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सडक छेउछाउ बिक्री हनुे खाद्य पदार्थ (Street Food) सम्िन्धी पररचय 

पररचय 

सडक छेउछाउ बिक्री हनुे खाद्य पदार्थ (Street Food) भन्नाले सडकको छेउछाउ वा कुनै पबन सावथजबनक 
स्र्ानमा त्काल उपभोि िनथ बमल्ने षकबसमले तयार िरी िेच्न रास्खएका खाद्य तर्ा पेय पदार्थ सम्झन ुपछथ 
। उि खाद्य पदार्थहरु ठेला, घमु्ती, सडक छेउका होटल (पकाउने वा खवुाउने कायथ सडकमै िने), 
अस्र्ायी पसल, हषटयामा िेच्ने िररन्छ । 

ग्राहकको चाहना 

 पेट भररने                       

 पौषिक र स्वस्र् 

 स्वाददि 

 उस्चत दाम 

 सफा भाडाकुडा र वातावरण 

 सफा र हबसाँलो साहजुी/साहनुी 
 बमसावटबिनाको खाना 
 आफ्नो नस्जक 

खाद्य पदार्थ बिग्रन ेकारणहरु 

 तापक्रम 

 समय 

 बिग्रकेा कच्चा पदार्थ 
 अनसु्चत प्रशोधन 

 म्याद िजु्रकेो खाद्यवस्त ु

 जीव षकराको संक्रमण 

 िाह्य पदार्थ 
 खराि पानी 
 बमलावट िररने वस्त ु

 फोहोर कामदार 
 खराि भण्डारण 

 रसायनका अवशेि  

 अखाद्य भााँडावतथन 

 अखाद्य प्याषकङ्ग सामग्री 
 वरपरको फोहोर 

 अनसु्चत ह्याण्डबलङ्ग 
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दषुित खाद्य पदार्थका असरहरु 

 

सडक खाद्य पदार्थमा देस्खन ेसमस्याहरु 

 साहै्र सानो स्र्ान 

 फोहोर कायथस्र्ल र वातावरण 

 कच्चा पदार्थको प्रयोि, भण्डारण सम्िन्धी ज्ञानको कमी 
 कमजोर फोहोर व्यवस्र्ापन 

 रङ् िको प्रयोिमा ज्ञानको कमी 
 कामदारको व्यस्िित सरसफाईको कमी 
 खानेकुराको अव्यवस्स्र्त रखाई 

 खाना ददने भाडा फोहोर वा अनपुयिु 

 पानीको अस्वच्छता 
 पकाईमा िडिडी 
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व्यवसायीले दैबनक रुपमा िनुथ पने तयारी 

१. व्यस्िित सरसफाई / आफ्नो तयारी 

 

बनयबमत हात धनुपुछथ 

खाद्य पदार्थमा स्जवाणकुो प्रवेश रोकर्ामको लािी प्र्येक िबतषवबध पश्चात सािनु र सफा पानीले 
२० सेकेण्डसम्म बमस्च-बमस्च हात धनुपुछथ । हात धनुे सषह तररका स्चरमा प्रस्ततु िररएको छ । 
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बनम्न अवस्र्ामा हात धनु ुपछथ:  

 

बिरामी भएको िेला बनम्न सावधानी अपनाउन ुपछथ: 

• बिरामी अवस्र्ामा खाद्य पदार्थ नछुवौँ । 

• डाक्टरलाई देखाई चाडैँ स्वस्र् िनौँ । 

• चोट लािेमा राम्ररी मलम पट्टी लिाऔ ँ। 

खाना ह्याण्डल िदाथ बनम्न िानीहरु ्याग्नपुछथ: 

• आाँखा र नाक कन्याउने िानी 
• कपाल वा दारी छुने, कन्याउने, जङु्गा मसाने िानी 
• शरीरको कुनै भाि छुने, कन्याउने िानी 
• र्कु्ने, चईुिम खाने, खैनी माड्ने, चरुोट खाने िानी 
• तैयारी खाना चाख् ने िानी 
• घर पाल्त ुजनावर खेलाउने वा नस्जक राख्न ेिानी 
• खानेकुरा चाखेका चमच ग्राहकलाई ददने िानी 
• पटक पटक मोिाईल छुने िानी 
• प्र्र जबडत वा टुट्ने/फुट्ने षकबसमका िहना र धलुो बसन्दरु/षटका लिाउने िानी 
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आफ्नो तयारी परुा भएको यषकन िनुथपछथ 

 
 

२. बिक्रीस्र्लको तयारी 

बिक्री स्र्ल वरपर सरसफाई िनुथ पदथछ । सफा िने सरल कदमहरु: 

 आफ्नो दोकान वररपरी अर्वा दश पाइला सम्म हरेक ददन िडाने पानी लिाउने, पोछा 
लिाउने  

 नालीमा िाधा परु् याउन सक्ने अर्वा अड्कन सक्ने फोहोरहरु नालीमा नफ्याक्ने र देखेमा 
नालीिाट बनकालेर फोहोर दानीमा राख्न े। 

 हरेक दइु घण्टामा सखु्खा तर्ा सफा कपडाले आफ्नो ठेला पछु्ने ताकी धलुो तर्ा 
खानेकुराको टुक्रा र दाि निसोस ्र सकु्ष्म जीवाणहुरु खानेकुरामा आकषिथत हनु नसकुन 
आफ्नो कायथिेर ददनभरी जसो नै िेलािेलामा सफा िरी रहने 

 

 

 



6 
 

अस्वच्छ बिषक्र स्र्लका नमनुा स्चरमा प्रस्ततु िररएको छ: 

 

षकरा, माकुरा तर्ा अन्य जीवहरुको बनयन्रण बनम्न प्रकारले िनथ सषकन्छ: 
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३. ठेला िाडीको तयारी 

सफा ठेला िाडीमा बनम्नबलस्खत कुरा हनपुदथछ: 

 खाद्य पदार्थको सम्पकथ मा आउने सतह सफा तर्ा धूलो रषहत हनुपुछथ । 

 खाद्य पदार्थ सधै छोषपन ुपछथ । 

 ठेला िबलयो हनुपछथ र सिै कुनाहरु सस्जलैसाँि सफा िने सषकने हनुपुछथ । 

 षपउने तर्ा हात धनुे पानी र फोहोरफाल्ने बडब्िा (डस्टषवन) को व्यवस्र्ा हनुपुछथ । 

 ठेला कुनै पबन िाषहरी वस्तलुाई खानामा पने नददने खाले हनुपुछथ । 

 पयाथप्त प्रकाशको व्यवस्र्ा हनुपुछथ । 

 ठेलालाई सफा िरर, सखु्खा िनाइ, स्वच्छ एवम ्सरुस्ित स्र्ानमा राख्नपुछथ । 

ठेला िाडी कस्तो हनुपुछथ? 

 काम िने सतह सस्जलै सफा िने तर्ा स्वच्छ िनाएर सखु्खा िनथ सषकने हनु ुपछथ । 

 खाद्य पदार्थ र काम िने सतह जबमनिाट कस्म्तमा ५० सेस्न्टबमटर माबर् हनुपुछथ। 

 कुनै पबन सतह वा कुना तर्ा भााँडा, वतथनहरुमा ढुसी, शाङ्ला वा अन्य कुनै षकबसमका 
स्जवाण ुहनुहुुाँदैन । 

 ठेलाको कुनै पबन भाि वा कुनामा पानी, तेल या खाद्य पदार्थको कण जम्मा हनुहुुाँदैन । 

 षकराको लकु्ने, िस्ने ठाउाँ रोक्नका लाबि ठेला दरार अर्वा बछद्र रषहत हनुपुछथ । 

 

आकिथक ठेला िाडीमा हनुपुने कुराहरु: 

 पसलको नाम 

 उपलब्ध हनुे पररकारको फोटो 
 आउटलेटको षवशेिताहरु 

 मोिाइल नम्िर 

आकिथक ठेलाका फाइदा 

 परैिाट देस्खन्छ 

 बनयबमत ग्राहकलाई आकषिथत िछथ  
 पसलको शोभा िढाउछ  
 षहाँडडुल िरररहेका ग्राहक आकषिथत हनु्छन ् 
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४. कच्चा पदार्थ तर्ा पानीको तयारी 

४.१ पानी 

 षपउने योग्य पानीले मार खाद्य पदार्थ र भााँडा-वतथनको सफाई तर्ा पकाउने काम 
िनुथपछथ।  

 षपउने पानी राख्न ेभााँडा सफा हनुपुछथ र ददनमा कमसेकम एकपटक सफा िनुथपछथ। 

 सफाईको लाबि रास्खएको पानी केवल ठेला वररपरर सफाई अर्वा भााँडा धनु मार प्रयोि 
िने। 

 यसरी धोएको भााँडालाई संक्रमण हनु नददन पनुः सफा पानीले धनुपुछथ। 

 सफाई िने पानी फोहर हनुेबिबतकै्क अको सफा पानी ल्याउन ुपछथ। 

 सफाईको पानी पयाथप्त मारामा र छोपेर राख्न।े 

दषुित पानीिाट लाग्न ेरोिहरु: 

 झाडा पखाला 
 कालाजार 
 आऊाँ  
 टाइफाइड 

 हेपाटाइषटस ई 

 पेटमा जकुा पने आदद 

षपउने पानी सरुस्ित राख् न ेतररका स्चरमा देखाइएको छ 

 

षपउने पानी 
कसरी सरुस्ित 
राख् न?े 

सफा भााँडोमा 
पानी राख्न े

स्वच्छ 
अभ्यासको 
पालना िने

बि ास्शलो 
 ोतिाट मार 
पानी बलने

षफल्टर िने 
अर्वा प्रशोबधत 
पानी षकन्ने

फोहर-मैला 
पानीमा 
पस्निाट 

िचाउन ुपछथ। 
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४.२ खाद्य पदार्थ स्चसोपाने तर्ा खान ेिरफ: 

 िरफलाई कुनै पबन भााँडा, पानी या अन्य खाद्य पदार्थहरूिाट संक्रमण नहनुेिरी राखौं, 
िरफलाई हात धोएर मार छुनपुर्छथ। 

 िरफको  ोत र्ाहापाई राखौं। 

 िरफ दबुसत हनु ुभएन। 

 िरफ िेच्नेलाई उसको स्जम्मेवारीको िारेमा भबन राख्नपुछथ । 

४.३ कच्चा पदार्थ 

४.३.१ कच्चा पदार्थ खररद तर्ा भण्डारण 

कच्चा पदार्थ खररद िदाथ बनम्न कुराहरुमा ध्यान ददनपुछथ: 
 लेिल षववरण चेक िने 

o उ्पादन बमबत 

o उपभोग्य बमबत 

o Best before date (कुन बमबत अिावै खान योग्य छ) 
o D.F.T.Q.C लाइसेन्स नम्िर/ AP नम्िर 
o एम.आर.षप. (अबधकतम खदु्रा मूल्य) 

 माछा खररद िदाथ ध्यान ददनपुने कुराहरु: 
o िासी, रसायबनक र कुनै षकबसमको अस्वभाषवक िन्ध नभएको हनु ुपछथ । 

o शरीरमा कुनै घाउ नभएको हनु ुपछथ । 

o शरीर बर्च्दा छाला नछुटेको हनु ुपछथ । 

o पेट स्चदाथ सफा हनु ुपछथ । 

o आखा चस्म्कलो र पारदशी हनु ुपछथ (धबमलो नभएको) । 

o भण्डारण िररएको तापक्रम ५° से. भन्दा कम भएको । 

 मास ुखररद िदाथ बनम्न कुराहरुमा ध्यान ददनपुछथ: 
o िलुािी रातो रङ्ग भएको हनु ुपछथ । 

o मासमुा कुनै पबन षकबसमको दाि वा घाउ वा स्चप्लोपन नभएको हनु ुपछथ । 

o िासी वा अस्वभाषवक िन्ध मिु भएको हनुपुछथ । 

 अण्डा खररद िदाथ सफा अण्डा मार खररद िनुथपछथ । फोहोर, फुटेको अर्वा बिग्रको 
अण्डा खररद िनुथ हुाँदैन । 

 सफा, ताजा फलफूल वा सािसब्जी खररद िनुथपछथ । फोहोर तर्ा सडेिलेको फलफूल 
तरकारी खररद िनुथहुाँदैन । 

 अन्य 
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o खाद्य ऐन िमोस्जम तोषकएका मापदण्ड अनरुुपका खाद्य पदार्थ मार खाना को लाबि 
प्रयोि िने 

o खाद्य ऐन िमोस्जम तोषकएका खाद्य रङ्गहरु मार प्रयोि िने 

o पकाएर तयार िररने खाद्य पदार्थहरुमा खाद्य रङ् िहरु प्रयोि निने 

o बनम्न खाद्य पदार्थहरुको लाबि अलि-अलि झोला/रै्बल प्रयोि िने 

 दही, दधु आदद 

 षकरानाका सामान 

 फलफुल तर्ा साि सब्जी 
 मास,ु माछा, अण्डा आदद 

 

 

o हावा बछरेको वा बसल फाटेको खाद्य पदार्थ खररद निने 

 
o राम्रो साँि सील िररएको र सील नफुटेको खाद्य पदार्थका डब्िाहरु खररद िने  

 
 

४.३.२ खाद्य पदार्थहरु राख् न ेतररका 

 सिै पाकेको र नपाकेको खाद्य पदार्थलाई छोपेर राख् ने  
 एउटाको माबर् अको सामान नछोपी नराख् न े

 सामाग्री प्रयोि िनुथ पषहले जााँच िने (माटो वा ढुङ्गा भए सफा िने) 
 राखेको वा प्रयोि िरेको खाद्य सामाग्रीहरुको उ्पादन बमबत, उपभोग्य बमबत, िेस्ट बिफोर 
मेनफेुक्चोररङ्ग (कुन बमबत अिावै खान योग्य छ), प्याकेस्जङ्ग ठीक छ छैन जााँच िने 

 फुड ग्रडे प्लाषिक वा स्स्टलको डब्िामा मार सामान राख् न े

 बिलो र सखु्खा कच्चा सामाग्रीको बमश्रण निने 

 परुानो सामाग्री र नयााँ सामाग्रीको बमश्रण निने 

 दषुित वा सडेको सामाग्रीहरुलाई तरुुन्त नि िने 
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 शाकाहारी र मांसाहारी वस्तहुरुलाई अलि िरी राख्न े

 पाकेको र नपाकेको खाद्य पदार्थलाई अलि िरी राख्न े

 कुनै सामान हाल्न ुअिाडी खाद्य कन्टेनरलाई सफा िने 

 

 
स्चर: असरुस्ित भण्डारणका केही उदाहरणहरु 

 

४.३.३ कच्चा सामान प्रयोिमा रहेको केही समस्याहरु 

 चाउबमन पकाउाँदा प्रयोि िररने सोया सस िणुस्तररय हनु ुपदथछ । कलरयिु तरल 
पदार्थ प्रयोि िनुथ हुाँदैन ।सारै् चाउबमनसाँि ददइने केट्चप/सस स्वच्छ तर्ा 
िणुस्तररय हनुपुदथछ । 

 आलचुप, अण्डा तर्ा मास ुपकाउाँदा रङ् िको प्रयोि िनुथ हुाँदैन । सारै् एक पटक 
फ्राई िनथ प्रयोि िरेको तेल पटक-पटक प्रयोि िनुथ हुाँदैन । 

 आइसषक्रम/िरफमा अखाद्य रङ्गको प्रयोि िनुथ हुाँदैन । खाद्य रङ्ग पबन तोषकएको 
मारा भन्दा धेरै प्रयोि िनुथ हुाँदैन । 

 चटपटे/झालमरुी िनाउदा रङ्ग, एबसड तर्ा परुानो बतरीको प्रयोि िनुथ हुाँदैन । 

 पानीपरुीमा प्रयोििररने पानीमा एबसड प्रयोि िनुथ हुाँदैन । 
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५. खाना पकाउन ुअिाडीको तयारी 

 कााँचो खाने कुरा सफा िने तर्ा आवश्यकता अनसुार केलाउन ुपछथ । 

 केलाउाँदा, सफा िदाथ, काट्दा अर्वा धनुे समयमा माछा, मास,ु अण्डा, फलफुल वा 
सास्ब्जहरुलाई अलि-अलि राखौँ । 

 चक्कु वा चपीङ्ग िोडथलाई प्र्येक प्रयोि पबछ राम्रो साँि धोएर मार पनु प्रयोि िरौँ ।एक 
अको खाने कुरा दूषित हनुिाट िचाउनका लाबि यो अभ्यास अबनवायथ हनु्छ । 

 

 

खानकुेराहरुलाई सङ् क्रमणिाट िचाउनका लाबि 

खाद्य पदार्थलाई छुने षकबसमका पदार्थ जनु भोजन साँि बसधा संम्पकथ मा आउाँछ, जस्तै: भाडा, 
कराई, चास्ल्न, िेल्ना वा अन्य उपकरण, भाडा कुडा,ग्लास,चम्चा, प्लेट ,पनु्यौ, प्याक िने 
सामान/सामाग्री, राखन धरनको बडब्िा/भााँडा, काट्ने उपकरण, चषपङ्ग िोडथ, सामान खररद िने 
झोला/ब्याि, खाना प्याक िनथको लाबि पयोि िररने फोइल आदद । यी सिै वस्तहुरुको लािी 
बनम्न सावधानी अपनाउाँ: 

 फुड ग्रडे सामान हरुको मार प्रयोि िरौँ 
 रासायबनक खाद्य पदार्थ कम िरौं/वा सकेसम्म यसिाट िचौं  
 फोहोर भाडा वतथनहरुलाई सफा पानीले धोई सकुाएपबछ मार प्रयोि िरौं । 

 सवै खाद्य पदार्थहरुलाई छोपेर राखौं । 

 

६. पाकेको खानाको रखाइ तर्ा पस्काई 

 ताजा पकाइएको खानालाई पषहले देखी रास्खएको खानासंि बमसाउन ुहुाँदैन । यसो िनाथले 
खाना प्रदूषित हनुे सम्भावना हनु्छ र सिै खाना बिग्रने िदथछ ।  
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 खानेकुराको तापक्रम बनयन्रण िनुथ पदथछ । स्चसो खानालाई स्चसै (४ °से) तर्ा तातो 
खानालाई चााँडै स्चस्याएर (४ °से) राख् न ेअर्वा तातै (६०°से वा सोभन्दा िढी) राख् न े
व्यवस्र्ा िनुथ पदथछ ।पकाएको खानलाई ६०˚ सेस्न्टग्रडे भन्दा माबर्को तापक्रमा 
रास्खएको छैन भने तेस्तो खानालाई ४ घण्टा पबछ प्रयोि िनुथ हुाँदैन । 

 खानेकुरालाई प्रस्ततु िदाथ खानेकुरा छोषपने तररकािाट प्रस्ततु िनुथ पछथ । एक उदाहरण 
स्चरमा प्रस्ततु िररएको छ । 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 

खानेकुरालाई छोपेर राख्न ुपछथ । खानेकुरालाई खलु्ला राख् न ुहुाँदैन । 

 

 खाना पस्कदा बनम्न कुराहरुमा ध्यानददनपुछथ 
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 खानेकुरा पस्कदा बनम्न कुराहरुमा ध्यान ददनपुछथ 

 

 खानेकुरा प्याक िने सामान ननटस्क्सक (नटााँसीने) पदार्थले िनको हनुपुछथ ।प्याक िने 
सामान  मानि स्वास्र्को लाबि हानीकारक हनुहुदैुन ।प्याक िने सामान प्रयोि िररसकेपबछ 

पनुःउपयोि (ररसाईकल) िनथ बमल्ने हनुपुछथ ।  
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६.१ खानकुेराहरु दषुितहनु ेकारणहरु 

खाद्य पदार्थहरुलाई बनम्न पदार्थहरुले दषुित िनाउछन:् 
 कााँटी/षपन, ढुङ्गा जस्ता भौबतक पदार्थहरु । 

 
 

 सकु्ष्म जीवाण,ु षकरा/फट्याङ्ग्रा लिायतका जैषवक वस्तहुरु । 

 
षकरा/फट्याङ्गराहरु 

 
आाँखाले नदेस्खने सकु्ष्म स्जवाणहुरु 
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 षविादद, औिदीका अविशे, अखाद्य रसायन, अबधक प्रयोि िररएका एबडषटभहरु लिायतका रासायबनक 
पदार्थहरु । 

 

६.२ स्वस्र्कर अभ्यासहरु 

सरुस्ित एंव स्वच्छकर षवबध खाद्य पदार्थसंि जोबडएको व्यवसायको 
लािी अबनवायथ छ ।सरुिा र स्वच्छताका लाबि बनम्न ठाउाँहरुमा 
ध्यान परु् याउन ुपदथछ: 

  
 खानेकुरासाँि सम्पकथ मा आउने प्र्येक माध्यम वा 

भाडााँहरुमा सरसफाई तर्ा स्वच्छता कायम िने 

o माध्यम जमीन, हावा, पानी, िरफ 

o भाडााँ सफाई, पकाउन,े राख्न,े पस्कने आदद 

o कपडा लिाएको र छोप्ने कपडा आदद 

o कािज अर्वा फोइल आदद प्याक िने सामान 

 खानेकुरासाँि सम्पकथ मा आउने प्र्येक हातहरु 

o आफ्नो दवैु हात 

o सहायकको  दवैु हात 

o आफुलाई सामान िेच्नेको दवैु हात 

 दईु प्रकारका स्वास््यकर षवबध 

o आफुलाई स्वच्छ राख् ने 
o आफ्नो कायथस्र्ल स्वच्छ राख् ने 

 
kmfNg]
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 स्वच्छ खाना पस्काईका लाबि बनम्न १२ मन्रहरुको पालना िनुथपछथ  
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७. ददनको अन््यमा (बिक्री िन्द िरेपछी) िररन ेसफाई 

ददनभरी खानेकुराहरु बिक्रीका क्रममा बनम्न दईु प्रकारका फोहोरहरु जम्मा हनु्छन:् 

 सखु्खा फोहोर (जस्तै दधु, दहीको पाकेट तर्ा िट्टा, बडस्पोजेवल प्लेट, बिलास, षटनको 
क्यान, िट्टा स्शशाको िोटल आदद) 

 

 बिलो फोहोर (जस्तै तरकारी वा फलफुलको िोक्रा, बिबग्रएको खानेकुरा आदद) 

 

 

सखु्खा तर्ा बिलो फोहोरलाई अलि अलि राख् न ुपदथछ । यसो िरेमा पबछ सफा िनथ सस्जलो 
हनु्छ । 
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फोहोरलाई व्यवस्र्ापन िनथ ध्यान ददनपुने कुराहरु: 

 डस्ट षवन वा फोहोर हाल्ने भाडामा प्लाषिकको रै्ली राखेर प्रयोि िरौं । 

 वररपरर छररएका फोहोर सफा िनथ झाडु वा कुचो प्रयोि िरौ र फोहोर डस्ट पैनमा 
उठाउ । 

 फोहोर व्यवस्र्ापन िदाथ ्यसले खानेकुरा पकाउने ठाउ“ वा पकाएर राख्न ेठाउ“ वा 
पकाएर राखेको खानेकुरा वा कच्चा पदार्थलाई दषुित वा अस्वच्छ िनाउने संभावना 
नहोस भनी शतकथ  रहौं । 

 वाषहर राखेको डस्टषवनलाई कुकुर, षवरालो, जस्ता जनावर तर्ा चराचरुुङ्गी देस्ख सरुस्ित 
राखौं । 

 डस्टषवनलाई छोपेर राख्नपुछथ । 

 फोहोरलाई सकेसम्म चाडो व्यवस्र्ापन िनुथपछथ । 

 डस्टषवनलाई अको पल्ट प्रयोि िनुथ अिाबड राम्ररी सफा िरेर मार प्रयोि  िनुथपछथ । 

 

७.१ िचेको खानकुेराको व्यवस्र्ापन 

 सकेसम्म जबत बिक्री हनुे अनमुान िररएको हनु्छ ्यबत मार खानेकुरा तयार िनुथपछथ । 

 यदी रंि, िनावट वा िंधमा पररवतथन भएको पाईएमा वा अबलकबत पबन शंका लािेमा 
्सस्तो खानेकुरालाई तरुुन्त फाल्नपुछथ । 

 शङ् का लािेको खानेकुरा नचाख्नहुोला ।  
 ४, ५ घण्टा भन्दा िढी समयसम्म िाषहरी तापक्रममा राखेको खानेकुरा फाबलददनपुछथ । 
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 िचेको खानेकरालाई पनुः प्रयोि िदाथ परुा उमालेर वा राम्ररी तताएर मार प्रयोि िनुथपछथ 
। 

 फेरर प्रयोि िनथ बमल्ने िाकी िचेको राम्रो खानेकुरा षफ्रजमा राख्नपुछथ । 

७.२ भााँडाको सफाई 

 भााँडामा िचेको खानेकुराको कणलाई राम्ररी सफािने । 

 भााँडालाई पानीले पखालेर सावनुको घोलले राम्ररी सफा िने । 

 ्यसपबछ सफा पानीले सावनु राम्ररी पखाल्ने ।  
 ्यसपबछ षपउन योग्य पानी वा क्लोरीनेटेड पानीले भााँडालाई पखाल्ने । 

 भााँडािाट पानी सकुाउने र अन््यमा सफा कपडाले पचु्छने । 

 प्रयोि िररएका उपकरणहरुको राम्रोसाँि सरसफाई िने । 

 
७.३ बिक्री िन्द िरेपबछ ठेलाको सफाई 

 प्र्येक ददन बिक्री िन्द िरेपबछ ठेलाको 
सफाई िनुथपछथ । 

 खाने कुरा िेच्न राख्न ेशो केसलाई पबन राम्ररी 
सफा िनुथपछथ । 

 ठेला सफा िदाथ बभबर तर्ा कुनाको भाि पबन 
राम्ररी सफा िनुथपछथ । 

 राती ठेला राख्न ेस्र्ान कुकर, बिरालो, मसुा 
आदद जस्ता जनावरहरुिाट सरुस्ित हनु ुपदथछ 
। 
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अनसूुची-६ 
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