नललाम/नबकक्र वापत २१,०००.०० 

५ १५११२ बेरुिू दाजखला वापत ४९,३९०.०० 

  िम्मा  २०,२७,७७०.०० 

यसैगरी चाल ुएवं प ुाँिीगत तर्य को खचयको कववरण ननम्न बमोजिम रहेको छ । 

चाल ुखचय तर्य   (ब.उ.जश.नं. ३१२१११३, खाद्य पोषण तथा प्रनबनध)  

 चाल ु पुाँिीगत िम्मा 
बाकषयक बिेट (रु. हिारमा) १६५६०.० ०.०० १६५६०.० 

बाकषयक खचय (रु. हिारमा) १४८६१.६७ ०.०० १४८६१.६७ 

12.2     बेरुिू  

आ.व. ०७४/७५ सम्मको सबै बेरुि ुर पेश्की रकम र्छययौट गरी शनु्त्य कायम रहेको ।



  

 
  

अनसूुची -१ मदु्दा दायरी कववरण (आ.वा ०७५/७६) 

क्र.सं. उद्योग÷पसल÷होटलको नाम 
ठेगाना 

खाद्य, दाना 
वस्तकुो नाम 

संकलन 
स्थान 

नमूना संकलन 
गने खा.नन. 

प्रनतकुल पारानमटर मदु्दा दायर 
स्थान 

मदु्दा दायर नमनत मदु्दा दायर गने 
खा.नन. 

मदु्दा दायर गने 
कायायलय 

१ सजचन ककराना स्टोर, नसराहा -१ रहर दाल 
(खलुा) 

नसरहा श्रीिन िोशी वाह्य रंग नसरहा ०७५/५/२१ श्रीिन िोशी खा.नन.ई.नसरहा 

२ नधरि पान मसला भण्डार, नसरहा 
-१ 

नबस्कुट नमचैया श्रीिन िोशी सनमश्रण उल्लेख 
नगरेको  

नसरहा ०७५/५/२१ श्रीिन िोशी खा.नन.ई.नसरहा 

३ नधरि पान मसला भण्डार, नसरहा 
-१ 

रहर दाल नमचैया श्रीिन िोशी वाह्य रंग नसरहा ०७५/५/२१ श्रीिन िोशी खा.नन.ई.नसरहा 

४ नारायण पेय िल उद्योग, नसराहा प्र.कपउने पानी नसरहा श्रीिन िोशी कोनलर्मय नसराहा ०७५/५/२१ श्रीिन िोशी खा.नन.ई.नसरहा 

५ अंगरुा सस उद्योग, 

अिुयनधारा-६ 

जचल्ली सस अिुयनधारा ददनेश ढुङ्गाना रंग झापा ०७५।०४।३१ ददनेश ढुङ्गाना खा.नन.ई. झापा 

६ अंगरुा सस उद्योग, 

अिुयनधारा-६ 

टोमेटो सस अिुयनधारा ददनेश ढुङ्गाना कूल घलुनशील ठोस 
कम, रंग, अम्लता 

झापा ०७५।०४।३१ ददनेश ढुङ्गाना खा.नन.ई. झापा 

७ दगुाय भवानी नमनरल एण्ड 
वेभरेि-१०, झापा र पशपुनत 
टेन्त्ट एण्ड होटल, दमक-१३ 

प्र.कपउने पानी दमक ददनेश ढुङ्गाना कप एच कम झापा ०७५।०४।३१ ददनेश ढुङ्गाना खा.नन.ई. झापा 

८ कवष्ण ुककराना स्टोसय, कवतायमोड-
५, झापा 

मासको दाल नबतायमोड ददनेश ढुङ्गाना वाह्य रङ्ग झापा ०७५।०४।३१ ददनेश ढुङ्गाना खा.नन.ई. झापा 

९ ियमाता पानथभरा स्टोसय, 
नबतायमोड-५ 

मासको दाल नबतायमोड ददनेश ढुङ्गाना वाह्य रङ्ग झापा ०७५।०४।३१ ददनेश ढुङ्गाना खा.नन.ई. झापा 

१० वहउुदेजश्यय सहकारी सं. नल., 
मेचीनगर-८ 

नौनी घ्य ु भद्रपरु ददनेश ढुङ्गाना लेबल (ब्याच नं, 
नमनत नभएको) 

झापा ०७५।०४।३१ ददनेश ढुङ्गाना खा.नन.ई. झापा 
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११ श्रीिल उद्योग, नबराटनगर -१३ प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कप.एच.कम, 

लेबल,कोनलर्मय 
मोरङ २०७५।९।४ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.

नबराटनगर 
१२ गोमारानी उद्योग, नबराटनगर -४ प्रशोनधत 

कपउने पानी 
नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय पाइएको मोरङ २०७५।९।६ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.

नबराटनगर 
१३ पिुा रु्ड एण्ड बेभरेि प्रा.नल, 

नबराटनगर -६ 

प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय पाइएको मोरङ ०७५।१०।२८ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

१४ िोनसन िल उद्योग, नबराटनगर 
-१४ 

प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय पाइएको मोरङ ०७५।१०।२८ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

१५ मंगलम बेभरेि उद्योग, 

नबराटनगर -१० 

प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय, 
कप.एच.कम,लेबल 

मोरङ ०७५।१०।२८ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

१६ जशतल िल उद्योग, नबराटनगर ८ प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय, कप.एच. 
कम 

मोरङ ०७५।११।०२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

१७ नतरुपती िल उद्योग, नबराटनगर 
२ 

प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय मोरङ ०७५।११।०२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

१८ शभु िल उद्योग, बकुढगंगा १, प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय, लेबल 
नबबरण 

मोरङ ०७५।११।०२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

१९ हाईकल वाटर ईन्त्डकिि प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय, कप.एच.कम मोरङ ०७५।११।०२ शङ्कर न्त्यौपान े खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२० गंगा िल उद्योग, नबराटनगर ८ प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय पाइएको मोरङ ०७५।११।०२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२१ नब.के मसला उद्योग, नबराटनगर 
१३ 

जिरा धलुो रािनबराि सरेुश कु. नसंह कुल भष्म बकढ मोरङ ०७५।११।१२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२२ नब.के मसला उद्योग, नबराटनगर 
१३ 

नमक्स मसला रािनबराि सरेुश कु. नसंह एनसडमा नघलु्ने भष्म 
बकढ 

मोरङ ०७५।११।१२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 
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२३ 

 
नब.के मसला उद्योग, नबराटनगर 
१३ 

बेसार धलुो नबराटनगर रमेश दाहाल एनसडमा नघलु्ने भष्म 
बकढ 

मोरङ ०७५।११।१२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२४ नबराट गोल्छा घ्यू प्याकेजिङ 
उद्योग नबराटनगर १४ 

घ्यू ईटहरी रमेश दाहाल ररफ्राजक्टभ ईन्त्डेक्स 
बढी 

मोरङ ०७५।११।१२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२५ ददव्यश्री िल उद्योग, नबराटनगर 
१२ 

प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय, कप.एच. 
कम 

मोरङ ०७५।११।२२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२६ माउण्टेन वाटर ईन्त्टकिि, 

नबराटनगर ९ 
प्रशोनधत 

कपउने पानी 
नबराटनगर प्रमे अयायल कोनलर्मय, 

कप.एच.कम, लेबल 
अपूणय 

मोरङ ०७५।११।२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२७ एस एस एस िल उद्योग प्रशोनधत 
कपउने पानी 

नबराटनगर प्रमे अयायल कप.एच. कम, लेबल 
अपूणय 

मोरङ ०७५।११।२२ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२८ श्री बाला िल उद्योग, सनु्त्दरहरैँचा 
४ 

प्रशोनधत 
कपउने पानी 

ईटहरी प्रमे अयायल कप.एच. कम मोरङ ०७६।३।४ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

२९ गोल्डी घरेल ुमसला उद्योग, 

नबराटनगर  
खोसायनी धलुो नबराटनगर रमेश दाहाल एनसडमा नघलु्ने भष्म 

बढी 
मोरङ ०७६।३।४ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.

नबराटनगर 
३० गोल्छा डेरी उद्योग, नबराटनगर शदु्ध जघउ ईटहरी रमेश दाहाल ररफ्राजक्टभ ईन्त्डेक्स 

बढी 
मोरङ ०७६।३।४ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.

नबराटनगर 
३१ बाबा भेजिटेबल आयल ईन्त्डकष्टि 

प्रा.नल., कटहरी 
प्रशोनधत 

सूययमखुी तेल 
ईटहरी रमेश दाहाल पेरोक्साईड भ्याल ु

बढी 
मोरङ ०७६।३।४ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.

नबराटनगर 
३२ क्वानलटी थाई रु्ड प्रा.नल., 

कटहरी 
तयारी 

चाउचाउ 
हेटौँडा िगत प्रकाश 

चौधरी 
कुल भष्म बढी, 
प्रोकटन कम 

मोरङ ०७६।३।४ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

३३ क्वानलटी थाई रु्ड प्रा.नल., 
कटहरी 

तयारी 
चाउचाउ 

सिरी सरेुश कु. नसंह तेलको एनसड भ्याल ु
बढी 

मोरङ ०७६।३।४ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 

३४ क्लान अक्वा इण्डकिि, केराबारी 
९ 

प्रशोनधत 
कपउने पानी 

ईटहरी प्रमे अयायल न्त्यून गणुस्तर कप.एच. 
कम 

मोरङ ०७६।३।४ शङ्कर न्त्यौपाने खा.प्र.ग.ुनन.का.
नबराटनगर 
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अनसूुची–२ आ. व. ०७५/७६ को स्वीकृत काययक्रम 
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उपभोक्ता भेला विद्यालय शिक्षकहरुलाई खाद्य पोषण ताललम  

पत्रकारहरुलाई खाद्य स्िच्छता ररपोवटिङ सम्बशधि ताललम  खाद्य मेला  

खाद्य प्रिोिन आिारभतू ताललम  होटल स्तरीकरण लोगो वितरण  
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