
खाद्य स्वच्छता नियमहरूलाई एकाइमा वा 
जिवरी 1, 2018 सम्ममा चाप अन्तर्गत 
अत्यावश्यक हुि सबै मोबाइल एकाइलाई 
नतिीहरूको हात धुिे प्रणालीहरू अपग्रड र्िग 
आवश्यक हुन्छ। सञ्चालकले तपाईंले 
इजाजतपत्र प्राप्त रेस्टुरेन्टमा हिग चाहे जस्तो 
पूरा समय समाि चाप र तापक्रम (100°F 
वा सोभन्दा माथि) उपलब्ध र्राउिुपछग।   
 
यस आवश्यकता अन्तर्गत, यी प्रकारको 
प्रणालीहरूलाई अब उपरान्त अनुमतत दिइने 
छैन:   
 
• 5 ग्यालि बकेटका साि अस्िायी 

सेटअप  

• भारीपि मात्र प्रयोर् र्रेर डडजाइि 
र्ररएका प्रणालीहरू 

• मूत्रिैली शैली पािीको कन्टेिरहरू 
• क्याम्म्पङ कम्पिीहरूद्वारा ती 

बजारीकरण र्िे जस्ता रै्र-व्यावसानयक 
हात धुि ेएकाइहरू 

• फुट पम्प प्रणालीहरू  
 
 
 
स्वीकायग हात धुन ेप्रणालीले तनम्न समावशे 
र्ने छ:   
 

• अत्यावश्यक 5 ग्यालि पािीको ट्याङ्क 
र धेरै फोहोर पािी राख्न ेट्याङ्क जुि 
15% ठूलो हुन्छ   

• चाप उपलब्ध र्राउि पम्प  

• 100°F वा सोभन्दा उच्च पािी निरन्तर 
रूपमा उपलब्ध र्राउि तातो पािी 
तताउिे  

 
ववभभन्ि राम्रिय स्वच्छता फाउण्डसेि (NSF) 

ले स्वीकार र्रेको हात धुि ेभसङ्कका 
सािसािै संहहता कोड निमाणग र्िग सक्ि े
पािी तताउिसेँरै् व्यावसानयक RV हात धुि े
एकाइहरू छि।् 
 
एकाइ सञ्चालक अझपैनि कािूिद्वारा गे्र 
वाटरको 20 ग्यालिसम्म लजैाि सक्िुहुन्छ। 
ट्याङ्करहरू यसभन्दा ठूलो भएमा, नतिीहरू 
व्यावसानयक डम्प साइटमा फाल्िपुछग र 
व्यावसानयक पम्प र्िगर सवेा भएको सम्झौता 
हुिुपछग। सबै ट्याङ्क एकाइमा अत्यावश्यक 
हुिुपछग।   
 
ियाँ पािीको ट्याङ्कहरू िप्िे एकाइहरूलाई 
िप फोहोर पािी ग्रहण शक्ती िप्ि पनि 
आवश्यक हुि सक्छ।  
 
कृपया नयााँ उपकरण वा ट्याङ्कहरू खररि 
र्नुगअति खाद्य स्वच्छता तनयम पूरा र्छगन 
वा र्िैनन ्भनी सुतनश्श्ित र्नग तपाईंको 
स्थानीय जनस्वास््य अधधकारीलाई सम्पकग  
र्नुगहोस।्  

मेकातनकल िाप अन्तर्गत मोबाइल एकाइ 
हात धुने प्रणालीहरू  
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OAR 333-150-0000,  
च्याप्टर 5-203.11 

 

(A) यस खण्डको ¶¶ (B), (C), (D) 

र (E) िा उल्लेख र्ररएिुसार 
बाहेक, § 5-204.11 अन्तर्गत 
उल्लेख र्ररएका के्षत्रहरूमा 
कमगचारीहरूद्वारा नतिीहरूको 
सहजप्रयोर्का लाथर् आवश्यक 
कम्तीमा 1 हात धिुे भसङ्क वा 
हात धुि ेभसङ्कको सङ््या 
उपलब्ध र्राउि सककन्छ।    

(D) मोबाइल खाद्य एकाइहरूका 
लाथर्:  

(1) वर्ग II, III र IV मोबाइल खाद्य 
एकाइहरू हात धिुे भसङ्क उपलब्ध 
र्राउिुपछग ;  

(2) यस अिुच्छेदको उपखण्डमा 
जस्तोसुकै लेखखएको भए तापनि, 
सेप्टेम्बर 4, 2012 अनि इजाजतपत्र 
प्राप्त वर्ग II र III मोबाइल खाद्य 
एकाइहरू जिवरी 1, 2018 सम्ममा 
एकाइ अपगे्रडलाई अिुच्छेद (D) (1) 

मा आवश्यकताहरू पूरा र्रेमा यस 
खण्डको ¶ (C) मा व्या्या 
र्ररएिुसार हात धिुे प्रणाली 
उपलब्ध र्राउि सककन्छ। 
कायगहदिको सुरुमा हात धुि उपलब्ध 
पािीको पाँच ग्याभलि न्यिूतम 
प्रारम्म्भक भोल्युम हुिुपछग।  

जनस्वास््य कारणहरू:  

 

हात धुि ेखािा सेवामा एकदम ै
महत्त्वपूणग सावगजनिक स्वास्थ्य 
अभ्यासहरूमध्ये एउटा हो। पयागप्त 
चािीको चाप भएको सुववधास्िलहरू 
उपलब्ध िभएमा, खाद्य 
कमगचारीहरूको लाथर् कुशल रूपमा 
वा आवश्यताअिसुार मोबाइल 
एकाइमा नतिीहरूको हात धुि र्ाह्रो 
हुन्छ।  

डडसेम्बर  2016 

 



लार्यूोग्य तनयमहरू, OAR 333-150-0000  
 
5-202.12 हात धुने सुववधास्थल, स्थापना।   
(A) हात धुिे भसङ्क भमश्रण भल्भ वा संयोजि िलमाफग त कम्तीमा  38°C (100°F) को तापक्रममा पािी स-ुसम्जजत हुिु पिे छ। Pf  
(B) म्स्टम भमश्रण भल्भ हात धुिे भसङ्कमा प्रयोर् िहुि सक्छ।  
(C) आफै बन्द हुिे, हिलो बन्द हुिे वा भमटररङ िल फेरर सकक्रय र्िग आवश्यक िहुिे िलवविा कम्तीमा 15 सकेेन्डका 
लाथर् पािीको प्रवाह उपलब्ध र्राउि सक्छ।  
 
5-205.11 हात धुने सुववधास्थल प्रयोर् र्रेर।   
(A) हात धुिे सुववधास्िल कायम र्ररिे छ जसकारण कमगचारी प्रयोर्का लाथर् पूरा समय पहँुचयोग्य हुन्छ। Pf  

(B) हात धुिे सवुवधास्िल हात धुिे उद्देशयका लाथर् प्रयोर् िर्ररि सक्छ। Pf  

 
5-305.11 पानी प्रणाली आवश्यकताहरू।  
(A) वर्ग IV मोबाइल खाद्य एकाइसँर् चाप अन्तर्गत वपउियोग्य पािीको प्रणाली हुिुपछग। प्रणालीसँर् खाद्य तयारी, भाडा धुिे र हात 
धुिका लाथर् पयागप्त तातो र थचसो पािी तयार र्िग र यी नियमहरूको आवश्यकताहरू पूरा र्िग पयागप्त क्षमता हुिुपछग। यो आपूनतगमा 
हात धुिका लाथर् कम्म्तमा पाचँ ग्यालि पािी र 30 ग्यालि वा तीि-कम्पाटगमेन्ट भसङ्कको दोब्बर भोल्युम, जुि ठूलो होस,् र्ोदाम 
धुिे पािी हुिुपछग। P  

(B) वर्ग II र III मोबाइल खाद्य एकाइसँर् खाद्य तयारी, हात धुि, भाडा धुि वा यी नियमहरूमा उल्लेख र्ररएिसुार 
अन्य कुि ैपनि आवश्यकताहरूको लाथर् पयागप्त पािी उपलब्ध र्राउिे पािीको आपनूत ग हुिपुछग। भाडा धुिे एकाइमा 
सञ्चालि र्ररएमा 30 ग्यालि वा तीि उपखण्ड भसङ्कको भोल्यमूको दोब्बर भोल्यमुमध्ये ठूलो हुन्छ त्यहीीँ पािीको यस 
उद्देश्यका लाथर् समवपगत हुिपुछग। न्यिूतम पािीको पाँच ग्यालि हात धुिका लाथर् उपलब्ध र्राइएको हुिपुछग। P  

(C) 5-203.11(D)(2) उपखण्डमा उपलब्ध र्राएिसुार हात धुिे सम्बम्न्धत बाहेक, सब ैमोबाइल खाद्य एकाइ बोडग 
एकाइमा अत्यावश्यक र फोहोर वाटर ट्याङ्कका साि डडजाइि र्रोएको हुिपुछग। मोबाइल एकाइ सञ्चालि र्िे स्िािमा 
उपलब्ध भएमा त्यो पािी र िालीमा जडाि हुि सक्छ, यद्यवप, ट्याङ्करहरू परूा समय एकाइमा रहिपुछग। Pf  
 
5-401.11 क्षमता र तनकास।  
मोबाइल खाद्य प्रनतरठािमा ट्याङ्क होल्ड र्िे िल निम्ि आकारको हुि सक्छ:   

(A) पािीको आपनूत ग ट्याङ्कभन्दा क्षमतामा 15 प्रनतशत ठूलो आकार; र  

(B) सट-अफ भल्भका साि स-ुसम्जजत र्ररएको भभत्र चौडाईमा 25 mm (1 inch) वा ठूलो हुिे निकासमा स्लोप्ड   
 
5-103.12 िाप।  
चापमा भएको पािी सब ैकफक्सर, उपकरण र र्रै-खाद्य उपकरणहरू उपलब्ध र्राइिे छ जसलाई पािीको प्रयोर् र्िग 
आवश्यक हुन्छ। Pf 


