
           

 

खाद्य/दाना उद्योगको अनजु्ञापत्र लिनको िालग उद्योगिे लनवदेनसाथ पेश गनुपुने आवश्यक कागजपत्रहरु 

१. उद्योग दर्ाु प्रमाण पत्र (घरेि ुर्था साना उद्योग कायाुिय वा उद्योग ववभागबाट जारी प्रमाण पत्र) को फोटोकपी- १ थान 

२. PAN दर्ाु प्रमाण पत्रको फोटोकपी-१ थान 

३. कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र लनयमाविीको प्रलर्लिवप 

४. उद्योगपलर्को/प्रोप्राइटरको 
  नागररकर्ा प्रमाण पत्रको फोटोकपी-१ थान 

  पासपोटु साइजको फोटो- २ थान 

  साझेदारी फमकुो हकमा सबै साझेदारको नागररकर्ा प्रमाणपत्रको फोटोकपी- १/१ थान 

५. साझेदारी उद्योगको हकमा 
  काम कारबाही जजम्मा ददएको लनणयुको प्रलर्लिपी 
  अजतर्यारी ददइएको पत्र 

  लनजको पददय जजम्मेवारी सवहर्को पत्र 

  लनजको नागररकर्ाको फोटोकपी- १ थान 

  पासपोटु साइजको फोटो- २ थान 

६. दूध र्था दगु्ध पदाथ,ु प्रशोलधर् वपउने पानी, जसु, प्रशोलधर् रे्ि/घ्य,ु बेबी फुड, माछा/मास ुउद्योगको हकमा प्राववलधक प्रलर्वेदन (Technical 

Report) । प्राववलधक प्रलर्वेदनमा उद्योगको नाम, ठेगाना, पषृ्ठभमुी, उदे्दश्य, उत्पादनमा प्रयोग हनेु उपकरणहरुको नाम, क्षमर्ा, स्पेजशवफकेसन 
सवहर् लडटेि, उत्पाददर् वस्र्कुो बनाउने ववलध, गणु लनयन्त्रण व्यवस्थापन, सरसफाई व्यवस्थापन, जनशजि वववरण िगायर् वववरणहरु 
उल्िेख हनु ुपछु । 

७. उद्योगको उत्पादन मेलसनरीहरु आउने गरर (उत्पादन स्थि प्रष्ट बजुझने गरी) जखचेको फोटो वप्रन्ट आउटहरु  

८. ब्राण्ड दर्ाु प्रमाण पत्रको फोटोकपी-१ थान 

९. कम्पनी रजजष्टर दर्ाु प्रमाणपत्रको फोटोकपी- १ थान 

१०. उत्पाददर् वस्र्हुरुको खालि िेबि/र् यापरको नमनुा (िेबिमा, खाद्य वस्र्कुो नाम, उत्पादकको परुा नाम ठेगाना, ब्याच नं., उत्पादन 
लमलर्, उपभोग गरर सक्न ुपने लमलर्, सजम्मश्रण गररएको कच्चा पदाथ,ु मूल्य, र्ौि वा आयर्न, रङ्ग र परररक्षी प्रयोग गन ुस्वीकृर् भई प्रयोग 
गररएको भए सोको नाम, ब्राण्ड नाम आदद उल्िेख गररएको हनुपुने ।) 
११. उत्पाददर् वस्र्कुो प्रयोगशािा ववश् िेषण प्रलर्वेदन 

१२. उत्पाददर् वस्र्हुरुको नमनुा (प्रस्र्ाववर् िेबि वववरण सवहर्) 
१३. नेपाि सरकारबाट लनदेजशका जारी भएका खाद्य पदाथहुरुका हकमा सम्बजन्धर् लनदेजशकामा भएका प्रावधानहरु परुा गरेको हनुपुने । 

१४. प्याकेजजङ्ग उद्योगको हकमा 
 कच्चा पदाथकुो श्रोर् आन्र्ररक भएमा कच्चा पदाथकुो िेबि वववरण, कच्चा पदाथकुो प्रयोगशािा पररक्षण प्रलर्वेदन, कच्चा पदाथ ु
उत्पादक उद्योगको अनजु्ञापत्रको प्रलर्लिपी 

 कच्चा पदाथ ुश्रोर् बावहरी मूिकबाट आयार् गने उद्योगको हकमा खाद्य प्रववलध र्था गणु लनयन्त्रण ववभागबाट जारी भएको आयार् 
अनमुलर् पत्र, आयालर्र् खाद्य पदाथकुो सम्बजन्धर् लनकायबाट भएको गणु प्रमाजणकरण प्रलर्वेदनको प्रलर्लिपी 

 

नोट: उद्योगको प्रलर्कृया/सहमलर् लििँदा उद्योगिे लस.नं. ६ मा उल्िेख भए बमोजजमको टेजक्नकि प्रपोजि घरेि ु र्था साना उद्योग 
कायाुिय/ववकास सलमलर्को कायाुियको पत्रसाथ पेश गनुपुने छ । 

थप जानकारीको िालग: 
सम्पकु फोन: 021-470828 

इमेि ठेगाना: rftqcobrt@gmail.com 

वेवसाइट: www.ftqcobiratnagar.gov.np 
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नपेाि सरकार 

कृवष र्था पशपंुछी लबकास मन्त्रािय 
खाद्य प्रववलध र्था गणु लनयन्त्रण ववभाग 

खाद्य प्रववलध र्था गणु लनयन्त्रण कायािुय 

लबराटनगर, मोरङ्ग 
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