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विविन्न समुदायहरूलाई थप NSW प्लाविक प्रविबन्धको लावि ियारी िनन मद्दि िदै  

 

NSW मा आगामी १ नोभेम्बर देखि एकपटक मात्र प्रयोग गररने प्लाखष्टक प्रखिबन्ध राज्यभरका २३,००० भन्दा बढी व्यवसाय र िदु्रा खबके्रिाहरूलाई १५ 

खवखभन्न भाषाहरूमा जानकारी सखहि समर्थन र खिक्षा प्रदान गररएको छ।  

 

वािावरण मन्त्री जेम्स खिखिन(James Griffin)ले भन्नुभयो खक साना व्यवसायहरू यस वषथ र्प पररविथनहरूका लाखग मखु्य छन् भनेर सुखनखिि गनथ, 

NSW सरकारले बहृि िदु्रा खवके्रिा खिक्षा अखभयान प्रदान गनथ राखरिय िदु्रा संघ (NRA) लाई संलग्न गरेको छ। 

 

"एकल-प्रयोग प्लाखष्टक एक वािावरणीय प्रकोप हो, त्यसैले हामीले NSW मा झोला र पाईप जस्िा केखह समस्यािस्ि प्लाखष्टकहरू प्रखिबखन्धि गदैछौं," 

श्री खिखिनले भन्नुभयो।  

 

"एकल-प्रयोग प्लाखष्टकका वस्िुहरू र प्याकेखजङ्गले NSW मा सबै िोहोरको ६० प्रखििि बनाउँछ, र प्रखिबन्धले लगभग २.७ खबखलयन वस्िुहरू 

प्लाखष्टकको िोहोरलाई आगामी २० वषथहरूमा NSW को वािावरणमा प्रवेि गनथबाट रोक्नेछ।  

 

"यी प्रखिबन्धहरूले व्यवसायहरू, जसमध्ये धेरै आखिथ्य र िदु्रामा, खिनीहरूको आपूखिथ स्िरहरू पररविथन गनथ आवश्यक छन्, र म नोभेम्बरमा र्प 

प्रखिबन्धहरू आउनु अखघ नै धेरैले प्लाखष्टकका वस्िुहरूबाट टाढा सरेको देिेर िुिी छु।  

 

"यी एकल-प्रयोग प्लाखष्टक प्रखिबन्धहरू NSW मा प्लाखष्टकबाट टाढा हुनुको प्रमुि कदमको सुरुवाि मात्र हुन्, र हामी सुखनखिि गदैछौं खक व्यवसायहरूसँग 

उनीहरूलाई प्लाखष्टकको प्रयोग रोक्न र वािावरण सुहाऊँदो खवकल्पहरू प्रयोग गनथ आवश्यक जानकारी छ।"  

 

नोभेम्बर देखि, NSW सरकारले खनम्न लगाएि एकल-प्रयोग वस्िुहरू प्रखिबखन्धि गदैछ: 

• प्लाखष्टक स्ि, खस्टरर, कटलरी, प्लेट, कचौरा र कपासका वडहरु 

• खवस्िाररि पोखलष्टररन बाट बनेको िानखपनमा चलाउने र कपहरु  

• प्लाखष्टक  माइक्रोखबडहरू भएको व्यखिगि हरेचाह उत्पादनहरू।  

 

NSW मा जुन १ देखि हल्का एकल-प्रयोग प्लाखष्टक झोलामा प्रखिबन्ध लगाइएपखछ यो आएको हो।  

 

NSW सरकारको ििथ बाट, NRA ले ४०,००० लखक्षि व्यवसायहरू मध्ये आधाभन्दा बढीलाई एकल-प्रयोग प्लाखष्टक प्रखिबन्धको बारेमा समर्थन 

पुर् याइसकेको छ, र िेब्रअुरीदेखि राज्य वररपररका ६५० लक्ष्य मध्ये ५६० भन्दा बढी िदु्रा क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेको छ।. 

 

बहुसांस्कृखिक मन्त्री माकथ  कुरी(Mark Coure)ले भन्नुभयो खक NSW सरकारले सबैलाई सुखनखिि गरररहकेो छ, खविेष गरी खवखभन्न समदुायका साना 

व्यवसाय माखलकहरू, पररविथन लागू गनथ ियार छन्।  

 

"साना व्यवसायहरू हाम्रो राज्यको अर्थिन्त्रको मेरुदण्ड हो, र हामी यो सुखनखिि गनथ चाहन्छौं खक यो सबैलाई र्ाहा होस् र उनीहरूलाई के गनथ आवश्यक 

छ भनेर, िाखक खिनीहरू सिलिाको लाखग स्र्ाखपि हुनेछन्," श्री कुरीले भन्नुभयो ।  

 

"हामीलाई यो पखन र्ाहा छ खक खवखभन्न क्षेत्रहरूमा धेरै व्यवसाय माखलकहरूले के भइरहकेो छ र उनीहरूले के गनथ आवश्यक छ भन्ने बारे उनीहरूको 

िराखकलो समदुायलाई सूखचि गनथ मद्दि गनथ अखभन्न भखूमका िेल्छन्।  



 

"त्यसैले हामी व्यवसाय माखलकहरूलाई १५ खवखभन्न भाषाहरूमा एकल-प्रयोग प्लाखष्टक प्रखिबन्धको बारेमा खबखभन्न भाषाहरुमा सेवाहरू प्रदान गदैछौं, 

िाखक उनीहरूले के गने भनेर जान्दछन् र यो महत्त्वपूणथ पररविथन मािथ ि आफ्ना समुदायहरूलाई पखन समर्थन गनथ सक्छन्।"  

 

सामिीहरू उपलब्ध हुने १५ भाषाहरूमा अरबी, म्यान्डाररन र पञ्जाबी समावेि छन्।  

 

NRA ले एकल-प्रयोग प्लाखष्टक प्रखिबन्ध बारे व्यवसाय र सामदुाखयक संस्र्ाहरूलाई सल्लाह खदनको लाखग खनिःिलु्क हटलाइन (१८०० ८४४ ९४६) 

सुरु गरेको छ।  

 

र्प जानकारीको लाखग, http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-ban मा हनुेथहोस्। 
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