
खानेकुरा खेर जानबाट 
बचाउने पदानुक्रम
तलको पदानुक्रममा बढ� भएको खाना कसर� व्यवस्थापन 
गन� भन्ने बारेमा �वकल्पहरू प्रदान ग�रएको छ ।  
पदानुक्रममा उच्च स्थानमा रहेका �व�धहरूमा संसाधनको 
बढ� प्रभावकार� प्रयोग भएका छन ्र �तनले व्यवसाय, 
समुदाय तथा वातावरणलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा पुयार्उँछन ्
।

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

2. उद्धार गन�: कुन ैखानेकुरा 
खेर जान ुभन्दा प�हले न ै
त्यो अरु मा�नसहरूलाई 
खुवाउने ।

3. पनु: प्रयोगमा ल्याउने: खेर 
गएका खानेकुरा जनावरलाई 
खुवाएर, कम्पोष्ट मल 
बनाएर, एनेरो�बक 
डाइजेसन आ�द माफर् त 
प्रयोगमा ल्याउने ।

4. ज�मनमा पनु�: सेनेटर� तथा 
सरु��त �डस्पोजल ।

बढ� प्रभावक
ार� > > > > > > > > > क

म प्रभावक
ार�

खाने कुरा खेर फाल्दा त्यसलाई उत्पादन गनर्, 
प्रशोधन गनर्, ढुवानी गनर् र भण्डारण गनर् 
प्रयोग ग�रएका पानी, उजार् र अन्य सबै 
स्रोतहरू प�न खेर जान्छ । 

1 पाउण्ड मासु खेर 
फाल्नु भनेको 6 
घण्टासम्म धाराको पानी
खेर फाल्नु जस्तै हो ।

आफूले दान गनुर्भएको खाना 
स्वीकार गन� संस्था फेला 
पानुर्होस ्
सेन्ट्रल ओहायोमा �व�भन्न खाद्य दान गन� संस्थाहरू छन ्
जसले निजकका भोक �नवारक ससं्थाहरूमा खानकुेरा 
ढुवानी गरेर तपा�को कायर्क्रमलाई सहयोग गनर् सक्छन ्। 
www.cofwi.org मा गएर आफ्नो आवश्यकताहरू सबैभन्दा
राम्रोसँग पूरा गन� कुनै साझदेार प�ा लगाउनुहोस ्र 
सुर��त तथा प्रभावकार� खाद्य दान कायर्क्रम कसर� 
स्थापना गन� भन्ने बारेमा थप मागर्दशर्न पाउनुहोस ्।

सेन्ट्रल ओहायोको खेर जाने खानासम्बन्धी पहल

यो संसाधन सेन्ट्रल ओहायोको ठोस फोहोरमैला प्रा�धकरण 
(SWACO) र सेन्ट्रल ओहायोमा खेर जाने खानाको पहल 
व्यवस्थापन गन� फ्र्यांक�लन काउन्ट�भरका 60 भन्दा बढ� 
संस्था तथा �व�हरूले गदार् सम्भव भएको हो । खेर जाने 
खाना सङ्कलन गरेर हाम्रो समुदायलाई संसाधनको रूपमा 
सभर् गनर्का ला�ग सामािजक तथा �नजी साझदेारहरूका यी 
समूहले सँगै �मलेर काम ग�ररहेका छन ्।

www.cofwi.org
foodwaste@swaco.org

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

तपा�ले खाना मात्र ै
बचत गनुर्हुन्न
प�रवतर्न ल्याउनुहोस ्

खेर गएको खाना = खेर गएको स्रोत

इजाजतपत्र भएका 
खाद्यस्थलहरूका ला�ग 
खाद्य दानसम्बन्धी

मागर्दशर्नहरू



समुदाय र वातावरणलाई 
सहयोग गनुर्होस ्
संयुक्त राज्य अमे�रकामा, मा�नसहरूका ला�ग उत्पादन 
गरेको 40 प्र�तशत खानेकुरा खेर जान्छ । सेन्ट्रल ओहायोमा 
ज�मनमा पुनर्का ला�ग प्रत्येक �दन 10 लाख पाउण्ड 
खानेकुरा पठाइन्छ । �कराना पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू र खाद्य 
सेवा व्यवसाय तथा संस्थाहरू यो खेर जाने खानाको 40 
प्र�तशतका ला�ग िजम्मेवार छन ्। 

फ्रयाङ्क�लन काउन्ट�का बा�सन्दाहरूले प्रत्येक वषर् 6 करोड 
90 लाख पटकको खाना खान पाउँदैनन ्तर अझ ैप�न 19 
करोड 20 लाख पटक पुग्ने खाना ज�मनमा पुनर्का ला�ग 
पठाइन्छ । खानेकुरालाई ज�मनमा पुनर् पठाउनुको सट्टा 
दान �दएर तपा�ले सेन्ट्रल ओहायोको भोकमर�लाई अन्त्य 
गनर् सहायता गनर् सक्नुहुन्छ ।

खानेकुरा दान �दनाले प्राकृ�तक स्रोतको सरं�ण हुन्छ । 
सेन्ट्रल ओहायोमा ज�मनमा पुनर् पठाइने सामग्रीहरूमध्ये 
झन्ड ै15 प्र�तशत खेर गएको खानेकुरा हुन्छ । यो 2 करोड 
२० लाख ग्यालोन ग्याँसो�लन, 41 अबर् ग्यालोन पानी र 
160,000 एकड ज�मन खेर गए बराबर हो ।  यसका साथै, 
हामीलाई आवश्यक पन� भन्दा बढ� खानेकुरा उत्पादन गदार् 
झन ्धेरै प्रदषूण बढाउने मल, क�टनाशक, झारनाशक 
औष�ध र चा�हने भन्दा बढ� बसोबास गन� �ेत्रको दरुुपयोग 
हुन्छ । तपा�को कदमले पथृ्वी र हाम्रो समुदायलाई 
जोगाउन मद्दत गनर् सक्छ ।

कानुनी सुर�ा
खानेकुरा दान �दने संस्थाहरूले �बल इमरसन ्गुड 
समार�टयन खाद्य ऐनबाट संर�ण प्राप्त गछर्न ्। यो 
कानुनलाई सन ्1996 मा सङ्घीय कानुनको रूपमा
अनुमोदन ग�रएको �थयो । खाँचो परेका व्यिक्तहरूलाई 
�वतरण गनर् सुवेच्छापूवर्क गैरसरकार� संस्थालाई खानेकुरा 
दान �दने संस्थाहरूले खानेकुराको अवस्थाको कारण उत्पन्न 
हुन सक्ने देवानी वा फौजदार� दा�यत्वबाट उन्मुक्ती पाउँछन ्
।

कर बचत
सङ्घीय कर सं�हता अनुसार, योग्य व्यवसायहरूले
�नम्नमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको कर घटाउन 
पाउँछन ्(क) दान �दएको खाना �कन्न लागेको लागतको 
दोब्बर वा (ख) दान �दएको खानेकुरा �कन्न लागेको लागत 
+ खानेकुरा उ�चत बजार मूल्यमा बेच्दा बच्ने अनुमा�नत 
नाफाको आधा रकम तपा�को व्यवसायमा यसलाई कसर� 
प्रयोग गनर् स�कन्छ भन्ने तय गनर्का ला�ग आफ्नो कर 
पेशाकम�लाई सम्पकर्  गनुर्होस ्।

आफूले दान �दन सक्ने 
खानेकुराहरू प�हचान गनुर्होस ्
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कसैलाई न�दइएको/जुठो 
नहालेको खानेकुरा दान �दन सक्छन,् जसमा कुनै प�न 
काँचो, पकाएको, प्रशोधन ग�रएको वा तयार� खानेकुरा; 
बरफ; पेय पदाथर्; वा मानवले खपत गनर्का ला�ग प्रयोग 
ग�रएको वा प्रयोग गन� ल�य रा�खएको तत्व पछर्न,् तर 
यसमा एउटा सतर् छ यो छ �क सामग्रीहरू स्वस्थ हुनुपछर् 
। यसमा प्याकेजका खानेकुरा र तयार� खाने कुरा प�न 
समावेश छन ्।

दान �दन स�कने खानेकुराहरू:
 कुनै पाहुनालाई सभर् नग�रएको र उ�चत 

तापक्रममा रा�खएको/ वा राम्रोसँग सलेाइएको
तातो खानेकुरा (इन्ट्र�ज, सुप, आ�द)

 कुनै पाहुनालाई सभर् नग�रएको र उ�चत 
तापक्रममा रा�खएको �चसो खानेकुरा
(स्याण्ड�वच, दह�, सलाद आ�द)

 खानेकुराहरू (स्ट्रबेर�, लेट्युस, प्याज, गोलभेडा, 
जडीबुट�, आ�द)

 पेय पदाथर्हरू (जुस, बोतलको पानी, लेमोनेड, 
�चया, आ�द)

 प्याकेज ग�रएका खानेकुराहरू (ड्राइ पास्ता, 
क्यानमा रा�खएको तरकार�हरू, �पठो आ�द)

 दगू्ध उत्पादनहरू (अ�मलो �क्रम, दधू, दह�, 
चीज, आ�द)

 काँचो/नपकाएको मासु (�चकेन, पोकर् आ�द)

दान �दन न�मल्ने खानेकुराहरू:
x प�हले अरुलाई सभर् ग�रएको खानेकुरा जस्तै 

बफेटबाट वा कुनै पाहुनालाई सभर् गरेर �फतार् 
ग�रएको खानेकुरा

x �बगे्रका खानेकुरा (बाढ�, आगलागी, धुवँा 
आ�दमा परेका खानेकुरा)

x �बगे्रका वा �खया लागेको बट्टामा रा�खएका
खानेकुरा

x खुला वा च्या�तएका भाँडोमा भएका खानेकुरा
जसमा संक्रमण फै�लएको हुनसक्छ

य�द खानेकुरालाई उ�चत तापक्रममा ड�ेलभर गनर् 
स�कँदैन वा कुनै समयमा गुणस्तर घटेको छ वा 
�बगे्रको छ भने, यसलाई कम्पोष्ट मल बनाउनुपछर् 
वा फाल्नुपछर् ।

खानेकुरा सुर��त 
रा�ुहोस ्
सम्भा�वत खतरायुक्त खानेकुराहरू
केह� खानेकुराहरू सम्भा�वत खतरायुक्त मा�नन्छन ्र 
राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरेमा �कटाणुहरू फैलन सक्ने 
भएकाले यस्तो खानकुेराको तापक्रम �नयन्त्रण गरेर रा�ुपछर् 
। उदाहरण:

काटेको गोलभडेा दधूका 
उत्पादन

काटेको 
खबुर्जा

काटेको ह�रयो 
सागपात

मासु सीफुड

खानेकुरालाई सुर��त तापक्रममा रा�हुोस ्
दान �दने खानेकुरा सुर��त रूपमा रा�खएको छ भन्ने 
सु�निश्चत गनर्, दान �दने संस्थाहरूले ओहायो यु�नफमर् 
खाद्य सुर�ा सं�हताको पालना गन�छन ्। दान ग�रएका 
तयार� खानेकुरा र सम्भा�वत खतरायुक्त खानकुेराको हकमा 
तल उल्ले�खत तापक्रमका मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपछर् ।

�चसा खानेकुरा 41°F वा तलको तापक्रममा रा�ुपछर् ।
तातो खानेकुरा 135°F वा मा�थको तापक्रममा रा�ुपछर् ।

सेलाएर र �चसो बनाएर दान 
ग�रएका ताता खानेकुराहरू 
दईु घण्टा�भत्रमा 135°F 
दे�ख 70°F को तापक्रममा र 
70°F दे�ख 41°F को 
तापक्रमसम्म चार घण्टामा 
�चस्याएर जम्मा छ घण्टाको 
ला�ग �चस्याएको हुनुपछर् ।

दान �दएका खानेकुराहरूमा लेबल 
गनुर्होस ्
सबै खानेकुराहरूमा 
लेबल लगाउनुपछर् :

दान �दइएका खानेकुरा -
पुन: �बक्र�का ला�ग होइनन ्
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