
धेरैजसो रेस्टुरेन्टहरूले आफ्नो सुविधामा 
बाहहर खाना पकाउने तत्त्ि थप्न 
चाहन्छन।् उपयुक्त बाहहर खाना पकाउने 
सुविधाहरूमा बाबेक्य ु, भट्टी ओभन, 
तन्दरूी ओभन, बाबेक्यु वपट िा अन्य 
समान खाना पकाउने उपकरणहरू 
समािेश छन।् 
 
बाहहर खाना पकाउनेमा खाद्य सेिा 
प्रततष्ठानभभत्र प्रयोग गननका लागग 
डिजाइन गररएको िा अभभपे्रररत गररएको 
फ््याट टप गिल िा गििल, िोक्स, 
स्स्टमटेबल िा अन्य खाना पकाउने, 
भण्िारण गने िा राख्न ेजस्ता 
उपकरणको प्रयोग समािेश छैन।  
 
बाहहरी खाना पकाउने उद्देश्य भनेको 
भभत्री खाना पकाउने सवुिधाहरूमा 
लागू हुने संहहता बेिास्ता गरेर 
सुविधाको उत्पादन क्षमता बढाउनु 
होइन।  
 
प्रत्येक इजाजतपत्र प्राप्त सुविधाले 
बाहिर खाना पकाउने क्षेत्र ननर्ााण/
सञ्चालन गनुाअनि स्थानीय 
जनस्िास््य अधधकारीलाई सूधचत 
गनुापर्ा।  
 
सञ्चालनात्र्क आिश्यकतािरू   

• बाहहर खाना पकाउने कायनमा कुनै 
अन्य तयारी, भेला, भण्िारण िा 
खानाको सेिा गनन सककिँ दैन। सबै 
चवपङ, बे्रडिङ, भमस्क्सङ आहद... 
इजाजतपत्र प्राप्त सुविधा भभत्र 
गनुनपछन  

• खाना तत्काल सेिाका लागग भाग 
लगाइएको छ भने िाहकहरूलाई 
बाहहर खाना पकाउने कायनबाट सीधै 
हदन सककन्छ।  

• िाहकहरू आफैले चाहेको भलन 

सक्नुहुन्न  
• गैर-सम्भावित हातनकारक (गैर-TCS) 

मसलाहरू वितरण गनन सककन्छ  

• बाहहर खाना पकाउने कायनहरू खाद्य 
सेिा कमनचारीहरूद्िारा तनरीक्षण 
गररनुपछन  

• बाहहर खाना पकाउने कायनहरू स्थायी 
रूपमा तनमान नभएसम्म प्लम्बेि हात 
धुने भसङ्कसिँग लगाइएको िा छेउमा 
अिस्स्थत हुनुपछन  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• बाहहर खाना पकाउने सबै उपकरण 
खानाको सुरक्षा/खाद्य िेिका 
सामिीहरूबाट तनमानण गररएको 
हुनुपछन 

• बाहहर खाना पकाउने कायनबाट थप 
खाना तयार गनन र राख्नका लागग 
सुविधामा पयानप्त ठाउिँ  र सवुिधाहरू 
हुनुपछन  

• ढुिानीको समयमा खाना सुरक्षक्षत 
गनुनहोस ्र ढाककएका कन्टेनरहरू, 
र् यावपङ आहद... गरेर खाना 
पकाउनुहोस ् 

बाहिर खाना पकाउने उपकरणर्ा पकाइएको 
खानालाई जहिले पनन दवूित िुनबाट 
सुरक्षक्षत राखु्नपर्ा 

बाहिर खाना पकाउने  

खाद्य सहंहता तथ्य पाना #20 
त पा ईं ला ई  सं हह ता का  बा रे मा  के  था हा  हु नु प छन   

www.healtho regon.org

/foods afety  

खाद्यजन्य रोगको रोकथाम कायनक्रम  

OAR 333-150-0000,  

च्याप्टर 3-201.18 

(A) खाद्य प्रततष्ठानका पररसरहरूमा बाहहर खाना 
पकाउने र पेय पदाथन वितरण गने कायन गदान उक्त 
कायनलाई खाद्य प्रततष्ठानले सञ्चालनको भागको 
रूपमा अनुमतत हदने छ। Pf 

(B) खानालाई दवूित हुनबाट सरुक्षक्षत गनन 
आिश्यक नभएसम्म बाहहर खाना पकाउने र पेय 
पदाथन वितरण गने कायनको संलग्नता आिश्यक 
छैन। बाहहर खाना पकाउने र पेय पदाथन वितरण 
कायन सञ्चालनमा नभएको बेलामा खाना, 
उपकरण, भािाकुिँ िा, एक पटकको प्रयोगका िस्तु र 
अन्य िस्तुहरूलाई दवूित हुनबाट सरुक्षक्षत गनन 
डिजाइन गररएको हुनुपछन।  

(C) बाहहर खाना पकाउने र पेय पदाथन वितरण 
कायनहरू प्लम्ब गररएको हात धनेु भसङ्कसिँग 
लगाइएको िा छेउमा अिस्स्थत हुनुपछन। तनयामक 
अगधकारीद्िारा अनुमोदन गररएको छ भने स्थायी 
रूपमा तनमानण नगररएका बाहहर खाना पकाउने र 
पेय पदाथन वितरण कायन 5-203.11(C) का 
आिश्यकताहरू परूा गने हात धनेु प्रणाली उपलब्ध 
गराउन सक्छ। Pf 

(D) बाहहर खाना पकाउने कायनमा बाबेक्यु, भट्टी 
चु् हो, तन्दरुी चु् हो, बाबेक्यु वपट िा अन्य 
समान खाना पकाउने उपकरणको प्रयोगमा सीभमत 
हुने छ। खाद्य सेिा प्रततष्ठानभभत्र प्रयोग गननका 
लागग डिजाइन गररएको िा अभभपे्रररत गररएको 
फ््याट टप गिल िा गििल, िोक्स, स्स्टमटेबल िा 
अन्य खाना पकाउने, भण्िारण गने िा राख्ने जस्ता 
उपकरणको प्रयोग गनन अनुमतत छैन। Pf 

(E) बाहहर खाना पकाउने कायनमा खाना 
पकाउनेभन्दा कुनै अन्य तयारी, भेला, भण्िारण 
िा खानाको सेिा गनन सककिँ दैन। गैर- सम्भावित 
हातनकारक (non-TCS) मसलाहरू बाहहर खाना 
पकाउने कायनमा वितरण गनन सककन्छ। Pf 

(F) खाना तत्काल सेिाका लागग भाग लगाइएको 
छ भने कमनचारी िा उपभोक्ताहरूलाई बाहहर खाना 
पकाउने कायनबाट सीध ैहदन सककन्छ। 
उपभोक्ताहरूले बाहहर खाना पकाउने कायनबाट 
आफूलाई सभन गनन सक्दैनन।्  
(G) खाना तत्काल सेिाका लागग भाग लगाइएको 
छ भने कमनचारी िा उपभोक्ताहरूलाई बाहहर खाना 
पकाउने कायनबाट सीध ैहदन सककन्छ। 
उपभोक्ताहरूले बाहहर खाना पकाउने कायनबाट 
आफूलाई सभन गनन सक्दैनन ्4-204.13। 
(H) बाहहर खाना पकाउने र पेय पदाथन वितरण 
कायन खाद्य सेिा कमनचारीहरूद्िारा तनरीक्षण 
गररनुपछन।  
(I) खण्ि 3-201.18 ले बाहहर बस्ने क्षेत्रहरूमा 
भएका उपभोक्ताहरूलाई प्रततष्ठानभभत्र तयार 
गररएका खानाहरूको सेिा रोक्दैन।  
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