
2019 वैधानिक सत्रको अवधधमा सीिेट बिल 
90 पास गरेको धियो जसले स्ट्र ववशषे 
रूपमा अिुरोध िगररिँदासम्म ग्राहकलाई 
प्लास्स्ट्टक स्ट्र उपलब्ध गराउििाट खाद्य 
सेवा प्रनिष्ठािलाई प्रनििन्ध गरेको धियो। 
ग्राहक उहािँहरूको सवारी साधिको ड्राइभ-थ्रुमा 
भएमा खाद्य सेवा कममचारी उहािँहरूलाई 
प्लास्स्ट्टक, एकल प्रयोग स्ट्र मात्र प्रदाि गिम 
सक्िुहुन्छ। 
 
यी प्रनििन्ध बिरामी वा निवासलाई स्ट्र 
उपलब्ध गराउिे स्ट्वास्ट््य स्ट्याहार सुववधा वा 
आवासीय स्ट्याहार सुववधाहरूलाई लागू हुिँदैि। 
 
सुववधाजिक पसलले उपलब्ध गराइएको 
उपस्स्ट्िि िभएको स्ट्िािमा ग्राहकका लाधग 
एकल प्रयोग प्लास्स्ट्टक स्ट्र उपलब्ध गराउि 
सक्छ जिु सुववधाजिक पसलसिँग पसलको 
कममचारीले ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउिे 
स्ट्िािमा स्ट्र राख्िे स्ट्िाि छैि। स्ट्रहरू कहािँ 
अवस्स्ट्िि र नििीहरूसिँग पयामप्ि स्ट्िाि छ 
निधामरण गिे सञ्चालकमा निभमर हुन्छ। 

 
 
 

अनिररक्ि जािकारी: 
• ड्राइभ-थ्रुमा ग्राहकहरूको खािाका 

झोलाहरूमा स्ट्रहरू स्ट्वचाललि रूपमा 
समावेश गिम सककिँ दैि 

• सािा ककटेल स्ट्रहरू यस प्रनििन्धमा 
समावेश छि ्

• सुववधाहरूले ग्राहकले कममचारीलाई आफूले 
स्ट्र चाहिुहुन्छ वा चाहिुहुन्ि भन्िे कुरा 
सोध्ि आवश्यक हुन्छ भिी सूधचि गिे 
सङ्केि पोस्ट्ट गिम सक्छ। 

• अिलाइि अर्मर भएका सुववधाहरूले 'चेक 
िाकस' वा स्ट्रहरूसम्िन्धी केही अन्य 
सूचक प्रयोग िगिम सक्छि।् ग्राहक (वा 
र्लेलभरी सेवा) ले अर्मर ललिे समयमा 
स्ट्रहरू अिुरोध गिुमपछम  

• िहु-प्रयोग, धचल्लो र सस्जलै सफा गिम 
लमल्िे शीशा वा धािु जस्ट्िा स्ट्रहरू कुिै 
प्रनििन्ध बििा अिुमनि ददइिे छ 

• प्रत्येक िहु-प्रयोग स्ट्रलाई सािो ब्रश 
प्रयोग गरेर राम्ररी हािले धुिुपछम , प्रत्येक 
प्रयोगको िीचमा पखाललएको र 
सेनिटाइज गररएको हुिुपछम  

• िािँसको स्ट्रहरू धचल्लो र सस्जलै सफा 
गिम लमल्िे खाल्को िभएको हुिँदा 
नििीहरूलाई अिमुनि ददइन्छ 

• एकल प्रयोग िायोडर्गे्रर्िेल कागज 
स्ट्रहरू प्रनििन्ध बििा अिुमनि ददइन्छ 

• बिरुवा/प्लास्स्ट्टक पोललमर स्ट्रहरूलाई 
अिुमनि ददइएको छैि 

खाद्य सेवा सवुवधास्ट्िलहरूमा  
प्लास्स्ट्टकका स्ट्रहरू 
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OAR 333-150-0000,  

पररभाषाहरू 
 

(1) “एकल-प्रयोग प्लास्स्ट्टकको स्ट्र” भन्िाले 
मखु्य रूपमा मकै वा अन्य बिरुवाको स्रोि 
जस्ट्िा पेरोललयम वा जैववक रूपमा आधाररि 
पोललमरिाट व्यतु्पन्ि गररएको प्लास्स्ट्टकिाट 
ििेको ट्यिू हो र यसको उदे्दश्य भिेको  
निम्ि हुि:् 
(a) कन्टेिरसिाट उपभोक्िाको मखुसम्म  
िरल पदािम स्ट्िािान्िर गिे; 
(b) एकल प्रयोगको लाधग मात्र; र 
(c) एकल प्रयोगपनछ व्यवस्ट्िापिका लाधग। 
 
(2) “एकल-प्रयोग प्लास्स्ट्टकको स्ट्र” मा निम्ि 
समावेश हुिँदैिि:् 
(a) कागज, पास्ट्िा, उखु, काठ वा िािँस सदहि 
िर सीलमि िभएको प्लास्स्ट्टक िाहेक अन्य 
सामग्रीिाट ििेको स्ट्र; र 
(b) पेय पदािमको कन्टेिर बिक्रीको लाधग 
प्रस्ट्िाव गिुमअनि पेय पदािमको कन्टेिरसिँग 
संलग्ि वा प्याकेज गररएको प्लास्स्ट्टकको स्ट्र। 

 
 

OAR 333-150-0000,  
च्याप्टर 4-502.13(C) 

एकल-सेवा र एकल-उपभोग लेखहरू,  
सीलमििा प्रयोग गिुमहोस ् 

 
(A) एकल-सेवा र एकल-उपभोग लेखहरूलाई 
पिुः प्रयोग गिम सककिँ दैि। 

(B) िल्क दधू कन्टेिर डर्स्ट्पेन्सीङ ट्यिु धचसो 
भएको डर्स्ट्पेन्स गिे टाउकोिाट फैललएको एक 
इन्चभन्दा धेरै िछोडर् ववकणममा कादटिे छ। 

(C) (1) खाद्य वा पेय पदािम प्रदायक वा 
सवुवधाजिक पसलले ग्राहकले ववशषे 
रूपमा एकल प्रयोग प्लास्स्ट्टक स्ट्र 
अिरुोध िगदामसम्म ग्राहकलाई एकल 
प्रयोग प्लास्स्ट्टक स्ट्र उपलब्ध िगराउि 
सक्छि।् 

(2) खाद्य वा पेय पदािम सवुवधास्ट्िलले 
सवारी साधिमा रहेका वा िसेका 
ग्राहकलाई एकल प्रयोग प्लास्स्ट्टक  
स्ट्र प्रदाि गिम सक्छ। 

(3) सवुवधाजिक पसलले कममचारूहरू 
उपस्स्ट्िि भएको स्ट्िािमा ठाउिँ  िभएमा, 
नििीहरूले उपस्स्ट्िि िभएको स्ट्िािमा 
एकल प्रयोग स्ट्र छोड्ि सक्छि।् 

(4) सवुवधाजिक पसलले खाद्य वा पेय 
पदािमको बिक्री वा प्रावधािसिँग िल्कमा 
वा िजोडर्एको बिक्रीका लाधग एकल 
प्रयोग स्ट्र बिक्री गिम वा प्दाि गिम 
सक्छ। 

डर्सेम्िर 2019 

ग्राहक उिीहरूको गार्ीमा िभएसम्म स्ट्रहरू 
ग्राहकले अिुरोध गिुमपछम  


