खानेकुरा खेर जानबाट
बचाउने पदानुक्रम

तलको पदानु क्रममा बढी भएको खाना कसरी �वस्थापन गन�
भ�े बारे मा िवक�ह� प्रदान ग�रएको छ । पदानु क्रममा उ�
स्थानमा रहे का िविधह�मा संसाधनको बढी प्रभावकारी प्रयोग
भएका छन् र ितनले �वसाय, समु दाय तथा वातावरणलाई
सबैभ�ा धे रै फाइदा पुया�उँछन् ।

2. उ�ार गन� : कुनै खाने कुरा
खे र जानु भ�ा पिहले नै �ो
अ� मािनसह�लाई खु वाउने
।
3. पु न: प्रयोगमा �ाउने : खे र
गएका खाने कुरा जनावरलाई
खु वाएर, क�ो� मल बनाएर,
एने रोिबक डाइजे सन आिद
माफ�त प्रयोगमा �ाउने ।

बढी प्रभावकारी > > > > > > > > > कम प्रभावकारी

1. रोकथाम: खे र जाने खानाको
प�रमाण कम गन� ।

आफूले दान गनु�भएको खाना
�ीकार गन� संस्था फेला
पानु�होस्

से��ल ओहायोमा िविभ� खा� दान गन� संस्थाह� छन् जसले
निजकका भोक िनवारक संस्थाह�मा खाने कुरा ढु वानी गरे र
तपाईंको काय�क्रमलाई सहयोग गन� सक्छन् । www.cofwi.org
मा गएर आफ्नो आव�कताह� सबैभ�ा राम्रोसँग पूरा गन� कुनै
साझेदार प�ा लगाउनु होस् र सुरि�त तथा प्रभावकारी खा� दान
काय�क्रम कसरी स्थापना गन� भ�े बारे मा थप माग�दश�न
पाउनु होस् ।

तपाईंले खाना मात्रै
बचत गनु���
प�रवत�न �ाउनुहोस्

खेर गएको खाना = खेर गएको स्रोत

से��ल ओहायोको खेर जाने खानास��ी पहल
यो संसाधन से��ल ओहायोको ठोस फोहोरमै ला प्रािधकरण
(SWACO) र से��ल ओहायोमा खेर जाने खानाको पहल
�वस्थापन गन� फ्र्यांकिलन काउ�ीभरका 60 भ�ा बढी संस्था
तथा िव�ह�ले गदा� स�व भएको हो । खेर जाने खाना स�लन
गरे र हाम्रो समु दायलाई संसाधनको �पमा सभ� गन� का लािग
सामािजक तथा िनजी साझेदारह�का यी समू हले सँगै िमले र
काम ग�ररहे का छन् ।
www.cofwi.org
foodwaste@swaco.org

4. जिमनमा पु न�: सेनेटरी तथा
सुरि�त िड�ोजल ।

खाने कुरा खेर फा�ा �सलाई उ�ादन गन� ,
प्रशोधन गन� , ढु वानी गन� र भ�ारण गन� प्रयोग
ग�रएका पानी, उजा� र अ� सबै स्रोतह� पिन खेर
जान्छ ।

1 पाउ� मासु खेर फाल्नु
भनेको 6 घ�ास�
धाराको पानी खेर फाल्नु
ज�ै हो ।

www.publichealth.columbus.gov
Local Food Systems Strategies - 614-645-0867

इजाजतपत्र भएका
खा�स्थलह�का लािग
खा� दानस��ी
माग� दश�नह�

समुदाय र वातावरणलाई
सहयोग गनु�होस्

संयु� रा� अमे �रकामा, मािनसह�का लािग उ�ादन गरे को
40 प्रितशत खानेकुरा खेर जान्छ । से��ल ओहायोमा जिमनमा
पुन�का लािग प्र�ेक िदन 10 लाख पाउ� खाने कुरा पठाइन्छ ।
िकराना पसलह�, रे �ु रे�ह� र खा� सेवा �वसाय तथा
संस्थाह� यो खेर जाने खानाको 40 प्रितशतका लािग िज�ेवार
छन् ।

फ्रया�िलन काउ�ीका बािस�ाह�ले प्र�ेक वष� 6 करोड 90
लाख पटकको खाना खान पाउँ दैनन् तर अझै पिन 19 करोड 20
लाख पटक पु�े खाना जिमनमा पुन�का लािग पठाइन्छ ।
खानेकुरालाई जिमनमा पुन� पठाउनुको स�ा दान िदएर
तपाईंले से��ल ओहायोको भोकमरीलाई अ� गन� सहायता
गन� स�ु�न्छ ।
खाने कुरा दान िदनाले प्राकृितक स्रोतको संर�ण �न्छ । से��ल
ओहायोमा जिमनमा पुन� पठाइने सामग्रीह�म�े झ�ै 15
प्रितशत खेर गएको खाने कुरा �न्छ । यो 2 करोड २० लाख
�ालोन �ाँसोिलन, 41 अब� �ालोन पानी र 160,000 एकड
जिमन खेर गए बराबर हो । यसका साथै, हामीलाई आव�क
पन� भ�ा बढी खाने कुरा उ�ादन गदा� झन् धे रै प्रदू षण बढाउने
मल, कीटनाशक, झारनाशक औषिध र चािहने भ�ा बढी
बसोबास गन� �ेत्रको दु �पयोग �न्छ । तपाईंको कदमले पृ�ी र
हाम्रो समुदायलाई जोगाउन म�त गन� सक्छ ।

कानुनी सुर�ा

खाने कुरा दान िदने संस्थाह�ले िबल इमरसन् गुड समारिटयन
खा� ऐनबाट संर�ण प्रा� गछ� न् । यो कानु नलाई सन् 1996 मा
स�ीय कानु नको �पमा अनु मोदन ग�रएको िथयो । खाँचो परे का
���ह�लाई िवतरण गन� सुवे�ापूव�क गैरसरकारी संस्थालाई
खाने कुरा दान िदने संस्थाह�ले खाने कुराको अवस्थाको कारण
उ�� �न स�े दे वानी वा फौजदारी दािय�बाट उ�ु�ी
पाउँ छन् ।

कर बचत

स�ीय कर संिहता अनु सार, यो� �वसायह�ले िन�म�े जुन
कम �न्छ सो बराबरको कर घटाउन पाउँ छन् (क) दान िदएको
खाना िक� लागेको लागतको दो�र वा (ख) दान िदएको
खाने कुरा िक� लागेको लागत + खाने कुरा उिचत बजार मू �मा
बेच्दा ब�े अनु मािनत नाफाको आधा रकम तपाईंको �वसायमा
यसलाई कसरी प्रयोग गन� सिकन्छ भ�े तय गन� का लािग आफ्नो
कर पेशाकम�लाई स�क� गनु� होस् ।

आफूले दान िदन स�े
खानेकुराह� पिहचान
गनु�होस्

इजाजतपत्र प्रा� संस्थाह�ले कसैलाई निदइएको/जुठो
नहाले को खाने कुरा दान िदन सक्छन् , जसमा कुनै पिन काँचो,
पकाएको, प्रशोधन ग�रएको वा तयारी खाने कुरा; बरफ; पेय
पदाथ�; वा मानवले खपत गन� का लािग प्रयोग ग�रएको वा प्रयोग
गन� ल� रा�खएको त� पछ� न् , तर यसमा एउटा सत� छ यो छ
िक सामग्रीह� �स्थ �नु पछ� । यसमा �ाकेजका खाने कुरा र
तयारी खाने कुरा पिन समावेश छन् ।

दान िदन सिकने खानेकुराह�:

 कुनै पा�नालाई सभ� नग�रएको र उिचत
तापक्रममा रा�खएको/ वा राम्रोसँग सेलाइएको
तातो खानेकुरा (इ�� ीज, सुप, आिद)
 कुनै पा�नालाई सभ� नग�रएको र उिचत
तापक्रममा रा�खएको िचसो खानेकुरा
(�ा�िवच, दही, सलाद आिद)
 खानेकुराह� (�� बेरी, ले �ुस, �ाज, गोलभेडा,
जडीबुटी, आिद)
 पेय पदाथ�ह� (जुस, बोतलको पानी, ले मोने ड,
िचया, आिद)
 �ाकेज ग�रएका खानेकुराह� (ड�ाइ पा�ा,
�ानमा रा�खएको तरकारीह�, िपठो आिद)
 दू � उ�ादनह� (अिमलो िक्रम, दू ध, दही,
चीज, आिद)
 काँचो/नपकाएको मासु (िचकेन, पोक� आिद)

खानेकुरा सुरि�त
राख्नुहोस्

स�ािवत खतरायु � खानेकुराह�

केही खाने कुराह� स�ािवत खतरायु� मािनन्छन् र राम्रोसँग
�वस्थापन नगरे मा िकटाणुह� फैलन स�े भएकाले य�ो
खाने कुराको तापक्रम िनय�ण गरे र राख्नु पछ� । उदाहरण:

काटे को गोलभेडा

दू धका
उ�ादन

काटे को
खबु�जा

काटे को ह�रयो
सागपात

मासु

सीफुड

खानेकुरालाई सु रि�त तापक्रममा राख्नुहोस्
दान िदने खाने कुरा सुरि�त �पमा रा�खएको छ भ�े सुिनि�त
गन� , दान िदने संस्थाह�ले ओहायो युिनफम� खा� सुर�ा
संिहताको पालना गन� छन् । दान ग�रएका तयारी खाने कुरा र
स�ािवत खतरायु� खाने कुराको हकमा तल उ�े�खत
तापक्रमका मापद�ह� पूरा गरे को �नु पछ� ।
िचसा खानेकुरा 41°F वा तलको तापक्रममा राख्नु पछ� ।
तातो खानेकुरा 135°F वा मािथको तापक्रममा राख्नु पछ� ।

दान िदन निमल्ने खानेकुराह�:
x

x
x
x

पिहले अ�लाई सभ� ग�रएको खानेकुरा ज�ै
बफेटबाट वा कुनै पा�नालाई सभ� गरे र िफता�
ग�रएको खाने कुरा
िबग्रेका खानेकुरा (बाढी, आगलागी, धुँ वा आिदमा
परे का खाने कुरा)
िबग्रेका वा �खया लागेको ब�ामा रा�खएका
खाने कुरा
खुला वा �ाितएका भाँडोमा भएका खानेकुरा
जसमा संक्रमण फैिलएको �नसक्छ

यिद खानेकुरालाई उिचत तापक्रममा डे िलभर गन�
सिकँदै न वा कुनै समयमा गुण�र घटे को छ वा
िबग्रेको छ भने, यसलाई क�ो� मल बनाउनुपछ�
वा फाल्नुपछ� ।

सेलाएर र िचसो बनाएर दान
ग�रएका ताता खानेकुराह�
दु ई घ�ािभत्रमा 135°F दे �ख
70°F को तापक्रममा र 70°F
दे �ख 41°F को तापक्रमस�
चार घ�ामा िच�ाएर ज�ा
छ घ�ाको लािग िच�ाएको
�नु पछ� ।

दान िदएका खानेकुराह�मा
ले बल गनु�होस्
सबै खाने कुराह�मा
ले बल लगाउनु पछ� :

दान िदइएका खानेकुरा पुन: िबक्रीका लािग होइनन्

