
ओरेगनमा, ताजा, स्थानीय सामग्रीहरू 
प्रयोग गने लोकप्रप्रयताका कारण 
जङ्गलमा पाइने च्याहरूको बजार 
अत्यन्त बढेको छ। तर पनन, 
अत्यधिक रूपमा प्रिषालु भएका 
जङ्गली च्याउहरूलाई खाद्य 
प्रजानतहरूबाट छुट्याउन कठिनाइ हुन 
सक्छ। गैर-व्यािसानयक स्रोतहरूबाट 
जङ्गली च्याउहरू बबक्री गने 
खाद्य सेिा प्रनतष्िानहरूले 
सुरक्षित जङ्गली च्याउहरू उपलब्ि 
गराउका लाधग आिाज पठहचान 
काययक्रमको आिश्यकतालाई 
पठहचान गरी पत्ता लगाउनुपर्यछ। 

ओरेगन खाद्य स्िच्छता 
ननयमहरूमा ननम्नललखखत ललखखत 
खररर्कतायका प्रिननरे्शहरू हुनका 
लाधग जङ्गलबाट ल्याइएका 
च्याउका प्रजानतहरूको पठहचान 
हुनुपर्यछः 
• िैज्ञाननक र सामान्य  

नामद्िारा च्याउका 
प्रजानतहरूको पठहचान 

• ताजा अिस्थामा हुुँर्ा 
च्याउको पठहचान गररनुपछय 
(पररितयन गररएको िा  
सुकाइएको छैन) 

• च्याउ र च्याउको बबके्रता भनेर 
धचननने व्यक्क्तका नाम(हरू) र 
सम्पकय सम्बन्िी जानकारी 

• प्रिशेषगरी च्याउको पठहचानसुँग 
सम्बक्न्ित पठहचानकतायको 
योग्यता र प्रलशिणको रूपमा 
कथन 

 

यी ललखखत प्रििरणहरू बबक्री िा सेिा 
भएको लमनतरे्खख न्यूनतम 90  

ठर्नसम्म खाद्य प्रनतष्िानमा रहेको 
फाइलमा रहनुपछय। 
 
जङ्गलबाट ल्याइएका च्याउहरू सभय 
गने खाद्य प्रनतष्िानले च्याउहरूलाई 
लेबल, प्लेकार्य िा मेनु नोटेशनद्िारा 

स्पष्ट रूपमा पठहचान गररएको छ 
भनी सुननक्श्चत गनुयपछय 

(1) च्याउको सामान्य र प्रचललत  
नाम; र 

(2) कथन “जङ्गली च्याउहरू: ननरीिण 
गररएको उत्पार्न होइन”। 
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च्याप्टर 3-201.16 
(A) मा तोककए बमोक्जम बाहेक,  
(B) जङ्गलबाट ल्याइएका च्याउको 
प्रजानतको पठहचानमा खररर्कतायको 
ललखखत प्रििरण हुनुपछय जनु बबक्री िा 
सेिा भएको लमनतरे्खख न्यनूतम  
90  ठर्नसम्म खाद्य प्रनतष्िानमा 
रहेको फाइलमा रहनुपछय।Pf यस 
ललखखत प्रनतष्िानमा ननम्न कुराहरू 
समािेश हुनुपछय : 
(1) च्याउ प्रजानतको िैज्ञाननक नाम र 
सामान्य नामद्िारा पठहचान; P 
(2) ताजा अिस्थामा पठहचान; Pf 
(3) च्याउ र च्याउको बबके्रता भनेर 
धचननने व्यक्क्तको नाम र 
सम्पकय सम्बन्िी जानकारी; Pf र 
(4) प्रिशेषगरी च्याउको पठहचानसुँग 
सम्बक्न्ित पठहचानकतायको योग्यता र 
प्रलशिणको रूपमा कथन। Pf 
(B) 3-201.16 को अनुच्छेर् (A) खेती 
गररएका जङ्गली च्याउ प्रजानतहरूमा 
लाग ूहुुँरै्न जसलाई सञ्चालनमा 
अधिकार िते्र भएको खाद्य ननयामक 
ननकायद्िारा ननयमन गररएको कायय-
प्रिधिमा हुकायइन्छ, खेती गररन्छ र 
प्रशोिन गररन्छ। 
(C) जङ्गलबाट ल्याइएका च्याउहरू 
बबक्री, प्रयोग िा सभय गने खाद्य 
प्रनतष्िानले च्याउहरूलाई लेबल, 
प्लेकार्य िा मेन ुनोटेशनद्िारा स्पष्ट 
रूपमा पठहचान गररएको छ भनी 
सुननक्श्चत गनुयपछय जसले ननम्न 
कुराहरू उल्लेख गर्यछः 
(1) च्याउको सामान्य र प्रचललत  
नाम; Pf र 
(2) कथन “जङ्गली च्याउहरू: 
ननरीिण गररएको उत्पार्न होइन”। Pf 

जनस्वास््य कारणहरूः 
नथय अमेररकामा 5000 भन्र्ा बढी च्याउका 
प्रजानतहरू प्राकृनतक रूपमा बढ्र्छन।् 
प्रिशाल बहुमत प्रिषाक्तताका लाधग  
कठहल्य ैपरीिण गररएको छैन। लगभग  
15 प्रजानतहरू घातक छन ्र अन्य 60 
प्रजातीहरू काुँच ैप्रयोग गर्ाय िा पकाएर 
खार्ाुँ माननसका लाधग प्रिषालु छन ्भन्ने 
ज्ञात छ। 
अत्यधिक रूपमा प्रिषालु भएका केही 
जङ्गली च्याउहरूलाई खाद्य प्रजानतहरूबाट 
छुट्याउन कठिनाइ हुन सक्छ। खाद्य 
प्रनतष्िानले जङ्गली च्याउहरू बबक्री गने 
छनोट गरेमा, व्यिस्थापनले जङ्गली 
च्याउहरू सुरक्षित स्रोतबाट प्राप्त गररन्छ 
भनी सुननक्श्चत गरेको हुनुपछय।  नोभेम्बर 2014 

 


