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१. पररचय 

कृवि उपिमा आधाररत िाद्य प्रशोधन प्रववनधको ववकास एवं प्रसार, देशका ववनभन्न भागको पोिण जस्थनत सवेक्षण र 
उपभोक्ताहरुको लानग गणुस्तरीय िाद्य पदाथव आपूनतवको लानग िाद्य ऐन ननयमको तिुवमा गदै िाने उद्देश्यले २०१८ 
सालमा िाद्य ववभागको स्थापना भएको नथयो । िाद्य अनसुन्धानशालाको नामले यस ववभागको बबरमहलमा स्थापना 
भएपनछ २०२३ सालमा िाद्य ऐन र २०२७ मा िाद्य ननयमावली तिुवमा भइ लागू भएको देजिन्छ । त्यस्तै पशपुालन 
एवं कुिरुा पालनको लानग गणुस्तरयकु्त दाना आपूनतव होस ्भन्ने हेतलेु २०३३ सालमा दाना ऐन र २०४१ सालमा दाना 
ननयमावली लागू भएपनछ िाद्य एवं दाना पदाथवको गणु ननयन्त्रण कायवमा ववभाग र अन्तगवत कायावलयहरुबाट कायव 
सम्पादन हुुँदै आएको छ । यसै नबच २०३७ सालमा यसको नाम केजन्िय िाद्य अनसुन्धानशाला भएकोमा नमनत 
२०५७/0४/२३ बाट िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण ववभागको रुपमा स्थावपत भएपनछ िाद्य एवं पशपंुक्षीका दानाको 
गणु ननयन्त्रण, केन्िीय िाद्य प्रयोगशाला सेवा, िाद्य प्रववनध ववकास एवं प्रसार, राविय पोिण कायविम र SPS (Sanitary 

& Phyto-Sanitary) इन््वायरी पोइन्ट सम्वन्धी कायव गदै आएको छ । ववभाग अन्तगवत िाद्य प्रववनध तथा गणु 
ननयन्त्रण कायावलयहरु ववराटनगर, िनकपरु, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ि र धनगढी तथा स्याउ प्रशोधन केन्ि िमु्ला रहेका 
छन ्। यसैगरी २४ वटा नडनभिन कायावलयहरु र १२ वटा िाद्य आयात ननयावत गणु प्रमाजणकरण कायावलय रहेका छन ्
। 

 

पवुावञ्चल क्षेत्रमा उपभोक्ताको स्वास् य रक्षाको लानग िाद्य स्वच्छछता एवं गणुस्तर ननयमन गनव र िाद्य पोिण तथा प्रववनध 
प्रसार गनव वव.सं. २०३५ सालमा सनुसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपानलकामा पूवावञ्चल िाद्य प्रयोगशाला को रुपमा 
यस िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण कायावलयको स्थापना भएको नथयो । वव.सं. २०४६ सालमा यस कायावलयको नाम 
पवुावञ्चल िाद्य ववश्लिेण प्रयोगशाला नामाकरण गररयो । वव.सं. २०५० मा पनुः यस कायावलयको नाम पररवतवन गरर 
क्षेत्रीय िाद्य ववश्लिेण प्रयोगशाला नामाकरण गररयो । वव.सं. २०५२ सालमा यस कायावलयको नाम क्षेत्रीय िाद्य 
प्रयोगशाला रहन गयो । यस प्रयोगशालालाई सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई मध्यनिर गरर मोरंङ्ग जिल्लाको ववराटनगर 
महानगरपानलकामा वव.सं. २०५३ भाि ३१ मा स्थानान्तर गररयो । वव.सं. २०५७ श्रावण २३ गतेबाट यस कायावलयको 
नाम क्षेत्रीय िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण कायावलय रहन गयो । वव.सं. २०७१ साल फागनु देजि यस क्षेत्रीय िाद्य 
प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण कायावलयले आफ्नै प्राङ्गणमा नव(नननमवत भवनबाट सेवा प्रदान गरररहेको छ । वव.सं. २०७५ 
साल श्रावण मवहना देजि कायावलयको नाम पररवतवन भई िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण कायावलय भएको छ । यस 
कायावलय अन्तगवत झापा, सनुसरी, धनकुटा तथा उदयपरुमा गरी चारवटा िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण नडनभिन 
कायावलयहरु समेत स्थापना भएका छन ्। 

 

हाल १ नं. प्रदेशमा िाद्य वस्तहुरुको बढ्दो व्यवसावयक कारोवारलाई स्वच्छछता र स्तरीयता कायम राख्न िाद्य ऐन 
२०२३ र दाना ऐन २०३३ अनरुुप ववववध उपायहरु अवलम्वन गरर स्वस्थ एवं स्तरीय िाद्य तथा दाना आपूनतव 
व्यवस्थालाई आफ्नो श्रोत र साधनले भ्याए सम्म सदुृढ गदै आएको छ । 

 

प्रमिु उद्देश्यहरुः  

 यस कायावलयले िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण ववभागको ननदेशनमा रवह िाद्य वस्तकुो उत्पादन स्तर देजि 
नबिी/ववतरण सम्म िाद्य ऐन २०२३ अनरुुप िाद्य गणुस्तर ननयमन तथा ननरीक्षण÷प्रमाजणकरण गने कायवलाई 
प्रभावकारी रुपमा ननरन्तरता ददने । 

 दाना ऐन २०३३ अनरुुप दाना िन्य पदाथवको गणुस्तर ननयमन गरर स्वस्थ एवं स्तरीय दाना आपूती व्यवस्थामा 
टेवा परु् याउने । 

 िाद्य ऐनलाई प्रभावकारी कायावन्वयन गनव यस पूवावञ्चल क्षेत्रबाट प्राप्त िाद्य नमूनाहरुको िाुँच परीक्षण र सेवा 
ग्राहीको माग अनसुार सरल एवं नछटो/छररतो प्रयोगशाला सेवा ददने । 
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 िाद्य तथा दाना उद्योगहरुको ननयनमत ननरीक्षण गने र उद्योगहरुलाई अनजु्ञापत्रको दायरा नभत्र ल्याउने साथै 
िाद्य उद्योगहरुको नसफाररस, उद्योग अनजु्ञापत्र िारी तथा नववकरण गने कायव प्रकृयालाई सहि तथा प्रभावकारी 
तलु्याउने । 

 फलफूलमा आधारीत िाद्य प्रशोधन, संरक्षण तथा संचयन सम्बजन्ध जशप मूलक एवं पोिण सम्बजन्ध तानलमहरु 
संचालन गरर िाद्य प्रौद्योनगकरणमा टेवा पयुावउने । 

 न्यून गणुस्तर र दवुित िाद्य तथा दाना वस्तहुरुको उत्पादन स्तर देजि नबिी÷ववतरण सम्म कायव गने व्यजक्त 
तथा फमव उपर िाद्य तथा दाना ऐन अन्तगवत कायववाही गने । 

 आम उपभोक्ता तथा ववद्यालयका बालबानलकाहरुलाई िनचेतना अनभबवृि गने उदेश्यले िाद्य स्वच्छछता, गणुस्तर 
तथा पोिण सम्बजन्ध स्थानीय स्तरमा सूचना सन्देश प्रसारण एवं ववद्यालय स्तरमा िाद्य स्वच्छछता जशक्षा 
अनभयान कायविम संचालन गने । 

 बिार ननरीक्षण होटल, रेषु्टरेण्ट, नमठाई पसलको ननरीक्षण र िाद्य स्वच्छछता कायम गरर उपभोक्तालाई स्वच्छछ 
तथा गणुस्तरीय िाद्य पदाथव उपलब्ध गराउने । 

 उपभोक्ता वगवमा िाद्य स्वच्छछता सम्बन्धमा सचेतना गने उदेश्यले दगुवम तथा पहानड क्षेत्रको लानग लजक्षत 
उपभोक्तामिुी कायविम (उद्योग तथा बिार ननरीक्षण/ नमूना संकलन/उपभेक्ता भेला) संचालन गने । 

 परामशव सेवाः घरेल ुउद्योगका समस्या समाधान तथा एग्रो बेस ईण्डवििको स्थापना को लानग िाद्य प्रशोधन 
प्रववनध सम्वजन्ध परामशव सेवा ददने । 

 

२. मखु्य मखु्य कायवहरु 

िाद्य गणु ननयन्त्रण, दाना गणु ननयन्त्रण, िाद्य प्रववनध ववकास एवं ववस्तार, िाद्य पोिण, प्रयोगशाला ववश्लिेण सेवा सम्बन्धी 
यस कायावलयले गरी आएका प्रमिु कायवहरु ननम्न रहेका छन ्

(क) िाद्य गणु ननयन्त्रण/दाना गणु ननयन्त्रण 

 तानलम प्राप्त ननरीक्षकहरुवाट ननयनमत एवं आकजस्मक रुपमा विार÷उद्योग ननरीक्षण गरी असल उत्पादन अभ्यास 
अनरुुप उत्पादन भए नभएको अनगुमन गरी गणुस्तर सम्बन्धी अनसुन्धान गने र ववशेि गरी न्यून गणुस्तरका 
िाद्य वस्तहुरुका नमूना संकलन, संकलीत नमूनाहरुको प्रयोगशाला ववश्लिेण, ववश्लिेणवाट प्राप्त ननतिाहरुको 
आधारमा न्यून गणुस्तर वा दूवित देजिएकोमा िाद्य/दाना ऐन ननयम अनसुार कानूनी कारवाही । 

 िाद्य उद्योग स्थापना गनव अनजु्ञाापत्र प्रदान, नवीकरण, ननयमन एवं परामशव सेवा । 

 िाद्य वस्तहुरुको उत्पादन, संचयन तथा वविी ववतरणमा हनुे अस्वस्थकर गनतववनधलाई ननयन्त्रण गनव ववनभन्न 
माध्यमवाट उपभोक्ता सचेतता कायविम संचालन  । 

 

(ि) िाद्य प्रववनध ववकास एवं ववस्तार 

 फलफूल, तरकारी, िाद्यान्न, माछा मास ुर दूग्ध पदाथव मा आधाररत प्रशोधन प्रववनधहरुको ववकास एवं प्रसार । 

 िाद्य उद्योग स्थापना गनव चाहन ेउद्यमी व्यवसायीहरुको लानग तानलम कायविम संचालन । 

 िाद्य उद्योगहरुको लानग प्राववनधक सेवा टेवा प्रदान कायविम । 

 

(ग) िाद्य पोिण कायविम 

 पोिण सम्वन्धी िनचेतनामूलक कायविम संचालन । 

 पोिण सम्वन्धी तानलम कायविम संचालन  । 

 

(घ) प्रयोगशाला ववश्लिेण सेवा 
 तोवकएको दस्तरु सवहत अनरुोधभै आएमा िाद्य एवं पेय पदाथव  तथा दाना पदाथवको िांचको लानग प्रयोगशाला सेवा 

उपलव्ध गराउने । 

(ङ) SPS सम्बजन्ध कायवमा ववभागको ननदेशानसुार क्षेत्रीय कायावलयहरुले आवश्यक सहयोग गने । 
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३. कायवक्षते्र एवं भौगोनलक वववरण 

 

वव.सं. २०५७ साल सम्म यस पूवावञ्चल ववकास क्षेत्रको सातवटा जिल्लाहरु िमशः तराईका ५ झापा, मोरंग, सनुसरी, 
सप्तरी, नसरहा र पहाडी भेगका २ जिल्लाहरु इलाम र उदयपरुमा मात्र िाद्य ऐन लाग ुभएको तत्कानलन अवस्था ववद्यमान 
रहेको देजिन्छ भने २०५७।३।२६ देजि नेपाल भरी  लाग ुहनुे िममा यस क्षेत्रका १६ वटै जिल्लाहरुमा िाद्य ऐन 
ननयम वियाशील गराई यस कायावलयको जिम्मेवारी थप भएको नथयो । यस कायावलयले िाद्य ऐन २०२३ एवं दाना 
पदाथव ऐन २०३३ ले ननदेश गरेको अनधकार क्षेत्र नभत्र रही िाद्य तथा दाना पदाथवको गणुस्तर कायम राख्न, आयात 
ननयावत अनगुमन प्रविवन गनव र स्वरोिगारमलुक जशप ववकाश तानलम सञ्चालन गनव आवश्यक कायवहरु गदै आएको छ 
। हाल प्रदेश नं. १ का १४ वटा जिल्लाहरुको कायव क्षेत्र रहेको यस कायावलयका साथै यस कायावलय अन्तगवत झापा, 
सनुसरी, धनकुटा तथा उदयपरुमा गरी चारवटा िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण नडनभिन कायावलयहरु समेत स्थापना भइ 
कायविमहरु सञ्चालन भएका छन ्। 

 

४. ननकायमा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वववरण 

यस कायावलयको दरबन्दी तेररि यस प्रकार रहेको छ 

ि. 
स. 

पदको नाम शे्रणी/तह सेवा समूह 
दरबन्दी 
संख्या 

पदपू
नतव 

रर
क्त 

कैवफयत 

१ 
वररष्ठ िाद्य अनसुन्धान 
अनधकृत 

रा.प.दितीय कृवि 
िा.पो.ग.ु

नन. 
१ १ -  

२ 
िाद्य अनसुन्धान 
अनधकृत 

रा.प.ततृीय कृवि 
िा.पो.ग.ु

नन. 
४ ४ -  

३ प्राववनधक सहायक 
रा.प.अनं. 
प्रथम 

कृवि 
िा.पो.ग.ु

नन. 
५ २ ३  

४ ना. प्राववनधक सहायक 
रा.प.अनं. 
दितीय 

कृवि 
िा.पो.ग.ु

नन. 
१ १ -  

५ 
िाद्य अनसुन्धान 
अनधकृत 

रा.प.ततृीय 
माइिोबायो

लोिी 
 १ - १ 

करार 
प्रयोिन 

६ कम््यटुर अपरेटर 
रा.प.अनं. 
प्रथम 

ववववध ववववध १ १ - 
करार 
प्रयोिन 

७ कायावलय सहयोगी शे्रणी वववहन   २ २ -  

िम्मा १५ ११ ४  
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५. संगठन संरचना 

 
 

६. कमवचारी वववरण 

ि. 
स. 

कमवचारीको नाम थर कमवचारीको 
स्थायी 
ठेगाना 

पद सेवा/समहु शे्रणी/ तह पदपूनतवको 
अवस्था 

कैवफयत 

पनुतव ररक्त 

१ श्री रािकुमार ररिाल रािगढ, 
झापा 

ब.िा.अ.अ
.कायावलय 
प्रमिु 

कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.दि.(प्रा.)    

२ श्री नीरत कटुवाल ववराटनगर, 
मोरङ्ग 

िा.अ.अ. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.त.ृ (प्रा.)    

३ श्री ऋचा हमुागाई सनु्दरहरैँचा-
१०, मोरङ्ग 

िा.अ.अ. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.त.ृ (प्रा.)    

४ श्री ददनेश सवुदेी लेटाङ्ग-२, 
मोरङ्ग 

िा.अ.अ. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.त.ृ (प्रा.)    

५ श्री शंकर न्यौपान े सनु्दरहरैँचा,
मोरङ्ग 

िा.अ.अ. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.त.ृ (प्रा.)    

६   िा.अ.अ माइिोबाइलोिी रा.प.त.ृ (प्रा.)
  

  करार प्रयोिन 

७ श्री नबरेन्ि कुमार दास सप्तरी प्रा.स. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)    

८ श्री ववमला तामाङ धनकुटा प्रा.स. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)    
९ श्री नलला िनाल तेह्रथमु प्रा.स. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)   सेवा करार/ स्थायी 

पदपूनतवका लानग 

लोकसेवामा माग गररएको 
१०   प्रा.स. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)   लोकसेवामा माग गररएको 
११   प्रा.स. कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)   लोकसेवामा माग गररएको 
१२ श्री रुपा ठाकुर उदयपरु कम््यटुर 

अपरेटर 

ववववध/ ववववध रा.प.अनं.प्र.   करार प्रयोिन 
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ि. 
स. 

कमवचारीको नाम थर कमवचारीको 
स्थायी 
ठेगाना 

पद सेवा/समहु शे्रणी/ तह पदपूनतवको 
अवस्था 

कैवफयत 

पनुतव ररक्त 

१३ श्री दृष्य ढकाल नबराटनगर, 
मोरङ्ग 

ना. प्रा.स.  कृवि/िा.पो.ग.ुनन. रा.प.अनं.दि.(प्रा.)    

१४ श्री िड् ग बहादरु कटुवाल नबराटनगर, 
मोरङ्ग 

का.स.  प्र./सा.प्र. शे्रणी वववहन    

१५ श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई सनुसरी का.स. प्र./सा.प्र शे्रणी वववहन    

 

7. कायव जिम्मेवारी 
क) कायावलय प्रमिुले गनुव पने काम, कतवव्य तथा दावयत्व 

 िाद्य ऐन २०२३, दाना ऐन २०३३ र यस अन्तरगत बनेका ननयमावली अनसुार १ नं। प्रदेश नभत्रमा उपलव्ध िाद्य 
वस्तहुरु स्तरयकु्त भए नभएको िाचं पररक्षण गराई स्तरयकु्त नभएका िाद्य वस्तहुरु नबिी÷नबतरण गनवबाट रोक लगाउन 
आवश्यक कारवाही तथा ववशेि ननगरानीको व्यवस्था नमलाउन े। 

 कायावलयको कायवक्षेत्र अन्तगवतका कायवहरुमा नमूना संकलन, प्रयोगशाला नबश्लिेण र अन्य तोवकएका कायवहरु सहिरुपले 
सम्पन्न गनव र नमूना प्रानप्त देजि नमूना धलु्याउन्िेल सम्मको कायव प्रवियाको सहि व्यवस्था गने । 

 कायावलय अन्तगवतका नडनभिन कायावलयहरु मा सम्पादन हनुे िाद्य गणु ननयन्त्रण सम्बजन्ध कायविमहरुको उपयकु्त ननदेशन, 

ननयन्त्रण र अनगुमन गने ।  

 िाद्य ऐन २०२३ र दाना पदाथव ऐन २०३३ ले ननददवष्ट गरे अनसुार िाद्य तथा दानाको स्वच्छछता कायम गनव आयात ननयावत 
हनुे िाद्य वस्तहुरुमा अनगुमन तथा ननररक्षण गने । 

 िाद्य ऐन २०२३ र यस अन्तरगत बनेको ननयमावली अनरुुप िाद्य वस्तहुरुको ननयनमत िाुँच परीक्षण गरी प्रनतवेदन तयार 
गने, गराउने । 

 िाद्य ऐन २०२३ बमोजिम नपेाल सरकारले तोके बमोजिम सावविननक ववश्लिेकले गनुव पने काम, कतवव्यहरु परुा गने गराउन े
। 

 समय सापेक्ष गणु ननयन्त्रण सम्बजन्ध हनु स्ने अवान्छननय, अस्वस्थकर नमसावट एवं दूवित तत्वहरुको संनमश्रण िस्ता थप 
चनुौनतको सामना एवं समस्याको पवहचान गनव स्न ेसक्षम प्रयोगशाला संयन्त्र ननमावण गने, गराउने । 

 उपभोक्ता वहत संरक्षण गनव बिार सभेक्षण गरी नया ंिाद्यिन्य उत्पादनहरुको गणुस्तरको जस्थनत पत्ता लगाई उपभोक्ताहरुको 
प्रनतविया समेतको अध्ययन गरी िाद्य गणु ननयन्त्रण कायविमलाई प्रभावकारी रुपले कायावन्वयन गने । 

 िाद्य तथा दाना उद्योगहरुको सालवसाली ननररक्षण ÷अनगुमन गनव लगाई उत्पादनस्तरमा नै गणुस्तरमा अनभबवृि गनवको लानग 
उद्योग स्थापनाथव नसफाररस, अनजु्ञापत्रको िारी एवं नववकरण व्यवस्थालाई अद्यावनधक गराउदै लैिाने व्यवस्था नमलाउन े।  

 िाद्य तथा दाना वस्तहुरुको स्तर बनगवकृत भए अनसुार स्तर प्रमाजणत गने ।  

 कायावलयको कायवक्षेत्रमा उत्पादक, ववतरक, पूmड हेण्डलर तथा उपभोक्ताहरुलाई िाद्य पदाथवहरुको गणुस्तर बारे सचेत तथा 
सिग बनाउन प्राववनधक सल्लाह, प्रजशक्षण, प्रचार प्रसारको समन्वयात्मक व्यवस्था  नमलाउने । 

 स्वरोिगार प्रबद्र्धन हनु ेशीपमूलक तानलमहरु संचालन गरी दक्ष िाद्य उद्यमी÷व्यवसायीहरुको ववकासमा टेवा परु् याउन े। 

 प्रनबनध ववकास पनछ उपयकु्त ठहररएका अध्ययनहरु ववभागस्तररय स्वीकृत प्राप्त गरी कायावन्वयन तहमा नबस्तार गरी प्रसाररत 
समेत गने ।  

 सालबसाली बाविवक कायविम तथा योिना, पररयोिना र आयोिनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उप महाननदेशक एवं 
महाननदेशक समक्ष पेश गने । 

 अनधनस्थ कमवचारीहरुको कायव सम्पादनमा प्रभावकारीता बवृि गनव र कायविम प्रनत जिम्मेवार बनाउन हरतरहले प्रयत् नशील 
रहने । 

 प्रत्यायोजित अनधकार अनसुार दैननक सामान्य प्रशासन तथा आनथवक प्रशासन संचालन गने । 

 समय समयमा ववभागिारा िाद्य गणु ननयन्त्रण, प्रववनध ववकास एवं पोिण सम्बजन्ध तोकेका अन्य कायवहरु गने । 

 िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण नडनभिन कायावलयहरुको ननररक्षण अनगुमन तथा ननयन्त्रण गने । 
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ि) िाद्य अनसुन्धान अनधकृत (िाद्य स्वच्छछता तथा गणुस्तर ननयमन शािा) ले गनुव पने कायवहरु  

 िाद्य ऐन २०२३ तथा दाना ऐन २०३३ ले ननददवष्ट गरे अनरुुप स्वस्थ िाद्य पदाथव, दाना पदाथवको आपूनतव, ववतरण, 

उपभोग गनव गराउन काम गने तथा मातहतका रा.प.अनं.कमवचारीहरुलाई गराउने । 

 बिार, तथा उद्योग एवं होटल रेषु्टरेण्टको ननररक्षण गने तथा नमूना संकलन गने । गराउने ।  

 िाद्य तथा दाना ननररक्षकबाट उद्योग एवं बिारको स्थलगत ननररक्षण गराई नमनुा संकलन गने र गराउने । 

 शंकास्पद, न्यूनगणुस्तर तथा दवुित िाद्य तथा दाना पदाथवको नमनुा संकलन गनव सहयोग गने र गराउन े। 

 अनजु्ञापत्र, जशफाररस, िारी, र नववकरण कायवका लानग आवश्यक कायव गने । 

 अनजु्ञापत्र, जशफाररस, िारी, र नववकरण भएका उद्योगहरुको अनभलेि अद्यावनधक बनाई र।ख्न े। 

 ननररक्षण एवं अनगुमन वाट संकनलत नमूनाहरुलाई ननररक्षण इकाइमा अनभलेि राख्न े। 

 यस कायावलय अन्तगवतका ननररक्षण इकाईहरुबाट संचालन हनु ेउद्योग एवं बिार, होटल रेषु्टरेण्ट ननररक्षण एवं नमूना 
संकलन कायवका लानग आवश्यक भएमा सहयोग गने । 

 सावविननक ववश्लिेकको प्रयोगशाला प्रनतवेदन अनसुार आवश्यकता अनसुार सम्वजन्धत ननकाय/व्यजक्त/संख्या लायव वोलाई 
वयान नलई मदु्दाको लानग नसफाररस गने । 

 जिल्ला सरकारी ववकल कायावलय संग समन्वय गरी कायव गने । 

 गणु प्रमाजणकरण कायवका लानग उत्पादन स्थलबाट नै नमूना संकलनको लानग िाद्य ननररक्षकहरु िटाउने ।  

 िाद्य उद्योगमा Code of Hygienic Practice, GMP, HACCP िस्ता िाद्य स्वस्थतामा ननदानमूलक कायव  संचालनमा 
प्रोत्साहन, एवं अनगुमन गने । 

 आफ्नो मातहतका कमवचारीहरुको सपुररवेक्षण गने तथा आफु भन्दा मानथका तहमा प्रगनत वववरण पेश गने । 

 कायावलय प्रमिुले तोके बमोजिमका कायावलयका अन्य कायवहरु गने साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको 
तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

ग) िाद्य स्वच्छछता तथा गणुस्तर ननयमन शािाका प्राववनधक सहायक/िाद्य ननरीक्षकले गनुव पने कायवहरु 

 तोवकए बमोजिम िाद्य ननररक्षक भई िाद्य पदाथवको नमूना संकलन गरी सम्बजन्धत अनधकारी समक्ष पेश गने र प्रनतकूल 
देजिएकोमा ऐन कानून अनसुार मिुा दायर गने ।  

 तोवकए बमोजिम दाना ननररक्षक भई दाना पदाथवको नमूना संकलन र मिुा सम्बजन्ध कारवाही  गने ।  

 तोवकए बमोजिम िाद्य पदाथवहरुको नमूना संकलन, बिार उद्योग होटल रेषु्टरेण्ड ननररक्षण कायव गने ।  

 िाद्य तथा दाना उद्योगहरु अनजु्ञापत्र िारी तथा नववकरणको लानग उद्योगहरु ननररक्षण गने । 

 िाद्य गणु ननयन्त्रण क्षेत्रमा हनु ेववकास अध्ययन, अनसुन्धानमूलक कायवमा सहयोग परु् याउने।  

 यस बाहेक यस पदलाई समय समयमा नबियसंग सम्बजन्धत कुरामा ननददवष्ट गररएका उपयकु्त कायवहरु पनन गनुव पने छ 
।  

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

घ) प्रयोगशालाका िाद्य अनसुन्धान अनधकृतले गनुव पने कायवहरु 

 कायावलय प्रमिुले तोके बमोजिम प्रयोगशालामा प्राप्त ववनभन्न िाद्य पदाथवहरुको ववश्लिेण एवं ववश्लिेण कायवको ररपोटव 
सम्बजन्धतलाई उपलब्ध गराउने । 

 ववश्लिेणका लानग प्राप्त नमूनाहरुको अनभलेि अद्यावनधक राख्न/ेराख्न लगाउने । 

 आयात/ननयावतको लानग प्राप्त नमूना ववश्लिेणको लानग पठाउन ेर प्राप्त प्रनतवेदन अनसुार नसफाररस गने । 

 उद्योग तथा उत्पादन प्रमाजणकरण गने/ गराउने कायवमा सहयोग गने । 

 ववश्लिेण कायवको methodology, sensitivity and recovery सम्बजन्ध कायवहरुको रेकडव अद्यावनधक राख्न ेव्यवस्था गने 
। 

 ववश्लिेणका लानग आवश्यक केनमकल्स, ग्लासवेयसव तथा Instrument को सूची तथा Specification तयार गने/ 

गराउने ।  

 प्राववनधक सहायकबाट प्राप्त ववश्लिेण प्रनतवेदनलाई प्रमाजणत गरी सपुररवेक्षक समक्ष पेश गने ।  

 आफु कायवरत प्रयोगशालाको सेवालाई ववश्वसननय तथा नछटो छररतो बनाउनका लानग आवश्यक सझुाव सवहत 
सपुररवेक्षकमा पेश गने ।  

 प्रयोगशालाको सरसफाई तथा व्यवस्थापन गने/गराउने । 

 GLP को अवधारणा अनरुुप आवश्यक कायवगत सरुक्षाको ननयम अवलम्बन गने/गराउने ।  
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 प्रयोगशालामा प्रयोग गररने उपकरण तथा ग्लासवेयसवको समय समयमा Calibration गने/गराउने । तथा सोको 
अनभलेि राख्न े। 

 Quality Assurance Program मा भाग नलने ।  

 उपकरण तथा Glassware को Calibration गने/गराउने ।  

 उपभोक्ताहरुलाई ससूुजचत गनव कायवशाला गोष्ठी/सेनमनार/सभा इत्यादद गने ।  

 ल्यावको सरुक्षाको व्यवस्था गने/गराउने । 

 पररक्षणका लानग प्रुँप्त नमूनाको नडस्पोिलका लानग नमूना नडस्पोिल ननदेजशका २०६० अनसुार गने ।  

 आफ्नो मातहतका कमवचारीहरुको सपुररवेक्षण गने र कायावलय प्रमिु समक्ष प्रगनत वववरण पेश गने । 

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

 

ङ) प्रयोगशालाका प्राववनधक सहायक ले गनुव पने कायवहरुः 
 सपुररवेक्षकले तोके बमोजिम नमूनाको ववश्लिेण गरी प्रनतवेदन आफ्नो सपुररवेक्षकमा पेश गने ।  

 आफुले काम गने तथा गररसकेको स्थान सदैव सफा राख्न÷ेराख्न लगाउने ।  

 आफुले गरेको कायवको अनभलेि अद्यावनधक राख्न े।  

 मानसक, तै्रमानसक, अधवबाविवक तथा बाविवक प्रनतवेदन तयार गनव सम्बजन्धतलाई सहयोग गने ।  

 गोष्ठी, सेनमनार, सभा संचालनमा सम्बजन्धतलाई सहयोग गने ।  

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

 

च) प्रयोगशालाका ना. प्राववनधक सहायक ले गनुव पने कायवहरु 

 सपुररवेक्षकले तोके बमोजिम नमूनाको ववश्लिेण गरी प्रनतवेदन आफ्नो सपुररवेक्षकमा पेश गने ।  

 आफुले काम गने तथा गररसकेको स्थान सदैव सफा राख्न÷ेराख्न लगाउने ।  

 आफुले गरेको कायवको अनभलेि अद्यावनधक राख्न े।  

 मानसक, तै्रमानसक, अधवबाविवक तथा बाविवक प्रनतवेदन तयार गनव सम्बजन्धतलाई सहयोग गने ।  

 गोष्ठी, सेनमनार, सभा संचालनमा सम्बजन्धतलाई सहयोग गने ।  

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

 

छ) िाद्य प्रववनध तथा पोिण शािाका िाद्य अनसुन्धान अनधकृतले गनुव पने काम, कतवव्य र जिम्मेवारी 
 बाविवक कायविम/कायव योिना तयार गनव कायावलय प्रमिुलाई सघाउन े। 

 अनसुन्धनात्मक/ववकास कायव गने ।  

 उपलब्ध श्रोतहरुको उपयकु्त पररचालन गने ।  

 प्रगनत, वववरण तयार गने ।  

 एक तह मनुनका कमवचारीको कायव सम्पादनमा सपुररवेक्षण गने ।  

 सम्भाववत उद्यमी/व्यवसायी, कृिक एवं मवहला समूहहरुको लानग िाद्य प्रशोधन, संरक्षण, ्याकेजिंग, भण्डारण एवं नतनको 
गणु ननयन्त्रण सम्बजन्ध तानलम ्याकेि तयार पाने । 

 जस्वकृत बाविवक तानलम कायविम संचालनको लानग आवश्यक कायवतानलका बनाउने, सावविननक सूचना प्रकाशन गने, 

स्रोत व्यजक्तसुँग सम्पकव  गने तथा तानलमको लानग अन्य सम्पूणव व्यवस्थापन कायव गने । 

 िाद्य उद्यमी/व्यवसायी एवं उद्योग िोल्न इच्छछुक व्यजक्तहरुलाई आवश्यक प्राववनधक परामशव सेवा प्रदान गने । 
आवश्यकता परेमा स्थलगत परामशव समेत प्रदान  गने ।  

 िाद्य प्रववनध ववकास तथा तानलम महाशािाको अध्ययन अनसुन्धानबाट ववकनसत प्रववनधलाई सम्बजन्धत लजक्षत समूहमा 
तानलम तथा अन्य बह ुसंचारको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गने ।  

 औद्योनगक मेला, प्रदशवनीहरुमा महाशािाको तफव बाट प्रनतनननधत्व गरी भाग नलने र आवश्यक परेमा संचालन कायव पनन 
गने ।  

 जस्वकृत बाविवक कायविम अन्तगवतका बाहेक अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी ननकायहरुसंग समन्वय गरी िाद्य प्रशोधन 
सम्बन्धी तानलमहरु संचालन गने ।  

 यस शािा अन्तगवतका रा.प.अनं (प्रा.) कमवचारीहरुको काममा सपुररवेक्षण गने तथा आवश्यक सल्लाह, सझुाव दने ।  

 मानसक, तै्रमानसक एवं बाविवक कायव प्रगनत वववरण तयार गने र पेश गने ।  
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 यस बाहेक समय समयमा यस पदलाई ननददवष्ट गररएका अन्य कामहरु समेत गने ।  

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

 

ि) िाद्य प्रववनध तथा पोिण शािाका प्राववनधक सहायकले गनुव पने काम, कतवव्य र जिम्मेवारी 
 अनसुन्धानात्मक/ववकास सम्पादन कायवको सन्दभवमा नमूना÷सामाग्री संकलन गने ।  

 अनसुन्धानात्मक/ववकास कायवमा सघाउ परु् याउने । 

 प्रगनत वववरण तयारीमा सघाउ परु् याउने ।  

 त याङ्क संकलन गने ।  

 त याङ्क ववश्लिेण कायवमा सघाउ परु् याउने ।  

 बाविवक तानलम कायविम संचालन कायवमा सहयोग परु् याउन े।  

 तोवकए बमोजिम पसु्तक, पजुस्तका, पचाव आदद लेिन कायवमा सहयोग परु् याउने ।  

 तोवकए बमोजिम गोष्ठी, सेनमनार, प्रदशवनी इत्यादद कायविममा सहभागी हनुे एवं सम्बजन्धत अनभकृत कमवचारीलाई सहयोग 
परु् याउने ।  

 मानसक, तै्रमानसक एवं बाविवक कायव प्रगनत वववरण तयार पानव आवश्यक सहयोग गने । 

 यस बाहेक यस पदलाई समय समयमा ववियसुँग सम्बजन्धत कुरामा ननददवष्ट गररएका उपयकु्त कायवहरु पनन गनुव पने । 

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

 

झ) योिना अनगुमन तथा प्रशासन शािाका िाद्य अनसुन्धान अनधकृतले गनुव पने काम, कतवव्य र जिम्मेवारीः 
 ववभागीय नननत/ननदेशन अनरुुप ववभाग अन्तरगका शािाहरुको लानग सालवसाली बाविवक कायविम÷बिेट तिुवमा 

गने,गराउने ।  

 कायविम तथा योिनाहरुको तिुवमाको लानग अन्तरननकायसुँग समन्वय गने ।  

 ननयनमत मानसक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने,गराउने ।  

 तै्रमानसक,अधववाविवक तथा वाविवक कायव प्रगनत मूल्यांकन तथा सनमक्षा गरी प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, गराउने ।  

 बाविवक प्रगनत सनमक्षा वैठक संचालन गने ।  

 आवश्यकता अनसुार शािाहरु, नडनभिन कायावलयहरुको ननधावररत वाविवक लक्ष अनुु ुरुप भएको कायव उपलव्धीहरुको 
अनगुमन गने ।  

 कायावलयको कमवचारी प्रशासन सम्बजन्ध ननवददष्ट ननम्न कामहरु गने/ गराउने 
o कायव वववरण, ननयजुक्त सम्बजन्ध कामहरु । 

o ववदा, वरबझुारथ, अवकाश, उपदान, ननवजृत्तभरण सम्बन्धी कामहरु । 

o सम्पजत्त वववरण, कमवचारी अनभलेि सम्बन्धी कामहरु । 

o नन.से.नन. अनसुार अन्य आवश्यक कायावलयमा आइपने दैननक कायवहरु ।  

 कायावलयको सामान्य सेवा सम्बजन्ध ननददवष्ट ननम्न कायवहरु गने/ गराउन े

o दताव, चलानी, सोधपछु र िनसम्पकव  काम, 

o कायावलय सरसफाई, सरुक्षा, पालोपहरा, जचठ्ठीपत्र आदान प्रदान । 

o कम््यटुर, फोटोकपी सेवाको काम । 

o सेवा ममवतको काम । 

 यस कायावलयको जिन्सी व्यवस्थापन सम्बजन्ध ननददृष्ट ननम्न कामहरु गने/ गराउने  

o सरकारी सम्पजत्तको जिम्मा, लगत, शे्रस्ता, अनभलेि सम्बन्धी कामहरु । 

o जिन्सी ननररक्षण, संरक्षण, ममवत संभार सम्बजन्ध काम 

o नललाम, नमन्हा, वाविवक प्रनतवेदनको काम । 

o िररद एवं सावविननक ननमावण सम्बन्धी कामहरु । 

 शािा अन्तगवतका कमवचारीहरुको सपुररवेक्षण गने, काम बांडफांड गने, प्राथनमकतािम ननधावरण गने, उपलब्धी लेिािोिा 
गने ।  

 ननणवय गनुव पने नबिय प्रमाण एवं राय सवहत सपुररवेक्षक कहां पठाउन े। 

 ननणवय एवं तोक आदेश भै आएका नबिय कायावन्वयन गने । 

 ननणवय भएका, अनभलेिमा रहेका र िानकारीमूलक प्रकृनतका नबियमा पत्राचार गने/प्रमाजणत गने।  
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 रािपत्र अनंवकत कमवचारीको हाजिरी पजुस्तका ननयन्त्रण गने ।  

 शािा अन्तगवतको कायवसंग सम्बजन्धत नबियमा अन्तरननकाय समन्वय गने ।  

 शािाको लानग आवश्यक मालसामान एवं सेवा उपलब्ध गराउन नसफाररस गने ।  

 शािा अन्तगवतको कायव मध्ये आनथवक दावयत्व पने बाहेक अरुमा कायावन्वयन गने स्वीकृनत ददन े। 

 तोक आदेश भई आएको नबियमा आवश्यक कागिात सवहत नलितको मस्यौदा तयार गरी पेश गने ।  

 स्वीकृत भएका डकुमेण्टहरु सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने ।  

 शािा अन्तगवतको नबियमा अनभलेि तयार गने/सरुजक्षत राख्न े।  

 स्वीकृत मस्यौदा अनसुारका कागिातहरु टाईप फोटोकवप गराई पेश गने ।  

 प्राप्त हनु आएका सकुव लर ननदेशनहरु सम्बजन्धतलाई िानकारी गराउन े।  

 कमवचारीहरुको हाजिरी फारम चेक गरी दैननक हाजिरी गयल, काि, ववदा अद्यावनधक गने ।  

 कायव संचालनको लानग आवश्यक मालसामान माग गने । 

 आफ्नो शािाको लानग तोवकएको वियाकलाप संचालन गनव प्रकृया परु् याई पेश गने ।  

 सपुररवेक्षकलाई राय सझुाव उपलब्ध गराउने । 

 मौिदातमा रहेका र िरीद भएका मालसामानको अद्यावनधक रेकडव िनुसकैु बित हेनव सवकन ेअवस्थामा राख्न े। 

 अन्य ननकायहरुमा पठाउन ुपने आवनधक प्रनतवेदन तयार गरी पेश गने, स्वीकृत गराई पठाउन े। 

 शािालाई तोवकएको वियाकलाप संचालन गनव प्रकृया प¥ुयाई पेश गने । 

 कायव संचालनको लानग आवश्यक मालसामान माग गने, सपुररवेक्षकलाई राय सझुाव उपलब्ध गराउन े। तोक आदेश भई 
आएको ननियमा आवश्यक कागिात सवहत नलितको मस्यौदा तयार गरी पेश गने । स्वीकृत भएका डकुमेण्टहरु 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने । स्वीकृत मस्यौदा अनसुारका कागिातहरु टाईप फोटोकवप गराई पेश गने । प्राप्त हनु 
आएका सकुव लर ननदेशनहरु सम्बन्धीतलाई िानकारी गराउने ।  

 कायावलयलाई आवश्यक पने मालसामानको सूची, मूल्य, उपलब्ध हनु ेस्थान, स्पेयर पाटवस ्ममवत हनु ेनहनुे सम्बन्धी सूचना 
नबनभन्न श्रोतबाट संकलन गरी समय समयमा पेश गने ।  

 आदेश अनसुार िरीद, ननमावण, ममवत सम्बन्धी कायव गने ।  

 कायावलयको लानग आवश्यक जिन्सी िरीदको लानग पेश गने ।  

 िरीद भई आएका मालसामान दाजिला गने ।  

 दाजिला भई मौिदातमा रहेका जिन्सी माग अनसुार ववतरण गने ।  

 जिन्सी िातामा िचव भएका मालसामानको entry गने । 

 बाविवक जिन्सी ववतरण तयार गने । 

 जिन्सी ननररक्षण गराउने ।  

 कायावलयमा रहेका ि्ने/नि्ने सम्पूणव जिन्सीको रेिदेि गने ।  

 शािा अन्तगवतका शे्रणी वववहन कमवचारीहरुलाई दैननक कायव ववभािन तानलका स्वीकृत गराई काम लगाउने ।  

 दैननक आवश्यकता अनसुारको िानेपानी आपूनतवको व्यवस्था गने । 

 जचठीपत्र दताव एवं चलानी को व्यवस्था गने । 

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

 

ञ) योिना अनगुमन तथा प्रशासन शािाका प्राववनधक सहायकले गनुव पने मूख्य मखु्य कायवहरु 

 कायव जिम्मेवार पदानधकारी एवं कायविम संयोिकको ननदेशनमा रही कायावलय अन्तरगत कायावलयको लानग सालवसाली 
वाविवक कायविम/बिेट तिुवमा सम्वन्धी काम गने ।   

 मानसक,तै्रमानसक,अधव वाविवक तथा वाविवक कायव प्रगनत मूल्याकंन तथा सनमक्षा गरी प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने ।  

 प्राप्त ननदेशन अनरुुप वाविवक प्रगनत सनमक्षा वैठक सम्वन्धी कामको अलावा सालवसाली कायविम/बिेट सम्वन्धमा 
आवश्यक गहृ कायवहरु गने ।  

 यस वाहेक योिना अनगुमन तथा मूल्यांकन सम्वन्धी अन्य लाए अहएको कायवहरु समेत गने ।   

 ननणवय गनुव पने नबिय प्रमाण एवं राय सवहत सपुररवेक्षक कहां पठाउन े। 

 ननणवय एवं तोक आदेश भै आएका नबिय कायावन्वयन गने । 

 ननणवय भएका, अनभलेिमा रहेका र िानकारीमूलक प्रकृनतका नबियमा पत्राचार गने/प्रमाजणत गने।  

 शािा अन्तगवतको कायवसंग सम्बजन्धत नबियमा अन्तरननकाय समन्वय गने ।  
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 शािाको लानग आवश्यक मालसामान एवं सेवा उपलब्ध गराउन माुँग गने ।  

 तोक आदेश भै आएको नबियमा आवश्यक कागिात सवहत नलितको मस्यौदा तयार गरी पेश गने ।  

 स्वीकृत भएका डकुमेण्टहरु सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने ।  

 शािा अन्तगवतको नबियमा अनभलेि तयार गने÷सरुजक्षत राख्न े।  

 स्वीकृत मस्यौदा अनसुारका कागिातहरु टाईप फोटोकवप गराई पेश गने ।  

 प्राप्त हनु आएका सकुव लर ननदेशनहरु सम्बन्धीतलाई िानकारी गराउन े।  

 कमवचारीहरुको हाजिरी फारम चेक गरी दैननक हाजिरी गयल, काि, ववदा अद्यावनधक गने ।  

 कायव संचालनको लानग आवश्यक मालसामान माग गने । 

 आफ्नो शािाको लानग तोवकएको वियाकलाप संचालन गनव प्रकृया प¥ुयाई पेश गने ।  

 सपुररवेक्षकलाई राय सझुाव उपलब्ध गराउने । 

 मौिदातमा रहेका र िरीद भएका मालसामानको अद्यावनधक रेकडव िनुसकैु बित हेनव सवकन ेअवस्थामा राख्न े। 

 अन्य ननकायहरुमा पठाउन ुपने आवनधक प्रनतवेदन तयार गरी पेश गने, स्वीकृत गराई पठाउन े। 

 शािालाई तोवकएको वियाकलाप संचालन गनव प्रकृया प¥ुयाई पेश गने । 

 कायावलयलाई आवश्यक पने मालसामानको सूची, मूल्य, उपलब्ध हनु ेस्थान, स्पेयर पाटवस ्ममवत हनु ेनहनुे सम्बन्धी सूचना 
नबनभन्न श्रोतबाट संकलन गरी समय समयमा पेश गने ।  

 आदेश अनसुार िरीद, ननमावण, ममवत सम्बन्धी कायव गने ।  

 कायावलयको लानग आवश्यक जिन्सी िरीदको लानग पेश गने ।  

 िरीदभै आएका मालसामान दाजिला गने ।  

 दाजिला भै मौिदातमा रहेका जिन्सी माग अनसुार ववतरण गने ।  

 जिन्सी िातामा िचव भएका मालसामानको भ्लतचथ गने । 

 बाविवक जिन्सी ववतरण तयार गने । 

 जिन्सी ननररक्षण गराउने ।  

 कायावलयमा रहेका ि्ने÷नि्न ेसम्पूणव जिन्सीको रेिदेि गने ।  

 शािा अन्तगवतका शे्रणी वववहन कमवचारीहरुलाई दैननक कायव ववभािन तानलका स्वीकृत गराई काम लगाउने ।  

 दैननक आवश्यकता अनसुारको िानेपानी आपूनतवको व्यवस्था गने । 

 जचठीपत्र दताव एवं चलानी को व्यवस्था गने । 

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 

ट) योिना अनगुमन तथा प्रशासन शािाका कम््यटुर अपरेटरले गनुव पने मूख्य मखु्य कायवहरु 

कायावलयको कम््यटुर सम्बजन्ध कायवहरु गने । 

 कायव जिम्मेवार पदानधकारी एवं कायविम संयोिकको ननदेशनमा रही कायावलय अन्तरगत कायावलयको लानग सालवसाली 
वाविवक कायविम /बिेट तिुवमा सम्वन्धी कायवमा सहयोग पयुावउन े।   

 मानसक,तै्रमानसक,अधव वाविवक तथा वाविवक कायव प्रगनत मूल्याकंन तथा सनमक्षा गरी प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने कायवमा 
सहयोग पयुावउने ।  

 प्राप्त ननदेशन अनरुुप वाविवक प्रगनत सनमक्षा वैठक सम्वन्धी कामको अलावा सालवसाली कायविम/बिेट सम्वन्धमा 
आवश्यक गहृ कायवहरु गनव सहयोग पयुावउने ।  

 यस वाहेक योिना अनुु ुगमन तथा मूल्यांकन सम्वन्धी अन्य लाए अहएको कायवहरु समेत गने ।   

 ननणवय भएका, अनभलेिमा रहेका र िानकारीमूलक प्रकृनतका नबियमा पत्राचार गने÷प्रमाजणत गने कायवमा सहयोग पयुावउने 
।  

 शािा अन्तगवतको कायवसंग सम्बजन्धत नबियमा ननदेशन बमोजिम अन्तरननकाय समन्वय गने ।  

 शािा अन्तगवतको कायव मध्ये आनथवक दावयत्व पने बाहेक अरुमा कायावन्वयन गने स्वीकृनत ददन े। 

 तोक आदेश भै आएको नबियमा आवश्यक कागिात सवहत नलितको मस्यौदा तयार गरी पेश गने ।  

 स्वीकृत भएका डकुमेण्टहरु सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने ।  

 शािा अन्तगवतको नबियमा अनभलेि तयार गने/सरुजक्षत राख्न े।  

 स्वीकृत मस्यौदा अनसुारका कागिातहरु टाईप फोटोकवप गराई पेश गने ।  

 प्राप्त हनु आएका सकुव लर ननदेशनहरु सम्बन्धीतलाई िानकारी गराउन े।  
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 कमवचारीहरुको हाजिरी फारम चेक गरी दैननक हाजिरी गयल, काि, ववदा अद्यावनधक गने ।  

 कायव संचालनको लानग आवश्यक मालसामान माग गने । 

 आफ्नो शािाको लानग तोवकएको वियाकलाप संचालन गनव प्रकृया प¥ुयाई पेश गने ।  

 सपुररवेक्षकलाई राय सझुाव उपलब्ध गराउने । 

 मौिदातमा रहेका र िरीद भएका मालसामानको अद्यावनधक रेकडव िनुसकैु बित हेनव सवकन ेअवस्थामा राख्न े। 

 अन्य ननकायहरुमा पठाउन ुपने आवनधक प्रनतवेदन तयार गरी पेश गने, स्वीकृत गराई पठाउन े। 

 कायावलयलाई आवश्यक पने मालसामानको सूची, मूल्य, उपलब्ध हनु ेस्थान, स्पेयर पाटवस ्ममवत हनु ेनहनुे सम्बन्धी सूचना 
नबनभन्न श्रोतबाट संकलन गरी समय समयमा पेश गने ।  

 आदेश अनसुार िरीद, ननमावण, ममवत सम्बन्धी कायव गने ।  

 कायावलयको लानग आवश्यक जिन्सी िरीदको लानग पेश गने ।  

 िरीदभै आएका मालसामान दाजिला गने ।  

 दाजिला भै मौिदातमा रहेका जिन्सी माग अनसुार ववतरण गने ।  

 जिन्सी िातामा िचव भएका मालसामानको भ्लतचथ गने । 

 बाविवक जिन्सी ववतरण तयार गने । 

 जिन्सी ननररक्षण गराउने ।  

 कायावलयमा रहेका ि्ने/नि्ने सम्पूणव जिन्सीको रेिदेि गने ।  

 जचठीपत्र दताव एवं चलानी को व्यवस्था गने । 

 साथै यस कायावलयको वाविवक कायविमको तोवकएको लक्ष्य प्रानप्तको लानग आवश्यकता अनसुार सहयोग गने । 
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८. नागररक बडापत्र 

 यस कायावलयबाट प्रदान गररने सेवा, शािा तथा जिम्मेवार पदानधकारी ननम्न बमोजिमको नागररक बडापत्र अनसुार रहेको छ । 
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९. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तरु 

 

क) प्रयोगशाला ववश्लिेण सेवा दस्तरु  

सङ्कते नं. ०१.०० दूध तथा दगु्ध पदाथवहरु (Milk and Milk Products) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ जशश ुदगु्ध आहार १,०००/- 

२ धूलो दूध (Whole milk powder) १,५००/- 
३ घतृांस रवहत धूलो दूध (Skimmed milk powder) १,५००/- 
४ अप्रशोनधत तरल दूध (Fluid milk) 650/- 
५ कन्डेन्स्ड नमल्क (Condensed milk) 700/- 
६ मख्िन (Butter) 1,500/- 
७ Frozen Dessert/ आइसविम 1,५००/- 

८ बरफ (Ice cube) १,०००/- 
९ दही (Yoghurt) 900/- 
१० मलाई (Cream) 500/- 
११ पननर (Paneer) 500/- 
१२ प्रशोनधत दूध (Processed milk) 650/- 
१३ जशश ुआहार/बाल आहारको पौवष्टक तत्व एवम ्माइिोवायोलोिी पौवष्टक तत्वको हकमा सङ् केत नं. १२ मा 

उल्लेि भए बमोजिम र माइिोबायोलोिीको 
हकमा सङ् केत नं. १७ मा उल्लेि भए 
बमोजिम 

 

सङ्कते नं. ०२.00 तेल तथा घ्यूिन्य पदाथवहरु (Fats and Oils) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ वनस्पनत तेल प्रशोनधत (Edible Vegetable Oil) 700/- 
२ िुड आयल (Crude Oils) कच्छचा पदाथव 400/- 

३ तोरीको तेल 1,100/- 

४ गाई भैंसीको घ्यू (Ghee) ८००/- 
५ वनस्पनत घ्यू (Vegetable Ghee) ८००/- 
६ बदामको मख्िन (Peanut butter) १,०००/- 
७ बेकरी सटेननङ्ग, मािवररन (Bakery Shortening) 800/- 
८ तोरी गेडा (Mustard seeds) ३००/- 
९ कोकोनट पाउडर (coconut powder) १,०००/- 

 

सङ्कते नं. 03.00 फलफूल तथा सागपातिन्य पदाथवहरु (Fruits and Vegetable Products) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ िाम, िेली, मामावलेड, स््वास, फलरस, फु्रट नसरप, फलफूलको पेय पदाथव, फलफूल 
पेयको कच्छचा पदाथव (Jam, Jelly, Marmalade, Squash, Fruit Juice, beverage etc.) 

800/ 
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२ टोमेटो केचप, टोमेटो सस,् अन्य ससहरु माइिोबायोलोिीसवहत (Tomato ketchup, 

Sauce) 

1,200/- 

३ अचार (परररक्षी बाहेक) (Pickle without preservatives) 500/- 
४ टोमेटो/अन्य िसु (Tomato Juice) 600/- 
५ ्याण्ड फल पदाथव (Canned Fruit) ८००/- 
६ हल्का पेय पदाथव (Soft drink, Soda, Energy drinks, Sport, Carbonated beverage etc.) १,०००/- 
७ फलफूल पेय पदाथव पाउडर (Fruit beverage powder) 500/- 
८ नभनेगर (Vinegar) ८००/- 

 

सङ्कते नं. 04.00 मसलािन्य पदाथवहरु (Spices and Condiments Products) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ सग्लो मसला ग्रनेडङ्ग 300/- 

धूलो मर मसला 600/- 

२ नसिननङ्ग पाउडर (Seasoning powder) 500/- 
३ प्राउन िेकर (Prawn cracker) 500/- 
4 सठुो 900/- 

 

सङ्कते नं. 05.00 जचया, कफी, कोका तथा सोबाट बनकेा पदाथवहरु (Tea, Coffee, Cocoa Products) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ जचया तथा कफी (Tea & Coffee) रु. 700/- 
 

सङ्कते नं. 06.00 नून (Salt) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ िाने नून गणुस्तर (Edible salt) 700/- 
 

सङ्कते नं. 07.00 िाद्यान् न, दलहन तथा सोबाट बनकेा पदाथवहरु (Cereal and Legume Products) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ वपठो, मैदा, सूिी, बेसन, अन्य िाद्यान् नका वपठो (Wheat flour, Semolina) Fortified flour, 

Rice 

700/- 

२ नबस्कुट, पाउरोटी (Biscuit, Bread), Bakery 600/- 
३ कुवकि (Cookies) 550/- 
४ अन्य बेकरी िाद्य पदाथव (Other bakery items) 500/- 
5 नसन्के चाउचाउ/पास्ता पदाथव (Stick noodle) 400/- 
6 तयारी चाउचाउ (Instant Noodles) 900/- 

७ तयारी िािा, दालमोठ, भजुिया (Dalmoth, Bhujiya and Other snacks food) ७००/- 
८ िाद्यान्न/दलहन गणुस्तर (Cereals/Legumes) 500/- 
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सङ्कते नं. 08.00 ्याक गररएको प्रशोनधत वपउन ेपानी (Processed drinking water) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ प्रशोनधत वपउने पानी माइिोवायोलोिी समेत 2,500/- 

 

सङ्कते नं. 09.00 गनुलयो पदाथवहरु (Sweetening Agents) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ जचनी (Sugar), नमश्री (Sugar candy) 850/- 

२ मह (Honey) १,100/- 
 

सङ्कते नं. 10.00 कन्फे्सनरी पदाथवहरु ( Confectionary Products) 

नस.नं. िाद्य वस्त ु(Food Product) दस्तरु (रु.) 

१ चकलेट, टफी, ्याण्डी (Chocolate, Toffee, Candy) लिेन्ि (Lozenge) 750/- 

2 च्छयइुङ्गम, बबलगम (Chewing gum, Bubble gum) 500/- 
 

सङ्कते नं. 11.00 िाद्य परररक्षी, िाद्य योगशील एवम ्वविाक्त तत्वहरु (Food Preservatives, Additives and 

Contaminants) 

नस.नं. पारानमटर (Parameters) दस्तरु (रु.) 

१ प्रनत हेनभ मेटल (Heavy metal) 550/- 
२ एक भन्दा बढी हेनभ मेटल (Heavy metal) समहुमा 1,500/- 
3 प्रनत िननि तत्व Minerals (Fe, Ca, Mg, Mn etc.) 250/- 
४ प्रनत माइकोटज्सन Mycotoxin/Total aflatoxins १,000/- 
५ प्रनत नभटानमन (Vitamins) 1,000/- 
६ मेलामाइन (Melamine) 1,000/- 
७ रङ्ग परीक्षण (Color qualitative) 250/- 
८ प्रनत रङ्ग परीक्षण (Color quantitative) 700/- 
९ फमावनलन (Formalin)  1,000/- 
१० वेन्िोइक एनसड (Benzoic acid preservative) 400/- 
११ नाइट्राइट (Nitrite Preservative) 400/- 
१२ अन्य परीरक्षीहरु प्रत्येकको (Other preservatives/Food additives each) ४00/- 
१३ सल्फरडाइअ्साइड (Sulfur dioxide preservative) ४००/- 
१४ वविादी अवशेि (Pesticide Residues)  
  अगावनो्लोररन, अगावनोफस्फोरस समहुका वविादीहरु समहुगत रुपमा (Organochlorine, 

Organophosphorus group) 
2,000/- 

  अन्य समहुका वविादीहरु समहुगत रुपमा (Other groups/per pesticide) 2,000/- 
  प्रनत वविादी अवशेि (Pesticide residue) १,०००/- 
१५ प्रनत िैववक औिधी, एजन्टवायोवटक प्रत्येकको (Veterinary drugs residue per 

antibiotic) 

700/- 
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नस.नं. पारानमटर (Parameters) दस्तरु (रु.) 

१६ प्रनत िैववक औिधी, एजन्टवायोवटक (Veterinary drugs residue in group) समहुगत 
रुपमा  

2,000/- 

१७ मोनोसोनडयम ग्लटुामेट (Monosodium glutamate, MSG) 500/- 
18 रेनडएसन (Radiation test by Becquerel Monitor) १,000/- 
19 टाउररन एनमनो एनसड (Taurine amino acid) १,000/- 
20 वहस्टानमन (Histamine) १,०००/- 
21 एनमनो एनसड प्रोफाइल (Amino acid profile) २,000/- 
22 फ्याटी एनसड/ट्रान्सफ्याटी एनसड (Fatty acid profile/Trans fatty acids) 2,000/- 
23 एजन्टअज्सडेन्ट प्रत्येकको (Antioxidant each) 1,000/- 
24 स्पेनसवफक ग्र्यानभवट (Specific gravity) ४००/- 
25 एच.एम.एफ (HMF test) १,०००/- 
26 ्यावफन (Caffeine in Foods and Beverage) ३००/- 
27 आयोनडन (Iodine content) ३००/- 
28 ग्र्यानोटज्सन (Grayanotoxins) लगायत अन्य प्राकृनतक रुपमा पाइने ववशाक्त 

पदाथवहरु प्रत्येकको 
१,०००/- 

 

सङ्कते नं. १२.00 ववववध िाद्य पदाथवको पारानमटर अनसुार लाग्न ेदस्तरु 

नस.नं. पारानमटर (Parameters) दस्तरु (रु.) 

१ िलांश (Moisture) 150/- 
२ प्रोवटन (Protein) 300/- 
३ काबोहाइडे्रट (Carbohydrates) 300/- 
४ सगुर (Sugar) 300/- 
५ कुल ठोस पदाथव (Total solid) 300/- 
६ स्टाचव (Starch Qualitative) 300/- 
७ िुड फ्याट (Crude Fat) 300/- 
8 भष्म (Total Ash) 200/- 
९ ग्रनेडङ्ग (िाद्यान्न, मसला वा अन्य) प्रनत पारानमटर (Grading per parameter) 150/- 
१० अम्लता (Acidity) 150/- 
११ वप.एच. (pH) 100/- 
१२ क्षाररयता (Alkalinity) 150/- 
१३ िुड फाइबर (Crude Fibre) 400/- 
14 पानीमा घलुनशील भष्म (Water soluble ash) 200/- 
15 एनसडमा नघलु्ने भष्म (AIA) 200/- 
१६ अल्कोहोनलक ए्स्ट्रया्ट (Alcoholic extract) २००/- 
17 नूनको मात्रा (Salt content) २००/- 
१८ घलुनशीलता (Solubility) 150/- 
१९ ररफ्र्याज्टभ इन्डे्स (Refractive index) 200/- 
20 स्यापोननवफकेशन भ्याल ु(Saponification value) 200/- 
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नस.नं. पारानमटर (Parameters) दस्तरु (रु.) 

21 आयोनडन भ्याल ु(Iodine value) 200/- 
२२ स्यापोननफाइ नहनुे पदाथव (Unsaponifiable matter) 300/- 
23 वफ्र फ्याटी एनसड वा एनसड भ्याल ु(FFA/AV) 150/- 
24 पेरो्साइड भ्याल ु(Peroxide value) 200/- 
25 पग्लने नबन्द ु(Melting point) १५०/- 
२६ सिुोि (Sucrose Quantitative) 800/- 
२७ ग्लकुोि (Glucose Quantitative) 800/- 
28 फु्र्टोि (Fructose Quantitative) 800/- 
29 डे्रन्ड तौल (Drained weight) 100/- 
30 उड्ने तेल (Volatile Oil) 200/- 
३१ नउड्ने तेल (Nonvolatile oil) 200/- 
32 लेड िोमेट टेष्ट (Lead chromate test) 100/- 
३३ करकुनमन (Curcumin) 250/- 
3४ सोनडयम ्लोराइड (Sodium chloride) 200/- 
35 अगावननक एनसड प्रत्येकको (Organic acid each) 800/- 
36 ररचटव नमस्सल भ्याल ु(RM value) 250/- 
37 ल्या्टोनमटर भेररवफकेशन प्रनत ल्या्टोनमटर (Lactometer verification) 550/- 
38 काबवनडाइअ्साइड प्रसेर टेष्ट (Carbondioxide pressure test) 400/- 
३९ नेट वेट वा भोलमु (Net weight or volume) 100/- 
40 प्रोज्िमेट टेष्ट (Proximate test) 1,500/- 
41 अपौवष्टक तत्व (Antinutritional compound) प्रत्येकको  700/- 
42 कलर प्रोफाइल टेष्ट (Color profile test by chromameter) 1000/- 
43 टे्स्चर प्रोफाइल टेष्ट (Texture profile test) 1000/- 
44 वाटर एज्टनभटी (Water activity) 500/- 
45 फल पदाथवको न्यूनतम भाग (Fill of container) 100/- 
46 फलको भाग (Fruit content) 400/- 
47 यरुरक एनसड (Uric acid) 500/- 
48 ग्लवुटन (Gluten) 250/- 
मानथ उजल्लजित सूचीमा नपरेकाको हकमा ववश्लिेण दस्तरु प्रनत पारानमटर रु. 400/- लाग्नेछ । तर 
अत्याधनुनक उपकरणहरु (Advanced Instruments) िस्तै GC, LC, ICP-MS, PCR बाट ववश्लिेण सम्पन्न गनुवपने 
पारानमटरको हकमा प्रनत पारानमटर रु. ८००/- लाग्नेछ । 
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सङ्कते नं. १3.00 नमसावट परीक्षण (Adulteration Test) 

नस.नं. पारानमटर (Parameters) दस्तरु (रु.) 

१ हे्साब्रोमाइड टेष्ट (Hexabromide test) 150/- 
२ आजिवमोन आयल टेष्ट (Argimone oil test) 300/- 
३ बेनलयर टेष्ट  300/- 
४ वाउनडन टष्ट 150/- 
५ बोसो परीक्षण (Lard test, Qualitative) 300/- 
6 िननि तेल (Mineral oil, Qualitative) 300/- 
7 फोस्फटेि टेष्ट (Phosphatase test, qualitative)  200/- 
8 नमनथनलन ब्ल ुटेष्ट  200/- 
9 ररसा्सरुरन टेष्ट 200/- 
10 बाइकाबोनेट टेष्ट (Bicarbonate test qualitative) 200/- 
11 ग्लकुोि टेष्ट (Glucose test, Qualitative) 150/- 
12 स्टाचव टेष्ट (Starch Test Qualitative) 150/- 
13 अिाद्य रङ्ग (Nonedible color, Qualitative) 150/- 
१४ यरुरया टेष्ट (Urea Test, qualitative) 300/- 
१५ काजस्टक सोडा/न्यटु्रालाइिर टेष्ट (Neutralizer test, qualitative) 300/- 
१६ फमावनलन वकट टेष्ट (Formalin test by kit) 300/- 
17 पेजस्टसाइड वकट टेष्ट (Pesticide test by kit) 300/- 
१८ िेसरी परीक्षण (Khesari test, Qualitative) 300/- 

 

सङ्कते नं. 14.00 अल्कोहलिन्य पेय पदाथव (Alcoholic Beverages) 

नस.नं. पारानमटर (Parameters) दस्तरु (रु.) 

१ वाइन तथा ववयर गणुस्तर 2,000/- 
२ नलकसव (दिस्की, रम, भोड्का, जिन आदद) गणुस्तर (Liquors, 

Whiskey, Rum, Vodka, Gin, etc.) 

2,000/- 

३ नमथाइल अल्कोहोल ्वानलटेवटभ (Methyl alcohol qualitative) 400/- 
४ इथाइल अल्कोहोल (Ethyl alcohol) 550/- 
५ नमथाइल अल्कोहोल ्वाजन्टटेवटभ (Methyl alcohol quantitative) १,१००/- 
६ पारानमटर मात्र परीक्षण गराएमा प्रनत पारानमटर (Other each 

parameter) 

400/- 

 

सङ्कते नं. 1५.00 मासिुन्य िाद्य पदाथव (Meat Products) 

नस.नं. िाद्य पदाथव (Food Products) दस्तरु (रु.) 

१ तािा मास ु(Fresh Meat) 950/- 
 

 

 



20 
 

सङ्कते नं. 16.00 दाना पदाथवहरु (Animal Feeds) 

नस.नं. दाना पदाथव (Animal Feed) दस्तरु (रु.) 

१ पशपुन्छीको दाना पदाथव (Feed products) 1,600/- 
२ पशपुन्छीको दाना बनाउने कच्छचा पदाथव (Feed ingredients) १,500/- 

 

सङ्कते नं. 17.00 िाद्य एवम ्पेय पदाथवहरुमा माइिोबायोलोिी परीक्षण दस्तरु (Microbiological Test) 

नस.नं. पारानमटर (Parameters) दस्तरु (रु.) 

१ मोल्ड काउन्ट (Mold count) 250/- 
२ वयष्ट र यसका स्पोरहरु (Yeast and its spores) 250/- 
३ टोटल व्या्टेररया (Total bacterial count) 250/- 
४ कोनलफमव काउन्ट (Coliform count) 300/- 
५ साल्मोनेला (Salmonella spp.) 500/- 
६ स्टाफाइलोकोकस (Staphylococcus spp.) 500/- 
७ ्लजस्ट्रनडयम वोटुनलनम/परवफ्रन्िेन्स (Clostridium 

botulinum/perfringens) 

500/- 

८ स्टे्र्टोकोकस (Streptococcus spp.) 300/- 
9 बेनसलस नसरस (Bacillus cereus) 300/- 
१० नभनब्रयो स्पेनसस (Vibrio spp) 300/- 
११ नलस्टेररया मोनोसाइटोिेन्स ्(Listeria monocytogens) 300/- 
१२ नेमाटोड्स/लाभाव, नसस्ट, प्रत्येकको (Noamatodes, Larvae Cyst) 100/- 
१३ अन्य सकु्ष्म िीव प्रत्येकको (Other microorganism each) 300/- 
१४ स्वाब टेस्ट माइिो (Swab test) 300/- 
१५ इन्टेरोव्या्टेररएसी (Enterobacterioceae) 400/- 
१६ मानथ उजल्लजित सूचीमा नपरेकाका सकु्ष्म िीवहरुको हकमा 

ववश्लिेण दस्तरु (प्रनत पारानमटर) 
400/- 

 

सङ्कते नं. 18.00 उद्योग नसफाररस, अनजु्ञापत्र नमनुा परीक्षण, आयात ननयावतमा लाग्न ेदस्तरु 

नस.नं. वववरण दस्तरु (रु.) 

१ उद्योग नसफाररस पत्र 200/- 
२ आयात अनमुनत पत्र 300/- 
३ ननयावत प्रमाजणकरण दस्तरु 300/- 
४ ननयावत ननरीक्षण दस्तरु 300/- 
5 आयात ननरीक्षण दस्तरु 300/- 
6 आहारपरुक िाद्य पदाथव आयात अनमुनत पत्र दस्तरु 300/- 
7 आहारपरुक िाद्य पदाथव उत्पादन दताव, नववकरण (आन्तररक तथा 

आयानतत उत्पादन) दस्तरु 
िाद्य अनजु्ञापत्रको लानग ननधावरण 
गररएको दस्तरु सरह 

८ नेपाल असल कृवि अभ्यास प्रमाजणकरण िारी तथा नववकरण 
दस्तरु 

200/- 
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नस.नं. वववरण दस्तरु (रु.) 

9 िाद्य/दाना/आहारपरुक िाद्य पदाथवको अनजु्ञापत्र वा नववकरणको 
प्रयोिनको लानग प्राप्त नमनुाहरुको ववश्लिेण दस्तरु 

िाद्य/दाना/आहारपरुक िाद्य 
पदाथवको नमनुाको ववश् लेिण दस्तरु 
सरह 

 

ि) अनजु्ञापत्र नलनको लानग लाग्ने दस्तरुः  

 

 अनधकृत पूुँिी पाुँच लाि रुपैयाुँसम्म भएको उद्योगका लानग दईु सय रुपैयाुँ । 

 अनधकृत पूुँिी दस लाि रुपैयाुँसम्म भएको उद्योगका लानग पाुँच सय रुपैयाुँ । 

 अनधकृत पूुँिी बीस लाि रुपैयाुँसम्म भएको उद्योगका लानग एक हिार रुपैयाुँ । 

 अनधकृत पूुँिी एक करोड रुपैयाुँसम्म भएको उद्योगका लानग एक हिार पाुँच सय रुपैयाुँ । 

 अनधकृत पूुँिी तीन करोड रुपैयाुँसम्म भएको उद्योगका लानग दईु हिार रुपैयाुँ । 

 अनधकृत पूुँिी दस करोड रुपैयाुँसम्म भएको उद्योगको लानग तीन हिार रुपैयाुँ । 

 अनधकृत पूुँिी दस करोड रुपैयाुँदेजि मानथ िनतसकैु रकम भएतापनन चार हिार रुपैयाुँ । 

 यो ननयम प्रारम्भ हनुभुन्दा अगावै स्थापना भइसकेको िाद्य उद्योगहरूले उपननयम (२) बमोजिमका वववरणहरू िलुाइ 
दरिास्त ददई बीस रुपैयाुँ दस्तरु नतरी अनसूुची –१४ बमोजिमको अनजु्ञापत्र नलन ुपनेछ । 

 

१०. ननणवय गने प्रविया र अनधकारी 
अनजु्ञापत्रको ननणवय गदाव वट्पणी प्रविया अवलम्वन गरी कायावलय प्रमिुबाट ननणवय गने गररएको छ । ववियवस्त ु
अनसुार कनतपय ननणवय पत्रमा नै तोकआदेश गरी गने गररएको ।  

 

११. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 
यस कायावलयबाट गररएका ननणवयउपर उिरुी गनुव परेमा िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्त्रण ववभागका महाननदेशक समक्ष 
उिरुी गनुवपनेछ । प्रचनलत काननुले नै तोकेका ववियमा सोही बमोजिम नै हनुेछ । 

 

१२. यस तै्रमानसकमा सम्पादन गरेका कामको वववरण 

तेश्रो तै्रमानसक अवनधको ववस्ततृ प्रगनत वववरण अनसूुची-१ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

(क) मखु्य-मखु्य कामको वववरण 

ि.स. कामको वववरण 
तेश्रो 

तै्रमानसक प्रगनत 
हालसम्मको प्रगनत 

१ िाद्य/दाना उद्योग/बिारबाट नमूना संकलन संख्या  41 124 

२ प्रनतकुल िाद्य/दाना नमूना संख्या  १ 5 
३ मदु्दा दायर संख्या 5 7 

४ िाद्य उद्योग ननररक्षण संख्या (समग्रमा) 34 190 

५ दाना उद्योग ननररक्षण संख्या 7 15 

६ होटल रेषु्टरेण्ट तथा नमठाई पसलहरुको ननररक्षण 43 61 

७ िाद्य/दाना उद्योगको अनजु्ञापत्र िारी नवीकरण तथा उद्योग 
नसफाररस 

208 686 

८ ववश्लिेण सेवा    

क    ननररक्षण अनगुमनबाट प्राप्त नमूना संख्या  205 397 
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ि.स. कामको वववरण 
तेश्रो 

तै्रमानसक प्रगनत 
हालसम्मको प्रगनत 

ि    अनरुोध भई आएका नमनुा ३53 1134 
ग    अनजु्ञापत्रसुँग सम्बजन्धत नमनुा 271 1435 

घ    सनभवलेन्स नमनुा   27 92 

ङ     कुल िम्मा 856 3058 

 

(ि) मदु्दा दायरी सम्बन्धी वववरण (चाल ुआ.व. को हालसम्मको) 

ि. 
स. 

िाद्य 
पदाथवको 
नाम 

प्रनतवादीको नाम, 

ठेगाना 
दायरी भएको नमनत 

मदु्दा दायर 
गररएको 

ननकायको नाम 
ठेगाना 

कैवफयत मागदावी 

१ घ्यू 
बालािी डेरी उद्योग, 

नबराटनगर-१४ 
27/05/२०७८ 

जिल्ला 
अदालत, मोरङ्ग 

न्यून 
गणुस्तर 

रु. ५०,०००/- सम्म िररवाना वा 
पाुँच विवसम्म कैद वा दवैु 

२ 
प्र. वपउने 
पानी 

ए्वा एज्टभ 
बेभरेि, नबराटनगर-
०५ 

०६/०६/२०७८ 
जिल्ला 

अदालत, मोरङ्ग 
दूवित 

रु. ५०,०००/- सम्म िररवाना वा 
पाुँच विवसम्म कैद वा दवैु 

३ पोस्टा दाना 
सेन्ट्रल फुड एण्ड 
िाद्यान् न ्याकेजिङ, 

नबराटनगर 

25/11/2078 
जिल्ला 

अदालत, मोरङ्ग 

न्यून 
गणुस्तर 

रु. ५०,०००/- सम्म िररवाना वा 
पाुँच विवसम्म कैद वा दवैु 

४ पोस्टा दाना 
श्री कृष्ण टे्रडसव, 
नबराटनगर 

26/11/2078 
जिल्ला 

अदालत, मोरङ्ग 

न्यून 
गणुस्तर 

रु. ५०,०००/- सम्म िररवाना वा 
पाुँच विवसम्म कैद वा दवैु 

५ 
कुिरुाको 
दाना (L2) 

नेपाल वेलहोप 
एनग्रटेक प्रा.ली 

१३/१२/2078 
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय,मोरङ्ग 

दवुित दाना 
उत्पादन र 
नबवि-
ववतरण 

रु. २०,०००/- देजि रु. 
५०,०००/-  सम्म िररवाना वा १ 
मवहना देजि १ विवसम्म कैद 

६ 

कुिरुाको 
दाना (B2) 

र 
गाईभैंसीको 
दाना 

नेपाल वेलहोप 
एनग्रटेक प्रा.ली 

२९/१२/2078 
जिल्ला प्रशासन 

कायावलय,मोरङ्ग 

दवुित दाना 
उत्पादन र 

नबवि-
ववतरण 

रु. २०,०००/- देजि रु. 
५०,०००/-  सम्म िररवाना वा १ 
मवहना देजि १ विवसम्म कैद 

७ 
सोया 
चङ््स 

गहृलक्ष्मी फुड 
इण्डविि 

२९/१२/2078 
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय,मोरङ्ग 

लेबल 

नभएको 
रु. १०,०००/- सम्म िररवाना  

 
 
 
 

(ग) िाद्य तथा दाना स्वच्छछता एवम ्गणुस्तर सम्बन्धी गनुासो/उिरुी सम्बोधन सम्बन्धी वववरण 
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ि. 
स. 

प्राप्त श्रोत उिरुी कताव सम्बजन्धत 

स्थान 

उिरुीको छोटकरी वववरण उिरुी उपर भएको कारवाहीको 
वववरण 

१ टेलीफोन उपभोक्ता नबराटनगर नबराटनगर दगु्घ ववतरण 
आयोिनाबाट उत्पाददत  दूध 
फाटेको, तताउुँदा हल्का रातो 
हनु,े नथनग्रन े

उद्योगस्थलमा गई औपचाररक 
नमनुा संकलन गदाव नमनुा 
मापदण्ड अनरुुप पाइएको । 

२ टेलीफोन उपभोक्ता नबराटनगर शान्ती िल उद्योग, 

नबराटनगरबाट प्र.वपउने पानी 
१ नल बोतलको उत्पादन 

तोकीएको ननदेजशका अनरुुप 
नभएको 

उद्योगको स्थलगत ननरीक्षण 
गरी म्यानअुल वफनलङ्ग 
स्थललाई नसलबन्दी गररएको र 
स्वचानलत वफनलङ्ग ममवत 
पश् चात पनुः ननरीक्षण गरर 
औपचाररक नमनुा संकलन गदाव 
नमनुा मापदण्ड अनरुुप 
पाइएको । 

३ टेलीफोन उपभोक्ता नबराटनगर गहृलक्ष्मी तेल उद्योग, 

बवुढगंगाबाट उत्पाददत तोरी 
तेलको रङ्ग गाडा भएको, 
बास्ना नआएको, पकाएर 
िाुँदा स्वाद फरक भएको 

उद्योगस्थलमा गई औपचाररक 
नमनुा संकलन गदाव नमनुा 
मापदण्ड अनरुुप पाइएको । 

४ टेलीफोन पूवावञ् चल 

ह्याचरी 
इण्डजस्ट्रि 
प्रा.नल., इटहरी 

नबराटनगर पानथभरा वफड इण्डजस्ट्रि, 

नबराटनगरले उत्पादन गरेको 
मास दाना  कुिरुालाई 
िवुाउुँदा अचानक भाले 
कुिरुाहरुको मतृ्यदुर बढ्दै 
गएको । 

उद्योग स्थलमा गई औपचाररक 
नमनुा संकलन गदाव नमनुा 
मापदण्ड अनरुुप पाइएको । 

५ टेलीफोन उपभोक्ता रंगेली, 
मोरङ्ग 

रंगेली न.पा.का ववद्यालयमा 
ददवा िािाको गणुस्तर राम्रो 
नरहेको 

स्थलगत अनगुमन गरर 
ननदेशन ददइएको  

६ पत्र 
माफव त 

नेपाल 
मौरीपालन 
केन्िीय संघ 

प्रदेश नं. 
१ 

बिारमा गणुस्तर हीन मह 
रहेको तथा स्थानीय मह 
उत्पादकले िाद्य अनजु्ञापत्र 
ननलएको 

बिारबाट महको औपचारीक 
नमनुा संकलन गररएको र 

परीक्षणको गदाव गणुस्तर 
अनरुुप पाइएको । 

७ टेनलफोन उपभोक्ता नबराटनगर लोकसेवा रेषु्टरेन्ट एण्ड बार, 

नबराटनगरमा िािा िाुँदा पेट 
दिेुको भन्ने गनुासो 

होटलको स्थलगत ननरीक्षण 
गरी प्रयोगमा रहेको सूयवमिुी 
तेलको २ थान औपचाररक 
नमनुा संकलन गरी पररक्षण 
गदाव मापदण्ड अनरुुप पाइएको 



24 
 

ि. 
स. 

प्राप्त श्रोत उिरुी कताव सम्बजन्धत 

स्थान 

उिरुीको छोटकरी वववरण उिरुी उपर भएको कारवाहीको 
वववरण 

८ टेनलफोन पजब्लक फोरम, 

नबराटनगर 

नबराटनगर घ्यमुा अस्वभाववक गन्ध 
आएको (होटलबाट लेबल 
नभएको घ्य ुिररद गरेको) 

अनगुमन टोलीले स्थलगत 
ननरीक्षण गरर होटल 
संचालकलाई लेबल नबनाको 
िाद्य पदाथव िररद तथा नबिी 
नगनव ननदेशन ददइएको  

९ ववभागको 
पत्र 
माफव त ्

उपभोक्ता नबराटनगर श्री भवानी मसला एण्ड फुड 
उद्योग, नबराटनगरबाट 
उत्पाददत MDH ब्राण्डको 
काजश्मरी नमचव र गरम 
मसलाको गणुस्तरमा शंका 
लागेको 

उद्योगको स्थलगत अनगुमन 
गरी उक्त MDH ब्राण्डको 
मसला र काजश्मरी नमचवको 
औपचाररक नमनुा संकलन 

१० टेनलफोन उपभोक्ता नबराटनगर पोख्रले दूध डेरी, नबराटनगर 
नामक पसलबाट ववना 
लेबलको दही नबिी ववतरण 
भएको 

पसलको स्थलगत ननरीक्षण 
गरी दहीको २ वटा 
औपचाररक नमनुा संकलन 
गररएको र लेबल ववनाको 
िाद्य पदाथव नबेच्छन ननदेशन 
ददइएको 

११ टेनलफोन उपभोक्ता नबराटनगर होटलबाट िानको लानग 
पकाइएको दाल िररद गदाव 
सोमा वकरा भेवटएको  

स्थलगत ननरीक्षण गरर िाद्य 
स्वच्छछता कायम गनवका लानग 
ननदेशन ददइएको । साथै 
होटल ममवत संभार गरर १५ 
ददन नभत्र कायावलयमा उपजस्थत 
हनु ननदेशन ददइएको  

 
 

१३. सूचना अनधकारी र कायावलय प्रमिुको नाम, पद 

कायावलय प्रमिुको नाम, पदः श्री राि कुमार ररिाल, बररष्ठ िाद्य अनसुन्धान अनधकृत 

सूचना अनधकारीः श्री नीरत कटुवाल, िाद्य अनसुन्धान अनधकृत 

 

१४. ऐने, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 
 िाद्य ऐन, २०२३ 

 िाद्य ननयमावली, २०२७ 

 दाना पदाथव ऐन, २०३३ 

 दाना पदाथव ननयमावली, २०४१ 

 िाद्य पदाथवको अननवायव गणुस्तर मापदण्ड 

 दाना पदाथवको अननवायव गणुस्तर मापदण्ड 

 िाद्य पदाथव आयात तथा ननयावत ननरीक्षण एवं गणु प्रमाजणकरण प्रणालीबारे ननदेजशका, २०६३ 

 आहारपरुक (डाएटरी सज्लमेण्ट) िाद्य पदाथव ननयमन कायवववनध २०७२ 

 दधु तथा दगु्ध पदाथवको स्वच्छछता र गणुस्तर सम्बन्धी ननदेजशका २०७५ 
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 प्रशोनधत वपउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी ननदेजशका २०७४ 

 िाद्य स्वच्छछताको आधारमा होटल रेषु्टरेन्ट स्तरीकरण गने सम्बन्धी ननदेजशका २०७४ 
 

१५. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

अनसूुची-२ मा ववस्ततृ रुपमा प्रस्ततु गररएको । 

जशिवक तेश्रो तै्रमानसकको वाविवक (बिेट)/ हालसम्मको (िचव/रािश् व) 

१}. बिेट  क) चाल ु रु. 31,39,000 /- रु. 1,31,92,000/- 

         ि) पुुँजिगत रु. 28,50,000/- रु. 40,50,000/- 

२. िचव (रु.) रु. 3३,84,575।४0 रु. 93,53,534।70 

३. रािश् व रु. 6,38,590।० रु. 25,76,815/- 

 

१६. बेवसाईट, ईमेल ठेगाना तथा फोन नं. 
 

यस कायावलयको प्रगनत एवं अन्य िानकारीहरु कायावलयको वेवसाईटमा राख्न ेगररएको छ ।  

वेवसाइटः www.ftqcobiratnagar.gov.np 

इमेलः rftqcobrt@gmail.com, ftqcobrt@gmail.com 

फोन नं.  021-470221, 021-470828 

 

http://www.ftqcobiratnagar.gov.np/
mailto:rftqcobrt@gmail.com
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अनसूुची-१: तेश्रो तै्रमानसक प्रगनत वववरण 
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अनसूुची-२: िचव तथा रािश् वको वववरण (तेश्रो तै्रमानसक) 

 


