
खाद्य सेवा प्रतिष्ठानले ववशेषीकृि प्रक्रिया 
सञ्चालन गरेमा यसलाई दवु ैस्थानीय 
जनस्वास््य अधिकारी (LPHA) र ओरेगन कृवष 
ववभाग (ODA) द्वारा व्यवस्स्थि गनन सक्रकन्छ। 

यी िेरै प्रक्रियाहरूलाई काउन्टीसँग आफ्नो हालको 
इजाजिपत्र कायम गनन रेस्टुरेन्ट आवश्यक पछन 
िर अहहले उनीहरूलाई ODA बाट छुट्टै 
इजाजिपत्र साथै ववशेषीकृि प्रक्रिया प्राप्ि गनन 
आवश्यक पने छ। 

यी प्रतिष्ठानहरूमा, ODA ले ववशेष प्रक्रियालाई 
अनुमति हदने र तनरीक्षण मात्र गने छ र LPHA 

ले बाँकी कायनलाई अनुमति हदने वा तनरीक्षण 
गने छ। 

मोबाइल युतनटहरूले इजाजिप्राप्ि कममसरीमा 
मात्र ववशेष प्रक्रिया गनन सक्छन।् 

OHA बाट भिन्नता आवश्यक पने प्रक्रियाहरूः 
• मासुको प्रयोग — मासुमा नाइट्राइट/

नाइटे्रटहरू, प्रोमसउटो जस्ि ैसुक्खा क्रकस्ववि 
ससेज र कम पानी गतिववधि उत्पादनहरू 
थप्न े

• साइटमा अंकुरित — परूा रूपमा पाकेको 
खाना सभन गने 

• सुशी चामलको अन-साइट अम्लीकिण 

• कम गरिएको अक्ससजन प्याकेक्जङ खाद्य 
स्वच्छिा तनयमका आवश्यकिाहरू बाहहरका 
क्रियाकलापहरू 

• खाद्य स्वच्छिा तनयमहरू बाहहरका अन्य 
खाद्य ह्यावडल गने क्रियाकलापहरू 

 
मभन्न-मभन्न प्रक्रियाबारे थप जानकारीका  
लाधग, तनम्नमा जानुहोस््ः 
www.healthoregon.org/foodsafety/
Pages/variance.aspx 

 

ODA इजाजतपत्र आवश्यक प्रक्रियाहर: 
• एभसडिफाइि खानाको प्रक्रिया — एमसड वा 

एमसड खाना थवपने र सन्िलुन pH 4.6 वा 
सोभन्दा कम र 0.85 भन्दा बढी पानीको 
गतिववधि हुने कम एमसड भएको खाना। 

यी साल्सा, बारबेक्यू सस र ड्रेमसङहरू  
जस्िा शेल्फ स्स्थर खानाहरू हुन ्जसलाई  
शेल्फ लाईफ ववस्िार गनन वा खुद्रा बबिी 
गननका लाधग बोिलमा राखखन्छ। यसमा 
चामलको अम्लीकरण पदैन। 

• साइटमा अंकुरित — प्रतिष्ठानमा काँचै  
सभन गने 

• समुन्री खानाको प्रक्रिया — माछा/माछाका 
उत्पादनहरूलाई अको इजाजिपत्र प्राप्ि 
प्रतिष्ठानमा प्याकेस्जङ/ बबिी गने वा पररसर 
बाहहर बबिी गने 

• जुसको प्रक्रिया — जुस र जुसका 
उत्पादनहरूलाई अको इजाजिपत्र प्राप्ि 
प्रतिष्ठानमा प्याकेस्जङ/ बबिी गने वा पररसर 
बाहहर बबिी गने 

• कम एभसि सयानमा िाखखएको खानाको 
प्रक्रिया — हररया मसमीहरू जस्ि ैpH 4.6 

भन्दा बढी हुने र पानीको गतिववधि 0.85 

भन्दा बढी हुने कुनै पतन खाना। ठूलो आकार 
र आवश्यक ठातनएको प्रक्रिया उपकरणका 
कारण कहहलेकाहीीँ रेस्टुरेन्टको वररपरर 
देखखन्छ 

• दगु्धजन्य प्रक्रिया — दिूजन्य उत्पादनहरूलाई 
अन्य इजाजिप्राप्ि प्रतिष्ठानमा प्याकेस्जङ/
बबिी गने वा पररसर बाहहर बबिी गने।  
गैर-दगु्िजन्य फ्रोजन डेसटनहरूलाई ODA बाट 
छुट्टै इजाजिपत्र मलन आवश्यक पदैन। 

 
प्रतिष्ठानले यी ववशेष प्रक्रियाहरू मध्ये एउटा गने 
छनोट गछन भने, पहहलो चरण भनेको LPHA र 
ODA बीच बठैक समायोजन गनुन हो। दवु ै
एजेन्सीका तनरीक्षकहरूले ववशेष प्रक्रियाका बारेमा 
कुराकानी गनुन हुने छ र एजेन्सीलाई अनुमति हदने 
र प्रतिष्ठानको प्रत्येक भागलाई तनरीक्षण गने 
कुरामा सहमति जनाउनु हुने छ। 
 
प्रतिष्ठानमा ODA द्वारा इजाजिप्राप्ि गनन 
इजाजिप्राप्ि नभएको र/वा अनधिकृि ववशेष 
प्रक्रियाहरू फेला पाने LPHAs ले सञ्चालकलाई 
प्रक्रिया रोक्ने अनुरोि गनुनपछन र सञ्चालन गने 
बारेमा आफ्नो स्थानीय ODA साझेदारलाई सम्पकन  
गनुनपछन।  

खाद्य सेवा प्रततष्ठानमा िहेका  
ववशषे प्रक्रियाहर 

खाद्य सहंहिाको ि्य पाना #25 
ि पा ईं ला ई  सं हह िा का  बा रे मा  के  था हा  हु नु प छन   

www.healtho regon.org

/foods afety  

खाद्यजन्य रोगको रोकथाम कायनिम 

OAR 333-150-0000,  

च्याप्टि 1-201.10 
 

“ममश्रण खाद्य सेवा प्रतिष्ठान” 
को अथन एकल संरचना वा एकल 
के्षत्रमा स्स्थि कुनै पतन खाद्य 
प्रतिष्ठान हो र दवुै ओरेगन 
स्वास््य प्राधिकरण र ओरेगन 
कृवष ववभागको इजाजिपत्र वा 
तनरीक्षण गने आवश्यकिाहरूसँग 
सम्बस्न्िि क्रियाकलापहरूमा 
संलग्न छ र तनयमन 
क्रियाकलापहरू एउटै 
सञ्चालकका लाधग सामान्य 
हुन्छन।् 
 

जनस्वास््य कािणहर: 
 
खाद्य स्वच्छिा तनयमहरू 
बाहहरका ववशेषीकृि प्रक्रियाहरू 
ववस्ििृ गररयो र मूल्याङ्कन 
गननका लाधग ववमभन्न प्रमशक्षण 
र प्रमाणपत्रको आवश्यकिा 
पदनछ। ODA ले प्रोससेरलाई 
अनुमति हदने र तनरीक्षण गने 
भएकाले, कमनचारीले त्यस्िा 
प्रकारका ववशेषीकृि प्रक्रियाहरू 
तनरीक्षण गनन आवश्यक प्रमशक्षण 
र प्रमाणपत्र पहहले नै प्राप्ि 
गनुनभएको छ। काउन्टीका 
कमनचारीहरूले आफ्नो अधिकार 
के्षत्रमभत्र रहेका थोरै 
प्रतिष्ठानहरूको तनरीक्षण गननका 
लाधग िामलम प्राप्ि गनुनभन्दा 
पहहले नै उपलब्ि स्रोिहरू प्रयोग 
गनुन थप प्रभावकारी छ। 
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