
 

 

दूध तथा दगु्ध पदाथथको स्वच्छता एवम ्गणुस्तर निदेशिका, २०७५ 

प्रस्ताविा 

सवथसाधारण जिताको स्वास््य तथा सवुवधा कायम राख् ि दूध तथा दगु्धजन्य पदाथथको 
उत्पादिदेशि उपभोगको चरणसम्म स्वच्छता एवम ्उशचत स्तर कायम राख् ि वान्छिीय भएकोले 
िाद्य नियमावली २०२७ को नियम ३३क ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी कृवि तथा पिपुन्छी 
ववकास मन्रालयले यो निदेशिका जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भः  

 

(क) यस निदेशिकाको िाम “दूध तथा दगु्ध पदाथथको स्वच्छता एवम ्गणुस्तर निदेशिका, 
२०७५”  रहेको छ ।  

(ि) यो निदेशिका कृवि तथा पिपुन्छी ववकास मन्रालयबाट स्वीकृत भएको नमनतले ६ 
मवहिा पनछ लागू हिुेछ ।  

२. पररभािाः वविय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस निदेशिकामा,  

(क) “ऐि” भन् िाले िाद्य ऐि, २०२३ सम्झि ुपदथछ । 

(ि) “नियमावली” भन् िाले िाद्य नियमावली, २०२७ सम्झि ुपदथछ । 

(ग) “मन्रालय” भन् िाले कृवि तथा पिपुन्िी ववकास मन्रालय सम्झि ुपदथछ ।  

(घ) “ववभाग” भन् िाले िाद्य प्रववनध तथा गणु नियन्रण ववभाग सम्झि ुपदथछ । 

(ङ) “दगु्धजन्य पदाथथ” भन्नाले अप्रिोनधत, अधथप्रिोनधत वा प्रिोनधत दूध र सोबाट बिेका  
पररकारहरु सम्झि ुपदथछ । 

(च) “दगु्ध व्यवसाय” भन् िाले दूध तथा दगु्धजन्य पदाथथ उत्पादि, सङ् कलि, शचस्याि, ढुवािी, 
प्रिोधि, भण्डारण तथा नबविववतरण गिे सबै व्यवसाय  सम्झि ुपदथछ ।   

(छ) “डेरी पसल” भन् िाले प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथ नबविववतरण गिे स्थाि, पालथर, 
भण्डार, नबवि केन्र वा िरुा पसल सम्झि ुपदथछ ।  

नपेाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी 

षिकास मन्रालय षमषत २०७५/०६/०४ 

को (मा. मन्रीस्तर षनर्णय) ल े स्िीकृत 

षनर्दषेशका  
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(ज) “दगु्ध उद्योग (डेरी उद्योग)” भन् िाले दूध तथा दगु्धजन्य पदाथथको शचस्याि केन्र 
संचालि, प्रिोधि तथा नबविववतरण गिे व्यवसाय सम्झि ुपदथछ ।  

(झ) "तोवकए बमोशजम" भन् िाले ऐि, नियमावली तथा यस निदेशिकामा तोवकए बमोशजम 
सम्झि ुपदथछ । 

पररच्छेद २ 

यस निदेशिकाको िरे (Scope) 

३. िरे: यो निदेशिका िेपालभरका दूध उत्पादि, सङ् कलि, शचस्याि केन्र संचालि, प्रिोधि, 
भण्डारण, ढुवािी तथा नबविववतरण गिे सबै व्यवसायहरूमा लागू हिुेछ । यस निदेशिकाले 
अप्रिोनधत, अधथ-प्रिोनधत तथा प्रिोनधत दूध तथा दगु्धजन्य पदाथथहरूलाई समेट्छ ।  

४. निदेशिकाले तोकेबमोशजम गिुथ पिे: दूध तथा दगु्धजन्य पदाथथको उत्पादि, सङ् कलि, शचस्याि 
केन्र संचालि, प्रिोधि, भण्डारण, ढुवािी तथा नबविववतरण यस निदेशिकाले तोकेबमोशजम ्गिुथ 
पिेछ ।  

पररच्छेद ३ 

उत्पादिदेशि प्रिोधिपूवथ स्वच्छता एवम ्गणुस्तर कायम गिे सम्बन्धी व्यवस्था 
५. दूध उत्पादि: दूधमा स्वच्छता एवम ्गणुस्तर कायम राख् ि दूध उत्पादक वकसािले देहायका 
कायथहरू गिुथ/गराउि ुपिेछ । 

(क) दूध ददिे जिावर स्वस्थ हिु ुपिेछ ।  

(ि) दूध दहुिुे व्यशिले दूध दहुिु ुपूवथ साबिु पािीले राम्ररी हात धिु ुपिेछ ।   

(ग) दूध दहुिुे व्यशिको हातमा घाउ, चोट तथा िवटरा िभएको तथा संिामक रोग 
िलागेको हिु ुपिेछ। 

(घ) पि ुराख्न ेगोठ सफासगु्घर राख् ि ुपिेछ। 

(ङ) मलमूर सफाई गिथ सशजलो हिु ेगरी गोठ बिाउि ुपिेछ र मलमूरको छुटै्ट स्थािमा 
व्यवस्थापि गिुथ पिेछ ।    

(च) दूध दहुिु ुपूवथ दहुिुे स्थाि र पिलुाई सफा गिुथका साथै कल्चौडा र थिु सफा पािीमा 
नभजाएको सफा कपडाले पछु्ि ुपिेछ । दूध दवुहसके पनछ ९:१ को Povidone Iodine र  

Glycerin को घोल वा अन्य यस्तै प्रकारका निसंिामक बस्तलेु थिुलाई उपचार गिुथ पिेछ 
।    

(छ) दूध दहुिुे भााँडो हातले सशजलै सफा गिथ सवकिे ठूलो मिु भएको र स्टेिलेस स्टील 
(Stainless Steel) वा आल्मनुियमबाट बिेको हिु ुपिेछ ।   
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(ज) दूध दहुिुे भााँडो सफा र सखु्िा हिु ु पिेछ । दूध दहेुर अको भााँडोमा िन्याए पनछ 
दहेुको भााँडो तरुुन्तै तातो पािी वा साबिु/नडटरजेन्ट पािीले सफा गरी सफा स्थािमा 
घोप्ट्याएर राख् ि ुपिेछ।  

(झ) दूधमा पािी लगायत अन्य कुिै पनि बाह्य पदाथथको नमसावट गिुथ हुाँदैि । गणुस्तर 
नबग्रकेो, स्वाद नबग्रकेो, फाटेको वा नबगौती दूध प्रिोधिको लानग सङ् कलि केन्र/शचस्याि 
केन्र/प्रिोधि केन्रमा लैजाि ुहुाँदैि ।   

(ञ) दूध दहेुपनछ सङ् कलि केन्र/शचस्याि केन्र वा प्रिोधि कारिािामा बढीमा २ घण्टा 
नभर परु् याउि ु पिेछ। नबहािको दूध नबहािै र बेलकुाको दूध बेलकैु सङ् कलि केन्रमा 
परु् याउि ुपिेछ।   

(ट) नबरामी पिकुो उपचार पि ु शचवकत्सकको नसफाररसमा गिुथ पिेछ । थिुेलो, ियरोग 
लगायतका कुिै पनि संिामक रोग लागेका पिबुाट उत्पाददत दूध नबविववतरणको लानग 
सङ् कलि केन्र/सहकारी संस्थामा लैजाि ुहुाँदैि ।   

(ठ) पिलुाई िवुाउिे दािा पदाथथ स्वच्छ, गणुस्तरीय र पोिणयिु हिुपुिेछ । कुवहएको, 
ढुसी परेको वा कुिै कारणले स्वच्छता नबनग्रएको िाद्य पदाथथ पि ुआहारको रूपमा प्रयोग 
गिुथ हुाँदैि।  

(ड) दूध उत्पादि गदाथ असल पिपुालि अभ्यास (Good Animal Husbandry Practice), असल 
पि ु शचवकत्सा अभ्यास (Good Veterinary Practice) तथा असल सरसफाई अभ्यास (Good 

Hygienic Practice)  अबलम्बि गिुथ पिेछ ।  

   (ढ) िाद्य स्वच्छतासाँग सम्बन्धी देहाय बमोशजमका अनभलेि राख् ि ुपिेछ ।  

१. जिस्वास््यमा प्रत्यि असर हिु सक्िे सबै प्रकारका पिरुोगको नियन्रण तथा 
रोकथाम सम्बन्धी सबै जािकारी एवम ्सूचिा,  

२. पिकुो वविेि पवहचािका निनमत्त अपिाईएका िाम, संकेत, याग (Tag), आदद 
बारेको अनभलेि तथा सम्बशन्धत पि ुउपलब्ध भएको स्रोत (िररद गररएको स्थाि) र 
नबवि (वा हस्तान्तरण) सम्बन्धी,  

३. फााँचो/ कल्चौँडोको नियनमत स्वस्थता जााँच निगरािी सम्बन्धी,  

४. पि ुऔिधी तथा िरजुीव (जीवाण ुर नबिाण)ु नियन्रणमा प्रयोग भएका रसायि 
सम्बन्धी,  

५. दािा पदाथथको स्रोत तथा गणुस्तर सम्बन्धी,  

६. कृवि तथा पिपुालिमा प्रयोग गररएका रसायि सम्बन्धी,  

७. उपकरणको सरसफाई सम्बन्धी र  
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८. नडटरजेन्ट/साबिु लगायत सरसफाईमा प्रयोग भएका रसायि सम्बन्धी । 

(ण) स्वच्छ दूध उत्पादिको लानग दूध उत्पादक वकसािले उत्पादि स्थलमा गिुथपिे कायथको 
सूची (Check List)  अिसूुची-१ मा ददइएको छ ।  

६. दूध सङ् कलि: दूध सङ् कलि गदाथ स्वच्छता एवम ्गणुस्तर कायम राख् ि देहायका कायथहरू 
गिुथ पिेछ । 

(क) सङ् कलि भएको दूध यथासक्य चााँडो (२ घण्टानभर) शचस्याि केन्रमा परु् याउि सवकि े
गरी सङ् कलि केन्र स्थापिा गिुथ पिेछ ।  

(ि) कुिै वविम पररशस्थनत परी समयमा िै दूध शचस्याि केन्र पयुाथउि िसवकएमा कााँचो 
दूधलाई (५७-६८)  मा १०-२० सेकेण्डसम्म तताएर तरुुन्तै शचसो पारी शचस्याि केन्र 
पठाउि सवकिेछ ।   

(ग) दूध ढुवािीको लानग प्रयोग गररएका भााँडा, क्याि, आदद सफा गिथ पयाथप्ट् त पािी र अन्य  
व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ । वकसािले दूध ल्याएका भााँडा सफा गरेर मार पठाउिे व्यवस्था 
नमलाउि ुपिेछ ।     

(घ) सङ् कलि केन्रमा सडक र नबजलुीको सवुवधा हिु ु पिेछ । सङ् कलि केन्रबाट 
निष्काशित फोहोरको उशचत व्यवस्थापि गिुथ पिेछ ।  
(ङ) दूध सङ् कलि आल्मनुियम वा स्टेिलेस शस्टलबाट बिकेा भााँडा वा क्यािमा मार गिुथ  
पिेछ ।   

(च) थिुेलो, ियरोग लगायतका कुिै पनि संिामक रोग लागेका पिबुाट उत्पाददत दूध  
िररद तथा नबविववतरण गिुथ हुाँदैि।  

(छ) दूधमा पािी लगायत अन्य कुिै पनि बाह्य पदाथथ नमसावट गिुथ हुाँदैि र नमसावट भएको 
दूध िररद तथा नबविववतरण गिुथ हुाँदैि। गणुस्तर नबग्रकेो, स्वाद नबग्रकेो, फाटेको वा नबगौती 
दूध शचस्याि केन्र/प्रिोधि केन्रमा लैजाि ुहुाँदैि ।  

(ज) सङ् कलि केन्रमा प्राप्त हिुे दूधमा अिसूुची-२ अिसुारको गणुस्तर हिु ु पिेछ ।  
उपरोि गणुस्तर मापदण्ड लगायत अन्य सम्भाववत नमसावटको परीिण गरी स्वच्छ र 
गणुस्तरीय भएको सनुिशस्चत गरेर मार दूध िररद गिुथ पिेछ। 

(झ) नबहािको दूध नबहािै र बेलकुाको दूध बेलकैु सङ् कलि गिे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ 
।  
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(ञ) दूध सङ् कलि कायथ सवकए लगतै्त गणुस्तर िनबनग्रिे गरी नछटो साधिद्धारा शचस्याि 
केन्र वा प्रिोधि उद्योगमा परु् याउिे व्यवस्था गिुथ पिेछ । साथै, दूध ढुवािी गिे भााँडो वा 
यांकरको नबको बन्द हिुे गरी व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ ।  

(ट) दूध सङ् कलि केन्र िेपाल सरकारको सम्बशन्धत निकायमा दताथ गरी संचालिमा ल्याउि ु
पिेछ ।  

(ठ) िाद्य स्वच्छतासाँग सम्बन्धी देहाय बमोशजमका अनभलेि राख् ि ुपिेछ ।  

१. सङ् कनलत दूधको स्रोत, पररमाण र गणुस्तर सम्बन्धी,  

२. रोगी पिकुो दूध वा नबगौती दूध वा स्वच्छता एवम ्गणुस्तर तोवकए बमोशजम िभएर    
वफताथ गररएको सम्बन्धी,  

३. दूध सङ् कलि र डेनलभरी गररएको समय सम्बन्धी,  

४. दूध ढुवािी गरी ल्याएको भााँडो तथा उपकरणको सरसफाई सम्बन्धी र 

५. डेटरजेन्ट/साबिु लगायत सरसफाईमा प्रयोग भएका रसायि सम्बन्धी आदद । 

(ड) दूधमा स्वच्छता र गणुस्तर कायम राख् ि दूध सङ् कलकले गिुथपिे कायथको सूची 
(Check List)  अिसूुची-३ मा ददइएको छ ।  

७. शचस्याि केन्र: शचस्याि केन्र संचालकले दूधमा स्वच्छता एवम ् गणुस्तर कायम राख् ि 
देहायका कायथहरू गिुथ पिेछ ।  

(क) दूधमा पािी लगायत अन्य कुिै पनि बाह्य पदाथथ नमसावट गिुथ हुाँदैि र नमसावट भएको 
दूध िररद तथा नबविववतरण गिुथ हुाँदैि। गणुस्तर नबग्रकेो, स्वाद नबग्रकेो, फाटेको वा नबगौती 
दूध िररद गिुथ हुाँदैि । 

(ि) स्टेिलेस शस्टलको इन्सलेुटेड यांकर, शस्टल वा आल्मनुमनियमको भााँडादेशि बाहेकका 
अन्य भााँडा वा कन्टेिरमा ल्याइएको दूध शचस्याि केन्रले नलि ुवा स्वीकािुथ हुाँदैि।  

(ग) शचस्याि केन्रले अिसूुची-२ बमोशजमका गणुस्तर मापदण्ड लगायत अन्य सम्भाववत  
नमसावट परीिण गरी स्वच्छ र गणुस्तरीय भएको सनुिशस्चत गरेर मार दूध िररद गिुथ 
पिेछ। तोवकएको स्वच्छता अिरुुप िपाइएमा त्यस्तो दूध िष्ट गरी सोको अनभलेि राख् ि ु
पिेछ।    
(घ) दूध ढुवािीको लानग प्रयोग गररएका भााँडा, क्याि, आदद सफा गिथ पयाथप्ट् त पािी तथा 
औजारको व्यवस्था गिुथ पिेछ र दूध ढुवािी गरी ल्याएका भााँडा सफा गिे व्यवस्था हिु ु
पिेछ । 

(ङ) शचस्याि केन्रमा सडक र ववजलुी जोनडएको हिु ुपिेछ । निष्कानसत फोहोरको उशचत 
व्यवस्थापि गिुथ पिेछ ।   
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(च) दूध सङ् कलि भई सकेपनछ कशम्तमा ४  तापिमसम्म शचस्याएर सकभर नछटो 
साधिद्वारा ढुवािी गरी प्रिोधि उद्योगमा परु् याउिे व्यवस्था गिुथ पिेछ ।   

(छ) शचस्याि केन्रबाट दूध प्रिोधि उद्योगसम्म दूध ढुवािी गदाथ ढुवािी साधि वा 
याङ् करमा सील लगाएर गिुथ पिेछ। ववभाग वा मातहतको निकायले ढुवािी साधि वा 
याङ् करको सील िोली दूधको स्वच्छता तथा गणुस्तर अिगुमि गिथ सक्िेछ ।  
(ज) दूध ढुवािी गदाथ स्टेिलेस शस्टल इन्सलेुटेड यांकर (Stainless Steel  Insulated 

Tanker) वा रेविशजरेटेड यांकर (Refrigerated Tanker) मा  रािी दूधको तापिम १० 
 भन्दा बढी िहिुे गरी उद्योगमा परु् याउि ुपिेछ ।  

(झ) शचस्याि केन्रमा प्रयोग हिुे सम्पूणथ पाइपलाइि, याङ्क लगायत दूधसाँग प्रत्यि सम्पकथ मा 
आउिे मेशििरी औजारहरूको सफाई (CIP) नियनमत रुपमा गिुथ पिेछ। साथै, सफाई 
(CIP) गिथका लानग रसायिका घोलहरू राख् िे याङ्क वा नस.आई.पी. यनुिटको समेत नियनमत 
सफाई गिुथ पिेछ । 

(ञ) कुिै अिजु्ञापर प्राप्ट् त दगु्ध उद्योगले आफ्िो शचस्याि केन्र स्थापिा गरेको भएमा सो 
उद्योगले ववभाग वा ववभाग मातहतको कायाथलयबाट अिजु्ञापर (Food Licence) नलाँदा 
शचस्याि केन्र रहेको स्थाि र संख्या समेतको सहमनत नलि ुपिेछ । उद्योग बाहेकका अन्य 
व्यवसायी वा सहकारी संस्थाबाट संचानलत शचस्याि केन्र सम्बशन्धत निकायमा दताथ 
गिुथपिेछ। 

(ट) शचस्याि केन्रले िाद्य स्वच्छतासाँग सम्बन्धी देहायका कायथहरूको अनभलेि राख् ि ुपिेछ: 
१. संकनलत दूधको स्रोत, पररमाण, गणुस्तर लगायतका वववरणहरू,  

२. रोगी पिकुो दूध वा नबगौती दूध वा स्वच्छता एवम ्गणुस्तर तोवकए बमोशजम िभएर 
वफताथ गररएका दूध सम्बन्धी,   

३. दूध सङ् कलि र डेनलभरी गररएको समय,   

४. दूध सङ् कलि र डेनलभरी गररएको समयमा रेकडथ गररएको तापिम,  

५. दूध ढुवािी गरी ल्याएको भााँडो तथा उपकरणको सरसफाई र 

६. डेटरजेन्ट/साबिु लगायत सरसफाईमा प्रयोग भएका रसायिहरूको लगत, आदद । 

(ठ) दूधमा स्वच्छता र गणुस्तर कायम राख् ि शचस्याि केन्र संचालकले गिुथपिे कायथको सूची  
(Check List) अिसूुची-४ मा ददइएको छ ।  
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पररच्छेद – ४ 

दगु्ध प्रिोधि सम्बन्धी व्यवस्था 
 

८. दगु्ध उद्योग (डेरी उद्योग) स्थापिा:  

(क) डेरी उद्योग स्थापिा गिथ चाहिे व्यशि वा संस्थाले स्थापिा गिुथ पूवथ िाद्य नियमावली 
२०२७ को नियम २८ अिसुार अिसूुची-५ बमोशजमका कुराहरू िलुाई योजिा तयार गरी, 
ववभाग वा मातहतका कायाथलयबाट डेरी उद्योग स्थापिा गिथ नसफाररस नलि ुपिेछ ।  

(ि) उपदफा ८(क) बमोशजम नसफाररस नलएपनछ उद्योग स्थापिा गिथ चाहिे व्यशि वा 
संस्थाले सम्बशन्धत निकायबाट शस्वकृती नलई उपयिु स्थािमा उद्योग स्थापिा गिुथ पिेछ ।  

९. अिजु्ञापर सम्बन्धी व्यवस्था:  

(क) डेरी उद्योग स्थापिा गररसकेपनछ उत्पादि कायथ िरुु गिुथ अशघ ऐिको दफा ४ तथा 
नियमावलीको नियम २४ मा भएको व्यवस्था अिसुार तोवकएको दस्तरु नतरी ववभाग वा यस 
मातहतको कायाथलयमा अिजु्ञापरका लानग अिसूुची-६ बमोशजमका कागजात साथै रािी 
निवेदि ददि ुपिेछ।  

(ि) संलग्ि निवेदि, कागजात, उद्योग निरीिण प्रनतवेदि र िमूिा ववश्लिेण प्रनतवेदि अिकुुल 
पाइएमा ववभाग वा मातहतको कायाथलयले तोवकए बमोशजमको ढााँचामा िाद्य उद्योगको 
अिजु्ञापर जारी गिेछ ।   

(ग) अिजु्ञापर ददिे अनधकारीले म्याद िपगु्दै त्यस्तो अिजु्ञापर रद्द वा िारेज गरेमा बाहेक 
दफा ९ (ि) बमोशजमको अिजु्ञापर प्रत्येक बिथ आिाढ मसान्तसम्म बहाल रहिेछ ।    

(घ) दफा ९ (ग) बमोशजमको म्याद भिुाि िहुाँदै वा म्याद भिुाि भएको नमनतले तीि 
मवहिानभर अिजु्ञापर ददिे अनधकारीबाट अिजु्ञापर िवीकरण गिुथ पिेछ ।  

(ङ) आनथथक विथ िरुु भएको तीि मवहिा नभरमा पनि अिजु्ञापर िवीकरण िभएमा वा 
िवीकरणको प्रवियामा िगएमा उत्पादि तथा नबविववतरणमा रोक लगाउि सवकिेछ ।  

(च) अिजु्ञापर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावली अिसुार हिुेछ ।                     

१०. उद्योगको पूवाथधार: उद्योग स्थलमा बाटो, नबजलुी, पािी र ढल निकास आददको समशुचत 
व्यवस्था हिु ुपिेछ । 
११. उद्योग स्थल तथा बाह्य वातावरण: 

(क) उद्योग व्यवस्थापिले दूधमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपले हिु सक्ि े संभाववत जोशिमका 
कारक तत्वहरूलाई न्यिु राख् ि पािी तथा अन्य वातावरणीय पिहरूको उशचत व्यवस्थापि 
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गिुथ पिेछ। चरा, मसुा, वकरा, कुकुर, नबराला जस्ता जिावरहरुको उद्योग पररसरमा प्रवेि रोक्ि 
आवश्यक व्यवस्था गिुथ पिेछ।  

(ि) वातावरणीय प्रदिुण िहिु,े गन्ध, धूाँवा, धलुो, रसायि तथा जैववक (Biological) प्रदिुणले 
असर िपािे; साथै वकरा, मसुा, चरा, आददको प्रकोप िहिुे स्थािमा उद्योग स्थापिा गिुथ पिेछ 
र आवश्यकता अिसुार वातावारणीय प्रभाव मूल्याङ्कि समेत गिुथ पिेछ । 

(ग) प्रदवुित स्थलको िशजकमा कुिै पनि डेरी उद्योग भएमा, यो प्रावधाि लागू हिु ु पूवथ 
स्थापिा भएको उद्योगको हकमा यो मापदण्ड लागू भएको नमनतले एक विथ नभर सधुार गिुथ 
पिेछ र स्थान्तरण गिुथ पिे भएमा दईु विथ नभरमा स्थान्तरण गररसक्ि ुपिेछ । 

(घ) उद्योगको पररसर सरुशित गिथ पिाथल वा कम्पाउण्डवाल लगाउि ुपिेछ l 

१२. भौनतक पूवाथधार र सवुवधा: उद्योगमा देहाय बमोशजमका भौनतक पूवाथधार र सवुवधा हिु ु
पिेछ: 

(क) डेरी उद्योगको बिोट (नडजाइि), किहरूको निमाथण र मेशििहरूको जडाि एकतफी 
वहि प्रणाली (One Way Flow System) अिसुार पिुः संिमण िहिुे गरी निमाथण गिुथ 
पिेछ।  

(ि) प्रिोधि कि पिुः संिमण िहिुे वकनसमले निमाथण गिुथ पिेछ।  

(ग) प्रिोधि कि सशजलैसाँग सफा गिथ सवकिे र काम गिथ पयाथप्ट् त िेरफल भएको, नभत्ता र 
भ ुाँईका कुिाहरू फोहोर िजम्िे गरी बिाईएको हिु ुपिेछ ।  

(घ) प्रिोधि किमा तातो हावा, धवुााँ तथा गन्ध निकास गिे पंिा (Exhaust Fan) जडाि 
गिुथ  पिेछ ।  

(ङ) प्रिोधि किको नियनमत सरसफाई, ममथत सम्भार र स्वच्छ उत्पादिका लानग सशजलो 
हिुे गरी ले-आउट (Lay-Out) नमलाएको हिु ुपिेछ ।  

(च) प्रिोधि किको भूाँई तथा नभत्ताहरूमा कशम्तमा ५ वफट उचाइसम्म सशजलै सफागिथ 
नमल्ि,े अम्ल र िारको असर िपिे उज्यालो रंगको टायल वा अन्य त्यस्तै िालको सामाग्री 
लगाउि ुपिेछ । उद्योगको गाह्रोको उचाई कशम्तमा ८ वफट हिु ुपिेछ । दूध प्राशप्ट् त कि, 
प्रिोधि कि र प्ट्याकेशजङ  ग किको भूाँई पािी सशजलै बगेर जािे वकनसमले निमाथण गररएको 
हिु ुपिेछ ।  

(छ) प्रिोधि किमा िालीको व्यवस्था भएको र िाली मानथ जाली लगाई मसुा, छुचनु्रो 
लगायतका जीव जन्त ु नछिथ िसक्िे वकनसमको भूाँई निमाथण गररएको हिु ु पिेछ । िालीको 
जाली पनि सशजलै सफाई गिथ नमल्िे हिु ुपिेछ। 
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(ज) भविको छािो ढलाि गरेको वा ग्याल्भिाइज्ड आइरि (Galvanized Iron) लगायतका 
सशजलै सफा गिथ नमल्ि े सामाग्रीबाट बिेको हिु ु पिेछ । कोठाको नसनलङ्गमा धलुोमैलो 
िजमेको, माकुराको जालो िलागेको र वाफ िरहिे गरी व्यवस्थापि गररएको हिु ुपिेछ ।  

(झ) प्रिोधि किको प्रथम प्रवेि गिे ढोका सशजलै सफा गिथ नमल्िे र सम्भव भएसम्म 
स्वचानलत रुपमा बन्द हिुे वा उपयिु प्रकारको पदाथ (Curtain) लगाएको हिु ुपिेछ।  

(ञ) उत्पादि किको झ्याल सशजलै सफा गिथ नमल्िे, पयाथप्ट् त प्रकाि नछिे र जाली 
लगाइएको हिु ुपिेछ ।   

(ट) दूध प्रिोधिको िममा निस्किे धूवााँ, ग्यााँस, वाफ, प्रयोग भएका उडाििील रसायि, 
आदद निष्काििको लानग उपयिु स्थािमा शचम्िी वा भेशन्टलेििको व्यवस्था गिुथ पिेछ । 

(ठ) प्रिोधि गिथ प्रयोग गररिे मेशििरी औजारको दूध तथा दगु्ध पदाथथ प्रत्यि सम्पकथ मा 
आउिे भाग शिया िलाग्िे शस्टल (Stainless Steel) बाट बिेको हिु ु पिेछ । साथै, 
पाइपलाइि र पाईप वफवटङ्गलाई सशजलै सफा गिथ नमल्िे गरी बिाउि ुपिेछ। 

(ड) दूध प्राशप्ट् त, प्रिोधि प्रविया नियन्रण र अशन्तम उत्पादिको स्वच्छता र गणुस्तर 
परीिण गिथ उद्योगमा अनिवायथ रुपमा प्रयोगिाला कि निमाथण गरी संचालि गिुथ पिेछ ।  

(ढ) प्रिोधि, भण्डारण र अन्य किमा वकरा, मसुा, चरा तथा अन्य जिावर पस्ि तथा उि 
स्थािमा बासस्थाि बिाउि िनमल्िे गिथको लानग उपयिु नियन्रण ववनध वा बारबन्देजको 
व्यवस्था गिुथ पिेछ ।  

(ण) कामदार तथा आगन्तकु प्रिोधि किमा प्रवेि गिुथ अगानड हात धिुको लानग धारा, 
पािी, बेनसि, सफा टावेल, साबिु र सेनिटाइजरको व्यवस्था गिुथ पिेछ ।  

(त) उत्पादि तथा प्रिोधि कायथमा कुिै वकनसमको संिमण िहिु े गरी उपयिु स्थािमा 
िौचालय बिाउि ु पिेछ। िौचालयको ढोका प्रिोधि कि नतर ििलु्िे गरी निमाथण गिुथ 
पिेछ । िौचालयमा पयाथप्ट् त पािी तथा हात धिुको लानग साबिु वा सेनिटाइजरको व्यवस्था 
गिुथ पिेछ। 

(थ) मवहला र परुुि कामदारलाई लगुा फेिथको लानग अलग अलग लगुा फेिे कि 
(Change Room) र लकरको व्यवस्था गिुथ पिेछ ।   

(द) उद्योग पररसर लगायत प्रिोधि किको नियनमत रुपमा सरसफाई गिथ कायथतानलका 
बिाउि ु पिेछ, उि कायथ तानलका बमोशजमको कायथ सम्पादिका लानग स्पष्ट शजम्मेवारी 
तोवकि ुपिेछ र दैनिक सरसफाईको अनभलेि व्यवशस्थत रुपमा राख् ि ुपिेछ ।  
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(ध) सरसफाई तथा निःसंिमण गिथको लानग पयाथप्ट् त औजार तथा उपकरणको व्यवस्था गिुथ 
पिेछ। सफाई कायथमा शस्टलका जाली वा सतहलाई कोिे (scratch) प्रकारका औजार तथा 
उपकरणको प्रयोग गिथ पाईिे छैि । 

(ि) प्रिोधि किमा सफा हावा प्रवेि गिे र नभरको हावा बावहर निष्कािि  गिे व्यवस्था 
गिुथ पिेछ।  

(प) प्रिोधि किमा प्राकृनतक वा कृनरम प्रकाि (Natural and Artificial Light) पयाथप्ट् त 
पगु्िे गरी व्यवस्था गिुथ पिेछ ।  

(फ) उद्योगको भविमा दूध प्राप्ट् त गिे कि (Receiving Section), प्रिोधि कि 
(Processing Section), प्ट्याकेशजङ्ग कि (Packaging Section), भण्डारण कि (Storage 
Section) र कायाथलयको लानग छुट्टा छुटै्ट स्थािको व्यवस्था गिुथ पिेछ र ती किहरुमा 
पयाथप्त ठाउाँ हिु ुपिेछ ।  
 (ब) उद्योग पररसर नभर कामदारले गिुथ पिे र गिथ िहिुे कुराहरूको सूची बिाई सबैले 
देख् ि ेस्थािमा राख् ि ुपिेछ । 

 

 १३. पािीको व्यवस्था: डेरी उद्योगमा प्रयोग हिुे पािी आपूनतथ सम्बन्धमा देहाय बमोशजम गिुथ 
पिेछ। 

(क) दूध तथा दगु्ध पदाथथको प्रिोधिको लानग अिसूुची-७ बमोशजमको गणुस्तर भएको 
पयाथप्ट् त मारामा सफा, स्वच्छ र वपउि योग्य (Potable) पािीको व्यवस्था गिुथ पिेछ ।  

(ि) सरसफाईको लानग प्रयोग गररिे पािी समेत क्लोररि उपचार गररएको वा  वफल्टर वा 
त्यस्तै अन्य कुिै प्रववनध प्रयोग गरी िवुद्धकरण गररएको स्वच्छ र सफा हिु ुपिेछ । 

(ग) उद्योगमा पयाथप्ट् त मारामा आवश्यकतािसुारको तातो र शचसो पािीको व्यवस्था गिुथ 
पिेछ।  

(घ) उपयिु स्थािहरूमा वपउिे पािी र हात धिुे बेनसिको व्यवस्था गिुथ पिेछ । 

(ङ) उद्योगमा प्रयोग गररिे पािीमा वाह्य पदाथथ नमनसि िसक्िे गरी पािीको स्रोत वररपरर 
बारबन्देज गरी सरुशित राख् ि ुपिेछ ।  

(च) आफ्िै स्रोत पयाथप्ट् त िभई पािी िरीद गिुथ पिे उद्योगले पािीको गणुस्तर परीिण गराई 
सोको अनभलेि राख् ि ुपिेछ । 

(छ) पािी भण्डारण गिे याङ्की नियनमत सरसफाई गिुथका साथै सफाई गरेको अनभलेि राख् ि ु
पिेछ । 
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(ज) दगु्ध प्रिोधिको िममा प्रयोग गिे बरफ तथा वाफ वपउि योग्य (Potable) पािीबाट 
बिेको हिु ुपिेछ।  

 १४. उद्योगको िाली र फोहर व्यवस्थापि 

(क) िेर गएको दगु्ध पदाथथ (Dairy Waste) र अन्य फोहोरहरू प्रिोधि तथा भण्डारण 
किमा थवुप्रि िपाउिे गरी नियनमत रुपमा उपयिु स्थािमा उपयिु तवरबाट नबसजथि गिुथ 
पिेछ । फोहोर जम्मा गिथ नबको/ढक्कि लाग्िे डस्ट वविहरूको व्यवस्था र फोहोर ववसजथि 
पनछ डस्टवविको पनि नियनमत सफाइ गिुथ पिेछ ।  

(ि) उद्योगबाट निष्कानसत फोहोरलाई वातावरणमा असर िपिे तथा िाद्य वस्तमुा पिुः 
संिमण िहिुे गरी र प्रचनलत वातावरण सम्बन्धी ऐि काििु बमोशजम व्यवस्थापि गिुथ 
पिेछ ।  
(ग) पािी प्रयोग हिु ेसबै िेरमा प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथमा पिुः संिमण िहिुे गरी 
ढल निकासको व्यवस्था गिुथ पिेछ । 

(घ) उद्योगको वररपरर पािी जम्ि ददि ुहुाँदैि र यसका लानग व्यवशस्थत ढलको व्यवस्था 
गिुथ पिेछ । उद्योगबाट निशस्कएको ठोस एवम ् तरल स्वरूपको फोहरलाई उपचार गरेर 
मार ववसजथि गिे व्यवस्था गिुथ पिेछ ।  

(ङ) कुवहिे र िकुवहिे फोहोर छुयाएर ववसजथि गिुथ पिेछ र उद्योग नभर तथा उद्योग 
पररसरमा फोहोर िलु्ला राख् ि पाइिे छैि ।  

(च) उद्योग पररसरमा काम िलाग्िे फोहर (Garbage) व्यवशस्थत तररकाले नबसजथि गिुथ 
पिेछ।   

१५. कामदारको व्यशिगत सरसफाई 

(क) कामदारहरूले सरसफाईमा वविेि ध्याि ददि ुपिेछ। प्रिोधि िेरमा प्रवेि गिुथ पूवथ 
साबिु पािीले हात धिुे र बटु, एप्रोि, मास्क, टोपी र पन्जा लगाएर मार प्रवेि गिे 
व्यवस्था नमलाउि ु पिेछ। संिामक रोग लागेका नबरामी तथा घाउ िवटरा भएका 
कामदारलाई काममा लगाउि ुहुाँदैि।  

(ि) प्रिोधि तथा प्ट्याकेशजङ्ग किमा िािेकुरा िाि तथा व्यशिगत सामाि राख् ि प्रनतबन्ध 
लगाउि ुपिेछ । कामदारले नियनमत रुपमा िङ्ग काटेको हिुपुिेछ। कामदारहरूले प्रिोधि 
किमा काम गदाथ चरुा, घडी, औठंी, लगायतका गरगहिाहरू लगाउि ु हुाँदैि । यदद 
लगाउिै परेमा प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथको सम्पकथ मा िआउिे गरी पन्जा, मास्क, 
आददले छोप्ट्ि/ुढाक्ि ुपिेछ । उपयिु तवरले छोप्ट्ि िसकेमा उपरोि गरगहिाहरू, सशजलै 
फुट्िे गरगहिाहरू, मोबाइल लगायतका अन्य सामाग्रीहरू निकालेर अलग्गै राख् ि ुपिेछ । 
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(ग) सम्पूणथ कामदारलाई सरसफाई लगायत अन्य नबिय समावेि गरी सेवा प्रवेि तानलम 
अनिवायथ रुपमा ददि ु पिेछ । साथै, प्रत्येक ६ मवहिामा स्वच्छता, गणुस्तर र सरसफाई 
सम्बन्धमा पिुताथजगी तानलमको व्यवस्था गिुथ पिेछ र सोको अनभलेि राख्न ुपिेछ ।   

(घ) कामदारहरूको प्रत्येक ६ मवहिामा स्वास््य परीिण गरी अनभलेि राख् ि ुपिेछ ।  

१६. दूध प्रिोधि  

(क) शचस्याि केन्रबाट प्रिोधि उद्योगसम्म दूध स्टेिलेस शस्टल इन्सलेुटेड यांकर 
(Stainless Steel Insulated Tanker) वा रेविशजरेटेड यांकर (Refrigerated Tanker) मा 
तापिम १०  भन्दा िबढ्िे गरी ढुवािी गिुथ पिेछ। प्रिोधि उद्योगले अिसूुची-८ 
अिसुारका गणुस्तर मापदण्ड र सम्भाववत नमसावटको परीिण गरी स्वच्छता र गणुस्तर 
सनुिशस्चत गरेर मार दूध प्राप्त गिुथ पिेछ।  

(ि) तोवकए बमोशजमको स्वच्छता मापदण्ड अिरुुप िपाइएमा दूधलाई िष्ट गरी सोको 
अनभलेि राख् ि ुपिेछ । डेरी उद्योगले दूधको स्वच्छता र गणुस्तर परीिण, िष्ट वा वफताथ 
गररएका दूध लागायतका कच्चा पदाथथ िररद गरेको स्रोत, पररमाण, गणुस्तर सम्बन्धी 
वववरणहरूको अनभलेि राख् ि ुपिेछ ।  

(ग) उद्योगका मेशििरी औजार, पाइपलाइि, भण्डारण याङ  की (Storage Tank) 
आददलाई अिसूुची-९ मा तोवकएको कायथववनध (Standard Operating Procedure) 
अिसुार यथास्थािमा ििोली सफाई गिे नबनध (Cleaning in place) वा अन्य आधनुिक 
प्रमाशणत नबनध तथा रसायिहरुको प्रयोग गरी प्रभावकारी रुपमा सफा गिुथ पिेछ।  

(घ) मेशिि तथा औजारको सफाई (CIP) गररसकेपनछ सूक्ष्म जैववक तथा रासायनिक 
अविेिको परीिण गरेर यस प्रवियाको भेररवफकेिि र भेनलडेिि (Verification and 
Validation) अनिवायथ रुपले गिुथ पिेछ। साथै, सफाई (CIP) गिथका लानग रसायिहरू 
राख् ि ेयाङ्क वा नस.आई.वप. यनुिट (CIP Unit) को समेत आवश्यकता अिसुार सरसफाई 
गिुथ पिेछ। 

(ङ) उद्योगले दूध ढुवािी गरी ल्याएको भााँडो, क्याि, याङ् कर, आदद समेत सफा गिे 
व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ। 

(च) दूध तथा दगु्ध पदाथथको प्रिोधिमा छान्ने (Filtration), शचस्याउिे (Chilling), भण्डारण 
गिे  (Storage in Chiling Vat), निरोगीकरण (Pasteurization), निमथलीकरण 
(Sterilization), अल्रा वहट रीटमेन्ट (UHT Treatment), होमोशजिाईजेिि 
(Homogenization), एसेशप्ट्टक प्ट्याकेशजङ्ग  (Aseptic Packaging), िमथल प्ट्याकेशजङ्ग 
(Normal Packaging) लगायत अन्य प्रमाशणत आधनुिक प्राववनधहरू प्रयोग हिु सक्िेछि।्  
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(छ) दूध प्रिोधिमा समय र तापिमको प्रभावकारी नियन्रण गिुथ पिेछ ।   

१७. दूध प्रिोधि प्रकृया नियन्रण: डेरी उद्योगले दूध प्रिोधि प्रकृया नियन्रण सम्बन्धी देहाय 
बमोशजमको कायथ गिुथ/गराउि ुपिेछ: 

(क) कुि वकनसमको दगु्धजन्य पदाथथ बिाउिे हो सोको बिावट वववरण (Specification) 
र बिाउिे तररका शजम्मेवारी ददइएको व्यशिको कायथस्थलमा राख् ि ुपिेछ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(ि) प्रत्येक दगु्ध पदाथथ प्रिोधिको फ्लोचाटथ (Processing Flow Chart) बिाएर नभत्तामा 
टााँस गिुथ पिेछ।  

(ग) कुि वकनसमको दगु्धपदाथथ बिाएको हो सोको वववरण अनभलेिमा समेत प्रष्ट िलेुको 
हिु ुपिेछ। 

(घ) दूध प्रिोधि गदाथ पटके निरोगीकरण (Batch Pasteurization) ववनध अवलम्बि गिे 
उद्योगले दूधलाई कशम्तमा ६३  तापिममा ३० नमिटे तताएर तरुुन्तै ४  तापिममा 
शचस्याउि ुपिेछ ।  

(ङ) लगातार निरोगीकरण (Continuous Pasteurization) गिे डेरी उद्योगले दूधलाई 
कशम्तमा ७२  तापिममा १५ सेकेण्डसम्म तताएर तरुुन्तै ४  सम्म शचसो पािुथ 
पिेछ। साथै, दूध तथा दगु्ध पदाथथ प्रिोधि गदाथ स्वच्छता कायम गिथ अिसूुची-१० 
अिसुारको प्रिोधि मापदण्ड (तापिम र समय) अबलम्बि गिथ सवकिे छ ।  

(च) दूध र दगु्ध पदाथथसाँग प्रत्यि सम्पकथ मा आउिे पाइप, भल्व, क्याि, स्टोरेज याङ्क तथा 
अन्य उपकरण /सामग्री स्टेिलेस शस्टल (िाद्य ग्रडेको SS ३०४, SS ३१६ वा अन्य) 
को हिु ुपिेछ ।  

(छ) दूध र दगु्ध पदाथथसाँग प्रत्यि सम्पकथ मा आउिे उपकरण, स्टोरेज याङ्क, पाइप लाइि, 

वफनलङ् ग उपकरण, भल्वहरू आदद नियनमत रुपमा सफाई र निमथलीकरण गिुथ पिेछ । तर 
लगातार प्रिोधि ववनध अवलम्बि गदाथ अिसूुची-९ बमोशजमको सफाई (CIP) ववनध 
अवलम्बि गरी सफाइ गिुथ पिेछ ।  

(ज) प्रिोनधत दूधलाई पिु: संिमण हिु िददि कच्चा दूध वा अन्य संिामक पदाथथहरू 
सम्पकथ मा आउि ददि ुहुाँदैि।  

(झ) मेिीि औजारको ममथत सम्भारको तानलका बिाई र सोही अिसुार नियनमत रुपमा 
ममथत गरी दठक  अवस्थामा राख्न ुपिेछ । साथै, सो कायथको शजम्मेवारी तोकी सम्पाददत 
कायथको अनभलेि राख् ि ुपिेछ ।   

(ञ) प्रिोधि किको झ्याल ढोका िलु्ला राख् ि ुहुाँदैि ।  
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(ट) प्रिोधि किलाई दूध तथा दगु्ध पदाथथ प्रिोधि वाहेक अन्य प्रयोजिको लानग प्रयोग 
गिुथ हुाँदैि।  

(ठ) दूध तथा दगु्ध पदाथथ प्रिोधिमा प्रयोग गररिे धूलो दूध लगायत अन्य कच्चा पदाथथको 
गणुस्तर िाद्य ऐि २०२३ अन्तगथत तोकेको अनिवायथ गणुस्तर मापदण्ड अिसुारको हिु ु
पिेछ।  

(ड) दूध तथा दगु्ध पदाथथ ढुवािी गिथ प्रयोग गररिे िेट, रली तथा अन्य सामाग्रीहरू 
नियनमत रुपमा सफा गिुथ पिेछ ।  

(ढ) दगु्ध प्रिोधि, परीिण तथा उपकरणहरूको सरसफाईमा प्रयोग हिुे रसायिहरू लेवल 
लगाई सरुशित साथ अलग्गै राख् ि ुपिेछ ।  

(ण) दगु्ध उद्योगले कच्चा वा अप्रिोनधत दूधबाट जीवाणहुिि ्िगरी सोझै दूध तथा दगु्ध 
पदाथथ उत्पादि गिथ पाइिे छैि ।  

१८. प्ट्याकेशजङ्ग र लेवनलङ्ग: उद्योगले दगु्धजन्य पदाथथको प्ट्याकेशजङ्ग र लेवनलङ्ग गदाथ देहायका 
कायथहरु गिुथ पिेछ:   

(क) दूध तथा दगु्ध पदाथथको प्रत्यि सम्पकथ मा आउिे प्ट्याकेशजङ्ग सामग्री िाद्य पदाथथ प्ट्याक 
गिथ योग्य (Food Grade) भिी प्रमाशणत हिु ुपिेछ ।   

(ि) प्ट्याकेशजङ्ग सामाग्री उपयिु स्थािमा सरुशित तवरले संिमण िहिुे गरी भण्डारण तथा 
पररचालि (Packaging and Handling) गिुथ पिेछ । 

(ग) दूधलाई प्ट्याकेशजङ्ग गदाथ िचवुहिे गरी, राम्ररी शिल प्ट्याक गरेर प्ट्याकेशजङ्ग गिुथ पिेछ ।  

(घ) प्ट्याकेशजङ्ग गदाथ सम्भाववत िस कन्टानमिेिि रोक्ि प्रयोग गररिे यू.भी. मेशिि (UV 
treatment) चाल ुअवस्थामा हिु ुपिेछ । 

(ङ) प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथको लेवलमा िाद्य नियमावली २०२७ अिसुारका लेवल 
वववरणहरु उल्लेि गिुथ पिेछ । 

(च) उत्पाददत पदाथथको लेवलमा कुि प्रिोधि ववनध अपिाएर कुि प्रकारको उत्पादि 
गररएको हो, सो समेत उल्लेि गिुथ पिेछ। 

(छ) दूध तथा दगु्ध पदाथथको लेवलमा ताजा, शचसो, स्वाददलो जस्ता वा अन्य भ्रमपूणथ 
वववरण उल्लेि गिथ पाइिे छैि ।  

(ज) प्रिोधि किमा सफाई (CIP) गदाथ प्ट्याकेशजङ्ग मेशििको समेत गिुथ पिेछ । 

१९. स्वच्छता तथा गणुस्तर व्यवस्थापि:  

(क) डेरी उद्योगले दूध लागायतका सबै कच्चा पदाथथ प्राप्ट् त गदाथ स्वच्छता तथा गणुस्तर 
सनुिशस्चत गरेर मार नलि ुपिेछ ।  
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(ि) डेरी उद्योगले दूध िररद गदाथ अनिवायथ रूपले अिसूुची-८ बमोशजमका गणुस्तर परीिण 
गरी स्वच्छ र गणुस्तरीय भएको सनुिशस्चत गरेर मार नलि ु पिेछ। दूध तथा दगु्ध पदाथथ 
प्रिोधि गदाथ अिसूुची-१० बमोशजमका प्रिोधि मापदण्डका साथै राविय तथा अन्तराविय 
रूपमा स्वीकायथ ववनध अिसुार गिुथ पिेछ। 

(ग) डेरी उद्योगबाट उत्पाददत दूध तथा दगु्ध पदाथथ िेपाल सरकारले तोकेको गणुस्तर 
मापदण्ड अिरुुपको हिु ुपिेछ र सो अिरुुप भएको सनुिशस्चत गरी त्यसको अनभलेि समेत 
रािेर मार नबविववतरणको लानग पठाउि ुपिेछ । 

(घ) स्वच्छता र गणुस्तर मापदण्ड अिरुुप िभएका दूध तथा दगु्ध पदाथथको उशचत 
व्यवस्थापि तथा ववसजथि गरी अनभलेि राख् ि ुपिेछ ।  

(ङ) राविय तथा अन्तराविय गणुस्तर प्रमाणीकरण (NS, GMP, HACCP, ISO 22000) 
गररएको भए सोको अनभलेि अध्यावनधक गरी राख् ि ुपिेछ र आवश्यक परेमा अनधकार प्राप्त 
व्यशिलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।  

(च) प्रत्येक दगु्ध प्रिोधि उद्योगले यस निदेशिका बमोशजम विथमा कशम्तमा २ पटक 
आन्तररक अडीट (Internal Audit) गरी सोको अनभलेि राख्न ुपिेछ । ववभागबाट निरीिण 
गदाथ आन्तररक अडीटको प्रनतवेदि देिाउि ुपिेछ ।  

२०. भण्डारण तथा नबविववतरण: 
(क) दगु्ध व्यवसायीहरुले दूध तथा दगु्ध पदाथथको भण्डारण, नबविववतरण, ढुवािीको 
अवस्थामा अिसूुची-११ बमोशजमको तापिम कायम गिुथ पिेछ । 

(ि) दूध तथा दगु्ध पदाथथ आफ्िै नबिी कि, डेरी पसल, सपुर माकेट, नडपाथटमेन्टल स्टोर 
वा कोल्ड स्टोरबाट मार नबविववतरण गिुथ पिेछ ।  

(ग) उद्योगले एक पटक नबिी भई सकेको दूधलाई पिुः वफताथ िनलि ेिीनत (No Return 
policy) बिाई लागू गिुथ पिेछ ।   

(घ) पवहले आएको दूधलाई पवहला प्रिोधि र पनछ आएको दूधलाई पनछ प्रिोधि गरी 
सोही िमािसुार नबविववतरण (First In First Out ) गिुथ पिेछ।  

२१. भवि तथा पररसर सरसफाई र निःसंिमण:  

(क) दूध प्रिोधि उद्योगले कायथववनध (SOP) बिाई सरसफाई र नि:संिमण नियनमत 
रुपमा गिुथ पिेछ ।  

(ि) भवि, पररसर, प्रिोधि कि तथा मेशििरी औजारको सरसफाई (Cleaning and 

sanitation) को कायथ ववनध (SOP) बिाई लागू गिुथ पिेछ ।  
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(ग) सरसफाईमा प्रयोग हिुे रसायिहरू लेवलमा ददइएको निदेिि बमोशजम प्रयोग गिुथ 
पिेछ । साथै, अलग्गै सरुशित रुपमा भण्डारण गिुथ पिेछ ।  

(घ) उद्योग पररसरमा सवारी साधि प्रवेि गदाथ सवारी साधिको चक्कालाई दिल नडप 
(Wheel Deep) वा पािी स्प्र ेगरेर मार नभर प्रवेि गराउि ुपिेछ ।  

२२. कामदार कमथचारी तथा आगन्तकु प्रवेि सम्बन्धी:  

(क) दूध प्रिोधि किमा आगन्तकुको अिावश्यक प्रवेि नििधे गिुथ पिेछ। 

(ि) आगन्तकुको प्रवेि गराउाँदा अनिवायथ रूपमा सफा टोपी, मास्क, एप्रोि, पञ्जा र जतु्ता 
प्रत्येक व्यशिलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

(ग) उद्योग नभर काम गिे कमथचारीलाई अनिवायथ रुपमा पोिाक, टोपी, मास्क, एप्रोि र जतु्ता 
उद्योगले उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

(घ) प्रिोधि किको मूल गेटमा आगन्तकु र कमथचारीको लानग फुटबाथ (Foot Bath) को 
व्यवस्था गिुथ पिेछ। त्यस्तो फुटबाथको घोल आवश्यकता अिसुार ददिमा दईु वा तीि 
पटक बदल्ि ुपिेछ। 

(ङ) प्रिोधि कि प्रवेि गदाथ सफा एप्रोि, गमबटु, मास्क, टोपी, क्याप, पन्जा, आदद  प्रयोग 
गिुथ पिेछ ।  

(च) उद्योगमा कायथरत कामदारले प्रिोधि कायथ भैरहेको समयमा िौचालय जाि ुपरेमा दफा 
२२(ङ) बमोशजमका सामग्री कपडा फेिे कि (Changing Room) मा बदलेर जाि ु
पिेछ।  

(छ) प्रिोधि कि बावहर जााँदा प्रिोधिको बेला प्रयोग गररिे दफा २२ (ङ) बमोशजमका 
सामग्री कपडा फेिे किमा बदलेर जाि ुपिेछ। साथै, फवकथ एपनछ साबिु पािी/सेिीटाइजरले 
हात सफा गरी उपरोि सामग्री लगाएर प्रिोधि किमा प्रवेि गिुथ पिेछ । 

२३. दूध तथा  दगु्ध पदाथथ वफताथ सम्बन्धी व्यवस्था:    

(क) दूध प्रिोधि गिे उद्योगले उत्पादि तथा नबविववतरण सम्बन्धी अनभलेि उद्योग स्थलमा 
राख् ि ुपिेछ । 

(ि) बजारमा पठाएका दूध तथा दूधजन्य उत्पादि (Dairy Products) मा स्वच्छता र 
गणुस्तर सम्बन्धी समस्या देिापरेमा त्यस्ता वस्त ुतत्कालै वफताथ (Recall) ल्याउिे व्यवस्था 
नमलाउि ुपिेछ।  

(ग) स्वच्छता तथा गणुस्तर िनमलेर वफताथ (Recall) भएका यस्ता पदाथथ उद्योगको िचथमा 
बातावरणमा प्रनतकुल प्रभाव िगिे गरी ववसजथि/िष्ट गरी अनभलेि राख् ि ुपिेछ। 

२४. मेशििरी औजार उपकरण:  
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(क) दूध तथा दगु्ध प्रिोधिमा अिसूुची-1२ मा उल्लेि भए बमोशजमका मेशििरी औजार प्रयोग 
हिु सक्िेछि ्। 

(ि) दूध तथा दगु्ध पदाथथको प्रिोधि तथा परीिणमा प्रयोग गररिे मेशििरी औजार तथा 
उपकरणहरु जस्तै: थमोनमटर, प्रसेर गज, ल्याक्टोनमटर, ब्यटुाइरोनमटर, आददको कशम्तमा बिथमा 
एक पटक आनधकाररक निकायबाट क्यानलबे्रिि गरी अनभलेि राख्न ुपिेछ। 

(ग) दूधको प्रत्यि सम्पकथ मा आउिे मेशििरी, औजार, उपकरणमा देहाय बमोशजमका वस्त ुप्रयोग 
गिथ पाइिे छैि  । 

 (१) तामा, फलाम र वयिका ढलौट,   

 (२) क्याडनमयम,  
 (३) रंग लगाएका सामाि,  

 (४) इिामेल प्रयोग भएका भााँडा तथा उपकरण,  

 (५) नससा, पारो, एलनुमनियम,  

(६) वफिेल वा त्यस्तै गन्ध आउिे वा फमाथनलि जस्ता हानिकारक रसायिहरू, 
(७) पारोयिु थमोनमटर र  

(८) काठको चिथर । 

२५. प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथको ढुवािी:  प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथ ढुवािी गदाथ देहाय 
बमोशजम गिुथ पिेछ।  

(क) प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथको लेवलमा िाद्य नियमावली २०२७ अिसुारका   
वववरण उल्लेि गरेर उपभोिा इकाई/प्ट्याकमा प्ट्यावकङ्ग गरेर मार ढुवािी गिुथ पिेछ, तर 
यस व्यवस्थाले औद्योनगक प्रयोजिको लानग कच्चा पदाथथको रुपमा अिसूुची-११ मा तोवकए 
अिसुारको तापिम कायम रािी दूध ढुवािी गिथ बाधा पिे छैि।  

(ि) ढुवािी गदाथ दूध लोड तथा अिलोड गदाथको तापिमको अनभलेि राख् ि ुपिेछ ।   

(ग) ढुवािी हिुे प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथको प्ट्याकेट जनमि वा िलु्ला ठाउाँमा िछोएको 
र अन्य कुिै बाह्य वस्तसुाँग प्रत्यि सम्पकथ मा िआएको हिु ुपिेछ। 

 (घ) दूध तथा दगु्ध पदाथथ नबविववतरणमा प्रयोग गररिे कन्टेिर तथा ढुवािी साधि सफा               
सगु्घर राख् ि ुपिेछ ।  

   (ङ) दूध तथा दगु्ध पदाथथ ढुवािी गिे साधिहरूमा माछा, मास,ु कुिरुा, फुल तथा अन्य वस्त ु   
ढुवािी गिुथ हुाँदैि ।   

२६. जििशि: डेरी उद्योगले उत्पादिमा स्वच्छता र गणुस्तर कायम गिथ कशम्तमा 
निम्िािसुारका योग्यता भएका प्राववनधक जििशि राख् ि ुपिेछ । 
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(क) घरेल ुस्तरका डेरी उद्योगले आनधकाररक निकायबाट दूध प्रिोधि र परीिण सम्बन्धी 
तानलम प्राप्ट् त, 
(ि) सािा डेरी उद्योगले दगु्ध प्रववनध (Dairy Technology) वा प्रयोगिाला प्रववनध (Lab 
Technology) वा िाद्य प्रववनध (Food Technology) ववियमा प्रमाणपर तह वा सो सरह 
उत्तीणथ वा ववज्ञाि ववियमा १२ किा उत्तीणथ गरी तानलम प्राप्ट् त,   

(ग) मझौला र ठूला उद्योगले दगु्ध प्रववनध (Dairy Technology) वा प्रयोगिाला प्रववनध 
(Lab Technology) वा िाद्य प्रववनध (Food Technology) ववियमा स्िातक तह वा सो 
सरह उत्तीणथ वा ववज्ञाि ववियमा स्िातक तह उत्तीणथ गरी तानलम प्राप्ट् त गरेको ।  

२७. अनभलेि व्यवस्थापि: डेरी उद्योगले अिसूुची -१३ मा उल्लेि गररए बमोशजमका अनभलेि 
अनिवायथ रुपमा राख् ि ुपिेछ । 
२८. डेरी उद्योगले गिुथ पिे कायथको सूची (Check List) अिसूुची-१४ मा ददईएको छ। 

 

 

पररच्छेद – ५ 

डेरी पसलमा स्वच्छता एवम ्गणुस्तर कायम गिे सम्बन्धी व्यवस्था 
  

२९. दूधमा स्वच्छता एवम ्गणुस्तर कायम राख् ि डेरी पसल संचालकले देहायका कायथहरू गिुथ 
पिेछ: 
(क) िेपाल सरकारले तोकेको अनिवायथ गणुस्तर पररनध अिरुुपका दूध तथा दगु्ध पदाथथ मार 
नबविववतरण गिुथ पिेछ ।  

(ि) िाद्य नियमावली २०२७ अिसुारको लेवल वववरण भएका प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध 
पदाथथहरू मार िररद तथा नबविववतरण गिुथ पिेछ, तर यस प्रावधािले अिसूुची-१५ 
अिसुारको गणुस्तर मापदण्ड परुा भएका अप्रिोनधत दूध घनुमवफरी िलु्ला रुपमा 
नबविववतरण गिथ बाधा परेको मानििे छैि । यसरी िलु्ला रुपमा नबिीववतरण गदाथ 
स्टेिलेस स्टील वा एल्मनुियमको भााँडाको प्रयोग गिुथ पिेछ ।  

(ग) प्रिोनधत दूध तथा दगु्ध पदाथथ रेविजेरेटेड सोकेस (Refrigerated Show Case) मा रािी 
अिसूुची-११ अिसुारको तापिम कायम गरी भण्डारण तथा नबविववतरण गिुथ पिेछ ।   

(घ) नबवि किमा उशचत स्वच्छता र सरसफाई कायम राख् ि ुपिेछ । दूध तथा दगु्ध पदाथथ 
नबविववतरण गिे कायथमा संलग्ि व्यशिले व्यशिगत सरसफाईमा वविेि ध्याि ददि ुपिेछ । 
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यस्ता कायथमा संलग्ि व्यशिको हातमा घाउ, चोट तथा िवटरा िभएको तथा कुिै संिामक 
रोग िलागेको हिु ुपिेछ ।   

(ङ) डेरी पसल संचालकले आफैं  दूध तथा दगु्ध पदाथथ उत्पादि गिथ चाहेमा सम्बशन्धत 
निकायबाट अिमुनत नलएर मार उत्पादि तथा नबविववतरण गिुथ पिेछ । यस्ता उत्पादिहरू 
तोवकएको गणुस्तर मापदण्ड अिरुुपका हिु ुपिेछ ।  

(च) डेरी पसल संचालकले आनधकाररक निकायबाट दूध प्रिोधि, भण्डारण र व्यशिगत 
सरसफाई सम्बन्धी छोटो अवनधको तानलम नलएको हिु ुपिेछ ।    

(छ) डेरी पसल संचालकले िाद्य स्वच्छतासाँग सम्बन्धी देहायका कायथहरूको अनभलेि राख् ि ु
पिेछ:  

   १. दूधको स्रोत, पररमाण, गणुस्तर र नबिीववतरण लगायतका वववरण,   

   २. दूध प्राप्ती र नबिी गदाथको समयमा रेकडथ गररएको तापिम, 
   ३. डेटरजेन्ट/साबिु लगायत सरसफाईमा प्रयोग भएका रसायिहरूको लगत । 

(छ) डेरी पसल संचालकले गिुथ पिे कायथको सूशच (Check List) अिसूुची-१६ मा ददइएको 
छ ।     

 

पररच्छेद – ६ 

ववववध 

३०. नियमि सम्बन्धमा : अिगुमि, निरीिण तथा नियमि देहाय बमोशजम हिुेछ ।  

(क) दूध तथा दगु्धजन्य पदाथथको स्वच्छता एवम ्गणुस्तर सम्बन्धी अिगुमि, निरीिण र 

नियमि ऐि, नियमावली तथा यस निदेशिकामा भएको व्यवस्था बमोशजम हिुेछ ।  

(ि) यस निदेशिकाको दफा ५ र ६ मा उल्लेशित असल पिपुालि अभ्यास (Good 

Animal Husbandry Practice) र असल पि ुशचवकत्सा अभ्यास (Good Veterinary Practice) 
सम्बन्धी कायथको नियमि पि ुसेवा ववभाग तथा मातहतको कायाथलयबाट हिुेछ ।  

(ग) नियमि सम्बन्धी अन्य कायथ सम्बशन्धत निकायको सहयोग एवम ्समन्वयमा ववभाग 
तथा मातहतका कायाथलयबाट हिुेछ ।  

(घ) निरीिणको िममा यस निदेशिका तथा अिसूुचीहरुमा उल्लेशित कायथहरु पूरा गरेको 
िपाइएमा सम्बशन्धत दगु्ध व्यवसाय संचालकले िाद्य ऐि २०२३ प्रनतकुल कायथ गरेको 
ठहिे छ ।   

३१. प्रयोगिाला परीिण सम्बन्धमा: दूध तथा दगु्ध पदाथथको स्वच्छता एवम ्गणुस्तर परीिण 
ववभागबाट स्वीकृत ववनध (Manual) अिसुार हिुेछ ।   
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३२. असल नियतले गरेका कामको बचाउ: यस निदेशिका बमोशजम अिगुमि गदाथ असल नियतले 
गरेका कामको सम्बन्धमा ववभाग अन्तगथतका निरीिक, सावथजनिक ववश्लिेक उपर कुिै कारबाही 
हिुे छैि ।  

३३. अिसूुची हेरफेर गिे सम्बन्धमाः यस निदेशिकामा समावेि गररएका अिसूुचीहरूमा ववभाग 
स्तरीय निणथयले हेरफेर गिथ सवकिेछ ।  

३४. बाधा अड्चि फुकाउः यस निदेशिकाको कायाथन्वयिका सन्दभथमा कुिै बाधा अड्काउ परेमा 
मन्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउि सक्िेछ ।  

३५. प्रचनलत कािूि बमोशजम गिथ बाधा िपिेः यस निदेशिकामा उल्लेि गररएका कुिै प्रावधािले 
प्रचनलत कािूि बमोशजम काम कारवाही हिु बाधा परेको मानििे छैि । 
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नपेाल सरकार  

कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय 

खाद्य प्रषिधि तथा गणु धनयन्रण षिभाग 

बबरमहल, काठमाडौँ 
दूि तथा दगु्ि पदाथथको स्िच्छता एिम ्गणुस्तर धनदेशशका, २०७५का प्राििानहरु  

बमोशिम अनगुमन धनरीक्षण सूचकहरु  

अनसूुशच-१ 

  धनयम ५(ण) सगँ सम्बन्िी  

दूि उत्पादक षकसानले गनुथपने कायथको सूशच (Check List)   

उत्पादकको नाम, ठेगाना:                                                                                      धमधत: 
शिम्मेिार व्यशिको नाम र पद:                                                                  सम्पकथ  नं:  

प्रधतददन दूि उत्पादन :                                                                                             दूिको प्रकार: गाईको/भैंसीको....  

दूि सङ्कलकको नाम, ठेगाना: सम्पकथ  नं:                                                                                             

 
धनदेशशका
को बदुा 

नं. 

धनदेशशकाको प्राििान  

C 

 

NC 

 

NA 
षिद्यमान 
अिस्थाको 
षििरण 

MoV (Means of 
Verification) 

५ दूि उत्पादनमा स्िच्छता एिम ्गणुस्तर 
कायम गने 

     

 क दूि ददने िनािर स्िस्थ भएको     
धनरीक्षण/ अधभलेख 

 ख  दूि दहुनु े व्यशिले दूि दहुनु ु पूिथ 
साबनु पानीले राम्ररी हात िनु े
गरेको 

    
धनरीक्षण 

 

 ग दूि दहुनु े व्यशिको हातमा घाउ, 
चोट तथा खषटरा नभएको तथा 
संक्रामक रोग नलागेको 

    
धनरीक्षण/ 

अधभलेख/प्राश्नोत्तर 

 

 घ  पश ुराख्न ेगोठ सफासगु्घर राखेको     धनरीक्षण 

 ङ पशकुो मलमूर छुटै्ट ठाउँमा उशचत 
रूपले व्यिस्थापन गरेको 

    धनरीक्षण 

 च दूि दहुनु ु पूिथ दहुनु े स्थान र 
पशलुाई सफा गनुथका साथै 
कल्चौडा र थनु सफा पानीमा 

    धनरीक्षण 
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धभिाएको सफा कपडाले पछु्ने 
गरेको 

 छ  दूि दषुहसके पधछ ९:१ को 
Povidone Iodine र  Glycerin 

को घोल िा अन्य यस्तै प्रकारका 
धनसंक्रामक िस्तलेु थनुलाई 
उपचार गने गरेको 

    धनरीक्षण /अधभलेख 

 

 ि  दूि दहुनुे भाँडो हातले सशिलै 
सफा गनथ सषकने ठूलो मखु भएको 
र स्टेनलेस स्टील (Stainless 
Steel) िा आल्मधुनयमबाट बनेको 

    धनरीक्षण 

 झ दूि दहुनुे भाडँो सफा र सखु्खा 
भएको । दूि दहेुर अको भाँडोमा 
खन्याए पधछ दहेुको भाँडो तरुुन्तै 
तातो पानी िा साबनु/धडटरिेन्ट 
पानीले सफा गरी सफा स्थानमा 
घोप्ट्याएर राख्न ेगरेको 

    धनरीक्षण 

 ञ दूिमा पानी लगायत अन्य कुनै 
पधन बाह्य पदाथथ नधमसाएको  

    धनरीक्षण /अधभलेख 

प्रश्नोत्तर  
 ट गणुस्तर धबग्रकेो, स्िाद धबग्रकेो िा 

फाटेको िा षिगौते दूि प्रशोिनको 
लाधग संकलन सङ् कलन 
केन्र/शचस्यान केन्र/ प्रशोिन 
केन्रमा लैिाने नगरेको 

    धनरीक्षण /अधभलेख 

प्रश्नोत्तर  

 ठ दूि दहेुपधछ दूिलाई सङ्कलन 
केन्र/शचस्यान केन्र िा प्रशोिन 
कारखानामा बढीमा २ घण्टा धभर 
पयुाथउने गरेको 

    धनरीक्षण /अधभलेख 

प्रश्नोत्तर  

 ड धबहानको दूि धबहानै र बेलकुाको 
दूि बेलकैु सङ्कलन केन्रमा 
पयुाथउने गरेको 

    धनरीक्षण /अधभलेख 

प्रश्नोत्तर 

 ढ धबरामी पशकुो उपचार पश ु
शचषकत्सकको धसफाररसमा गने 
गरेको 

    शचषकत्सकको 
धसफाररस  अधभलेख 

/प्रश्नोत्तर 
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 ण थनुेलो, क्षयरोग लगायतका कुनै 
पधन संक्रामक रोग लागेको 
पशबुाट उत्पाददत दूि 
धबषक्रषितरणको लाधग सङ् कलन 
केन्र/सहकारी संस्थामा लैिान े
नगरेको 

    
धनरीक्षण/अधभलेख 

 त पशलुाई खिुाउने दाना पदाथथ 
स्िच्छ, गणुस्तरीय र पोिणयिु 
भएको 

    
धनरीक्षण/अधभलेख 

 थ कुषहएको, ढुसी परेको िा कुनै 
कारणले स्िच्छता धबधग्रएको खाद्य 
पदाथथ पश ुआहारको रूपमा प्रयोग 
नगरेको 

    
धनरीक्षण/अधभलेख 

 द दूि उत्पादन गदाथ असल 
पशपुालन अभ्यास, असल पश ु
शचषकत्सा अभ्यास तथा असल 
सरसफाई अभ्यास अबलम्बन 
गरेको 

    
धनरीक्षण/अधभलेख 

 ि अधभलेख व्यिस्थापन सम्बन्िी     
 

 

 

 

 

 

धनरीक्षण/अधभलेख 

 १. िनस्िास््यमा प्रत्यक्ष असर हनु 
सक्ने पशरुोगको धनयन्रण तथा 
रोकथाम सम्बन्िका िानकारी एिम ्
सूचना राखेको  

    

 २. पशकुो षिशिे पषहचानका धनधमत्त 
अपनाईएका नाम, संकेत, याग आदद 
बारेको अधभलेख तथा सम्बशन्ित पश ु
उपलब्ि भएको स्रोत र धबषक्र 
सम्बन्िी अधभलेख राखेको  

    

 ३. फाँचो, कल्चौँडोको धनयधमत 
स्िस्थता िाचँ धनगरानी सम्बन्िी 
अधभलेख राखेको 

    

 ४. पश ु औििी तथा शरिुीि 
धनयन्रणमा प्रयोग भएका रसायन 
सम्बन्िी  अधभलेख राखेको  
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 ५. दाना पदाथथको स्रोत तथा गणुस्तर 
सम्बन्िी अधभलेख राखेको 

    
 

 ६. कृषि तथा पशपुालनमा प्रयोग 
गररएका रसायन सम्बन्िी अधभलेख 
राखेको 

    

 ७. उपकरणहरु सरसफाई र  
धडटरिेन्ट लगायत सरसफाईमा प्रयोग 
भएका रसायन सम्बन्िी अधभलेख 
राखेको 
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अनसूुची २ 

धनयम ६ (ि) र ७ (ग) सगँ सम्बन्िी  

संकलन/शचस्यान केन्रमा प्राप्त हनु ेदूिको गणुस्तर मापदण्ड  

 

क्र.स. गणुस्तर मापदण्ड नधतिा  

१. ज्ञानेन्रीय परीक्षण (Sensory 
evaluation) 

कुनै अस्िभाषिक गन्ि, रंग, स्िाद, अन्य  बाह्य 
पदाथथ (िस्तै ढँुगा, पराल, कधनका, आदद) 
अनपुशस्थत हनु ुपने 

२. अल्कोहल परीक्षण (६८% अल्कोहलमा)  दूि नफाटेको हनुपुने 

३. क्लट अन बोइधलंग (Clot on Boiling)  दूि नफाटेको हनुपुने 

४. अम्लता, बढीमा (ल्याशक्टक एधसडको 
षहसािले) 

०.१६% 

५. धमसािट परीक्षण:   

नून, शचनी, न्यटु्रलाइिर, स्टाचथ, आदद  
अनपुशस्थत हनुपुने 

६. दूिको शचल्लो पदाथथ  

  गाईको दूि, घटीमा  

  भैंसीको दूि, घटीमा  

         धमशित दूि, घटीमा 

 

३.५% 

५% 

३.५% 

७. शचल्लो बाहेकको ठोस पदाथथ (Milk 
Solid Not Fat) घटीमा   

    गाईको दूि, घटीमा  

  भैंसीको दूि, घटीमा 
  धमशित दूि, घटीमा 

 

 

 

७.५% 

८% 

८% 

८. फस्फेटेि परीक्षण (Phosphatase 
Test) 

फस्फेटेि इन्िाइम उपशस्थत हनुपुने 
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अनसूुशच-३ 

धनयम ६ (ड) सगँ सम्बन्िी  

दूि सङ् कलकले गनुथपने कायथको सूशच (Check List) 
दूि सङ् कलकको नाम र ठेगाना: धमधत: 
शिम्मेिार व्यशिको नाम:                                                                                      सम्पकथ  नं:  

दूिको पररमाण: दूिको  प्रकार: गाईको/भैंसीको ..... 
शचस्यान केन्रको नाम:                                                                                          सम्पकथ  नं:  

 
धनदेशशका
को बदुा 

नं. 

धनदेशशकाको प्राििान C NC NA षिद्यमान 
अिस्थाको 
षििरण 

MoV (Means of 
Verification) 

६ दूि सङ् कलन गदाथ स्िच्छता एिम ्गणुस्तर 
कायम गने 

     

 क सङ् कलन भएको दूि यथासक्य चाँडो (२ 
घण्टाधभर) शचस्यान केन्रमा परु् याउन 
सषकन े गरी सङ् कलन केन्र स्थापना 
गरेको 

    धनरीक्षण 

 ख षििम पररशस्थधत परी समयमा नै दूि 
शचस्यान केन्र पयुाथउन नसषकएमा काँचो 
दूिलाई (५७-६८)  मा १०-२० 
सेकेण्डसम्म तताएर तरुुन्तै शचसो पारी 
शचस्यान केन्र पठाउने गरेको 

    धनरीक्षण/अधभलेख 

 ग                                                                                                                                                       दूि ढुिानीको लाधग प्रयोग गररएको भाँडा, 
क्यान, आदद सफा गनथ पयाथप्त पानी र 
अन्य व्यिस्था धमलाएको 

    धनरीक्षण/अधभलेख  

 घ षकसानले दूि ल्याएका भाँडा सफा गरेर 
मार पठाउने व्यिस्था धमलाएको 

    धनरीक्षण/अधभलेख  

 ङ  सडक र धबिलुीको सषुििा भएको र 
धनष्काशशत फोहोरको उशचत व्यिस्थापन 
भएको                                                                                                                                                                                                       

    धनरीक्षण/अधभलेख  

 च दूि सङ् कलन आल्मधुनयम िा स्टेनलेस 
शस्टलबाट बनेका भाँडा िा क्यानमा मार 
गने गरेको 

    
धनरीक्षण  
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 छ थनुेलो, क्षयरोग लगायतका कुनै पधन 
संक्रामक रोग लागेका पशबुाट उत्पाददत 
दूि  खररद तथा धबक्रीषितरण नगरेको 

    धनरीक्षण/अधभलेख 

 ि                   दूिमा पानी लगायत अन्य कुनै पधन 
बाह्य पदाथथ धमसािट नगरेको र धमसािट 
भएको दूि खररद तथा धबक्रीषितरण 
नगरेको 

    धनरीक्षण/परीक्षण 
प्रधतिेदन/ अधभलेख  

 झ गणुस्तर धबग्रकेो, स्िाद धबग्रकेो, फाटेको 
िा धबगौती दूि शचस्यान केन्र/प्रशोिन 
केन्रमा लैिाने नगरेको 

    धनरीक्षण/परीक्षण 
प्रधतिेदन/ अधभलेख  

 ञ सङ् कलन केन्रले अनसूुची-२ अनसुारका 
चाररधरक गणुस्तर लगायत अन्य 
सम्भाषित  धमसािटको परीक्षण गरी 
स्िच्छ र गणुस्तरीय भएको सधुनशस्चत  
गरेर मार दूि खररद गने गरेको 

    धनरीक्षण/परीक्षण 
प्रधतिेदन/ अधभलेख  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ट धबहानको दूि धबहानै र बेलकुाको दूि 
बेलकैु सङ् कलन गने व्यिस्था धमलाएको  

    धनरीक्षण 

 ठ दूि सङ् कलन कायथ सषकए लगतै्त 
गणुस्तर नधबधग्रने गरी धछटो सािनद्धारा 
शचस्यान केन्र िा प्रशोिन उद्योगमा 
परु् याउने व्यिस्था धमलाएको 

    धनरीक्षण/अधभलेख  

 ड दूि ढुिानी गने भाँडो िा यांकरको 
धबको बन्द हनु ेगरी व्यिस्था धमलाएको 

    धनरीक्षण/ अधभलेख 

 ढ सङ् कलन केन्र नेपाल सरकारको 
सम्बशन्ित धनकायमा दताथ गरी संचालनमा 
ल्याएको  

    धनरीक्षण/ अधभलेख  

 ण अधभलेख व्यिस्थापन      

 

 

 

 

 

धनरीक्षण/ अधभलेख 

 १. सङ् कधलत दूिको स्रोत, पररमाण, गणुस्तर,  
सम्बन्िी अधभलेख राखेको                                                                                                                                  

    

 २. रोगी पशकुो दूि िा धबगौते दूि िा 
स्िच्छता एिम ् गणुस्तर तोषकए बमोशिम 
नभएर षफताथ सम्बन्िी अधभलेख राखेको 
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 ३. दूि सङ् कलन र डेधलभरी गररएको समयको  
अधभलेख राखेको 

    

 ४. दूि ढुिानी गरी ल्याएको भाँडो तथा 
उपकरणको सरसफाईको अधभलेख राखेको 

    

 ५. डेटरिेन्ट/साबनु लगायत सरसफाईमा 
प्रयोग भएका रसायनको अधभलेख राखेको 
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अनसूुची - ४ 

धनयम ७ (ठ) सगँ सम्बन्िी  

शचस्यान केन्र संचालकले गनुथपने कायथको सूशच (Check List) 
शचस्यान केन्रको नाम र ठेगाना: धमधत: 
केन्रको शिम्मेिार व्यशिको नाम:                                                                                      सम्पकथ  नं:                                                                                             

काम कारिाहीको शिम्मा धलने व्यशिको नाम र पद:                                                                  सम्पकथ  नं:                                                                                             

दूिको प्रकार: गाईको/ भैंसीको ... संकधलत दूिको पररमाण : 
प्रशोिन केन्रको नाम: सम्पकथ  नं:                                                                                             

  
धनदेशश
काको 
बदुा नं. 

धनदेशशकाको प्राििान C NC NA षिद्यमान अिस्थाको 
षििरण 

MoV (Means 
of Verification) 

७ शचस्यान केन्र संचालकले दूिमा 
स्िच्छता एिम ्गणुस्तर कायम राख् न 

     

 क दूिमा पानी लगायत अन्य कुनै 
पधन बाह्य पदाथथ धमसािट 
नगरेको र धमसािट भएको दूि 
खररद तथा धबक्रीषितरण 
नगरेको  

    धनरीक्षण/ 
अधभलेख  

 ख गणुस्तर धबग्रकेो, स्िाद धबग्रकेो, 
फाटेको िा धबगौती दूि खररद 
नगरेको 

    धनरीक्षण/परीक्षण 
प्रधतिेदन/ 
अधभलेख  

 ग स्टेनलेस शस्टलको इन्सलेुटेड 
यांकर, शस्टल िा 
आल्मधुमधनयमको भाँडादेशख 
बाहेकका अन्य भाँडा िा 
कन्टेनरमा ल्याइएको दूि 
शचस्यान केन्रले स्िीकाने 
नगरेको 

    धनरीक्षण/ 
प्रधतिेदन/ 
अधभलेख  

 घ शचस्यान केन्रले अनसूुची-२ 
बमोशिमका गणुस्तर मापदण्ड  
लगायत अन्य सम्भाषित  
धमसािटको परीक्षण गरी स्िच्छ 

    धनरीक्षण/परीक्षण 
प्रधतिेदन/ 
अधभलेख 
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र गणुस्तरीय भएको सधुनशस्चत 
गरेर मार दूि खररद गने गरेको 

 ङ तोषकएको स्िच्छता अनरुुप 
नपाइएमा त्यस्तो दूि नष्ट गरी 
सोको अधभलेख राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 च शचस्यान केन्रमा दूि ढुिानीको 
लाधग प्रयोग गररएका भाँडा, 
क्यान, आदद सफा गनथ पयाथप्ट् त 
पानी तथा औिारको व्यिस्था 
धमलाएको; साथै, शचस्यान 
केन्रमा दूि ढुिानी गरी 
ल्याएको भाडँा सफा गने 
व्यिस्था भएको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख  

 छ शचस्यान केन्रमा सडक र 
धबिलुी िोधडएको र  धनष्काधसत 
फोहोरको उशचत व्यिस्थापन 
गरेको  

    धनरीक्षण 

 ि दूि सङ् कलन भई सकेपधछ 
कशम्तमा ४  तापक्रमसम्म 
शचस्याएर धछटो सािनद्धारा 
ढुिानी गरी प्रशोिन उद्योगमा 
पयुाथउने व्यिस्था धमलाएको 

    तापक्रम 
अधभलेख/ 
धनरीक्षण 

 झ दूि प्रशोिन उद्योगसम्म दूि 
ढुिानी गदाथ ढुिानी सािन िा 
याङ् करमा सील लगाएर गने 
गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख  

 ञ दूि ढुिानी गदाथ स्टेनलेस स्टील 
इन्सलेुटेड यांकर िा 
रेफ्रीशिरेटेड यांकरमा  राखी 
दूिको तापक्रम १०   भन्दा 
बढी नहनुे गरी प्रशोिन 
उद्योगसम्म पयुाथउने गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख  

 ट - शचस्यान केन्रमा प्रयोग हनु े     धनरीक्षण/ 
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सम्पूणथ पाइपलाइन, याङ्क 
लगायत दूिसँग प्रत्यक्ष 
सम्पकथ मा आउन े मेशशनरी 
औिारहरूको सफाई (CIP) 
धनयधमत रुपमा गने गरेको 

- सफाई (CIP) गनथका लाधग 
रसायनका घोलहरू राख्न े
याङ्क िा धस.आई.पी. यधुनटको 
समेत धनयधमत सफाई गने 
गरेको 

अधभलेख 

 ठ अनजु्ञापर प्राप्ट् त दगु्ि उद्योगले 
आफ्नो शचस्यान केन्र स्थापना 
गरेको भएमा षिभाग िा 
मातहतको कायाथलयबाट 
अनजु्ञापर धलँदा शचस्यान केन्र 
रहेको स्थान र संख्या समेतको 
सहमधत धलएको  

    अनजु्ञापर (मा 
उल्लेख भएको) 
िा सहमधत पर   

 ड उद्योग बाहेकका अन्य व्यिसायी 
िा सहकारी संस्थाबाट संचाधलत 
शचस्यान केन्र सम्बशन्ित 
धनकायमा दताथ गरेको 

    दताथ प्रमाण पर 

 ढ अधभलेख व्यिस्थापन      
 १. सङ् कधलत दूिको स्रोत, 

पररमाण, गणुस्तर लगायतका 
षििरण सम्बन्िी 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 २. रोगी पशकुो दूि िा धबगौते दूि 
िा स्िच्छता एिम ्गणुस्तर तोषकए 
बमोशिम नभएर षफताथ गररएको 
सम्बन्िी 

    

 ३. दूि सङ् कलन र डेधलभरी 
गररएको समय सम्बन्िी 

    

 ४. दूि सङ् कलन र डेधलभरी 
गररएको समयमा रेकडथ गररएको 
तापक्रम सम्बन्िी 

    



 

12 

 

 ५. दूि ढुिानी गरी ल्याएको भाँडो 
तथा उपकरणको सरसफाई 
सम्बन्िी  

    

 ६. डीटरिेन्ट/ साबनु लगायत 
सरसफाईमा प्रयोग भएका 
रसायनको लगत 
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अनसूुशच-५  

धनयम ८ (क) सगँ सम्बन्िी  

डेरी उद्योग स्थापनाथथ धसफाररस माग गदाथ पेश गनुथपने कागिातहरु  

१. रु १० को षटकट टाँस गरी धसफाररस माग गररएको धनिेदन, 
२. घरेल ुतथा साना उद्योग कायाथलयको धसफाररस पर, 
३. घरेल ुतथा साना उद्योग कायाथलयमा भरेको फारम (ख) को फोटोकपी,  

४. उद्योगपधतको नागरीकता प्रमाणपरको फोटोकपी,  

५. उद्योगले स्िच्छ र गणुस्तरीय दूि तथा दगु्ि पदाथथ उत्पादन गनथ व्यिस्था गनथ चाहेका प्रस्तािीत 
प्राििानहरु समेटेको उद्योगको योिना िा Technical Scheme, आदद ।                  
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अनसूुशच-६ 

धनयम ९ (क) सगँ सम्बन्िी  

अनजु्ञापरका लाधग धनिेदनसाथ पेश गनुथ पने कागिातहरु 

१. रु १० को षटकट टाँस गरी धसफाररस माग गररएको धनिेदन, 
२. घरेल ुतथा साना उद्योग कायाथलय िा उद्योग षिभागमा दताथ भएको दताथ प्रमाणपरको  प्रधतधलषप,  

३. उद्योग काम कारबाहीको शिम्मा धलने व्यशि उद्योगपधत नभई अन्य व्यशि भएमा उि 
व्यशिलाई अशख्तयारी ददएको पर, 
४. उद्योगपधत िा नं. ३ मा उल्लेशखत व्यशिको नागररकताको प्रमाण परको फोटोकपी, 
५. नं ४ मा उल्लेशखत अनजु्ञापर धलने व्यशिको २ प्रधत पासपोटथ साइिको फोटो,  

६. प्ट्याक गररएका खाद्य पदाथथमा राख्न ेलेिल, प्ट्याकेट िा नमूना,  

७. उद्योग रहेको स्थानसम्म पगु्न सषकने गरी तयार गररएको सामान्य नक्सा,  

८. यस धनदेशशकाको अनसूुची-१४ बमोशिम डेरी उद्योगले गनुथपने कायथको सूची (Check List) 
आफैं ले भरी प्रत्येक पानामा उद्योगको आधिकाररक व्यशिले दस्तखत गरी छाप लगाई प्रमाशणत 
गरेको फारम, 
९. उद्योगको गणुस्तर व्यिस्थापन सम्बन्िी सम्पूणथ कुरा समेटेको उद्योगको प्रोफाइल,  

१०. तोषकए बमोशिमको रािश्व धतरेको रधसद, 
११. माग भए अनसुारका अन्य कागिातहरु, आदद ।                 
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अनसूुशच -७ 

धनयम १३ (क) सगँ सम्बन्िी  

षपउन योग्य पानीको गणुस्तर  

षिश्व स्िास््य संगठनले तोकेको मापदण्ड बमोशिम (िस्तै, WHO Drinking Water Standards, 1993)  
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अनसूुची-८ 

धनयम 1६ (क) र १९ (ख) सगँ सम्बन्िी  

डेरी उद्योगले प्राप्त गने दूिको न्यनुतम गणुस्तर मापदण्ड 

क्र.स. गणुस्तर मापदण्ड आिश्यकता 
१. दूिको तापक्रम, बढीमा  १०   हनु ुपने 
२. ज्ञानेन्रीय परीक्षण (Sensory 

evaluation) 
कुनै अस्िभाषिक गन्ि, रंग, स्िाद, अन्य  बाह्य 

पदाथथ (िस्तै ढँुगा, पराल, कधनका, आदद) 
अनपुशस्थत हनु ुपने 

३. अल्कोहल परीक्षण (६८% अल्कोहलमा)  दूि नफाटेको हनुपुने 

४. क्लट अन बोइधलंग (Clot on Boiling)  दूि नफाटेको हनुपुने 

५. अम्लता, बढीमा (ल्याशक्टक एधसडको 
षहसािले) 

०.१८ % 

६. धमसािट परीक्षण:   

नून, शचनी, न्यटु्रलाईिर, स्टाचथ िस्ता 
बाह्य पदाथथ, आदद 

अनपुशस्थत हनुपुने 

७. दूिको शचल्लो पदाथथ  

  गाईको दूि, घटीमा  

  भैंसीको दूि, घटीमा  

         धमशित दूि, घटीमा 

 

३.५% 

५% 

३.५% 

८. शचल्लो बाहेकको ठोस पदाथथ (Milk 
Solid Not Fat) घटीमा   

    गाईको दूि, घटीमा  

  भैंसीको दूि, घटीमा 
   धमशित दूि, घटीमा 

 

 

 

७.५% 

८% 

८% 

९. फस्फेटेि परीक्षण (Phosphatase 
Test) 

फस्फेटेि इन्िाइम उपशस्थत हनुपुने 

१०. एम.धब.आर.टी. (Methylene Blue 
Reduction Time), घटीमा  

६० धमनट  
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अनसूुची -९  

धनयम १६ (ग) र १७ (छ) सगँ सम्बन्िी 

सरसफाई (CIP) गने कायथधबधि (SOP) 

१. मेधसन, पाईपलाईनमा  २०-३० धमनेटसम्म सफा षपउन योग्य पानी सकुथ लेट (Circulate) गने िा 
घमुाउने, 

२. १-२ % काषष्टक सोडाको घोल आिश्यकता अनसुार बनाई ८०-८५   मा मेधसन, पाईपलाईनमा 
२०-३० धमनेटसम्म घमुाउन,े  

३. सफा षपउन योग्य पानी मेधसन, पाईपलाईनमा घमुाई काषष्टक सोडाको शचप्ट्लोपना निाउन्िेल पखाल्ने,  

४. १-१.५% नाईषट्रक एधसडको घोल आिश्यकता अनसुार बनाई ८०-८५   मा मेधसन, पाईपलाईनमा 
२०-३० धमनेटसम्म घमुाउन,े  

५. सफा षपउन योग्य पानी मेधसन, पाईपलाईनमा घमुाई पाईपमा एधसडको मारा नरहने गरी पखाल्ने, 
६. ०.५% काषष्टक सोडाको घोल आिश्यकता अनसुार बनाई ८०  मा मेधसन, पाईपलाईनमा २०-३० 

धमनेटसम्म घमुाउने, 
७. सफा षपउन योग्य पानी मेधसन, पाईपलाईनमा घमुाई शचप्ट्लोपना निाउन्िेल पखाल्ने र  

८. िाफ िा तातो पानी मेधसन, पाईपलाईनलाई पखाल्ने  

 

सफाई )CIP ( मा प्रयोग हनु सक्न ेअन्य रसायन तथा धडटरिेन्ट 

Alkali based detergents Acid based detergents  

Sodium Hydroxide (NaOH) Nitric Acid (HNO3) 

Potassium Hydroxide (KOH)  Hydrochloric Acid (HCl) 

Sodium Carbonate (Na2CO3) Phosphoric Acid (HPO3) 

Disinfectants   

Hypochlorite  

Hydrogen peroxide 

Ozone 

Per acetic acid 

नोट: Disinfectants को प्रयोग गदाथ ०.१-०.३ mg/L सम्म प्रयोग गनुथ पदथछ l   
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अनसूुची -१० 

धनयम १७ (ङ) र १९ (ख) सगँ सम्बन्िी  

दूि तथा दगु्ि पदाथथ प्रशोिन मापदण्ड (तापक्रम र समय) 

क्र. 
स. 

दूि तथा 
दगु्ििन्य पदाथथ 
(Milk & Milk 
Products) 

प्रशोिन षिधि 
(Processing Method) 

 

न्यनुतम तापक्रम, 

धडग्री सेशल्सयस 
(Temperature, 

 ) 

तापक्रममा रहने  
न्यनुतम 
समयािधि  

 (Holding 
Time) 

प्रशोिन अन्तगथतका 
अन्य षिधभन्न 

महत्िपूणथ प्रशोिन 
शृंखला,  

१  दूि  पटके धनरोगीकरण 
षिधि (Batch 

Pasteurization) 

६३  ३० धमनेट - 

लगतार धनरोगीकरण 
षिधि (Continuous 
Pasteurization) 

७२ १५ सेकेण्ड 

अल्ट्रा षहट ट्रीटमेन्ट 
(Ultra Heat 
Treatment)  

१३० ३० सेकेण्ड 

१४०  १५ सेकेण्ड 

१४५ १ सेकेण्ड 

धनमथलीकरण षिधि 
(Sterilization) 

११०  ३० धमनेट 

१२०  २० धमनेट  

२  षक्रम तथा  
१०% शचल्लो िा 
शचनी भएको  
दगु्ि पदाथथ 
(Cream and 
Sweetened 
Milk Products) 

पटके धनरोगीकरण 
षिधि (Batch 

Pasteurization) 

६६   ३० धमनेट - 

लगतार धनरोगीकरण 
षिधि (Continuous 
Pasteurization)  

७५  १५ सेकेण्ड 

३. फ्लेिर धमल्क  धनमथलीकरण 
(Sterilization) 

 

११०  ३० धमनेट - 
१२०  २० धमनेट  
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४  आईशस्क्रम 
धमक्स/ फ्रोज़ने ् 
डेिटथ धमक्स 

(Ice-cream and 

Frozen Dessert 

mix) 

पटके धनरोगीकरण 
षिधि (Batch 

Pasteurization) 

६९ ३० धमनेट - 

लगतार धनरोगीकरण 
षिधि (Continuous 
Pasteurization)  

७५  

८० 

८३   

१५ सेकेण्ड 

२५ सेकेण्ड 

१५ सेकेण्ड 

५  क्यान्ड 
(Canned) दगु्ि  

पदाथथ  

धनमथलीकरण 
(Sterilization) 

११५  २० धमनेट - 

६ योगहटथ 
(Yoghurt),  

दही (Curd) 

पटके धनरोगीकरण 
षिधि (Batch 

Pasteurization) 

८५  ५ धमनेट इन्क्यिेुशन 
(Incubation): ४२-

४३ धडग्री 
सेशल्सयसमा ४ घण्टा 
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अनसूुची-११ 

धनयम २० (क) र २९ (ग) सगँ सम्बन्िी  

दूि तथा दगु्ि पदाथथ भण्डारण तथा धबषक्रषितरण मापदण्ड 

क्र.स. दूि तथा दगु्ि पदाथथ  

(Milk & Milk Products) 
भण्डारण तापक्रम, 

अधिकतम 

 धडग्री सेशल्सयस ( ) 

धबषक्रषितरण तापक्रम, 
अधिकतम धडग्री सेशल्सयस 

( ) 
१ दूि  ५ १० 
२ फ्लेिर धमल्क/Sterilized 

milk 
Room temperature Room temperature 

३ षक्रम ५-१० ५-१० 

४ मखन (Butter) -१८ ५ 
५ घ्यू १० Room temperature 
६ आईशस्क्रम -१८ - ५ 
७ शचि ५-१० १० 
८ पधनर ५-१० १० 
९ दषह/Yoghurt ५-१० १० 
१० खिुा ५-१० १० 
११ रसबरी ५-१० Room temperature 

१२ लालमोहन ५-१० Room temperature 

१३ पेडा ५-१० Room temperature 
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अनसूुची  1२ 

धनयम 2४ (क) सम्बन्िी  

डेरी उद्योगका मेशशन औिारहरु  

१. Weighing Machine/Scale 

२. Receiving Tank 

३. Dumping Tank 

४. Raw Material Storage Tank 

५. Plate Heat Exchanger (PHE) 

६. Chiller/Chilling Machine 

७. Filter/Filtration System 

८. Pipelines 

९. Cream Separator 

१०.  Pasteurized Milk Storage Vat 

११.  Balance Tank 

१२.  Milk Filling Machine /Packaging Machine  

१३.  Milk Storage Room 

१४.  Incubation Room 

१५.  Cold Store 

१६.  Batch Pasteurizer 

१७.  Butter Churner 

१८.  Paneer Pressing Machine 

१९.  Homogenizer 

२०. Vacuum Packaging Machine 

२१.  CIP Unit 

२२.  Ice-Cream Filling Machine 

२३.  Milk Pump 

२४.  Water Pump 

२५.  Ice Bank 

२६.  Boiler 

२७.  Steam Generator 

२८.  Date Coding Machine 

२९.  Spray Drier 
३०.  Roller Drier 

३१.  Paneer Mold 

३२.  Cheese Press 

३३.  Conveyer Belt 
३४.  Evaporator 

३५.   Freezer 

३६.  Agitator 

३७.  Centrifuge 

३८.  Storage Tank 

३९.  Milk Silo Tanks 

४०.  Mixing Tanks 
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४१.  Process Tanks 

४२.  Intermediate Storage Tank 

४३.  Compressor 

४४.  As required. 
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अनसूुची –१३ 

धनयम २७ सगँ सम्बन्िी 
डेरी उद्योगमा राख्न ुपने अधभलेख 

१. मेशशनेरी ममथत संभार र संचालन षिधि सम्बन्िी अधभलेख 

२. मेशशनेरी उपकरणहरुको Calibration सम्बन्िी अधभलेख 

३. कच्चा पदाथथ परीक्षणका अधभलेख 

४. दूि तथा दगु्ि पदाथथ परीक्षणका अधभलेख 

५. कामदार कमथचारीको स्िास््य परीक्षणका प्रमाणपर 

६. षिभाग तथा धनयमनकारी धनकायबाट भएका धनरीक्षण लगायतका अधभलेख 

७. बिारबाट षफताथ भएका दूि तथा दगु्ि पदाथथको अधभलेख 

८. बिारबाट षफताथ भएका दूि तथा दगु्ि पदाथथ नष्ट गरेको अधभलेख 

९.  प्रशोिन सम्बन्िी अधभलेख 

१०. प्ट्याकेशिङ्ग मशशनको खररदको अधभलेख 

    ११.  आन्तररक अधडटको प्रधतिेदन 
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अनसूुची -१४ 

धनयम २८ सगँ सम्बन्िी  

डेरी उद्योगले गनुथपने कायथको सूशच (Check List)    

उद्योगको नाम र ठेगाना: धमधत: 
उद्योगको शिम्मेिार व्यशिको नाम:                                                                                      सम्पकथ  नं:                                                                                             

काम कारिाहीको शिम्मा धलने व्यशिको नाम र पद:                                                                  सम्पकथ  नं:                                                                                             

उत्पादनको प्रकार: ......... उद्योगको क्षमता: 
उद्योगको अनजु्ञापर नं.:...... अनजु्ञापर िारी/निीकरण:  

 

धनदेशश
काको 
बदुा 
नं. 

धनदेशशकाको प्राििान C NC NA षिद्यमान 
अिस्थाको 
षििरण 

MoV 
(Means of 
Verification) 

८ डेरी उद्योग स्थापना       

 क उद्योग स्थापना गनथ पूिथ धसफाररस धलएको      धसफाररस पर  

 ख सम्बशन्ित धनकायमा उद्योग दताथ गरेको     उद्योग दताथ 
प्रमाण पर  

९ षिभाग िा मातहतको धनकायबाट खाद्य उद्योगको 
अनजु्ञापर धलएको 

    अनजु्ञापर  

 खाद्य उद्योगको अनजु्ञापर निीकरण गरेको      अनजु्ञापर 
1० उद्योगको पूिाथिार      

 बाटो, धबिलुी. पानी र ढल धनकास आददको 
समशुचत व्यिस्था भएको  

    धनरीक्षण 

 ११ उद्योग स्थल तथा िाह्य िातािरण      

 क दूिमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले संभाषित 
िोशखमका कारक तत्त्िहरुलाई न्यनु राख्न 
पानी तथा अन्य िातािरणीय पक्षहरुको उशचत 
व्यिस्थापन गरेको 

    धनरीक्षण 

 ख चरा, मसुा िस्ता िनािरहरुको उद्योग 
पररसरमा प्रिेश रोक्न आिश्यक व्यिस्था 
गरेको 

    धनरीक्षण 

 ग िातािरणीय तथा िैषिक प्रदिुणले  
(Biological) असर नपाने स्थानमा उद्योग 

    धनरीक्षण  
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स्थापना गरेको 
 घ िातािरणीय प्रभािको मूल्याङ्कन गरेको     धनरीक्षण / 

अधभलेख 

 ङ 

 

उद्योगको पररसर सरुशक्षत गनथ पखाथल िा 
कम्पाउण्डिाल लगाएको 

    धनरीक्षण 

१२ भौधतक पूिाथिार र सषुििा      

 क उद्योगको बनोट, कक्षहरुको धनमाथण र 
मशशनहरुको िडान एकतफी बहन प्रणाली 
अनसुार धनमाथण गरेको 

    धनरीक्षण 

 ख
  

प्रशोिन कक्ष पनुः सकं्रमण नहनुे षकधसमले 
धनमाथण गरेको 

    धनरीक्षण 

 ग 

 
प्रशोिन कक्ष सशिलैसँग सफा गनथ सषकने र 
काम गनथ पयाथप्ट् त क्षेरफल रहेको 

    धनरीक्षण 

 घ 

 
धभत्ता र भ ुइँको कुनाहरु फोहर निम्ने गरी 
बनाएको 

    धनरीक्षण 

 ङ धनयधमत सरसफाईका लाधग सशिलो हनुे गरी 
ले-आउट धमलाएको 

    धनरीक्षण 

 च भइँु तथा धभत्तामा कशम्तमा ५ षफट 
उचाईसम्म सफा गनथ धमल्ने, उज्यालो रंगको 
टायल िा त्यस्तै खालको सामग्री लगाएको   

    धनरीक्षण 

 छ गाह्रोको उचाई कशम्तमा ८ षफट भएको     धनरीक्षण 

 ि प्रशोिन कक्षको भइँु पानी सशिलै बगेर िान े 
षकधसमले धनमाथण गरेको  

    धनरीक्षण 

 झ प्रशोिन कक्षको नालीमा िाली लगाएको      धनरीक्षण 

 ञ भिनको छानो ढलान गरेको िा 
ग्याल्भनाइज्ड आइरन िा आददबाट  बनेको  

    धनरीक्षण 

 ट कोठाको धसधलङ्ग तथा धभत्ता सफा रहेको      धनरीक्षण 

 ठ प्रशोिन कक्षको ढोका सशिलै सफा गनथ 
धमल्न,े स्िचाधलत रुपमा बन्द हनु े िा 
उपयिु प्रकारको पदाथ लगाएको  

    धनरीक्षण 

 ड उत्पादन कक्षमा पयाथप्त प्रकाश धछने र िाली 
लगाएको 

    धनरीक्षण 

 ढ उपयिु स्थानमा शचम्नी िा एग्िस्ट पंखा िा 
भेशन्टलेशनको व्यिस्था गरेको  

    धनरीक्षण 
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 ण मेशशनरी औिारको दूि तथा दगु्ि पदाथथ 
प्रत्यक्ष सम्पकथ मा आउने भाग शखया नलाग्न े
शस्टल बाट बनेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 त प्रयोगशाला कक्ष धनमाथण गरी संचालन गरेको     धनरीक्षण 
 थ प्रशोिन, भण्डारण र अन्य कक्षमा उपयिु 

बारबन्देिको  लगाएको  
    धनरीक्षण 

 द प्रशोिन कक्षमा प्रिेश गनुथ अगाधड हात िनु  
िारा, पानी, बेधसन, सफा टािेल, साबनु र 
सेधनटाइिरको व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 ि संक्रमण नहनुेगरर उपयिु स्थानमा शौचालय 
बनाएको 

    धनरीक्षण 

 न शौचालयको ढोका प्रशोिन कक्ष धतर नखलु्न े
गरी धनमाथण गरेको 

    धनरीक्षण 

 प शौचालयमा पयाथप्त पानी, साबनु तथा 
सेधनटाइिरको व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 फ मषहला र परुुि कामदारलाई लगुा फेनथको 
लाधग अलग अलग कक्ष र लकरको 
व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 ब धनयधमत रुपमा सरसफाई गनथ कायथताधलका 
बनाएको 

    अधभलेख 

 भ सरसफाई कायथ सम्पादनको  दैधनक अधभलेख 
राखेको  

    अधभलेख/ 

धनरीक्षण 

 म सरसफाई तथा धनःसंक्रमणका लाधग पयाथप्ट् त 
औिार तथा उपकरणको व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 य सफाई कायथमा शस्टलको िाली प्रयोग 
नगरेको 

    धनरीक्षण 

 र प्रशोिन कक्षमा प्राकृधतक िा कृधतम प्रकाश 
पयाथप्त  पगु्ने व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 ल दूि प्राप्ट् त गने कक्ष, प्रशोिन कक्ष, प्ट्याकेशिङ्ग 
कक्ष, भण्डारण कक्ष र कायाथलयको लाधग 
छुट्टा छुटै्ट स्थानको व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 ि कामदारहरुले गनुथपने र गनथ नहनुे कामको 
सूची बनाई देख्न ेस्थानमा राखेको 

    धनरीक्षण 

१३ पानीको व्यिस्था      
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 क दूि तथा दगु्ि पदाथथको प्रशोिनको लाधग 
पयाथप्ट् त मारामा सफा, स्िच्छ, र षपउन योग्य 
पानीको व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण/ 
पररक्षण/  

अधभलेख 

 ख सरसफाईको लाधग प्रयोग गररने पानी 
शषुद्धकरण गरेको  

    धनरीक्षण/ 
अधभलेख 

 ग उपयिु स्थानहरुमा षपउने पानीको व्यिस्था 
गरेको 

    धनरीक्षण 

 घ पानीको स्रोत िररपरर िारबन्देि गरी सरुशक्षत 
राखेको 

    धनरीक्षण 

 ङ पानी खरीद गनुथपरेको खण्डमा गणुस्तर 
परीक्षण गराई सोको अधभलेख राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 च पानी भण्डारण गने याङ्की धनयधमत सरसफाई 
गरी सोको अधभलेख राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख  

 छ दगु्ि प्रशोिनमा प्रयोग गने िरफ तथा िाफ 
षपउन योग्य पानीबाट बनेको  

    धनरीक्षण 

१४ उद्योगको नाली र फोहोर व्यिस्थापन       

 क खेर गएको दगु्ि पदाथथ र अन्य फोहोरहरू 
धनयधमत रुपमा उपयिु स्थानमा उपयिु 
तिरबाट धबसिथन गरेको 

    धनरीक्षण 

 ख धबको लाग्न े डस्ट षिनको व्यिस्था गरी   
र फोहोर षिसिथन पधछ डस्टषिनको पधन 
धनयधमत सफाइ गने गरेको  

    धनरीक्षण 

 ग उद्योगबाट धनष्काधसत फोहोरलाई खाद्य 
िस्तमुा पनुःसंक्रमण नहनु े गरी प्रचधलत 
िातािरण सम्बन्िी ऐन काननु बमोशिम 
व्यिस्थापन गरेको 

    धनरीक्षण 

 घ उद्योगको िररपरर व्यिशस्थत ढल बनाई पानी 
निम्ने व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 ङ कुषहने र नकुषहने फोहोर छुयाएर षिशिथन 
गने गरेको  

    धनरीक्षण 

 च धनष्काशशत फोहरलाई उपचार गरेर मार 
षिशिथन गने व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 छ उद्योग धभर तथा उद्योग पररसरमा खलु्ला     धनरीक्षण 
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रुपमा फोहोर नराखेको  
१५ कामदारको व्यशिगत सरसफाई      

 क प्रशोिन के्षरमा प्रिेश गनुथ पूिथ साबनु पानीले 
हात िनुे र बटु, एप्रोन, मास्क, टोपी र 
पन्िा लगाएर मार प्रिेश गने व्यिस्था 
गरेको 

    धनरीक्षण 

 ख संक्रामक रोग लागेका धबरामी तथा घाउ 
खषटरा भएका कामदारलाई काममा 
नलगाएको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 ग प्रशोिन कक्षमा खानेकुरा खान तथा 
व्यशिगत सामान राख् न प्रधतबन्ि लगाएको 

    धनरीक्षण 

 घ कामदारहरूले प्रशोिन कक्षमा काम गदाथ 
चरुा, घडी, औठंी, लगायतका गरगहनाहरू 
प्रयोग नगरेको  

    धनरीक्षण 

 ङ सम्पूणथ कामदारलाई सरसफाई लगायत अन्य 
षिियको सेिा प्रिेश ताधलम ददने गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 च प्रत्येक ६ मषहनामा पनुताथिगी ताधलमको 
व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 छ प्रत्येक ६  मषहनामा स्िास््य परीक्षण गरी 
सोको अधभलेख राखेको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
१६ दूि प्रशोिन      

 क शचस्यान केन्रबाट उद्योगसम्म दूि स्टेनलेस 
शस्टल इन्सलेुटेड यांकर िा रेषफ्रशिरेटेड 
यांकर मा  तापक्रम  १०  भन्दा 
नबढ्ने गरी ढुिानी गरेको 

     धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 ख स्िच्छ र गणुस्तरीय भएको सधुनशस्चत गरेर 
मार दूि प्राप्त गने गरेको 

    धनरीक्षण/ 

परीक्षण/ 

अधभलेख 

 ग स्िच्छता र गणुस्तर तोषकए बमोशिम 
नपाइएमा नष्ट   ,षफताथ गरी सोको अधभलेख 
राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 घ दूिको स्िच्छता र गणुस्तर  , नष्ट/षफताथ, 
अन्य कच्चा पदाथथको स्रोत, पररमाण, 
गणुस्तर सम्बन्िी अधभलेख राखेको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
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 ङ उद्योगका मेशशनरी औिार, पाइपलाइन, 

भण्डारण याकंीलाई अनसूुची ९ बमोशिम   
CIP गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 च CIP गरी सकेपधछ सूक्ष्म िैषिक परीक्षण 
तथा रासायधनक अिशिेको परीक्षण गरेर  
यस प्रषक्रयाको भेररषफकेशन र भेधलडेशन गने 
गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 छ दूि ढुिानी गरी ल्याएको भाँडो, क्यान, 

यांकर सफा गने व्यिस्था धमलाएको 

    धनरीक्षण 

 ि प्रशोिन प्रषक्रयामा प्रमाशणत आिधुनक 
प्राषिधिहरू प्रयोग गरेको 

    धनरीक्षण 

 झ दूि प्रशोिनमा समय र तापक्रमको 
प्रभािकारी धनयन्रण गरेको 

    अधभलेख/ 

धनरीक्षण 

१७ दूि प्रशोिन प्रकृया धनयन्रण      

 क उत्पादनको बनािट षििरण र बनाउन े
तररका शिम्मेिार व्यशिको कायथस्थलमा 
राखेको  

    धनरीक्षण 

 ख कुन षकधसमको दगु्िपदाथथ बनाएको हो सोको 
षििरण अधभलेखमा प्रष्ट खलेुको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 ग दूि तथा दगु्ि पदाथथ प्रशोिन गदाथ अनसूुची 
१० अनसुारको प्रशोिन मापदण्ड अिलम्बन 
गरेको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 घ दूि र दगु्ि पदाथथसंग प्रत्यक्ष सम्पकथ मा 
आउने उपकरण, स्टोरेि यांक आदद 
धनयधमत रुपमा सफाई र धनमथलीकरण गने 
गरेको 

    धनरीक्षण 

 ङ लगातार प्रशोिन षिधि अिलम्बन गदाथ 
उपकरणहरुको अनसूुची-९ बमोशिमको 
सफाई (CIP) षिधि अबलम्बन गरी सफाई 
गने गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 च मेशीन औिारहरूको ताधलका बनाई धनयधमत 
रुपमा ममथत सम्भार गरी सोको अधभलेख 
राखेको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
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 छ प्रशोिन कक्षलाई दूि तथा दगु्ि पदाथथ 
प्रशोिन िाहेक अन्य प्रयोिनको लाधग प्रयोग 
नगरेको 

    धनरीक्षण 

 ि प्रशोिनमा प्रयोग गररने कच्चा पदाथथको 
गणुस्तर तोषकएको गणुस्तर मापदण्ड 
बमोशिम भएको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 झ उद्योगमा प्रयोग गररने के्रट, ट्रली तथा अन्य 
सामाग्रीहरु धनयधमत रुपमा सफा गने गरेको 

    धनरीक्षण 

 ञ प्रशोिन र सरसफाईमा प्रयोग हनुे रसायनहरु 
लेिल लगाई सरुशक्षत साथ अलग्गै राखेको 

    धनरीक्षण 

 ट कच्चा िा अप्रशोधित दूिबाट िीिाणहुनन ्
नगरी सोझै दूि तथा दगु्ि पदाथथ उत्पादन 
नगरेको 

    धनरीक्षण 

१८ प्ट्याकेशिङ्ग र लेिधलङ्ग      

 क दूि तथा दगु्ि पदाथथको प्रत्यक्ष सम्पकथ मा 
आउने प्ट्याकेशिङ्ग Food Grade को भएको 

    धनरीक्षण 

 ख प्ट्याकेशिङ्ग सामाग्री संक्रमण नहनुे गरी 
भण्डारण तथा पररचालन गरेको 

    धनरीक्षण 

 ग प्ट्याकेशिङ्ग गदाथ नचषुहन े गरी शशल प्ट्याक 
गरेको 

    धनरीक्षण 

 घ प्ट्याकेशिङ्ग मेधसनको यू. धभ. चाल ुअिस्थामा 
रहेको 

    धनरीक्षण 

 ङ प्रशोधित दिु तथा दगु्ि पदाथथको लेिलमा 
खाद्य धनयमािली २०२७ अनसुारका लेिल 
षििरणहरु उल्लेख भएको 

    धनरीक्षण 

 च लेिलमा कुन प्रशोिन षिधि अपनाएर कुन 
प्रकारको उत्पादन गररएको हो, सो समेत 
उल्लेख गरेको 

    धनरीक्षण 

 छ लेिलमा शदु्ध, षिशदु्ध, तािा, शचसो, स्िाददलो 
िस्ता िा अन्य भ्रमपूणथ षििरण उल्लेख 
नगरेको 

    धनरीक्षण 

 ि प्ट्याकेशिङ्ग मेशशनको समेत CIP गने गरेको      
१९ स्िच्छता  तथा गणुस्तर व्यिस्थापन       
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 क कच्चा पदाथथको गणुस्तर सधुनशस्चत गरेर मार 
धलने गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
 ख दूि खररद गदाथ अनसूुची-८ को गणुस्तर 

मापदण्ड सधुनशस्चत गरेर मार धलने गरेको 
    धनरीक्षण 

 ग अनसूुची-१० बमोशिमका प्रशोिन मापदण्ड 
िा अन्य स्िीकायथ षिधि अनसुार प्रशोिन गने 
गरेको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
 

 घ उत्पाददत दूि तथा दगु्ि पदाथथ तोषकएको 
गणुस्तर मापदण्ड अनरुुप भएको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 ङ स्िच्छता र गणुस्तर मापदण्ड अनरुुप 
नभएका दूि तथा दगु्ि पदाथथको उशचत 
व्यिस्थापन तथा षिसिथन गरी अधभलेख 
राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
 

 च NS, GMP, HACCP, ISO 22000 
प्रमाणीकरण गररएको भए सोको अधभलेख 
अध्यािधिक राखेको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
 

 छ ििथमा कशम्तमा दईु पटक आन्तररक अधडट 
गने गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
२० भण्डारण  तथा धबषक्रषितरण       

 क उत्पाददत पदाथथको भण्डारण, धबषक्रषितरण र 
ढुिानीको अिस्थामा अनसूुची-११ 
बमोशिमको तापक्रम कायम राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
 

 ख आफ्नै धबषक्र कक्ष, डेरी पसल, सपुर माकेट, 

धडपाथटमेन्टल स्टोर िा कोल्ड स्टोर बाट 
मार धबषक्रषितरण गने गरेको 

    धनरीक्षण 

 ग एक पटक धबषक्र भई सकेको दूिलाई पनुः 
षफताथ नधलने नीधत बनाई लागू गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 घ पषहले आएको दूिलाई पषहला र पधछ 
आएको दूिलाई पधछ प्रशोिन गरी सोही 
क्रमानसुार धबषक्रषितरण गने गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

२१ भिन तथा पररसर सरसफाई र धनःसंक्रमण      

 क भिन, पररसर, प्रशोिन कक्ष तथा मेशशनरी 
औिारको सरसफाई र धनसंक्रमण कायथषिधि 
(SOP) बनाई लागू गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 
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 ख सरसफाईमा प्रयोग हनुे रसायनहरू लेिलमा 
ददइएको धनदेशन बमोशिम प्रयोग गरेको  

    धनरीक्षण 

 ग उद्योग पररसरमा सिारी सािन प्रिेश गदाथ 
सिारी सािनको चक्कालाई दिल धडप गरेर 
मार धभर प्रिेश गराउन ेगरेको 

    धनरीक्षण 

२२ कामदार कमथचारी तथा आगन्तकुको व्यिस्थापन      

 क प्रशोिन कक्षमा आगन्तकुहरुको अनािश्यक 
प्रिेश धनिेि गरेको 

    धनरीक्षण 

 ख कमथचारीलाई अधनिायथ रूपमा पोशाक, टोपी, 
मास्क, एप्रोन र ितु्ताको व्यिस्था गरेको 

    धनरीक्षण 

 ग प्रशोिन कक्षको मूल गेटमा फुटबाथको 
व्यिस्था गरेको  

    धनरीक्षण 

 घ प्रशोिन कक्ष प्रिेश गदाथ सफा एप्रोन, 
गमबटु, मास्क, टोपी, क्याप, पन्िा, आदद  
प्रयोग गने गरेको 

    धनरीक्षण 

 ङ प्रशोिन कायथ भैरहेको समयमा शौचालय र 
बाषहर िाँदा २२ घ मा उल्लेशखत सामग्री 
कपडा फेने कक्षमा बदलेर िाने गरेको 

    धनरीक्षण 

 च फषकथ एपधछ साबनु पानी/सेनीटाइिरले हात 
सफा गरी २२ घ बमोशिमका सामग्री 
लगाएर मार प्रशोिन कक्षमा प्रिेश गने 
गरेको 

    धनरीक्षण 

२३ दूि तथा  दगु्ि पदाथथ षफताथ सम्बन्िी व्यिस्था      

 क उत्पादन तथा धबषक्रषितरण सम्बन्िी अधभलेख 
कायथस्थलमा राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 ख बिारमा पठाएका दूििन्य उत्पादनमा 
स्िच्छता र गणुस्तर सम्बन्िी समस्या 
देखापरेमा तत्कालै षफताथ ल्याउने व्यिस्था 
धमलाएको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 ग षफताथ भएका दगु्ििन्य पदाथथ उद्योगको 
खचथमा बातािरणमा प्रधतकुल प्रभाि नपने गरी 
नष्ट गरी अधभलेख राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

२४ मेशशनरी औिार उपकरण      
 क दूि तथा दगु्ि पदाथथको प्रशोिनमा अनसूुची-     धनरीक्षण/ 
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१२ बमोशिमका मेशशनरी औिार प्रयोग 
भएको 

अधभलेख 

 ख दूि तथा दगु्ि पदाथथको प्रशोिन तथा 
परीक्षणमा प्रयोग गररने मेशशनरी औिार 
बिथमा कशम्तमा एक पटक आधिकाररक 
धनकायबाट क्याधलबे्रशन गने गरेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 ग मेशशनरी औिार उपकरणमा तामा, फलाम, 
क्याडधमयम, रंग लगाएका सामान, इनामेल, 
धससा, पारो, एलधुमधनयम, आदद िस्ता िस्त ु
प्रयोग नभएको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

२५ प्रशोधित दूि तथा दगु्ि पदाथथको ढुिानी      

 क प्रशोधित दूि तथा दगु्ि पदाथथको लेिलमा 
खाद्य धनयमिली २०२७ बमोशिमका षििरण 
उल्लेख गरी उपभोिा इकाईमा प्ट्याषकङ्ग 
गरेर मार ढुिानी गने गरेको 

    धनरीक्षण 

 ख दूि लोड तथा अनलोड गदाथको तापक्रमको 
अधभलेख राखेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख 

 ग प्रशोधित दूि तथा दगु्ि पदाथथको प्ट्याकेट 
िधमन िा खलु्ला ठाउँमा नछोएको र अन्य 
कुनै बाह्य िस्तसुँग प्रत्यक्ष सम्पकथ मा 
नआएको 

    धनरीक्षण 

 घ ढुिानीको लाधग प्रयोग हनुे कन्टेनर िा 
ढुिानी सािन सफासगु्घर राखेको 

    धनरीक्षण 

 ङ ढुिानी सािनमा माछा, मास,ु कुखरुा, फुल 
तथा अन्य िस्त ुढुिानी नगरेको 

    धनरीक्षण 

२६ िनशशि      

 धनदेशशकाको धनयम २६ (क), (ख) र (ग) 
बमोशिमका प्राषिधिक िनशशि धनयशुि गरी 
उत्पादन कायथ संचालन गरेको 

    धनरीक्षण/ 
अधभलेख 

२७ अधभलेख व्यिस्थापन      

 अनसूुची-१३ बमोशिमको अधभलेख राखेको     अधभलेख/ 
धनरीक्षण  
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अनसूुची १५ 

धनयम २९ (ख) सगँ सम्बन्िी  

अप्रशोधित दूिको गणुस्तर मापदण्ड  

 

क्र.स. गणुस्तर मापदण्ड नधतिा 
१. ज्ञानेन्रीय परीक्षण (Sensory 

evaluation) 
कुनै अस्िभाषिक गन्ि, रंग, स्िाद, अन्य  बाह्य 

पदाथथ (िस्तै ढँुगा, पराल, कधनका, आदद) 
अनपुशस्थत हनुपुने 

२. अल्कोहल परीक्षण (६८% अल्कोहलमा)  दूि नफाटेको हनुपुने 

३. क्लट अन बोइधलंग (Clot on Boiling)  दूि नफाटेको हनुपुने 

४. अम्लता, बढीमा (ल्याशक्टक एधसडको 
षहसािले) 

०.१७% 

५. धमसािट परीक्षण:   

नून, शचनी, न्यटु्रलाईिर, स्टाचथ िस्ता 
बाह्य पदाथथ, आदद  

अनपुशस्थत हनुपुने 

६. दूिको शचल्लो पदाथथ  

  गाईको दूि, घटीमा  

  भैंसीको दूि, घटीमा  

               धमशित दूि, घटीमा 

 

३.५% 

५% 

३.५% 

७. शचल्लो बाहेकको ठोस पदाथथ (Milk 
Solid Not Fat) घटीमा   

    गाईको दूि, घटीमा  

  भैंसीको दूि, घटीमा 
  धमशित दूि, घटीमा 

 

 

 

७.५% 

८% 

८% 

८. फस्फेटेि परीक्षण (Phosphatase 
Test) 

फस्फेटेि इन्िाइम उपशस्थत हनुपुने 
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अनसूुची १६ 

धनयम २९ (छ) सगँ सम्बन्िी  

डेरी पसल संचालकले गनुथपने कायथको सूशच (Check List)  

डेरी पसलको नाम र ठेगाना: धमधत: 
संचालकको नाम:                                                                                      सम्पकथ  नं:                                                                                             

काम कारिाहीको शिम्मा धलने व्यशिको नाम, थर र पद:                                                                  सम्पकथ  नं:                                                                                             

अनजु्ञापर /अनमुधत नं:                                                                                           अनमुधत धलएको धनकाय:  

उत्पादकको नाम र ठेगाना:  उत्पादनको प्ट्याषकंग साईि: 
धबषक्रषितरण हनुे दूिको पररमाण (प्रधत ददन िा मषहना): दगु्ि पदाथथको प्रकार: 

 
धनदेशश
काको 
बदुा नं. 

धनदेशशकाको प्राििान C NC NA षिद्यमान 
अिस्थाको षििरण 

MoV (Means of 
Verification) 

२९ डेरी पसलमा स्िच्छता एिम ् गणुस्तर 
कायम गने  

     

 क तोषकएको गणुस्तर पररधि अनरुूपका 
दूि तथा दगु्ि पदाथथ मार 
धबषक्रषितरण गने गरेको 

    धनरीक्षण/अधभलेख  

 ख खाद्य धनयमािली २०२७ बमोशिमको 
लेिल षििरण भएका प्रशोधित दूि 
तथा दगु्ि पदाथथहरू मार खररद तथा 
धबषक्रषितरण गरेको  

    धनरीक्षण 

 ग प्रशोधित दूि तथा दगु्ि पदाथथ 
अनसूुची-११ अनसुारको तापक्रम 
कायम गरी भण्डारण तथा 
धबषक्रषितरण गरेको  

    धनरीक्षण/  

तापक्रम अधभलेख 

 घ धबषक्र कक्षमा उशचत स्िच्छता र 
सरसफाई कायम राखेको 

    धनरीक्षण 

 ङ धबषक्रषितरणमा संलग्न व्यशिको 
व्यशिगत सरसफाई राम्रो भएको  

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख  

 च धबषक्रषितरणमा संलग्न व्यशिको 
हातमा घाउ, चोट तथा खषटरा 
नभएको तथा कुनै संक्रामक रोग 
नलागेको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख  
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 छ डेरी पसल संचालकले आफैं  दूि तथा 
दगु्ि पदाथथ उत्पादन गनथ चाहेमा 
सम्बशन्ित धनकायबाट अनमुधत धलएर 
मार गरेको 

    अनमुधत पर/ 

अधभलेख  

 ि डेरी पसलको आफ्ना उत्पादनहरु 
तोषकएको गणुस्तर मापदण्ड अनरुुप 
भएको 

    धनरीक्षण/ 

अधभलेख  

 झ दूि प्रशोिन, भण्डारण र व्यशिगत 
सरसफाई सम्बन्िी छोटो अिधिको 
ताधलम धलएको  

    अधभलेख  

 ञ खररद गरेको दूिको स्रोत, पररमाण, 
गणुस्तर र धबषक्रषितरण लगायतका 
अधभलेख राखेको  

    अधभलेख 

 ट दिु प्राधप्त र धबषक्रषितरण गदाथको 
तापक्रमको अधभलेख राखेको 

    तापक्रमको 
अधभलेख 

 ठ डेटरिेन्ट िा साबनु लगायत 
सरसफाईमा प्रयोग भएका 
रसायनहरुको लगत राखेको  

    अधभलेख 

 


