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k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg tyf /fxt ;DaGwL dfkb08, @)&$ 
 
k|:tfjgfM ljkb\ Jok:yfkgsf ;a} lqmofsnfksf] ;dGjofTds / k|efjsf/L 
?kdf Joj:yfkg u/L k|fs[lts tyf u}/k|fs[lts ljkb\af6 ;j{;fwf/0fsf] 
lhpHofg / ;fj{hlgs, lghL tyf JolQmut Pjd\ ;fF:s[lts ;Dkbf / ef}lts 
;+/rgfsf] ;+/If0f ug{ ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f, Joj:yfkg tyf /fxt ;DaGwL 
dfkb08 agfpg jf~5lgo ePsf]n] rf}/hxf/L gu/ sfo{kflnsfn] of] dfkb08 
agfPsf] 5 . 

kl/R5]b – ! 
k|f/lDes 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/DeM–-!_ o; dfkb08sf] gfd ærf}/hxf/L 
gu/kflnsf k|fs[lts ljkb\ Jok:yfkg tyf /fxt ;DaGwL dfkb08, 
@)&$Æ /x]sf] 5 .  

  -@_ of] dfkb08 t'?Gt nfu" x'g]5 .  
@=  kl/efiff M– ljifo k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df  

-s_  ægu/kflnsfÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ .  
-v_ ægu/ sfo{kflnsfÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/ sfo{kflnsfnfO{ 

;Demg' k5{ .  
-u_  ægu/ k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldltÆ eGgfn] cg';"rL– ! 

adf]lhdsf] k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' 
k5{ .  

-3_  æj8f :tl/o k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldltÆ eGgfn] 
cg';\"rL – @ adf]lhdsf] k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 
;Demg' k5{ .  

kl/R5]b – @ 
p4f/ tyf /fxt ;DalGw dfkb08 

#= p4f/ tof/L Joj:yfkg M– -!_ gu/kflnsf s]Gb|df cg';"rL – ! 
adf]lhdsf] k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt u7g ul/ pQm 
;ldltn] vf]h / p4f/ ;fdu|Lsf] kof{Kt e08f/0fsf] Joj:yf ul/ 
gu/kflnsfsf] h'g ;'s} If]qdf k|sf]k cfPsf avt cfjZostf 
cg';f/ tTsfn /fxt k'¥ofpg] Joj:yf ldnfpg] . o;sf nflu vf]h 
tyf p4f/ ;fdu|L gu/kflnsf s]Gb| / cfjZostf cg';f/ 
lhNnf:t/df e08f/sf] Joj:yf ug]{ . hf]lvddf k/]sf jl:tsf] 
klxrfg ul/ To:tf al:tsf] ;+/If0f cyjf al:t :yfgfGt/0f 
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nufotsf pko'Qm Joj:yf ug{sf] nflu cfjZos cWoog cg';Gwfg, 
of]hgf tyf sfo{qmd lgdf{0f, ah]6 tyf ;|f]t;fwgsf] Joj:Yff ug]{ / 
o:tf jl:tsf] hf]lvd 36fpg] ;DaGwL sfo{qmdsf] sfof{Gjogsf] 
Joj:yf ug]{ . k|sf]ksf] hf]lvddf /x]sf If]qsf] Risk Assessment -
hf]lvd lgwf{/0f_ tyf Hazard Mapping -vt/f gS;fª\sg_ sf] 
Joj:yf ug]{ . j8fdf cg';"rL – @ adf]lhd j8f :tl/o k|fs[lts 
ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt /xg] 5g\ .  

  -@_ :yfgLo :t/sf k|fs[lts ljkb\sf k|s[ltsf] klxrfg ul/ 
;f] af6 lkl8tx?sf] vf]hL / p4f/ ug]{ sfo{ sf] nflu bIf / tflnd 
k|fKt hgzlQm Go"gtd !) hgf h'g;'s} a]nf kl/rfng ug{ ;lsg] 
cj:yfdf /fVg] Joj:yf gu/ sfo{kflnsf tyf k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] ldnfpg] . tfnLd k|fKt hgzlQmsf] ;fy} k|sf]ksf] ;dodf 
/fxtsf] 5l/tf] Joj:yfsf] nflu vf]h / p4f/ ;fdu|Lx?sf] nut 
cBfjlws ug'{sf ;fy} cfktsflng vfBfGg Pj+ nQfsk8fsf 
e08f/0fsf] Joj:yf ug]{ .  

  -#_ vf]h / p4f/ sfo{sf] nflu !$ j6} j8fdf gu/ k|fs[lts 
ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt dftxtdf vf]h / p4f/ ;fdu|Lx? e08f/0f 
ul/ /fVg] Joj:yf ldnfpg] . o;df Go"gtd !) hgf p4f/sdL{nfO{ 
p4f/ sfo{df k|of]u ug{ cfjZos kg]{ ;fdu|Lx? :yfgLo 
cfjZostfsf] cfwf/df klxrfg ul/ e08f/0fsf] Joj:yf k|d'v 
k|zf;sLo clws[tn] ldnfpg] .  

  -$_ gu/ k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg sf]ifdf ?= @,)),))).– 
-b'O{ nfv_ Go"gtd df}Hbft sfod /fVg] Joj:yf k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] ldnfpg] .  

  -%_ ;fdflhs Pj+ u}/ ;/sf/L ;+3–;+:yfx?sf] ;xof]u ;d]t 
lnO{ k|sf]k Joj:yfkg ;DaGwL hgr]tgf clej[l4 ug]{ sfd 
gu/kflnsf s]Gb| / j8f :t/df ug]{ .  

  -^_ k|sf]ksf] ;dodf lj:yflkt kl/jf/x?nfO{ ;'/lIft 
:yfgdf /fvL lzlj/ ;+rfng ug{ gu/ k|fs[lts k|sf]k p4f/ 
;ldltn] ;Dej eP;Dd ljBfno, :jf:Yo s]Gb| afx]s klxrfg 
ul/Psf v'nf If]qx? k|of]u ug]{ .  

  -&_ vf]h tyf p4f/sf nflu cfpg] :jb]zL tyf ljb]zL 
6f]nLnfO{ ;xof]u ug]{ u/fpg] tyf ;d'lrt k|jGw gu/ k|fs[lts 
ljkb\ Joj:yfkg ;ldltn] ldnfpg] .  
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$=  cfktsfnLg p4f/ tyf /fxt ljt/0f M– -!_ k|sf]ksf 36gfdf kl/ 
s'g} JolQmsf] d[To' ePsf] /x]5 eg] /fxt :j?k k|lt d[ts 
?=@),))).– -aL; xhf/_ sf b/n] d[tssf kl/jf/nfO{ ;xof]u 
pknAw u/fpg] . o;/L /sd pknAw u/fpFbf gu/sf] gu/ k|fs[lts 
k|sf]k p4f/ ;ldltn] pknJw u/fpg] .  

  -@_ k|sf]kaf6 3/ gi6 ePsf jf vfBfGg jfnL tyf hUuf hldg 
;d]t gf]S;fgL eO{ tTsfn u'hf/fsf] nflu vfBfGg ;d]t gePsf jf 
b'j} cj:yfsf kLl8t kl/jf/nfO{ tTsfn cfjZos Joj:yfsf] nflu 
?=%))).– -kfFr xhf/_ ;Dd k|lt kl/jf/ /fxt ;xof]u pknAw 
u/fpg] .  

  -#_ k|sf]ksf] ;dodf lkl8t kl/jf/x?nfO{ ;'/lIft :yfgdf /flv 
lzlj/ ;+rfng ug'{ kg]{ cj:yf ePdf gu/ k|fs[lts k|sf]k p4f/ 
;ldltn] tTsfn lhNnf k|fs[lts k|sf]k p4f/ ;ldlt Pj+= p4f/;+u 
;DalGwt cGo lgsfodf ;Dks{ /fvL cfjZos Joj:yf ldnfpg] .  

  -$_ k|sf]kdf kl/ vfBfGg jf yk cfly{s ;xfotf pknAw 
u/fpg' kg]{ kl/jf/sf kl/jf/ ;+Vof ;d]t v'n]sf] nut 36gf x'g] 
ljlQs} lhNnf k|zf;g sfof{no dfkm{t k|b]z tyf ;+3Lo u[x 
dGqfnodf k7fpg] .  

  -%_ kLl8tx?nfO{ /fxt ljt/0f ubf{ :yfgLo p4f/ ;ldlt u7g 
ePsf] :yfgdf ;f] ;ldlt dfkm{t / cGo 7fpFsf] xsdf gu/ k|fs[lts 
ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt dfkm{t g} /fxt ;xof]u pknAw u/fpg] .  

  -^_ 36gfdf k/L vfBfGg, nQfsk8f nufot 3/ k"0f{?kdf gi6 
ePsf jf k"0f{ gi6 gePtfklg ;Defljt vt/faf6 hf]lug cGoq ;g'{ 
kg]{ jf lj:yflkt e} ;'/lIft :yfgdf gofF cf>o :yn lgdf{0f ul/ 
Joj:Yff ug'{ kg]{ cj:yfsf kl/jf/nfO{ k|lt kl/jf/ ?= !),))).– -
bz xhf/_ ;Dd cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg] . o:tf] ;xof]u gu/ 
k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldltn] cfjZos 5fgljg ul/ a}7saf6 
lg0f{o u/fP/ dfq lbg] .  

  -&_ k|sf]ksf 36gfdf kl/ 3fOt] x'g]x?nfO{ gu/ k|fs[lts ljkb\ 
;ldlt dfkm{t ;/sf/L c:ktfndf pkrf/ u/fpFbf nfu]sf] vr{sf] 
al9df %)Ü ;Dd e'QmfgL u/L lbg] / c:ktfnaf6 3/ hfg cfly{s 
;xof]u :j?k k|lt JolQm ?= !,))).– -Ps xhf/_ / oftfoft vr{ 
lbg] .  
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  -*_ k|sf]ksf kLl8tx?nfO{ k'gM:yfkg tyf k'gMlgdf{0fsf nflu 
k|rlnt gLlt tyf sfg"g adf]lhd gu/ l:yt jg, jftfj/0f, 
kmf]x/d}nf tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvfn] ;DalGwt lgsfo;Fu 
;dGjo u/L ;x'lnot b/df sf7 pknAw u/fpg] .  

  -(_ e"sDk, af9L, klx/f], cfunfuL, cl;gfkfgL, x'/L atf;, 
r6\ofË, zLtnx/, lxdkftsf ;fy} k|sf]ksf sf/0faf6 ePsf] xjfO{, 
;8s Pj+ 8'Ëf b'3{6gf af6 k|efljt kLl8tx?nfO{ dfq /fxt ;xof]u 
pknAw u/fpg] .  

  -!)_ lgwf{l/t dfkb08 adf]lhd /fxt ;xof]u pknAw u/fpFbf 
gu/ k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldltn] 36gf ePsf] #) lbg leq 
;"rgf k|fKt ePsf] 36gfsf nflu dfq /fxt ;xof]u pknAw u/fpg] 
Joj:yf ug]{ .   
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cg';"rL – ! 
-v08 ! sf] pkv08 ! ;Fu ;DalGwt_ 

 
gu/ k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt M 
!= gu/ k|d'v         – cWoIf  
@= k|d'v k|zf;sLo clws[t       – ;b:o  
#=  gu/kflnsf l:yt k|x/L k|d'v                 – ;b:o  
$= gu/kflnsf l:yt /]8qm;sf] k|ltlglw                   – ;b:o  
%=  cfwf/e"t :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ sfof{no ;+of]hs     – ;b:o  
^=  cfwf/e"t tyf dfWoflds lzIff sfof{no ;+of]hs     – ;b:o  
&=  pBf]u jfl0fHo ;+3 cWoIf jf lghn] tf]s]sf] JolQm   – ;b:o 
*=  jg, jftfj/0f, kmf]x/d}nf Pj+= ljkb\ Joj:yfkg zfvf x]g]{ sd{rf/L 

k|d'v          – ;b:o ;lrj  
          

gu/ :tl/o k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5M 

!=  ;+3 / k|b]z ljkb\ Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t PsLs[t tyf If]qut 
gLlt of]hgf / sfo{qmd cg'?k x'g] ul/ :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg 
of]hgf th'{df ul/ sfof{Gjog ug]{, 

@=  :yfgLo txnfO{ ljkb\ FJoj:yfkgsf nfuL ah]6 ljlgof]hg ug{ 
nufpg], 

#=  ;/sf/L, lghL Pjd\ u}/;/sf/L ;+:yf, :yfgLo :jo+;]js, ;fdflhs 
kl/rfns nufot ;DalGwt ;a} kIfsf] ;dGjo / ;+nUgtfdf ljkb\ 
Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ ug]{,u/fpg], 

$=  :yfgLo txsf kbflwsf/L, sd{rf/L, :jo+;]js, ;fdflhs kl/rfns 
tyf ;d'bfonfO{ ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwdf k|lzIf0f lbg] Joj:yf 
ldnfpg], 

%= ef}lts ;+/rgf lgdf{0f ubf{ ejg ;+lxtf nufot cGo :jLs[t lgb]{lzsf 
jf dfkb08sf] kfngf u/fpg], 

^=  ljkb\ k|ltsfo{sf nflu cfkt\sfnLg gd'gf cEof; ug]{, u/fpg] 
&=  ljkb\ k|efljt If]qdf p4f/ tyf /fxtsf] Joj:yf ug]{ 
*=  :yfgLo txdf ljkb\ Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL tyf k"j{r]tfjgL 

k|0ffnLsf] ljsf; / ;+rfng ug]{, u/fpg], 
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(=  :yfgLo :t/df cfkt\sfnLg sfo{;+rfng s]Gb|sf] :yfkgf / ;+rfng 
ug]{, 

!)= ljkb\af6 k|efljt 3/kl/jf/sf] klxrfg, :t/ lgwf{/0f tyf kl/rokq 
ljt/0f ug]{, u/fpg], 

!!=  sfo{sf/L ;ldlt, k|b]z ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt tyf lhNnf ljkb\ 
Joj:yfkg ;DaGwL cGo sfo{ ug]{, u/fpg], 

!@=  ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwdf tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{, u/fpg] . 
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cg';"rL – @ 
-v08 ! sf] pkv08 ! ;Fu ;DalGwt_ 

 
j8f :tl/o k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldltM 
!=  j8f cWoIf – cWoIf  
@=  j8f cWoIfn] l;kmfl/; u/]sf] j8f ;b:o– ;b:o  
#=  j8fl:yt k|d'v ljBfnosf] k|wfgfWofks jf lzIfs – ;b:o  
$=  j8f cWoIfn] 5gf}6 u/]sf] j8fl:yt a'l4lhjL jf ;dfh;]jL–;b:o  
%=  j8f ;lrj– ;b:o ;lrj  
 

j8f :tl/o k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5M 

!=  :yfgLo :t/df ePsf] ljkb\sf] Plsg ul/ gu/ ;ldltdf k]z ug]{, 
@=  gu/ k|fs[lts ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt dfkm{tsf sfo{qmdx? ;+rfng 

tyf Joj:yfkg ug]{, 
#=  cfˆgf] j8fdf ePsf k|fs[lts tyf u}/k|fs[lts ljkb\x?sf] /fxt tyf 

Ifltk"lt{sf] nflu gu/kflnsfdf l;kmfl/; ug]{, 
$=  k|fs[lts ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f ug{sf] nflu ljleGg hgr]tgf d'ns 

sfo{qmdsf]  ;+rfng ug]{, 
%= ljkb\af6 k|efljt 3/kl/jf/sf] klxrfg, :t/ lgwf{/0f tyf tLlgx?sf] 

c:yfoL /fxtsf] Joj:yf ldnfpg], 
^=  k|fs[lts ljkb\ x'g ;Sg] 7fFpsf] klxrfg ul/ :yfgLo ;d'bfonfO{ ;r]t 

u/fpg] . 
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cg';"rL– # 
-v08 % sf] pkv08 ! ;Fu ;DalGwt_ 

 
/fxt k|flKtsf] nflu gu/kflnsf sfof{nodf lbO{g] lgj]bgsf] 9fFrf M  
         

 ldltM 
>Ldfg\ gu/ k|d'v÷k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho",  
rf}/hxf/L gu/kflnsfsf] sfof{no,  
rf}/hxf/L, ?s'd -klZrd_  
    

ljifo M– /fxt /sd pknAw u/fO{lbg' x'g . 
 
dxf]bo,  
k|:t't ljifodf oxL ldlt ======================ut]sf] afl9÷klx/f]÷cfunflu÷ 
cl;gfkfgL÷r6\ofË÷xfjfkfgL÷e"sDk÷8'Ëf b'3{6gf ======================= sf] 
sf/0f d]/f] ================================= k"0f{÷cflz+s ?kdf gi6 eO{ cGbfhL 
====================== a/fa/sf] Iflt ePsf]n] d, d]/f] >Ldfg÷>Ldlt÷d]/f] cfdf÷ 
a'jf÷afHo]÷aHo}÷ 5f]/f=========hgf÷5f]/L====hgf÷bfh'efO{======hgf÷ lblb 
jlxgL================ hgfsf] kl/jf/sf] hLjgofkg ug{ sl7g ePsf]n]÷ 
lj:yflkt ePsf]n] txfF sfof{nosf] lgodfg';f/ /fxt /sd pknAw u/fO{lbg' 
x'g k|x/L ;h{ldg d'r'Nsf, j8f sfof{nosf] l;kmfl/;, gful/stf k|df0fkqsf] 
k|ltlnlk, 36gf 36]sf] :ki6 hfgsf/L lbg] tl:j/x? ;+nUg /flv of] lgj]bg 
k]z u/]sf] 5' .  
 
 

lgj]bs 
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s/f/df lzIfs egf{ ;DaGwL dfkb08, @)&^ 
 

k|:tfjgfM JolQm, ;d'x, cleefjs, नगरपा लका, देश तथा संघीय  ;/sf/sf] 
nufgL / of]ubfgaf6 ;~rflnt ;fd'bflos ljBfnox?n] lzIff े मा गरेको 
योगदान Jojl:yt u/L ;fd'bflos ljBfnox? dflysf] ljZjf;nfO{ e/kbf]{ 
agfpg / u'0f:tl/o lzIffsf dfWodaf6 ;fd'bflos lzIffsf] u'0ffTdstf 
a[l4sf nflu ljBfnox?nfO{ lglZrt dfkb08sf cfwf/df ;~rfng ug{ 
स बि धत नकायबाट वीकृ त तथा अनुम त ा  थानीय आव यकता र मागको आधारमा 
संचालनरत व ालयह मा व ाथ  सं याको अनुपातमा िश क यव थापन गन g]kfnsf] 
;+ljwfg, @)&@ sf] cg';'lr *, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$, 
चौरजहार  नगर िश ा ऐन, २०७४ / rf}/hxf/L gu/kflnsfsf] lzIff lgodfjnL, 
@)&$ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L gu/ sfo{kflnsfn] s/f/df lzIfs egf{ 
;DaGwL dfkb08, @)&^ agfO{ hf/L u/]sf] 5 . 

 
kl/R5]b ! 

;+lIfKt gfd / kl/efiff  
!=  ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; dfkb08sf] gfd æs/f/df lzIfs 

egf{ ;DaGwL dfkb08, @)&^Æ /x]sf] 5 . 
  -@_ of] dfkb08 rf}/hxf/L gu/kflnsf leqsf cg'dlt tyf 

:jLs[t k|fKt ;fd'bflos ljBfnodf nfu' x'g]5 . 
  -#_ of] dfkb08 gu/ sfo{kflnsfaf6 kfl/t ePsf] ldlt b]lv 

nfu' x'g]5 . 
@=  kl/efiffM ljifo / k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; dfkb08df  

-s_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 
-v_  ædfkb08Æ eGgfn] करारमा  िश क भना स ब धी dfkb08, 

@)&^ nfO{ ;Demg' k5{ . 
-u_ ægu/ sfo{kflnsfÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/ sfo{kflnsfnfO{ 

;Demg' k5{ . 
-3_  ælzIfs b/jGbLÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/kflnsf leqsf xfn 

df}Hbft b/jlGb / rf}/hxf/L gu/kflnsf4f/f yk u/]sf  s/f/ 
lzIfssf] b/jlGbnfO{ ;Demg' k5{ . 

-ª_ ælzIfsÆ eGgfn] gu/kflnsfleqsf ;fd'bflos ljBfonodf 
sfo{/t lzIfsnfO{ ;Demg' k5{ . 
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-r_ æs/f/ lzIfsÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/kflnsf leqsf cg'dlt 
k|fKt jf l:js[t k|fKt ;fd'bflos ljBfnodf lzIfs b/alGb 
cefj eO{ gu/ sfo{kflnsfn] ;[hgf u/L l:js[t u/]sf lzIfs 
kbdf /x]sf lzIfsnfO{ ;Demg'k5{ . 

-5_  ælzIfs 5gf}6 ;ldltÆ eGgfn]  lzIfs 5gf}6 ug]{ k|of]hgsf] 
nflu o; dfkb08sf] bkmf $ adf]lhd ul7t ;ldltnfO{ 
;Demg'k5{ . 

-h_ æk|d'vÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/kflnsfsf] gu/ k|d'vnfO{ 
;Demg'k5{ . 

-em_ æk|d'v k|zf;lso clws[tÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/kflnsfsf] 
k|d'v k|zf;lso clws[tnfO{ ;Demg'k5{ . 

-`_  ælzIff clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] cfwf/e't tyf 
dfWoflds lzIff sfof{no k|d'v jf ;f] k|d'vsf] sfdsfh ug{ 
tf]lsPsf] JoQmLnfO{ ;Demg'k5{ . 

-6_  ælzIff zfvfÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/kflnsfdf /x]sf] lzIff 
x]g]{ lzIff, o'jf tyf v]ns"b zfvfnfO{ ;Demg'k5{ . 

-7_  æljifo ljz]if1Æ eGgfn] lzIff ;+sfoaf6 tf]lsPsf] ljifodf 
:gfQf]sf]Q/ plt0f{ eO{ ;DaGwLt If]qdf slDtdf kfFr jif{sf] 
cg'ej k|fKt JolQmnfO{ ;Demg'k5{ .  

-8_  ætna eQfÆ eGgfn] o; dfkb08sf] bkmf !@ cg';f/ 
lzIfsnfO{ lbOg] tna eQf ;Demg' kg]{5 . 

 
kl/R5]b @ 

ljBfnodf /xg] lzIfs b/jlGb 
#=   lzIfs b/jGbL ljj/0f M -!_ rf}/hxf/L gu/kflnsf leqsf l:js[t 

k|fKt jf cg'dlt k|fKt ;fd'bflos ljBfnosf gk'u b/alGbdf gu/ 
sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhdsf :ynut cWoog u/L lzIfs 
b/alGb ;[hgf u/L kb k'lt{ ul/g]5 . 

  -@_  k|To]s ljBfnodf lzIfs ljBfyL{sf] cg'kft al9df !M$% 
x'g'kg]{5 . 

  -#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPtf klg ljBfnox?df 
b]xfo adf]lhdsf] Go"gtd lzIfs kb;+Vof /xg]5 . 

qm=;+= sIff Go"gtd lzIfs ;+Vof s}lkmot 
! afn ljsf; s]Gb| k|To]s afn ljsf;df !÷!  
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hgf 
@ sIff – ! ;Dd ! hgf  
@ sIff  !–@ ;Dd ! hgf  
# sIff !– # ;Dd @ hgf  
$ sIff !–% ;Dd # hgf  
% sIff ^–* ;Dd $ hgf  
^ sIff (–!) ;Dd $ hgf  
& sIff !!–!@ ;Dd # hgf  

* sIff !!–!@ -
lj1fg_ $ hgf  

   
 t/ clwsf+z sIffdf ljBfyL{ ;+Vof Go"g /x]sf] cg'dlt jf :jLs[lt 

k|fKt ljBfnox?df of] dfkb08 nfu" x'g] 5}g\ . 
 -$_ o; bkmfsf] pkbkmf -#_ / -$_ sf] dfkb08 k'/f gu/]sf 

ljBfnox?sf] b/alGb s6f}lt ul/g]5 . 
 

kl/R5]b # 
lzIfs 5gf}6 ;ldlt u7g 

$=  lzIfs 5gf}6 ;ldlt /xg] M -!_ ;fd'bflos ljBfnodf s/f/ lzIfs 
lgo'lQmsf nflu l;kmf/L; ug{ gu/kflnsfdf b]xfo adf]lhdsf] Ps 
lzIfs 5gf}6 ;ldlt /xg]5 . 
-s_  k|d'v k|zf;lso clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[t :t/sf] 

sd{rf/L  – ;+of]hs 
-v_  lzIff, o'jf tyf v]ns"b zfvf k|d'v – ;b:o 
-u_  gu/kflnsfn] dgf]lgt u/]sf] slDtdf lzIffzf:q ;+sfo tkm{ 

:gfQf]sf]Q/ u/]sf] ! hgf dlxnf kg]{ u/L @ hgf   ljifo 
ljz]if1 – ;b:o 

-3_  lzIff o'jf tyf v]ns"b zfvfdf sfo{/t k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] tf]s]sf] sd{rf/L – ;b:o ;lrj 

   -@_ ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 
x'g]5 M– 
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-s_  :jLs[t b/jGbL ;+Vofsf] clwgdf /xL v'nf k|lt:kwf{Tds 
k/LIffaf6 lzIfs s/f/df lgo'lQm ug{ gu/kflnsf ;dIf 
l;kmfl/; ug{ cfjZos sfo{ ug]{,  

-v_  k/LIff ;+rfngsf] nflu cfjZos ;"rgf k|sfzg ug]{, 
k|Zgkqsf] lgdf{0f ug]{, k|Zgkqsf] uf]klgotf sfod ug]{, 
lnlvt, df}lvs tyf k|of]ufTds k/LIff ;+rfng ug]{, k|Zgkq 
hfFr ug]{ / clGtd glthf k|sfzg ug]{,  

-u_  k/LIffsf] nflu tx cg';f/sf] kf7\oqmd lgwf{/0f ug]{, 
-3_  k/LIff ;+rfngsf] nflu cfjZos hgzlQm kl/rfng ug]{, 

Joj:yfksLo sfo{x? ug]{ tyf u/fpg], 
-ª_  k/LIffnfO{ dof{lbt, :jR5, lgikIf Pj+= q'l6/lxt t'Nofpg 

cfjZos sfo{x? ug]{, 
-r_  gu/ sfo{kflnsf Pj+= gu/ lzIff ;ldlt;Fu k/LIff 

;+rfngsf] ;DaGwdf cfjZos ;dGjo ug]{ tyf u/fpg], 
-5_  k/LIff ;+rfngsf] nflu cfjZos cGo sfo{x? ug]{ / 

u/fpg], 
   -#_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;ldltn] tf]s] 

adf]lhd x'g]5 . 
   -$_ ;ldltdf /x]sf ;b:ox?sf] sfo{ ljefhg ;ldltsf] 

;+of]hsn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 
kl/R5]b $ 

lzIfs lgo'lQm ;DjlGw Joj:yf 
%=  k|ltof]lutfsf] nflu lj1fkg ug'{ kg]{ M– -!_ lgod !! adf]lhd ul7t 

lzIfs 5gf}6 ;ldltn] slDtdf !% lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf ;DefAo 
;j} dfWodaf6 k|sfzg ug'{sf ;fy} j8f sfof{no / gu/kflnsfdf 
;"rgf 6fF; ug'{ kg]{5 . o:tf] ;"rgf ;DalGwt :yfgLo txsf 
Website df ;d]t /fVg] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . 

  -@_ s/f/ lzIfssf] lj1fkg ubf{ ljleGg ;fd'bflos 
ljBfnosf lghL ;|f]tdf sfo{/t lzIfsx?sf] nflu s'n b/alGbsf] 
@%% cfGtl/s तयो गताबाट / &%%  v'Nnf k|ltof]lutfaf6 
kbk'lt{ ul/g]5 . 

^=   lzIfs छनौट या ;dfa]lz agfpg' kg]{ M– lzIfs 5gf}6nfO{ 
;dfa]zL agfpg gu/ sfo{kflnsfaf6 l:js[t lzIfs b/aGbLdf 
v'Nnf k|ltof]lutfdf k"lt{ x'g] lzIfs kb dWo] $%%  5'§ofO{ ;f] 
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k|ltztnfO{ zt k|ltzt dflg b]xfosf pDd]4f/x? ljrdf dfq 5'§f–
5'§} k|lt:kwf{ u/fO{ kbk"lt{ ul/g]5 . 
-s_ dlxnf          – ##% 
-v_ cflbaf;L hghftL  – @&% 
-u_ dw];L, cNk;+Vos, lk58fau{  – (% 
-3_ blnt        – @@ % 
-ª_ lk5l8Psf] If]q  – $ % 
-r_ ckfË       – %% 

&=  b/vf:t a'emfpg' kg]{ M– k|ltof]ludf efu lng rfxg] pDd]bjf/n] 
lzIfs 5gf}6 ;ldltaf6 tf]lsP adf]lhdsf] k/LIff b:t'/ bflvnf 
u/]sf] lg:;f ;lxt lj1fkgdf tf]lsPsf] :yfg / cjlwleq b/vf:t 
kmf/fd a'emfpg' kg]{5 . 

*=  of]Uotf ;DjlGw Joj:yfM–  lzIfs kbsf] nflu lnOg] k|ltof]lutfTds 
k/LIffdf pDd]bjf/ x'g b]xfo adf]lhdsf] z}lIfs of]Uotf x'g' kg]{5 . 
-s_  df=lj=tx -(–!)_ ;DalGwt ljifodf :gfts plt0f{ 
-v_  cf=lj=tx -^–*_ ;DalGwt ljifodf k|lj0ftf k|df0f kq tx 

jf ;f] ;/x plt0f{ u/]sf] 
-u_  cf=lj=tx -!–%_ ;DalGwt ljifodf k|lj0ftf k|df0f kq tx 

plt0f{ jf ;f] ;/x  
-3_  afnljsf; dfWolds lzIff plt0f{ k/LIff jf ;f] ;/x, 
-ª_  cfwf/e't tx sIff ^–* sDKo'6/ ljifosf] xsdf sDKo'6/ 

ljifo lnO{ k|lj0ftf k|df0fkq plQ0f{ u/]sf] s'g} ljifodf 
k|lj0ftf k|df0fkq tx plQ0f{ u/L sDtLdf sDKo'6/ l8Knf]df 
tflnd lnPsf] x'g'kg]{ . 

  :kli6s/0f M df=lj=tx -(–!)_ sf] nflu :gfQf]sf]Q/ u/]sf 
pDd]bjf/ / cf=lj=tx -^–*_ sf] xsdf :gfts u/]sf] pDd]bjf/nfO{ 
yk ३ c+ssf] Joj:yf ul/g]5 . 

(=  pDd]bjf/sf] nflu of]Uotf M -!_ lzIfs ;]jf cfof]u lgodfjnL, 
@)%& -gjf}+ ;+zf]wg ;d]tsf] lgod !) sf] -s_ b]lv    -r_ 
adf]lhdsf] of]Uotf k"/f u/]sf] x'g'kg]{5 .  

  -@_ k|rlnts sfg"gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP 
tfklg lj1fg, sDo'6/ lj1fg, OlGhlgol/ª, ul0ft, c+u|]hL,  sfof{no 
;~rfng tyf n]vf, sfg"g, s[lif tyf kz' lj1fg ljifosf] xsdf  
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s/f/df  jf lglh lzIfs egf{ ug{ cWofkg cg'dltkq cfjZos kg]{ 
5}g\ . 

!)= cfjZos sfuhftx?M lzIfs kbdf pDd]bjf/ x'g OR5's pDd]bjf/n] 
cfkm\gf] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0f kqsf] त ल प, g]kfnL gfu/Lstfsf] 
k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk, cWofkg cg'dltkqsf] k|dfl0ft 
k|ltlnlk, cg'ej eP ;f]sf] k|dfl0ft k|ltlnlk, s'g} ljBfnodf 
sfo{/t eP ;f]sf] k|dfl0ft k|ltlnlk / 5gf}6 ;ldltn] tf]s] 
adf]lhdsf cGo sfuhftx? ;lxt gu/kflnsfdf lgj]bg k]z ug'{ 
kg]{5 . 

!!=  kf7\oqmd, k/LIff k|0fnL, d'NofÍg k|0ffnL / 5gf}6 k|lqmof M -!_  
lzIfssf] nflu lnO{g] k/LIffsf] kf7oqmd, k/LIf0f  k|0ffnL tyf 
d"Nofª\sg k|lqmof lzIff ;]jf cfof]u lgodfjnL @)%& -gjf}+ ;+zf]wg 
;d]t_ sf] lgod !$, !%, !^, !&, !*, !(, @), @!, @@, @#, @$, 
@%, @^ adf]lhd x'g]5 . 

  -@_ lnlvt, df}lvs tyf k|of]ufTds k/LIffdf ;kmn eO{ 
lzIfs 5gf}6 ;ldltn] l;kmfl/; u/]sf pDd]bjf/nfO{ gu/kflnsfn] 
lgo'QmL lbg]5 .  

  -३_ bkmf -!_  df pNn]v eP cg';f/ k/LIffsf] :j?k b]xfo 
adf]lhd x'g]5M 

k/LIffsf] 
lsl;d 

-s_ lnlvt 
c+sef/ 

१०० अंक 

-v_ df}lvs @% अंक 

!= z}lIfs of]Uotf 
jfkt 

थम, तय र तृ तय ेणीको 
आधारमा मश: ३, २ र १ 

    @= अनुभव वापत 
येक वषको १ अंकका दरले 

ब ढमा ७ अंक  

    ३= अ तरवाता वापत ब ढमा १२ अंक 

    $= Go'gtd eGbfdf 
dflyNnf] 
of]Uotf  

थम, तय र तृ तय ेणीको 
आधारमा मश: ३, २ र १ 

-u_ योगा मक !) -sDKo'6/ ljifosf] nflu 
dfq_ 
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  -$_ cfGtl/s k/LIffdf efu lnPsf k/LIffyL{n] v'nf 

तयो गतामा समेत भाग लन पाउने छन ्। 
 

kl/R5]b % 
tna, eQf / labf ;DalGw Aoa:yf 

!@=  tna eQf ;DaGwL Joj:yf M laleGg txdf lgo'Qm  lzIfsx?sf] 
tna eQf b]xfo ad]lhd x'g]5 M– 
s_  df=la= tx -(-!)_ la1fg÷ul0ft-lj=P:;L= jf ;f] ;/x_ 
                                        -#),))).– 
v_  df=la= tx -(-!)_ cGo laifo  -@%,))).– 
u_  cfwf/e't tx -^-*_ lj1fg÷ul0ft-+2 lj1fg_  - @@,))).–   
3_  cfwf/e't tx -^-*_  cGo ljifo  – @),))).–     
ª_  cfwf/e't tx -!-%_  - !%,))).–  
r_  cfwf/e't tx -!-#_  - !%,))).–  
5_  बाल वकास के =  - g]kfn ;/sf/sf] k|rlnt :s]n adf]lhd 

!#=  labf ;DalGw Aoa:yf:  lzIfsn] rf}/hxf/L gu/kflnsf lzIff 
lgodfjnL,  @)&$ sf] lgod @@ -s_ b]lv -r_ ;Dd pNn]v eP 
adf]lhd labf kfpg] 5g\ .   

 
kl/R5]b ^ 

laBfno ;+rfng cg'dlt tyf b/jGbL ;DalGw Aoa:yf 
!$= ljBfno ;+rfng ug{ cg'dlt lbO{g] M–  :jLs[t ljBfno cg'udg 

तवेदन अनुसार rf}/hxf/L gu/kflnsf cGtu{t ;~rflnt 

;fd'bflos ljBfnox?nfO{ b/jGbL / tx sfod u/L ;~rfng ug{ 
cg'dlt lbO{g]5 . 

                          
kl/R5]b & 
ljljw 

!%=  s/f/ yk jf gljs/0f ug{ ;lsg] M sfo{ ;Dkfbg d"Nof+s0f / 
ljBfnodf cfPsf] z}lIfs ;'wf/ ;d]tnfO{ ljZn]if0f u/L  
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lzIfsx?sf] s/f/ cjlw ;Demf}tfdf pNn]v eP adf]lhd gu/ 
sfo{kflnsfn] k'gM yk jf gjLs/0f ug{ ;Sg]5 . 

  t/ sfo{ ;Dkfbg:t/ /fd|f] gePsf  lzIfsx?sf] s/f/ cjwL 
yk jf gjLs/0f x'g ;Sg] 5}g . 

!^=  k'gM s/f/df  lzIfs egf{ ug{ ;lsg] M– ljBfyL{ ;+Vofsf] cg'kftdf 
lzIfs ;+Vof sd ePsf ljBfnox?df o; dfkb08 adf]lhd Ps 
k6s  lzIfs egf{ u/L;s]kl5 ;f]xL z}lIfs zqleq k'gM lzIfs 
;+Vof sd ePdf a}slNks ;"rLdf /]xsf pDd]bjf/x?dWo]af6 s/f/ 
;Demf}tf u/L ;DalGwt ljBfnodf v6fpg ;lsg]5 . a}slNks 
;"rLdf /x]sf pDd]bjf/sf] ;+Vof sd ePdf o;} dfkb08 adf]lhd 
v'nf k|lt:kwf{af6  lzIfs s/f/df egf{ ug{ ;lsg]5 . 

  t/ a}slNks ;"rLdf /x]sf pDd]bjf/x?nfO{ lzIfs lgo'lQm 
ePsf] Ps jif{kl5 o:tf] cj;/ pknAw x'g] 5}g\ . 

!&=  v'nf k|ltof]lutfaf6 kbk"lt{ ul/g] M– cfGtl/s k|ltof]lutfaf6 jf 
dlxnf, cflbjf;L hghftL, dw]zL, blnt, ckf+u, lk5l8Psf] If]qsf] 
sf]6faf6 tf]lsPsf] ;+Vofdf kbk"lt{ x'g g;s]df v'nf k|lt:kwf{af6 
kbk"lt{ ul/g]5 . 

!*=  s/f/ ;Demf}tf :jtM /2 x'g] M xfn  lzIfs sfo{/t kbdf :yfoL 
lzIfs vl6O{ cfPdf jf csf]{ s'g} Joj:yf ePdf s/f/ ;Demf}tf 
:jtM /2 x'g]5 . 

!(=  cdfGo x'g] M– o; dfkb08df pNn]v ePsf s'/fx? g]kfnsf] 
;+ljwfg, lzIff P]g tyf lgodfjnLdf aflemPdf aflemPsf] xb;Dd 
cdfGo x'g]5g\ . 
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पूण सरसफाई अ भयान स ालनको ला ग जनशि  छनौट तथा प रचालन स ब धी 
मापद ड, २०७६ 

 
तावना: व छ र व थ वातावरणमा बाँ न पाउने नाग रकको मौ लक अ धकारको 

संर ण गन, सफा पानी र सरसफाई स बि ध दगो वकासको ल य्  हा सल गन, 

नेपालको सं वधानले आधारभूत तरको खानेपानी र सरसफाई सु वधालाई 
नाग रकको आधारभूत अ धकारको पमा याभूत गरेको स दभमा सरसफाइको 
दायरा फरा कलो बनाई त ा, वा य, वकास नमाण, जनजी वका, सामािजक 
सशि करण र समृ को आधार त भको पमा व ता रत गर  सरसफाईलाई 
रा य वकासको अ भ  अंगको पमा वकास गन  एवम् चौरजहार  नगरपा लका 
पूण सरसफाई मागदशन, २०७५ र खानेपानी सरसफाई तथा व छता (WASH) 
योजना  भावकार  ढ ले काया वयन गन र गराउन पुण सरसफाईलाई मह व दई 
काय मह  संचालन गर  नगरपा लकालाई पूण सरसफाई उ मूख नगरपा लका 
घोषणा गन वा छनीय भएकाले,  

 थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र चौरजहार  
नगरपा लका वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण ऐन, २०७६ को दफा ६८ ले 
दएको अ धकार योग गर  चौरजहार  नगर कायपा लकाले यो मापद ड बनाएको 
छ ।   
  
१.  संि  नाम र ार भ:- (क) यो मापद डको नाम “पूण सरसफाई 

अ भयानको ला ग जनशि  छनौट तथा प रचालन स ब धी मापद ड, 

२०७६” रहेको छ ।   

  (ख) यो मापद ड तु त लागू हुनेछ ।   
२. प रभाषा:  वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस मापद डमा,  

(क)  “काय व ध” भ ाले चौरजहार  नगरपा लका खानेपानी सरसफाई 
तथा व छता काय व ध, २०७५ लाई जनाउँछ ।  

(ख)  “पूण सरसफाई मागदशन” भ ाले चौरजहार  नगरपा लका पूण 
सरसफाई मागदशन, २०७५ लाई जनाउँछ । 

(ग)  “ऐन” भ ाले चौरजहार  नगरपा लका वातावरण तथा ाकृ तक 
ोत संर ण ऐन, २०७६ लाई जनाउँछ ।  
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(घ)  “ नयमावल ” भ ाले चौरजहार  नगरपा लका फोहरमैला 
यव थापन नयमावल , २०७५ लाई जनाउँछ ।  

(ङ)  “योजना” भ ाले कायपा लकाबाट वीकृत खानेपानी, सरसफाई 
तथा व छता (WASH) योजनलाई जनाउँछ ।  

(च)  “ नर क” भ ाले नगरपा लका भ  दूषण कम गन, हटाउने वा 
नय ण गन तथा वीकृत वातावरणीय तवेदन अनुसार गनुपन 
कामह  भावकार  पले गन गराउने, वातावरण संर ण 
स वि ध च लत मापद डको पालना भए नभएको स ब धमा 
अनुगमन तथा नर ण गन सरसफाई नर कलाई जनाउँछ । 

(छ)  “सहजकता” भ ाले सफापानी र सरसफाई (Clean Water & 

Sanitation) स ब धी दगो वकास ल य ा को ला ग पूण 
सरसफाईका सबै सूचकह  पूरा गर  नगरपा लकालाई पूण 
सरसफाई उ मूख े  घोषणा गन, खानेपानी, सरसफाई तथा 
व छता योजना (WASH Plan) को भावकार  काया वयन गन, 
सरसफाईसँग स बि धत सरोकारवालाह सँग आव यक सम वय 
र सहकाय गर  अपेि त उपलि ध हा सल गन, सरसफाईसँग 
स बि धत नी त, नयम र योजनाह को भावकार  काया वयन, 
अनुगमन तथा नयमन गन गर  फ डमा ख टने सरसफाई 
सहजकतालाई जनाउँछ ।  

(ज)  “पूण सरसफाई अ भयान” भ ाले वीकृत योजना, ऐन, नयमावल , 
काय व ध र मागदशन अनुसार नगरपा लकालाई पूण सरसफाई 
उ मूख नगरपा लका घोषणा गन स ालन हुने सरसफाई 
अ भयानलाई जनाउँछ ।  

(झ)  “नगरपा लका” भ ाले चौरजहार  नगरपा लकालाई जनाउँछ ।  

(ञ)  “कायपा लका” भ ाले चौरजहार  नगर कायपा लकालाई  
जनाउँछ ।  

(ट)  “ दगो सरसफाइ” भ ाले वचा लत र नय मत पमा संचा लत 
सरसफाइलाई बुझाउँछ ।  
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(ठ)  “ मुख शासक य अ धकृत” भ ाले चौरजहार  नगरपा लकाको 
कायालय मुखको पमा काय गन कमचार लाई जानउँछ । 

(ड)  “सरोकारवाला” भ ाले सरकार , गैरसरकार  कायालय तथा 
नकाय, राजनी तक दल, व ालय, सहकार , नजी े , नाग रक 
समाज, स ार े , उपभो ा स म तह  लगायतका 
सरोकारवालाह लाई जनाउँछ ।  

(ढ)  “स म त” भ ाले काय व ध अनुसार गठन हुने नगरपा लका/वडा/ 

टोल/ व ालय त रय खानेपानी, सरसफाई तथा व छता 
सम वय स म तलाई जनाउँछ । 

 
३.  करारमा वातावरण नर कको नयुि  गन:(१) नगरपा लका भ  दूषण 

कम गन, हटाउने वा नय ण गन तथा वीकृत वातावरणीय तवेदन 
अनुसार गनुपन कामह  भावकार  पले गन गराउन, वातावरण संर ण 
स वि ध च लत मापद डको पालना भए नभएको स ब धमा अनुगमन 
तथा नर ण गन कायपा लकाले नेपाल सरकारबाट मा यता ा  शैि क 
सं थाबाट वातावरण वा सोसँग स बि धत वषयमा कि तमा नातक 
हा सल गरेको, दरखा त दने म तस म १८ वष पूरा भई ४० वष 
ननाघेको, भ व यमा सरकार  सेवाको ला ग अयो य ठह रने गर  कुनै 
कारवाह  नभएको क युटर तथा सूचना व ध स ब धी आधारभूत ान 
भएको यि लाई चौरजहार  नगरपा लका करारमा कमचार  भना स बि ध 
काय व ध, २०७४ बमोिजम नधा रत मापद ड र या पुरा गर  एक 
जना वातावरण नर क नयु  गनु पनछ । 

४. वातावरण नर कको काम, कत य र अ धकार:(१) वातावरण नर कको 
काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हुनेछः–  
(क)  ऐन वा ऐन अ तगत बनेको नयम तथा च लत संघीय र देश 

कानून तथा मापद ड बमोिजम दूषण कम गन, हटाउने वा 
नय ण गन काय भए नभएको नर ण गन, 
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(ख)    ऐन वा ऐन अ तगत बनेको नयम तथा च लत कानून र 
मापद ड वपर त कुनै ठाउँबाट दूषण न काशन स ब धी 
नकरा मक काय गरे नगरेको स ब धमा नर ण गन, 

(ग)   वीकृत वातावरणीय अ ययन तवेदनमा तो कएका शत बमोिजम 
काम भए नभएको स ब धमा थलगत जाँचबुझ तथा नर ण 
गन, 

(घ)  ख ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम ग रएको जाँचबुझ तथा नर ण 
तवेदन मुख शासक य अ धकृत सम  पेश गन, 

(ङ)  खानेपानी, सरसफाई तथा व छता (WASH) योजना, पूण 
सरसफाई मागदशन, फोहरमैला यव थापन नयमावल  र 
खानेपानी, सरसफाई तथा व छता स बि ध काय व धह को पूण 
पमा काया वयन गन तथा गराउने । 

(च)  नगरपा लकाले तोकेका वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण 
स बि ध अ य कायह  गन । 

  (२) उपदफा (१) को ख ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम 
नर ण गन सल सलामा वातावरण नर कले स बि धत यि , सं था 
वा तावकलाई पूव सूचना दई कुनै घर, ज गा, भवन, कारखाना, 
उ ोग, सवार  साधन, औ ो गक संय , औजार, मेिशनर , जीव, व त,ु 
अ भलेख, कागजात वा अ य मालसामान वा व तुह को नर ण, पर ण 
वा जाँचबझु गन स नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम नर णको सल सलामा वातावरण 
नर कले माग गरेको ववरण वा जानकार  उपल ध गराई आव यक 
सहयोग गनु स बि धत यि , सं था वा तावकको कत य हुनेछ । 

  (४) वातावरण नर कको करार स झौता र काय शतगत 
ववरण (TOR) अनुसूची १ र अनुसूची २  बमोिजम हुनेछ । 

  (५) वातावरण नर कको सुप रवे क मुख शासक य 
अ धकृत हुनेछ । 
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  (६) पूण सरसफाई वातावरण तथा ाकृ तक ोतको संर ण 
स बि ध नगर कायपा लकाको नदशन मुख शासक य अ धकृतले 
वातावरण नर क माफत काया वयन गराउने छ ।  

५.  करारमा सरसफाई सहजकता नयु  गन : (१) सफापानी र सरसफाई 
(Clean Water & Sanitation) स ब धी दगो वकास ल य ा को ला ग 
पूण सरसफाईका सबै सूचकह  पूरा गर  नगरपा लकालाई पूण सरसफाई 
उ मूख े  घोषणा गन, खानेपानी, सरसफाई तथा व छता योजना 
(WASH Plan) को भावकार  काया वयन गन, सरसफाईसँग स बि धत 
सरोकारवालाह सँग आव यक सम वय र सहकाय गर  अपेि त उपलि ध 
हा सल गन, सरसफाईसँग स बि धत नी त, नयम र योजनाह को 
भावकार  काया वयन, अनुगमन तथा नयमन गन नगरपा लकाले वीकृत 

वा षक काय म अनुसार मा यता ा  िश ण िश ण सं थाबाट कि तमा 
वणता माणप  तह वा सो सरह उि ण गरेको, दरखा त दने म तस म 

१८ वष पूरा भई ४० वष ननाघेको, भ व यमा सरकार  सेवाको ला ग 
अयो य ठह रने गर  कुनै कारवाह  नभएको, क युटर तथा सूचना व ध 
स ब धी आधारभूत ान भएको यि लाई चौरजहार  नगरपा लका 
करारमा कमचार  भना स बि ध काय व ध, २०७४ बमोिजम नधा रत 
मापद ड र या पुरा गर  सरसफाई सहजकतामा नि त अव धको 
ला ग नयु  गनु पनछ। 

  (२) सहजकता नयुि  गदा वीकृत वा षक काय म अनुसार 
वडा नं. १, २ र ३ को ला ग १ जना, वडा नं. ४, ५ र ६ को ला ग १ 
जना, वडा नं. ७, ८ र ९ को ला ग १ जना, वडा नं. १०, ११ र १२ 
को ला ग १ जना, र वडा नं. १३ र १४ को ला ग १ जना गर  ब ढमा 
४ जना करारमा नयु  गनु पनछ ।  

६.  सरसफाई सहजकताको काम, कत य र अ धकार: (१) सरसफाई 
सहजकताह को काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हुनेछ :÷ 
(क)   ऐन तथा ऐन अ तगत बनेको नयममा उ लेिखत एवम् चलत 

खानेपानी, सरसफाई तथा व छता स बि ध कानून, योजना तथा 
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मापद डह मा नदिशत सरसफाई स बि ध याकलापह को 
पूण पमा काया वयन गन र गराउने, 

(ख)  नगरपा लकालाई पूण सरसफाई उ मूख े  घोषणा गन 
खानेपानी, सरसफाई तथा व छता योजना (WASH Plan) को 
काया वयन गर  पूण सरसफाईका सूचकह  तो कएको अव ध भ ै 
पूरा गन सरसफाईसँग स बि धत सरोकारवालाह सँग आव यक 
सम वय, सहकाय र अ तर या गर  तो कएका याकलापह  
भावकार  ढ ले काया वयन गन तथा गराउने । 

(ग)  टोल तथा वडा तरमा वीकृत पूण सरसफाई मागदशन एवम् 
खानेपानी, सरसफाई तथा व छता स बि ध काय व ध अनुसार 
खानेपानी, सरसफाई तथा व छता स म तह  गठन गन, ती 
स म तह सँग अ तर या गर  सरसफाई अ भयानह को 
भावकार  र तफल ा  हुने क समले ढ ले स ालन गन । 

(घ)  पूण सरसफाई उ मूख े  घोषणाको ला ग पूण सरसफाई 
स बि ध मागदशनमा उ लेिखत याकलापह  काया वयनमा 
नगरपा लका एवम् मातहतका नकायह लाई आव यक त या  
उपल ध गराई सरसफाई स बि ध काय मह को भावकार  
काया वयन गन सहयोग गन । 

(ङ)  सरसफाई याकलापह को वघोषणा, अनुगमन र मािणकरण, 
पूण सरसफाई अ भयान स बि ध मता अ भवृ , ोत 
यव थापन, पु कार, स मान र कदर, नर ण, अनुगमन, 
मू या न र तवेदन लगायतका कायह मा नगरपा लकासँगको 
सम वयमा आव यक सहजीकरण र नर तर पमा तवेदन  

गन । 

(च)  नगपा लकाले सरसफाई, वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण 
स ब धमा तोकेका अ य कायह  गन ।  

  (२) नगर कायपा लकाबाट सरसफाई सहजकता नयुि  गन 
नगरपा लकाको वा षक काय म र योजनामा सो स बि ध बजेट तथा 
काय म समावेश भएको हुन ुपनछ ।  
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  (३) सरसफाई सहजकताको करार स झौताको ढाँचा र काय 
शतगत ववरण (TOR) अनुसूची ३ र अनुसूची ४ अनुसार हुनेछ । 

  (४) सरसफाई सहजकताको सुप रवे क मुख शासक य 
अ धकृत हुनेछ । 

  (५) सरसफाई सहजकताले मुख शासक य अ धकृतको 
सुप रवे ण र नदशनमा स बि धत वडाको वडा स म त, खानेपानी 
सरसफाई तथा व छता सम वय स म त, वडा अ य , वडा सिचव र 
सरोकारवाला अ य नकायसँगको य  सम वयमा काम गनु पनछ । 

७.  करार अव ध : (१) वातावरण नर क र सरसफाई सहजकताको करार 
अव ध पूण सरसफाई उ मूख नगरपा लका घोषणा नभएस मको ला ग 
हुनेछ ।  

  (२) वीकृत खानेपानी, सरसफाई तथा व छता (WASH) 
योजना अनुसार नगरपा लकालाई पूण सरसफाई उ मूख घोषणा ग रनेछ । 
योजना अनुसार पूण सरसफाई अ भयान स ालन गनु वातावरण नर क र 
सरसफाई सहजकताको कत य हुनेछ । 

८.  मा सक ग त तवेदन पेश गन : (१) वातावरण नर कले म हना 
समा  भएको सात (७) दन भ  करार स झौता र काय शतगत ववरण 
(TOR) अनुसार आफूले स पादन गरेका कायह को ग त तवेदन 
अनुसूची ५ बमोिजमको ढाँचामा मुख शासक य अ धकृत सम  पेश गनु 
पनछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ग रएको ग त तवेदन, 
स बि धत वडा कायालयको सफा रस र थलगत पमा ग रएको अनुगमन 
तथा मू या न समेतको आधारमा सूचकगत पमा वातावरण नर क र 
सरसफाई सहजकताको काय स पादन मू या न ग रनेछ । 

९.  पदबाट हटाउन सकने : (१) देहायको अव थामा वातावरण नर क र 
सरसफाई सहजकतालाई मुख शासक य अ धकृतले पदबाट हटाउन 
स नेछ :- 
(क)  दफा ८ बमोिजमको काय स पादन मू या न तवेदनमा यूनतम 

७५ तशत अ  ा  गन नसकेमा, 
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(ख)  पूव जानकार  नगराई स बि धत फ ड वा कायालयमा लगातार 
तीन दनस म अनुपि थत भएमा, 

(ग)  आचर वप रत बद नयतपूण काय गरेको मािणत भएमा, 
  (२) उपदफा (१) बमोिजम पदबाट हटाउनु अिघ नजलाई 

सफाई पेश गन मौका दनु पनछ । 

१०.  पद र  हुने : देहायको अव थामा वातावरण नर क र सरसफाई 
सहजकताको पद र  भएको मा ननेछ :- 
(क)  दफा ९ बमोिजम पदबाट हटाईएमा, 
(ख)  नजले पेश गरेको रािजनामा वीकृत भएमा, 
(ग)  ाचार गरेमा, 
(घ)  नै तक पतन देिखने कुनै फौजदार  अ भयोगमा कसूरदार ठहरेमा, 
(ङ)  दरखा तको ममा पेश गरेको ववरण झु ो ठहरेमा, 
(च)  नजको मृ यु भएमा, 

११.  तलब भ ा र सु वधा : (१) वातावरण नर क र सरसफाई सहजकताको 
तलब भ ा र सु वधा मश: सहायक पाँच  र सहायक चौथोको सु  
केल बराबरको हुनेछ । तर नगर कायपा लकाले तलब भ ा र सु वधा 
स ब धमा छु ै नणय गरेमा सोह  नणय बमोिजम तलब भ ा र सु वधा 
उपल ध गराईने छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तलव भ ा र सु वधा उपल ध 
गराउन पूण सरसफाई अ भयान िशषकमा नगरसभाबाट बजेट तथा 
काय म वीकृत भएको हुन ुपनछ । 

१२.  बदा : (१) वातावरण नर क र सरसफाई सहजकताले देहाय 
बमोिजमका बदाह  पाउने छन् :- 
(क)  बरामी बदा : जु हािजर को आधारमा एक म हना काम गरे 

वापत १ दन,  

(ख)  क रया बदा :- आ नो रत र पर परा अनुसार ब ढमा प  
दन, 

(ग)  भैपर  आउने र पव वदा :- जु हािजर का आधारमा एक म हना 
काम गरे वापत १ दन, 
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  (२) उपदफा (१) को (ख) बमोिजम पाँच दनभ दा ब ढ बरामी 
बदा माग गदा मा यता ा  िच क सकको सफा रस ( े कृ सन) पेश गनु 
पनछ  

  (३) उपदफा (१) को ख ड (क) र (ग) बमोिजमको बदा 
संिचत गरे वापत कुनै सु वधा पाईने छैन् । 

  (४) एक आ थक वषका बदा सोह  आथक वष भ  उपभोग 
ग रस नु पनछ । 

  (५) वातावरण नर क र सरसफाई सहजकताको यस दफा 
बमोिजमको बदा मुख शासक य अ धकृतले गनछ । 

१३.  आचरण : (१) वातावरण नर क र सरसफाई सहजकताले नजाम त 
कमचार को ला ग तो कएका आचरण र अनुशासनको पालना गनु पनछ । 
आचरण वप रत काय गरेमा प हलो पटक सचेत गराईनेछ र दो ो 
पटकमा करार  र  गर  पद मु  ग रनेछ । 

१४.  संशोधनः यस मापद डलाई यवि थत र भावकार  पमा काया वयन गन  
नगर कायपा लकाले आव यकता अनुसार संशोधन गन स नेछ ।   

१५.  बचाउ तथा खारेजी : यस मापद डमा यव था भएका कुराह  च लत 
संिघय कानून, देश कानूनसँग बािझएमा बािझएको हदस म वतः अमा य 
हुनेछ ।   
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अनुसूची १ 

(दफा ४ को उपदफा (४) सँग स बि धत) 
चौरजहार  नगरपा लका अ तगत पूण सरसफाई अ भयान स ालानाथ भएको 

स झौता– प  
 
चौरजहार  नगरपा लकाको कायालय, …………………… (यस प छ थम प  भ नएको) र 
ी                           ......................................., ............... िज ला..................... 

नगरपा लका/गाँउपा लका वडा नं. .......... (यस प छ तीय प  भ नएको) का 
बीच पूण सरसफाई अ भयानसँग स वि धत काय गनका ला ग वातावरण नर क 
पदमा सेवा करारमा देहायका शतका अधीनमा रह  तीय प ले थम प लाई 
सेवा उपल ध गराउन म  जरु भई म त २०७६।....।.....मा स झौतामा ह ता र 
गर  एक/एक त एक आपसमा बुिझ लय   दय  । 
शतह   
1. करार अव ध: वातावरण नर कको करार अव ध म त २०७..।....।..... 

देिख २०७..।....।..... स म) को हुनेछ । कायस पादन स तोषजनक 
देिखएमा अ भयान अव धभरस मको ला ग करार अवधी थप गन स कनेछ । 

2. काय ववरण: मापद डको अनुसूची २ बमोिजम हुनेछ ।  
3. तलब भ ा: स झौतामा उि लिखत सेवा उपल ध गराए बापत दो ो प लाई 

देहाय बमोिजमको पा र मक सु वधा उपल ध गराइनेछ । उि लिखत 
सु वधा बाहेक अ य कुनै प न आथक तथा अ य सु वधा उपल ध गराइने 
छैन । 
क. मा सक तलबः सहायक पाँचौ सरहको सु  तलब केल बराबर । 
ख. पोशाक भ ाः साल वसाल  पमा १ (एक) पटक चै  म हनामा 

नयमानुसार । 
ग. चाडपव खचः कि तमा ६ (छ) म हना करार सेवा गरेमा सालवसाल  

पमा १ (एक) म हनाको तलब बराबर । 
घ. दै नक मण भ ा तथा यातायत खच: मुख शासक य अ धकृतबाट 

मण आदेश ( वीकृती) लइ नेपाल सरकारको नयमानुसार दै नक 
मण भ ा तथा यातायत खच ा  गन ठाउँमा 
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आयोजना/कायालयको काममा ख टइ गएमा सहायक पाँचौ सरहको 
दै नक मण भ ा तथा यातायत खच वा त वकताको आधारमा ।  

ङ. तीय प लाई यो स झौतामा उ लेख भएको बाहेक करार सेवामा 
काम गदा संचय कोष, उपचार खच, उपदान तथा पे सन ज ता कुनै 
प न सु वधा उपल ध हुने छैन । 

च. थम प ले दो ो प लाइ तलब भ ा रकमको भ ु ानी दो ो प को 
.........     ........बक मा कायम रहेको ................ नं. को खाता माफत 
गनछ ।  

4. काम गनुपन थान र समय: पूण सरसफाई अभयानको काय कृ त अनुसार 
चौरजहार  नगरपा लका कायालय, जुन सुकै वडा कायालयह  तथा 
नगरपा लकाको हरेक े मा ख टइ काय स पादन गनुपनछ ।  

5. बदा: (१) वातावरण नर कले सावज नक वदा बाहेक देहाय बमोिजमका 
बदाह  पाउनेछन्:- 
क. भैपर  आउने र पव बदा: जु हािजर को आधारमा एक म हना काम 

गरे बापत एक दन,  
ख. बरामी बदा: जु हािजर को आधारमा एक म हना काम गरे बापत 

एक दन, 
ग.  क रया बदा: आ नो रत र पर परा अनुसार बढ मा प  दन, 

   (२) स झौताको बुदाँ (५) को (ख) बमोिजम बरामी बदा माग 
गदा मा यता ा  िच क सकको सफा रस ( े कृ सन) पेश गनु पनछ । 

  (३) स झौताको बुदाँ (५) को (क) र (ख) बमोिजमका बदा 
सि त गरे बापत कुनै सु वधा पाइने छैन । 

  (४) एक आथक वषका वदा सोह  आथक वष भ मा उपभोग 
ग रस नु पनछ । 

  (५) बदाको वीकृ त मुख शासक य अ धकृत माफत गराउनु 
पनछ । 

6. पदबाट हटाउन स ने: देहायको अव थामा वातावरण नर कलाई मुख 
शासक य अ धकृतले करार र  गर  पदबाट हटाउन स नेछः- 
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क. नगरपा लकाले जार  गरेको मू या न तवेदनमा यूनतम पचह र 
तशत अंक ा  गन नसकेमा, 

ख. पूव जानका र नगराई कायालयमा लगातार तीन दनस म अनुपि थत 
रहेमा । 

7. तीय प ले सेवा नर तरता दन नस ने अव था भएमा कि तमा १ म हना 
अगावै मुख शासकय अ धकृत सम  लिखत नवेदन पेश गनुपनछ  ।  

8. आचरण:  वातावरण नर कले नजामती कमचार को ला ग तो कएका 
आचरण र अनुशासनको पालना गनु पनछ । आचरण बमोिजम काय नगरेमा 
प हलो पटक सचेत गराइने छ र दो ो पटकमा करार र  ग र पद मु  
ग रने छ । 

9. तीय प लाई थम प ले अ थायी प रचयप  समेत उपल ध गराउनेछ र 
य तो प रचयप  तीय प ले कायालय वा अ य आव यक योजनका 
ला ग योग गनछ । 

10. कायालय तथा काम स ब धी कुनैप न सूचना तथा जानकार  अना धकृत 
पमा योग गन वा अन धकृत यि  वा नकायलाइ दन पाइने छैन ।    

11. तीय प ले कायालयको चलअचल स पि को हानी नो सानी वा हना मना 
गरेको मािणत भएमा सो को तपू त वा हानी नो सानीको तपू त थम 
प लाई दनुपन छ साथै नयमानुसारको अ य कारवाह  समेत हुनेछ । 

12. तीय प ले नजामती ऐन नयमह मा उ लेिखत कमचार को आचरण 
स ब धी नयम पालना गनुपनछ । 

13. यो स झौता काया वयनमा कुनै वबाद आईपरेमा दुबै प को आपसी 
सहम तमा समाधान ग रनेछ। यसर  सम या समाधान हुन नसकेमा 
साबज नक ख रद ऐन, २०६३ र नयमावल , २०६४ एवम् चौरजहार  
नगरपा लका सावज नक ख रद (प हलो संशोधन समेत) नयमावल , २०७५ 
अनुसार बबाद समाधान गर नेछ । 

14. यस स झौतामा उ लेिखत वषय वाहेक अ य वषयह  च लत नेपाल कानून 
अनुसार हुनेछ ।  
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सा ी   
१.    
२. 
३. 
 ई त संवत २०७. साल .............. गते रोज ......... शुभम्                        

  

  थम प को तफबाट 
नाम: 
पद: 
द तखत: 
कायालयको नाम: 
कायालयको छाप: 

तीय प को तफबाट 
नाम: 
पद: 
द तखत: 
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अनुसूची २ 
(दफा ४ को उपदफा (४) सँग स बि धत) 

वातावरण नर कको काय ववरण 
(क) पूण सरसफाईका सात वटा सूचक काययोजना अनुसार पूरा गर  ल य 

अनुसार पूण सरसफाई उ मूख नगरपा लका घोषणा गन आधारह  नमाण 
गन । 

(ख) पूण सरसफाई उ मूख नगरपा लका घोषणाको ला ग देहायका 
याकलापह  चरणब  पमा स ालन सहिजकरण र यव थापन गन  

(१)  सफा तथा व छ े   
यस चरणमा न न लिखत याकलाप संचालन गनु पनछ :- 
(क) खानेपानी, सरसफाइ तथा व छता े का नयाँ सरोकालावालाह को समेत 

प हचान एवं समावेश गर  नगरपा लका के देिख वडा तहमा खानेपानी, 
सरसफाइ तथा व छता सम वय स म तह  आव यकता अनुसार गठन, 
पुनगठन गर  स य गन । 

(ख)  सम वय स म त र सरोकारवालाह को सहभा गतामा खुला दसामु  े  
घोषणाको पुनरावलोकन एवं यस प छ संचालन ग रने याकलापह लाई 
सहयोग गन ५ सद यीय कायदल (नगरपा लका र वडा) गठन गन । 

(ग) खानेपानी, सरसफाइ र व छता स ब धी त यांक संकलन तथा व ेषण 
गर  स बि धत े का सम वय स म तह ले सरोकारवालाह को 
सहभा गता र स यतामा तयार पा रएको नगरपा लका खानेपानी,  
सरसफाइ र व छता योजना (WASH Plan) पूण काया वन गन तथा 
गराउने ।  

(घ) वीकृत बजेट तथा काय म अनुसार के देिख वडा तहमा खानेपानी, 
सरसफाइ, व छता स ब धी मानव संसाधन वकासका ला ग मता 
वकास ता लम तथा अ भमुखीकरण गो ीह  (Capacity Building & 

Training Orientation) आयोजना गन । 
(ङ) वीकृत बजेट तथा काय म अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा 

व छतासँग स बि धत व भ  वषयह ः चप को समु िचत योग, यि गत 
सरसफाइ, यूनतम आव यक तथा सुरि त पानीमा पहुचँ तथा योग, 
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सुरि त खानाको योग, सफा र व छ घर, व ालय, वा य सं था एवं 
कायालय, ठोस तथा तरल फोहोरको यव थापन, ढल तथा मानव मलमु ीय 
फोहोर यव थापन, वातावरणीय सरसफाइ आ दका वषयमा आम संचारको 
योग, स ाह, महो सव, स मेलन आयोजना तथा घर दैलो काय म आ द 

माफत जनचेतनामूलक याकलाप संचालन गन ।  
(च) खानेपानी, सरसफाइ तथा व छता व नको यापक चार सार गनका 

ला ग थानीय प रवेश र भाषा अनु प सूचना, िश ा र स ार साम ीह को 
वकास र वतरण गन । 

(छ) सबै घरधुर मा चप  एवं सं थागत नकाय र आव यकता अनुसार 
सावज नक थानमा शौचालयह को नमाण गरने चप मा सबैको पहु ँच  र 
साबुन पानी स हतको योगको सु नि तता गन ।  

(ज) आव यकता अनुसार सबै सावज नक (बजार, राजमाग, धा मक तथा 
पयटक य थल लगायत) तथा स थागत शौचालयह  योगकता–मै ी 
(वातावरण, बाल, लै गंक, अपा ता र वृ –मै ी) बनाउन नगरपा लकाको 
नदशन अनुसार काय गन । घरधुर , थानीय संघसं था लव, समूह, 
स म त आ द माफत घरायसी चप , सं थागत तथा सावज नक 
शौचालयह को नय मत ममतसंभार र तरो ती गर  व छता कायम  
गन । 

(झ) बालबा लकाको दसालाई सुरि त वसजन गन अ भयान स ालन गन । 
(ञ) यि गत व छता एवं साबुन पानीले हात धुने यवहारको वकासका 

ला ग घर, सं थागत नकाय, सावज नक शौचालय, होटेल, याि टन आदमा 
साबुन पानी स हत हात धुने थान (Hand Washing Station) को नमाण 
स बि धत िज मेवार प ले गनुपनमा सो गरे नगरेको अनुगमन गर  नगरेको 
भए गन लगाउने ।  

(ट) समुदाय प रचालन, आम संचार, सूचना, िश ा, स ार साम ीह  माफत 
घरघर, टोलटोल र  सं थाह मा खाना खानु अिघ, ब चालाई खाना खुवाउनु  
भ दा अिघ, दसा गरेप छ, ब चाको दसा धोएपछ, फोहोर तथा वषाद  आद 
छोए प छ साबुन पानीले हात धुने लगायत थप यि गत व छता व न 
स ब धी ान, अ यासको चार सार र दशनी  गन ।  
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(ठ) म हलाह को मा सकधमलाई ाकृ तक कृयाका पमा लद यसको 
व छता र यव थापनको ला ग घरायसी, व ालय तथा सं थागत 
नकायमा मा सकधम व छता यव थापनका ला ग यानीटर  याड वा 
अ य साधनह को सफाइ एवं सुरि त वसजन स ब धी ानको चार 
सार गन । समदुाय, व ालय, सं थागत नकाय तथा सावज नक 

शौचालयह मा यानीटर  याड वा अ य साधनह को सफाइ एवं वसजन 
गन वै ा नक यव था ग रने छ ।   

(ड) सरोकारवालाह सँग सम वय र सहकायमा सबै घरधुर, सं थागत नकाय, 
सावज नक थानह मा (खानेपानी आयोजना नमाण तथा पुन थापना र 
ममत स भार गर ) आधारभूत तरको खानेपानीको पहु ँच सु नि त हुने 
यव था मलाउने । 

(ढ) सुरि त खानेपानीमा सबैको पहु ँच (अपा  समेतको) सु नि तताका ला ग 
खानेपानी आयोजना र यसका ोतह  (मुहान, इनार, ा ड प प, कुवा), 
वषातको पानी संकलन ांक  आ दको संर ण गर  सरसफाइ र व छता 
व भ  वै ा नक उपायह  अबल बन गर  कायम गन सरोकारवाला 
नकायह सँग आव यक सम वय गर  तवेदन पेश गन ।   

(ण) घरायसी, सं थागत तथा सावज नक थानह मा पानीको सुरि त 
यव थापनका ला ग ान, सीप, अ यास स ब धी जनचेतना अभवृ  गन । 
नजी े सँगको सहकायमा घरायसी, स थागत, सामुदा यक तरमा पानी 
शोधन, शु ीकरण स ब धी साम ीह को बजार करण गर  कुनै व ध 

( फ टर, सो डस, उमा ने, लो रनेशन वा अ य)को छनौट गन अवसर 
उपल ध गराउने ।  

(त) समुदाय प रचालन र आम संचार े ारा घरायसी तहमा खाना योग 
स ब धी सुरि त यवहार ज तै खाना रा र  पकाएर खाने, बासी खाना 
नखाने, खाएमा आव यक ताप म तथा शु ता कायम गर  खाने, फलफूल 
तथा काच खाने खा  रा र  धोएर सफा गर  खाने आ द बानी 
यवहारको वकास गन अ भयान स ालन गन ।  

(थ) स बि धत सरकार , गैर सरकार  सं था, उपभो ा स था, नाग रक समाज 
आ दको संयु  टोल माफत सं था, व ालय, होटल, रे टुरा, याि टन, हो टेल 
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आदमा योग हुने खाना, खाना पकाउने तथा खाने भाँडाको सफाइ र 
व छता कायम गनका ला ग भावकार  अनुगमन गन ।  

(द) घरायसी एवं सं थागत तहमा म हला वा य वयंसे वका, सामुदा यक 
प रचालक एवं पूण सरसफाइ वलकह  माफत घरायसी सरसफाइको 
मह व, घर तथा सं था भ  बा हर सरसफाइ, भा सा तथा गोठको सरसफाइ 
पशुपं ीको यव थापन, ठोस फोहोर संकलन, वग करण, यसको पुन योग 
ज ता कायह  गन ो सा हत गन ।  

(ध) घरायसी तथा सं थागत नकायबाट न कासन भएको फोहोर पानीको 
यव थापन तथा योग स ब धी ान, सीप स ब धमा िश ण तथा 
अ भमुखीकरण र चार सार गन ।  

(न) नजी तथा सहकार  े सँगको सहकाय र सम वयमा घरायसी, सामुदा यक 
तथा सं थागत तहमा ठोस तथा तरल फोहोर यव थापनका ला ग थानीय 
प रवेशमा उपयु  हुने व धको सफा रस गनुका साथै आव यकता 
अनुसार नमाण, यव थापन र संचालन गन ।  

(ऩ) घर, सं था, कायालय, सामुदाय, सावज नक थान आ दमा रहेको शौचालयको 
खा डो/से ट क ा ी भ रएप छ यहाँको मानव मलमु ीय फोहोरको 
उपचार गर  सुरि त थानमा वसजन गन थानीय तरमा संचालन गन 
स कने व धको बजार करण गर  योग र संचालनमा याउन 
नगरपा लकाको नदशनमा आव यक काय गन ।  

(प) थानीय तथा समुदा यक समूह, लव, स म त आ द ारा सामुदा यक तथा 
सावज नक स पि , गाँउ, नगर, टोल, बाटोघाटो, चौतारा, पाट पौवा आदको 
सरसफाइ गर  सामुदा यक व छता व नमा सघाउ पुयाउने ।   

(फ) नगरो मुख एवं नगर े मा ठोस फोहोरमैलाको उिचत संकलन, बग करण, 
ढुवानी, शोधन, पुनः योग र अि तम न कासनको एक कृत यव थापनका 
ला ग नमाण ग रएको या ड फल साइटको भावकार  उपयोग र 
यव थापन गन । 

(ब) अ पताल, उ ोगध दा तथा कलकारखानाबाट न कने ठोस तथा तरल 
फोहोर सो ह हाता भ  सुरि त थानमा नेपाल सरकारले तोकेको मापद ड 
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अनुसार यव थापन गर  अि तम वसजनका ला ग हाताबा हर न कासन 
गन दइने छ । 

(भ) नगर एवं नगरो मुख े का घरायसी, स थागत, सावज नक थानलाई 
यानमा राखी यवि थत ढल णाल को नमाण गनका ला ग 
नगरपा लकाको वीकृत बजेट तथा योजना अनुसार काम गन । 

(म) नगर र नगरो मुख े मा बधशालाह को नमाण, वधशालाको सरसफाइ र 
यसबाट न कने फोहोरको यव थापन गन स बि धत यवसायीह लाई नै 
गन लगाउने । 

 
(२) पूण सरसफाइ उ मुख े   : पूण सरसफाइ अ भयान अ तगत कुनै प न 

े लाई सफा र व छ े  कायम गर  सकेप छ नर तर पमा 
तप सलमा उि लिखत पूण सरसफाइ उ मुख याकलापह  संचालन 
ग रनेछ :- 

(क) सफा र व छ े  चरणमा संचा लत योजना, काय म, याकलापह को 
पुनरावलोकन ग रने छ । र आव यकता अनुसार सुधारका काय मह  
स ालन ग रने छ ।  

(ख) नगरपा लकाको वीकृत वा षक काय म र बजेट अनुसार घर, सं था, 
शौचालयबाट ढल णाल  वा कुनै मा यम माफत नि त थानमा सुरि त 
त रकाले मानव मलमु ीय फोहोर (Faecal Sludge) न कासन तथा 
संकलन गन । यसर  संक लत मानव मलमु ीय फोहोर तथा 
फोहोरपानीलाई उपयु  व ध माफत शोधन गर  यहाँबाट न केको 
ब तुह  (Products) लाई घरायसी सरसफाइ, कृ ष वा अ य े मा 
पुनः योग जोड दने । नजी े सँग सहकाय गर  य तो कायलाई अझ 
भावकार   

बनाउने ।  
(ग) घर, सं था, कायालयमा योग तथा पुन योग हुन नसकेको ठोस 

फोहोरमैलालाई ोतबाट सधै संकलन गर  या नटर  या ड फ डमा 
सुरि त पमा थाना तरण, शोधन एवं वसजनको यव था गन 
आव यक काय गन ।  
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(घ) वडा र सरोकारवालाह को सम वयमा वषा को पानी संकलन गर  योग 
गन ो साहन गन ।  

(ङ) नगरो मुख तथा नगर े मा फोहोरपानी तथा सतह  ढलको यव था  
गन ।  

(च) नद नालाको सरसफाइ, पाक नमाण तथा ह रयाल  व ननमा जोड दने । 
(छ) सरोकारवालाह सँगको सम वयमा अ पताल एवं औ ो गक तथा 

कलकारखानाबाट उ पा दत जोिखमयू  फोहोरमैलाको सुरि त बसजन 
गन । 

(ज) सरोकारवालाह को सम वयमा योगकता–मै ी उ च गुण तरका खानेपानी, 
सरसफाइ र व छताका सु वधाह  व न र वकास गर  पूण सरसफाइ 
उ मुख े  नमाणमा केि त रहन समुदाय प रचालनका याकलापह  
संचालन गन । 

(ग) ऐन वा ऐन अ तगत बनेको नयम तथा च लत संघीय र देश कानून 
तथा मापद ड बमोिजम दूषण कम गन, हटाउने वा नय ण गन काय 
भए नभएको नर ण गन ।  

(घ) ऐन वा ऐन अ तगत बनेको नयम तथा च लत कानून र मापद ड 
वपर त कुनै ठाउँबाट दूषण न काशन स ब धी नकरा मक काय गरे 
नगरेको स ब धमा नर ण गन । 

(ङ) वीकृत वातावरणीय अ ययन तवेदनमा तो कएका शत बमोिजम काम 
भए नभएको स ब धमा थलगत जाँचबुझ तथा नर ण गन, 

(च) ख ड (ग), (घ) र (ङ) बमोिजम ग रएको जाँचबुझ तथा नर ण 
तवेदन मुख शासक य अ धकृत सम  पेश गन, 

(छ) नगरपा लकाले तोकेका वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण स बि ध 
अ य कायह  गन । 
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अनुसूची ३ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग स बि धत) 
चौरजहार  नगरपा लका अ तगत पूण सरसफाई अ भयान स ालानाथ भएको 

स झौता– प  
 
चौरजहार  नगरपा लकाको कायालय, …………………… (यस प छ थम प  भ नएको) र 
ी                           ......................................., ............... िज ला..................... 

नगरपा लका/गाँउपा लका वडा नं. .......... (यस प छ तीय प  भ नएको) का 
बीच पूण सरसफाई अ भयानसँग स वि धत काय गनका ला ग वातावरण नर क 
पदमा सेवा करारमा देहायका शतका अधीनमा रह  तीय प ले थम प लाई 
सेवा उपल ध गराउन म  जरु भई म त २०७६।....।.....मा स झौतामा ह ता र 
गर  एक/एक त एक आपसमा बुिझ लय   दय  । 
शतह   
1. करार अव ध: सरसफाई सहजकताको करार अव ध म त 

२०७..।....।..... देिख २०७..।....।..... स म) को हुनेछ । 
कायस पादन स तोषजनक देिखएमा अ भयान अव धभरस मको ला ग करार 
अवधी थप गन सकनेछ । 

2. काय ववरण: मापद डको अनुसूची ४ बमोिजम हुनेछ ।  
3. तलब भ ा: स झौतामा उि लिखत सेवा उपल ध गराए बापत दो ो 

प लाई देहाय बमोिजमको पा र मक सु वधा उपल ध गराइनेछ । 
उि लिखत सु वधा बाहेक अ य कुनै प न आथक तथा अ य सु वधा 
उपल ध गराइने छैन । 

(क) मा सक तलबः सहायक चौथो सरहको सु  तलब केल बराबर । 
(ख) पोशाक भ ाः साल वसाल  पमा १ (एक) पटक चै  म हनामा 

नयमानुसार । 
(ग) चाडपव खचः कि तमा ६ (छ) म हना करार सेवा गरेमा सालवसाल  

पमा १ (एक) म हनाको तलब बराबर । 
(घ) दै नक मण भ ा तथा यातायत खच: मुख शासक य अ धकृतबाट मण 

आदेश ( वीकृती) लइ नेपाल सरकारको नयमानुसार दै नक मण भ ा 
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तथा यातायत खच ा  गन ठाउँमा आयोजना/कायालयको काममा ख टइ 
गएमा सहायक चौथो सरहको दै नक मण भ ा तथा यातायत खच 
वा त वकताको आधारमा ।  

(ङ) तीय प लाई यो स झौतामा उ लेख भएको बाहेक करार सेवामा काम 
गदा संचय कोष, उपचार खच, उपदान तथा पे सन ज ता कुनै प न सु वधा 
उपल ध हुने छैन । 

(च) थम प ले दो ो प लाइ तलब भ ा रकमको भ ु ानी दो ो प को 
.........     ........बक मा कायम रहेको ................ नं. को खाता माफत 
गनछ ।  

4. काम गनुपन थान र समय: पूण सरसफाई अ भयानको काय कृ त 
अनुसार चौरजहार  नगरपा लका कायालय, जुन सुकै वडा कायालयह  तथा 
नगरपा लकाको हरेक े मा ख टइ काय स पादन गनुपनछ ।  

5. बदा: (१) वातावरण नर कले सावज नक वदा बाहेक देहाय 
बमोिजमका बदाह  पाउनेछन्:- 

(क) भैपर  आउने र पव बदा: जु हािजर को आधारमा एक म हना काम गरे 
बापत एक दन,  

(ख) बरामी बदा: जु हािजर को आधारमा एक म हना काम गरे बापत एक 
दन, 

(ग)  क रया बदा: आ नो रत र पर परा अनुसार बढ मा प  दन, 
 (२) स झौताको बुदाँ (५) को (ख) बमोिजम बरामी बदा माग गदा मा यता ा  

िच क सकको सफा रस ( े कृ सन) पेश गनु पनछ । 
(३) स झौताको बुदाँ (५) को (क) र (ख) बमोिजमका बदा सि त गरे बापत 

कुनै सु वधा पाइने छैन । 
(४) एक आथक वषका वदा सोह  आथक वष भ मा उपभोग ग रस नु पनछ । 
(५) बदाको वीकृ त मुख शासक य अ धकृत माफत गराउनु पनछ । 
6. पदबाट हटाउन स ने : देहायको अव थामा वातावरण नर कलाई मुख 

शासक य अ धकृतले करार र  गर  पदबाट हटाउन स नेछः- 
(क) नगरपा लकाले जार  गरेको मू या न तवेदनमा यूनतम पचह र तशत 

अंक ा  गन नसकेमा, 
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(ख) पूव जानका र नगराई कायालयमा लगातार तीन दनस म अनुपि थत  
रहेमा । 

7. तीय प ले सेवा नर तरता दन नस ने अव था भएमा कि तमा १ 
म हना अगावै मुख शासकय अ धकृत सम  लिखत नवेदन पेश 
गनुपनछ  ।  

8. आचरण:  वातावरण नर कले नजामती कमचार को ला ग तो कएका 
आचरण र अनुशासनको पालना गनु पनछ । आचरण बमोिजम काय 
नगरेमा प हलो पटक सचेत गराइने छ र दो ो पटकमा करार र  ग र 
पद मु  ग रने छ । 

9. तीय प लाई थम प ले अ थायी प रचयप  समेत उपल ध गराउनेछ 
र य तो प रचयप  तीय प ले कायालय वा अ य आव यक योजनका 
ला ग योग गनछ । 

10. कायालय तथा काम स ब धी कुनैप न सूचना तथा जानकार  अना धकृत 
पमा योग गन वा अन धकृत यि  वा नकायलाइ दन पाइने छैन ।    

11. तीय प ले कायालयको चलअचल स पि को हानी नो सानी वा 
हना मना गरेको मािणत भएमा सो को तपू त वा हानी नो सानीको 
तपू त थम प लाई दनुपन छ साथै नयमानुसारको अ य कारवाह  

समेत हुनेछ । 
12. तीय प ले नजामती ऐन नयमह मा उ लेिखत कमचार को आचरण 

स ब धी नयम पालना गनुपनछ । 
13. यो स झौता काया वयनमा कुनै वबाद आईपरेमा दुबै प को आपसी 

सहम तमा समाधान ग रनेछ। यसर  सम या समाधान हुन नसकेमा 
साबज नक ख रद ऐन, २०६३ र नयमावल , २०६४ एवम् चौरजहार  
नगरपा लका सावज नक ख रद (प हलो संशोधन समेत) नयमावल , 
२०७५ अनुसार बबाद समाधान गर नेछ । 

14. यस स झौतामा उ लेिखत वषय वाहेक अ य वषयह  च लत नेपाल 
कानून अनुसार हुनेछ ।  
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सा ी   
१.    
२. 
३. 
ई त संवत २०७. साल .............. . गते रोज ......... शुभम्                        

  

  थम प को तफबाट 
नाम: 
पद: 
द तखत: 
कायालयको नाम: 
कायालयको छाप: 

तीय प को तफबाट 
नाम: 
पद: 
द तखत: 
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अनुसूची ४ 
(दफा ६ को उपदफा (३) सँग स बि धत) 

सरसफाई सहजकताको काय ववरण 
(क) पूण सरसफाईका सात वटा सूचक काययोजना अनुसार पूरा गर  ल य 

अनुसार पूण सरसफाई उ मूख नगरपा लका घोषणा गन आधारह  नमाण 
गन । 

(ख) पूण सरसफाई उ मूख नगरपा लका घोषणाको ला ग देहायका 
याकलापह  चरणब  पमा स ालन सहिजकरण र यव थापन गन  

(1)  सफा तथा व छ े   
 यस चरणमा न न लिखत याकलाप संचालन गनु पनछ :- 
(क) खानेपानी, सरसफाइ तथा व छता े का नयाँ सरोकालावालाह को समेत 

प हचान एवं समावेश गर  नगरपा लका के देिख वडा तहमा खानेपानी, 
सरसफाइ तथा व छता सम वय स म तह  आव यकता अनुसार गठन, 
पुनगठन गर  स य गन । 

(ख) सम वय स म त र सरोकारवालाह को सहभा गतामा खुला दसामु  े  
घोषणाको पुनरावलोकन एवं यस प छ संचालन ग रने याकलापह लाई 
सहयोग गन ५ सद यीय कायदल (नगरपा लका र वडा) गठन गन । 

(ग) खानेपानी, सरसफाइ र व छता स ब धी त यांक संकलन तथा व ेषण 
गर  स बि धत े का सम वय स म तह ले सरोकारवालाह को 
सहभा गता र स यतामा तयार पा रएको नगरपा लका खानेपानी,  
सरसफाइ र व छता योजना (WASH Plan) पूण काया वन गन तथा 
गराउने ।  

(घ) वीकृत बजेट तथा काय म अनुसार के देिख वडा तहमा खानेपानी, 
सरसफाइ, व छता स ब धी मानव संसाधन वकासका ला ग मता 
वकास ता लम तथा अ भमुखीकरण गो ीह  (Capacity Building & 

Training Orientation) आयोजना गन । 
(ङ) वीकृत बजेट तथा काय म अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा 

व छतासँग स बि धत व भ  वषयह ः चप को समु िचत योग, यि गत 
सरसफाइ, यूनतम आव यक तथा सुरि त पानीमा पहुचँ तथा योग, 
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सुरि त खानाको योग, सफा र व छ घर, व ालय, वा य सं था एवं 
कायालय, ठोस तथा तरल फोहोरको यव थापन, ढल तथा मानव मलमु ीय 
फोहोर यव थापन, वातावरणीय सरसफाइ आ दका वषयमा आम संचारको 
योग, स ाह, महो सव, स मेलन आयोजना तथा घर दैलो काय म आ द 

माफत जनचेतनामूलक याकलाप संचालन गन ।  
(च) खानेपानी, सरसफाइ तथा व छता व नको यापक चार सार गनका 

ला ग थानीय प रवेश र भाषा अनु प सूचना, िश ा र स ार साम ीह को 
वकास र वतरण गन । 

(छ) सबै घरधुर मा चप  एवं सं थागत नकाय र आव यकता अनुसार 
सावज नक थानमा शौचालयह को नमाण गरने चप मा सबैको पहु ँच  र 
साबुन पानी स हतको योगको सु नि तता गन ।  

(ज) आव यकता अनुसार सबै सावज नक (बजार, राजमाग, धा मक तथा 
पयटक य थल लगायत) तथा स थागत शौचालयह  योगकता–मै ी 
(वातावरण, बाल, लै गंक, अपा ता र वृ –मै ी) बनाउन नगरपा लकाको 
नदशन अनुसार काय गन । घरधुर , थानीय संघसं था लव, समूह, 
स म त आ द माफत घरायसी चप , सं थागत तथा सावज नक 
शौचालयह को नय मत ममतसंभार र तरो ती गर  व छता कायम  
गन । 

(झ) बालबा लकाको दसालाई सुरि त वसजन गन अ भयान स ालन गन । 
(ञ) यि गत व छता एवं साबुन पानीले हात धुने यवहारको वकासका 

ला ग घर, सं थागत नकाय, सावज नक शौचालय, होटेल, याि टन आदमा 
साबुन पानी स हत हात धुने थान (Hand Washing Station) को नमाण 
स बि धत िज मेवार प ले गनुपनमा सो गरे नगरेको अनुगमन गर  
नगरेको भए गन लगाउने ।  

(ट) समुदाय प रचालन, आम संचार, सूचना, िश ा, स ार साम ीह  माफत 
घरघर, टोलटोल र  सं थाह मा खाना खानु अिघ, ब चालाई खाना खुवाउनु  
भ दा अिघ, दसा गरेप छ, ब चाको दसा धोएपछ, फोहोर तथा वषाद  आद 
छोए प छ साबुन पानीले हात धुने लगायत थप यि गत व छता व न 
स ब धी ान, अ यासको चार सार र दशनी  गन ।  
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(ठ) म हलाह को मा सकधमलाई ाकृ तक कृयाका पमा लद यसको 
व छता र यव थापनको ला ग घरायसी, व ालय तथा सं थागत 
नकायमा मा सकधम व छता यव थापनका ला ग यानीटर  याड वा 
अ य साधनह को सफाइ एवं सुरि त वसजन स ब धी ानको चार 
सार गन । समुदाय, व ालय, सं थागत नकाय तथा सावज नक 

शौचालयह मा यानीटर  याड वा अ य साधनह को सफाइ एवं वसजन 
गन वै ा नक यव था ग रने छ ।   

(ड) सरोकारवालाह सँग सम वय र सहकायमा सबै घरधुर, सं थागत नकाय, 
सावज नक थानह मा (खानेपानी आयोजना नमाण तथा पुन थापना र 
ममत स भार गर ) आधारभूत तरको खानेपानीको पहु ँच सु नि त हुने 
यव था मलाउने । 

(ढ) सुरि त खानेपानीमा सबैको पहु ँच (अपा  समेतको) सु नि तताका ला ग 
खानेपानी आयोजना र यसका ोतह  (मुहान, इनार, ा ड प प, कुवा), 
वषातको पानी संकलन ांक  आ दको संर ण गर  सरसफाइ र व छता 
व भ  वै ा नक उपायह  अबल बन गर  कायम गन सरोकारवाला 
नकायह सँग आव यक सम वय गर  तवेदन पेश गन ।   

(ण) घरायसी, सं थागत तथा सावज नक थानह मा पानीको सुरि त 
यव थापनका ला ग ान, सीप, अ यास स ब धी जनचेतना अभवृ  गन । 
नजी े सँगको सहकायमा घरायसी, स थागत, सामुदा यक तरमा पानी 
शोधन, शु ीकरण स ब धी साम ीह को बजार करण गर  कुनै व ध 

( फ टर, सो डस, उमा ने, लो रनेशन वा अ य)को छनौट गन अवसर 
उपल ध गराउने ।  

(त) समुदाय प रचालन र आम संचार े ारा घरायसी तहमा खाना योग 
स ब धी सुरि त यवहार ज तै खाना रा र  पकाएर खाने, बासी खाना 
नखाने, खाएमा आव यक ताप म तथा शु ता कायम गर  खाने, फलफूल 
तथा काच खाने खा  रा र  धोएर सफा गर  खाने आ द बानी 
यवहारको वकास गन अ भयान स ालन गन ।  

(थ) स बि धत सरकार , गैर सरकार  सं था, उपभो ा स था, नाग रक समाज 
आ दको संयु  टोल माफत सं था, व ालय, होटल, रे टुरा, याि टन, हो टेल 
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आदमा योग हुने खाना, खाना पकाउने तथा खाने भाँडाको सफाइ र 
व छता कायम गनका ला ग भावकार  अनुगमन गन ।  

(द) घरायसी एवं सं थागत तहमा म हला वा य वयंसे वका, सामुदा यक 
प रचालक एवं पूण सरसफाइ वलकह  माफत घरायसी सरसफाइको 
मह व, घर तथा सं था भ  बा हर सरसफाइ, भा सा तथा गोठको सरसफाइ 
पशुपं ीको यव थापन, ठोस फोहोर संकलन, वग करण, यसको पुन योग 
ज ता कायह  गन ो सा हत गन ।  

(ध) घरायसी तथा सं थागत नकायबाट न कासन भएको फोहोर पानीको 
यव थापन तथा योग स ब धी ान, सीप स ब धमा िश ण तथा 
अ भमुखीकरण र चार सार गन ।  

(न) नजी तथा सहकार  े सँगको सहकाय र सम वयमा घरायसी, सामुदा यक 
तथा सं थागत तहमा ठोस तथा तरल फोहोर यव थापनका ला ग थानीय 
प रवेशमा उपयु  हुने व धको सफा रस गनुका साथै आव यकता 
अनुसार नमाण, यव थापन र संचालन गन ।  

(ऩ) घर, सं था, कायालय, सामुदाय, सावज नक थान आ दमा रहेको शौचालयको 
खा डो/से ट क ा ी भ रएप छ यहाँको मानव मलमु ीय फोहोरको 
उपचार गर  सुरि त थानमा वसजन गन थानीय तरमा संचालन गन 
स कने व धको बजार करण गर  योग र संचालनमा याउन 
नगरपा लकाको नदशनमा आव यक काय गन ।  

(प) थानीय तथा समुदा यक समूह, लव, स म त आ द ारा सामुदा यक तथा 
सावज नक स पि , गाँउ, नगर, टोल, बाटोघाटो, चौतारा, पाट पौवा आदको 
सरसफाइ गर  सामुदा यक व छता व नमा सघाउ पुयाउने ।   

(फ) नगरो मुख एवं नगर े मा ठोस फोहोरमैलाको उिचत संकलन, बग करण, 
ढुवानी, शोधन, पुनः योग र अि तम न कासनको एक कृत यव थापनका 
ला ग नमाण ग रएको या ड फल साइटको भावकार  उपयोग र 
यव थापन गन । 

(ब) अ पताल, उ ोगध दा तथा कलकारखानाबाट न कने ठोस तथा तरल 
फोहोर सो ह हाता भ  सुरि त थानमा नेपाल सरकारले तोकेको मापद ड 
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अनुसार यव थापन गर  अि तम वसजनका ला ग हाताबा हर न कासन 
गन दइने छ । 

(भ) नगर एवं नगरो मुख े का घरायसी, स थागत, सावज नक थानलाई 
यानमा राखी यवि थत ढल णाल को नमाण गनका ला ग 
नगरपा लकाको वीकृत बजेट तथा योजना अनुसार काम गन । 

(म) नगर र नगरो मुख े मा बधशालाह को नमाण, वधशालाको सरसफाइ र 
यसबाट न कने फोहोरको यव थापन गन स बि धत यवसायीह लाई नै 
गन लगाउने । 

(2) पूण सरसफाइ उ मुख े   : पूण सरसफाइ अ भयान अ तगत कुनै प न 
े लाई सफा र व छ े  कायम गर  सकेप छ नर तर पमा 

तप सलमा उि लिखत पूण सरसफाइ उ मुख याकलापह  संचालन 
ग रनेछ :- 

(क) सफा र व छ े  चरणमा संचा लत योजना, काय म, याकलापह को 
पुनरावलोकन ग रने छ । र आव यकता अनुसार सुधारका काय मह  
स ालन ग रने छ ।  

(ख) नगरपा लकाको वीकृत वा षक काय म र बजेट अनुसार घर, सं था, 
शौचालयबाट ढल णाल  वा कुनै मा यम माफत नि त थानमा सुरि त 
त रकाले मानव मलमु ीय फोहोर (Faecal Sludge) न कासन तथा 
संकलन गन । यसर  संक लत मानव मलमु ीय फोहोर तथा 
फोहोरपानीलाई उपयु  व ध माफत शोधन गर  यहाँबाट न केको 
ब तुह  (Products) लाई घरायसी सरसफाइ, कृ ष वा अ य े मा 
पुनः योग जोड दने । नजी े सँग सहकाय गर  य तो कायलाई अझ 
भावकार  बनाउने ।  

(ग) घर, सं था, कायालयमा योग तथा पुन योग हुन नसकेको ठोस 
फोहोरमैलालाई ोतबाट सधै संकलन गर  या नटर  या ड फ डमा 
सुरि त पमा थाना तरण, शोधन एवं वसजनको यव था गन 
आव यक काय गन ।  

(घ) वडा र सरोकारवालाह को सम वयमा वषा को पानी संकलन गर  योग 
गन ो साहन गन ।  
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(ङ) नगरो मुख तथा नगर े मा फोहोरपानी तथा सतह  ढलको यव था  
गन ।  

(च) नद नालाको सरसफाइ, पाक नमाण तथा ह रयाल  व ननमा जोड दने । 
(छ) सरोकारवालाह सँगको सम वयमा अ पताल एवं औ ो गक तथा 

कलकारखानाबाट उ पा दत जोिखमयू  फोहोरमैलाको सुरि त बसजन 
गन । 

(ज) सरोकारवालाह को सम वयमा योगकता–मै ी उ च गुण तरका खानेपानी, 
सरसफाइ र व छताका सु वधाह  व न र वकास गर  पूण सरसफाइ 
उ मुख े  नमाणमा केि त रहन समुदाय प रचालनका याकलापह  
संचालन गन । 

(झ) नगरपा लकाले तोकेका वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण स बि ध 
अ य कायह  गन । 
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अनुसूची ५ 

(दफा ८ सँग स बि धत) 
 वातावरण नर क र सरसफाई सहजकताले मा सक पमा पेश गन ग त 

तवेदनको ढाँचा 
१. पृ भू म : पूण सरसफाई अ भयानसँग स बि धत याकलाप केि त भई 

पृ भू म ले े (कि तमा एक पाना)   

२. थान प रचय : पूण सरसफाई अ भयान स ालन ग रएको थान अथात् 
काय थल (वडा, टोल, व ालय, सवा य सं था, बजार े  इ याद ) को 
प रचय झि कने गर  प रचय ले े  (कि तमा एक पाना) 

३. वतमान अव था (खानेपानी, सरसफाइ र व छता) : अ भयान स ालन 
भईसकेप छको अव थाको रा ो प , नरा ो प , अवसर र च ु नौ त 
(SWOT analysis)  गन (बु ँदागत पमा ले े) । 

४. याकलापह  : मा सक पमा काय शतगत ववरण (TOR) अनुसार 
स ालन ग रएका पूण सरसफाईसँग स बि धत याकलापह को बारेमा 
व तृत पमा प  ढ ले ले े । 

५. काययोजना : आगा म म हनामा पूण सरसफाई अ भयानलाई थप भावकार  
बनाउन क तो काययोजना बनाईएको छ उ लेख गन । 

६. लागत अनुमान : काययोजना अनुसार काम गन केह  बजेटर  याकलाप 
स ालन गनुपन भए ा व धक लागत अनुमान स हत पेश गन । 

७. सरोकारवालाह को प हचान, न सांकन र योगदानको व ेषणः सरसफाई 
अ भयानसँग स बि धत सरोकारवालाह सँग सम वय र सहकाय स ब धमा 
उ लेख गन ।  

८. अनुगमन तथा मू यांकन : नगरपा लकाबाट ग रएको अनुगमन र 
मू या नको सम  प  र यसको भाव स ब धमा उ लेख  

गन  । 

९. आव यक न साह  : अ भयानसँग स बि धत आव यक न सा र सोसँग 
स बि धत ग त व ध झि कने फोटाह  पेश गन । 
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rf}/hxf/L gu/kflnsf n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if ;+rfng dfkb08, @)&& 

k|:tfjgf M g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] wf/f #* sf] dlxnfsf] xs sfof{Gjog 
ug{ / nl}Ës lx+;faf6 kLl8t jf k|efljtnfO{ p4f/ ug{ jf k'g:yf{kgf ug]{ 
sfo{sf nflu gu/kflnsfdf n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]if :yfkgf u/L ;f] 
sf]ifaf6 kLl8t jf k|efljtnfO{ /sd k|bfg ug]{ sfo{nfO{ ;/n, ;xh / 
k|efjsf/L agfpgsf] nflu n}+lus lx+;f lgjf/0f  sf]if ;+rfng lgodfjnL, 
@)^& tyf n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]if :yfkgf tyf lj:tf/sf  nflu 
;zt{ cg'bfg /sd ;DaGwL dfkb08, @)&^ sf] clwg Pj+  :yfgLo ;/sf/ 
P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -@_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L 
rf}/hxf/L gu/kflnsf  n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if ;~rfng dfkb08, @)&& 
tof/ ul/Psf] 5 .  

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ of] dfkb08sf] gfd rf}/hxf/L gu/kflnsf 
æn}+lus lx+;f lgjf/0f sf]if ;+rfng dfkb08, @)&&Æ /x]sf] 5 .  

  -@_ of] dfkb08 sfo{kflnsfaf6 :jLs[t eO{ :yfgLo 
/fhkqdf k|sfzg ePkl5 nfu"  x'g]5 .  

@=  kl/efiff M ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; dfkb08df, 
-s_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] rf}/hxf/L gu/ kflnsfnfO{ ;Demg'k5{ 

.  
-v_  æsf]ifÆ eGgfn] bkmf -#_ adf]lhdsf] n}lËs lx+;f lgjf/0f 

sf]if ;Demg'k5{ .    
-u_  ækLl8tÆ eGgfn] n}lËs lx+;faf6 kLl8t jf k|efljt JolQm 

;Demg'k5{ .    
-3_  æ3/]n' lx+;fÆ eGgfn] s'g} JolQmn] 3/]n'\ ;DaGw ePsf] csf]{ 

s'g} JolQmnfO{ lbPsf] zf/Ll/s, dfgl;s, of}ghGo jf 
cfly{s oftgf ;Demg'kb{5 .  

-ª_  æn}+lus lx+;fÆ eGgfn] ;fj{hlgs jf lghL hLjgdf lnËsf] 
cfwf/df s;}k|lt zf/Ll/s, dfgl;s jf of}ghGo Iflt jf 
kL8f k¥ofpg] sfo{ ;Demg' kb{5 / ;f] zAbn] lnËsf] 
cfwf/df x'g] jf x'g ;Sg] s'g} klg k|sf/sf] ckdfghGo, 
kL8fhGo jf wDsLk"0f{ Jojxf/, bjfj, s/sfk jf :j]R5frf/L 
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?kdf dlxnfnfO{ :jtGqtfsf] pkef]u ug{af6 al~rt ug]{ 
s'g} sfo{ ;d]tnfO{ hgfpF5 .  

-r_  æsf]if ;+rfng ;ldltÆ eGgfn] dfkb08sf] bkmf -(_ 
adf]lhd ul7t ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .  

#=  sf]ifsf] :yfkgfM -!_ n}+lus lx+;f lkl8t / k|efljtx?sf] tTsfn 
p4f/ ug{, /fxt /  k'gM:yfkgf ug]{ sfd ;d]tsf nflu 
rf}/hxf/L gu/kflnsfdf Ps n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if  
/xg]5 . 

        -@_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf] /sd hDdf ug{ ;lsg]5 .  
-s_  ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] cg'bfg /sd  
-v_  rf}/hxf/L gu/kflnsfsf] cfGtl/s ;|f]taf65'6\ofOPsf] /sd  
-u_  ljleGg ;+3 ;+:yf jf JolQmaf6 ;xof]u :j?k k|fKt /sd  
-3_  cGo s'g} cfGtl/s tyf afXo ;|f]taf6 k|fKt /sd  
-ª_  a}+s vftfdf /x]sf] df}Hbftaf6 k|fKt Aofh /sd  

$=  sf]ifdf /sd hDdf ug]{ M rf}/hxf/L gu/kflnsfn] k|To]s jflif{s 
ah]6df Joj:yf u/L sf]ifdf /sd hDdf ug'{ kg]{5 .  

%=  sf]ifsf] pkof]u M -!_ sf]ifsf] /sd b]xfosf] sfdsf] nflu pknAw 
u/fpg pkof]u  ul/g]5 M– 
-s_  kLl8tnfO{ tTsfn p4f/ ug{,  
-v_  kLl8tnfO{ cf}ifwL pkrf/ ug{,  
-u_  kLl8tnfO{ tTsfn pkrf/ u/fpFbf nfu]sf] vr{ kL8sn] 

tTsfn Joxf]g g;Sg] eO{ cbfntsf] cfb]z adf]lhd To:tf] 
kLl8tsf] :jf:Yo pkrf/ ug{, 

-3_  /fxt k|bfg ug{ tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg,  
-ª_  kLl8tnfO{ sfg"gL ;xfotf, dgf]j}1flgs pkrf/ tyf 

dgf]k/fdz{ nufotsf ;]jf k|bfg ug{,  
-r_  ;Lkd'ns tflnd k|fKt kLl8tnfO{ :j/f]huf/sf nflu s'g} 

Joj;fo  :yfkgf ug{sf] nflu cg'bfg /sd k|bfg 
ug{,  

-5_  kLl8t / k|efljtsf nflu k'g:yf{kgf u/fpg,  
-h_  cNksfnLg dlxnf ;'/Iff ;]jf s]Gb| ;+rfngsf] nflu dfu 

eO{ cfPdf ;ldltn] cfjZos 7fg]df cfjZostf / 
cf}lrTotfsf] cfwf/df ;]jf s]Gb| ;+rfngsf] nflu /sd 
k|bfg ug{,  
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-em_  kLl8tsf] nflu sf]if kl/rfng ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] 
cGo sfd ug{ . 

  -@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sf]if 
;~rfns ;ldltn] n}lËs lx+;faf6 kLl8t afnaflnsf tyf lszf]/ 
lszf]/L jf n}lËs lx+;faf6 k|efljt eO{ nfu" kbfy{sf] b'Jo{;gdf 
km;]sf jf ;8sdf cfPsf JolQmnfO{ k|fyldstf lbO{ sf]ifsf] /sd 
vr{ ug{ ;Sg]5 . 

^=  sf]ifsf] /sd cGo sfddf pkof]u ug{ g;lsg] M sf]ifsf] /sd bkmf -
%_ adf]lhd afx]s cGo sfdsf nflu pkof]u ug{ ;lsg] 5}g\ .  

&=  /fxt tyf cfly{s ;xof]usf] cfwf/ / dfkb08 M -!_ rf}/hxf/L 
gu/kflnsfn] sf]if kl/rfng ;ldlt u7g u/L kLl8t / k|efljtnfO{ 
/fxt tyf cfly{s ;xof]u k|bfg ug]{5 . 

  -@_ sf]if ;+rfng ;ldlt pkbkmf -!_ adf]lhd kLl8t / 
k|efljtnfO{ /sd pknAw  u/fpFbf b]xfo adf]lhdsf] /sdsf] 
xb / cfwf/df lng'kb{5 .  
-s_  kLl8tnfO{ tTsfn p4f/, cf}ifwL pkrf/, k'g:yf{kgf jf 

/fxt tyf cfly{s ;xof]u gu/]df uDeL/ dfgjLo Iflt x\'g] 
b]lvPdf sf]if ;+rfng ;ldltn] lg0f{o u/L aL; xhf/ ?k}ofF 
ga9\g] u/L dgfl;j /sd, 

-v_  lx+;f kLl8tn] s'g} ;Lkd"ns tflnd k|fKt u/L Joj;fo 
;+rfng ug{sf nflu j:t'ut ;xof]u jf gub cg'bfg dfu 
u/]df Joj;fosf] k|s[lt / cf}lrTotfsf] cfwf/df k|ltJolQm 
a9Ldf aL; xhf/ ?k}ofF,  

-u_  kLl8tnfO{ sfg'gL ;xfotf, dgf]j}1flgs pkrf/ jf 
dgf]ljdz{sf nflu kfFr xhf/ ?k}ofFdf ga9\g] u/L nfu]sf] 
oyfy{ vr{,  

-3_  kLl8tnfO{ tTsfn p4f/ ug'{kg]{ ePdf ;jf/L ;fwg k|of]u 
ug'{kg]{ eP ;fj{hlgs ;jf/L ;fwgaf6 ofqf ubf{ nfUg] 
ef8f /sd, vfgf vr{ jfkt k|ltlbg tLg ;o ?k}ofF / af; 
a:g' kg]{ eP ;f] jfkt 5'§} /sd lbg'kg]{ ePdf k|ltlbg kfFr 
;o ?k}ofFsf] b/n] nfu]sf] oyfy{ vr{ /sd,  

-ª_  kLl8tnfO{ c:ktfndf egf{ u/L cf}ifwL pkrf/ ug'{kg]{ ePdf 
c:ktfn cfpFbf hfFbf ;jf/L ;fwg k|of]u ubf{ nfUg] ef8f 
/sd, vfgf vr{ jfkt k|ltlbg tLg ;o ?k}ofF, c:ktfndf 
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a:g] Joj:yf geO{ aflx/ a:g' k/]df af; vr{ jfkt 
k|ltlbg kfFr ;o ?k}ofF / pkrf/ vr{sf] oyfy{ vr{ /sd,  

-r_  sf]if ;~rfng ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] cGo sfdsf] nflu 
sfdsf] k|s[lt, cfjZostf / cf}lrTotfsf] cfwf/df a9Ldf 
bz xhf/ ?k}ofF .  

*=  /fxt tyf cfly{s ;xof]u k|fKt ug{ lgj]bg lbg'kg]{ M -!_ o; 
dfkb08 adf]lhd /fxt  tyf cfly{s ;xof]u k|fKt ug{ rfxg] kLl8t 
jf ;/sf/jfnf JolQmn] /fxt tyf cfly{s;xof]u kfpg' kg]{ dgfl;j 
sf/0f v'nfO{ sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 .  

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|fKt lgj]bg pk/ hfFra'em ubf{ 
kLl8t tyf k|efljtnfO{ /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg' 
kg]{ cfwf/ b]lvPdf dfkb08sf] bkmf -&_ adf]lhd sf]if ;+rfng 
;ldltn] lg0f{o u/L pknAw u/fpg' kg]{5 . 

  -#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f pNn]v ePtfklg kLl8t 
tyf k|efljtnfO{ tTsfn /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg' 
kg]{ dgfl;j cfwf/ b]lvPdf bkmf -&_ adf]lhd sf]if  ;~rfng 
;ldltaf6 kl5 cg'df]bg u/fpg] u/L k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
tTsfn pknAw u/fpg' kg]{5 .  

  -$_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|fKt lgj]bg cg';f/ hfFra'em ubf{ 
kLl8t tyf k|efljtnfO{ /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw 
u/fpg'kg]{ cfwf/ gb]lvPdf ;f]sf] hfgsf/L lgj]bsnfO{ u/fpg' kg]{5 
.  

(=  sf]if ;+rfng ;ldlt u7gM -!_ sf]ifsf] ;+rfng tyf Joj:yfkg ug]{ 
k|of]hgsf] nflu Ps sf]if ;+rfng ;ldlt /xg]5 .  

 -@_  ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd x'g]5 M–  
-s_  gu/ pkk|d'v     –;+of]hs  
-v_  k|d'v k|zf;sLo clws[t    –;b:o  
-u_  ;fdflhs ljsf; ;ldlt ;+of]hs   –;b:o  
-3_  cfly{s k|zf;g zfvf k|d'v   –;b:o  
-ª_  :jf:Yo tyf ;fdflhs ljsf; zfvf k|d'v –;b:o 
-r_  O{nfsf k|x/L sfof{nosf] clws[t k|ltlglw –;b:o  
-5_  sfg"g OsfO{ k|d'v    –;b:o  
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-h_  n}+lËs lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfo{ ug]{ ;+3 ;+:yfx?dWo]af6 
;+of]hsn] dgf]lgt u/]sf] Ps hgf ;b:o   
  –;b:o  

-em_ dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNofg pkzfvf k|d'v  
        –;b:o ;lrj 

!)=  ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M -!_ ;ldltsf] sfd, st{Jo / 
clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 .  
-s_  n}lËs lx+;f kLl8t tyf k|efljtsf] p4f/ ug]{, k'gM:yfkgf 

ug]{ tyf /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg] 
;DaGwdf sfo{qmd th'{df ug]{,  

-v_  n}lËs lx+;f kLl8t tyf k|efljsf] klxrfg ug]{ / jf:tljs 
lkl8t tyf k|efljsf /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw 
u/fpg], 

-u_  :jLs[t sfo{qmdsf nflu sf]if kl/rfng ug]{ u/fpg],  
-3_  :jLs[t sfo{qmd sfof{Gjog eP gePsf] ;DaGwdf cg'udg 

ug]{,  
-ª_  ;ldltaf6 ul/g] sfo{qmdsf] cg'udg ug]{ jf u/fpg],  
-r_  n}lËs lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfd ug]{ lgsfo;Fu ;dGjo 

ug]{,  
-5_  ;ldltnfO{ tTsfn cfjZos kg]{ sf]ifdf /x]sf] /sd pko'Qm 

If]qdf nufgL ug]{,  
-h_  sf]ifdf /sd a[l4sf] nflu vf]hL ug]{,  
-em_  n}lËs lx+;f lkl8t tyf k|efljt ;DaGwL cGo sfd ug]{ jf 

u/fpg],  
!!=  ;ldltsf] a}7s / lg0f{oM -!_ ;ldltsf] a}7s cfjZostf cg';f/ 

a:g]5 . 
  -@_ ;ldltsf] a}7s ;+of]hsn] tf]s]sf] ldlt, ;do / :yfgdf 

a:g]5 . 
  -#_ ;ldltsf] s"n ;b:o ;+Vofsf] %) k|ltzteGbf al9 

;b:ox? pkl:yt ePdf ;ldltsf] a}7ssf] u0fk'/s ;+Vof k'u]sf] 
dflgg]5 . 

  -$_ ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;ldltsf] ;+of]hsn] ug]{5 / 
lghsf] cg'kl:yltdf pkl:yt ;b:ox?dWo]af6 5fg]sf] ;b:on] 
ug]{5 . 
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  -%_ ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt 
a/fa/ ePdf a}7ssf]  cWoIftf ug]{ JolQmn] lg0ff{os dt lbg]5 . 

  -^_ ;ldltn] cfjZostf cg';f/ gu/kflnsfsf] s'g} 
kbflwsf/L jf  sd{rf/LnfO{ ;ldltsf] a}7sdf ko{j]Ifssf] ?kdf 
cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .  

  -&_ ;ldltsf] lg0f{o ;ldltsf] ;b:o ;lrjn] k|dfl0ft u/L 
/fVg]5 . 

  -*_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;ldltsf] 
a}7sdf lg0f{o u/L lgwf{/0f ug{ ;lsg]5 . 

!@=  ;ldltsf] k|zf;lgs vr{ M ;ldltsf] k|zf;lgs vr{ sf]ifdf hDdf 
ePsf] /sd / ;f] sf]ifaf6 k|fKt Aofh /sdsf] % k|ltzteGbf a9L 
x'g] 5}g\ .  

!#=  vftf ;~rfngM -!_  sf]ifsf] /sd ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd s'g} 
jfl0fHo a}+sdf vftf vf]nL hDdf ug'{ kb{5 .  

  -@_  pkbkmf -!_ adf]lhd vftf ;~rfng k|d'v k|zf;sLo 
clws[t / n]vf zfvf k|d'vsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 .  

 !$= sf]ifsf] n]vf / n]vfk/LIf0f M sf]ifsf] n]vf / n]vfk/LIf0f gu/kflnsfn] 
 ckgfPsf] n]vf k|0ffnL / n]vf k/LIf0f k|lqmof adf]lhd x'g]5 
.  

!%=  sf]ifsf] /sd lk|mh gx'g]M sf]ifsf] /sd vr{ geO{ cfly{s jif{sf] 
cGTo;Dd afFsL /x]df To:tf] /sd lk|mh x'g] 5}g\ .  

!^=  k|ltj]bg k]z ug]{M -!_ ;ldltn] cfkm"n] u/]sf] sfo{sf] jflif{s k|ltj]bg 
cfly{s jif{  ;dfKt ePsf] # dlxgfleq gu/ sfo{kflnsfdf k]z 
ug'{ kg]{5 .  

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;ldltn] k]z u/]sf] k|ltj]bg gu/ 
sfo{kflnsfn] ;fj{hlgs ug]{5 .  

!&=  a}7s eQfM ;ldltsf ;+of]hs / ;b:on] ;ldltsf] a}7sdf efu lnP 
jfkt gu/ sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] /sd a}7s eQf kfpg]5g\ 
.  

!*=  sf]ifsf] ;lrjfnoM sf]ifsf] ;lrjfno gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf 
/xg]5 .  

!(=  clen]v /fVg] M ;ldltn] cfkm"n] u/]sf sfdsf] clen]v b'?:t /fVg' 
kg]{5 .  
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@)=  lgb]{zg lbg ;Sg]M -!_ gu/ sfo{kflnsfn] ;ldltsf] sfdsf/afxLsf] 
;Gbe{df ;ldltnfO{ lgb]{zg lbg ;Sg]5 .  

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd gu/ sfo{kflnsfn] lbPsf] lgb]{zg 
kfngf ug'{ ;ldltsf] st{Jo x'g]5 .  

@!=  clwsf/ k|Tofof]hgM ;ldltn] o; dfkb08 adf]lhd cfkm"nfO{ k|fKt 
clwsf/dWo] cfjZostf cg';f/ s]xL clwsf/ ;ldltsf] ;+of]hs, 
;b:o jf gu/ sfo{kflnsfn] tf]s]sf] s'g} clws[t sd{rf/LnfO{ 
k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .  

@@=  sf]if vf/]h x'g ;Sg] M -!_ s'g} sf/0fj; sf]if ;+rfng ug{ cfjZos 
gb]lvPdf gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{oaf6 sf]if vf/]h ug{ ;lsg]5 .  

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd sf]if vf/]h ePdf sf]ifsf] /sd 
x:tfGt/0f ;DaGwL lg0f{o gu/ sfo{kflnsfsf] a}7saf6 x'g]5 .  
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चौरजहार  नगरपा लका नमूना कायालय मापद ड, २०७७ 

 
प र छेद १ 

ारि भक 

1.1. तावना  

 नेपाल सरकारले वीकृत गरेको त काल सुधार काययोजना, २०७२ ले 
सरकार  सेवा र सम  शासनमा नाग रक व ास (Citizen Trust) लाई अ भवृ  गन 
ठोस काय मह  याउने यव था गरेको छ । साथै वगत देिखका सुधारका 
काय मलाई नर तरता ददै नेपाल  जनताले घरदैलोमा नै सहज सेवा ा  गन 
वातावरणको सु नि तताको ला ग त का लन सामा य शासन म ालयले 39 बु ँ दे 
सोचप को काया वयनको काययोजना तयार गर  लागू गरेको छ । यस सोचप ले 
सबै सरकार  कायालयह मा एक पता हुनेगर  येक सावज नक नकाय, सेवा 
वाह र पदा धकार को तर अनु प कायालय यव थापनको प  मापद ड 
नधारण गर  सावज नक शासनलाई न तजामुखी, जनमुखी, उ रदायी र 
सदाचारयु  यवसा यक बनाउने उ े य लएको छ । सो काय मलाई 
काया वयन गन एवम् थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ मा उ लेिखत थानीय 
तहका काम, कत य र अ धकारको सु यवि थत र भावकार  ढ ले काया वयन 
गन चौरजहार  नगर कायपा लकाले यो मापद ड बनाएको छ ।  

 

1.2.  संि  नाम र ार भ  

क)  यो मापद डको नाम "चौरजहार  नगरपा लका नमूना कायालय 
मापद ड, 207७" रहेको छ ।  

ख)  यो मापद ड तु त ार भ हुनेछ ।  
1.3.  प रभाषा  

 वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस मापद डमा,  
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क)  "सरकार  कायालय" भ ाले यस योजनको ला ग सावज नक सेवा 
वाह गन नगरपा लकाका जनस पक हुने (शाखा/उपशाखा/ इकाई 

/फाँट/ वडा कायालयह / वा य सं था/सेवा के ) कायालय 
भ े स झनु पदछ । 

ख)  " यूनतम शत" भ ाले सेवा वाहसँग स बि धत च लत कानून एवं 
काय व धमा उ लेख भएका ावधानह को अ नवाय पमा पालना 
गनुपन भ न प र छेद 2 मा उ लेख भएका सूचकह लाई स झनु 
पदछ । 

 

प र छेद 2 

सूचक 

2.1.  यूनतम शत  

 नमूना कायालयह ले अ नवाय पमा पूरा गनुपन यूनतम शतह को 
पमा देहाय बमोिजमका सूचकह  रहेका छन् ।  

सूचन 
सूचक भार तशत 

1 सेवा वाहको अव था 35 

2 भौ तक संरचना 15 
3 कमचार  यव था 20 
4 आ त रक नय ण 15 
5 कायालयको (योजना तथा बजेट) ग तको अव था 10 
6 नवीनता र सजनशीलता 5 

कूल अंक 100 
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2.2.  यूनतम शतका सूचकह को मापन व ध  
 बु ँदा नं. 2.1. मा रहेको यूनतम शतमा उ लेख भएका 6 वटा सूचकह  

अनुसूची 1 देखी 6 स म रािखएका छन् । यी सूचकह मा ा  गरेको 
अंकको आधारमा सावज नक सेवा वाह गन कायालयह को मापन ग रने 
र तर करण ग रने छ । यी सूचकह  अनुसार येक िज लामा नमूना 
कायालय घो णा गन, नमाण गन तथा वकास गन कायह  अगा ड 
बढाइने छ । यी सूचकह को ववरण र मापन व ध देहाय बमोिजक 
रहेको छ ।  

 2.2.1. सेवा वाहको अव था  

 सेवा वाहलाई भावकार  बनाउनको ला ग तपू त स हतको नाग रक 
वडाप को यव था र यसको योग, सोधपुछ क , गुनासो सुन ुवाइको 
यव था, तो कएको समय र तो कएको शु कमा सेवा वाह, सेवा ाह  
स तु  मू या नका वषय समे टएको हुन ुपनछ ।  

 सेवा वाहको स ब धमा अनुसूची 1 मा उ लेख भए बमोिजमका 
बु ँदाह म ये सबै कायालयह ले क तीमा प न सूचक नं. 2, 7, 8, र 9 
पूरा गरेकै हुन ुपनछ । अनुसूची 1 अनुसार मापन गदा 30 देखी 49 
तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह कमजोर, 50 देखी 79 
तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह म यम तर र 80 देखी 

100 तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह उ कृ  रहेको 
मा ननेछ ।  

 2.2.2. भौ तक संरचना 
 कायालयको कोठा, बर डा र कायालय प रसरको सरसफाइको ि थ त, 

कायालयको सु दरता, भवनको बनावट (भ ुक प तरोधी र सुरि त, 
अपा मै ी, ममत संभार तथा र रोगन भएको, कायालयको काय कृत र 

या अनुसारको Layout को यव था), सरसफाइको ि थ त, लै कमै ी 
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शौचालयको यव था, चमेना गृह, सेवा ाह  त ालय, अ य स वधा, 
खानेपानी, फ नचर र अ य सामानह को यव था । 

 भौ तक संरचना स ब धमा अनुसूची 2 मा उ लेख भए बमोिजमका 
बुदाँह म ये सबै कायालयह ले क तीमा प न सूचक नं. 1, 3, 4, 5 र 
8 पूरा गरेको हुन ुपनछ । अनुसूची 2 अनुसार मापन गदा 30 देखी 49 
तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह कमजोर, 50 देखी 79 
तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह म यम तर र 80 देखी 

100 तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह उ कृ  रहेको 
मा ननेछ ।  

 2.2.3. कमचार  यव था  
 वीकृत दरब द  अनुसार कमचार को यव था, काय ववरण, ता लम तथा 

सीप वकास, कायस पादन स झौता, पोशाक र प रचयप को योग, नणय 
यामा कमचार  सहभा गता, अ धकार यायोजन र कायालय समयको 

पालन ज ता कायह  ।  
 कमचार  यव थापन स ब धमा अनुसूची 3 मा उ लेख भए बमोिजमका 

बुदाँह म ये सबै कायालयह ले क तीमा प न सूचक नं. १, ३, ८ र ९ 
पूरा गरेकै हुन ुपनछ । अनुसूची ३ अनुसार मापन गदा ३० देिख 49 
तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह कमजोर, 50 देखी 79 
तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा ावह म यम तर र 80 देखी 

100 तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह उ कृ  रहेको 
मा ननेछ ।  

 2.2.४. आ त रक नय ण 

 टाफ म टङ, आकि मक नर ण, िज सी यव थापन, वा षक ख रद 
योजना, अ भलेख यव थापन (कमचार  तथा कायालयको काम तथा 



चौरजहार  नगरपा लका, कुम (पि म), कणाल  देश, नेपाल "मापद ड सं ह" -58 

साम ीह को अ भलेख ि थ त), कायस पादन मू याङकन, कायालयको 
वा षक काय म तथा खचको ववरण सावज नक करणको वषयह  । 

 आ त रक नय ण सब धमा अनुसूची ४ मा उ लेख भए बमोिजमका 
बु ँदाह ये सबै कायालयह ले कि तमा प न सूचक नं. १, २, ३, ४ र ११ 
पूरा गरेकै हुन ुपदछ । अनुसूची ४ अनुसार मापन गदा ३० देिख ४९ 
तशत अ  ा  गन कायालयको सवा वाह कमजोर, ५० देिख ७९ 
तशत अ  ा  गन कायालयको सेवा वाह म यम तर र ८० देिख 

१०० तशत अ  ा  गन कायालयको सेवा वाह उ कृ  रहेको 
मा ननेछ ।  

 2.2.५. कायालयको (योजना तथा बजेट) ग त  

 वीकृत बजेट र नकासा गरेको समय, वा षक काय म अनुसार व ीय 
ग त, ल य तो कएको कायह को भौ तक ग त र कायस पादन करार 

अनुसारको ग त समेतका वषयह  ।  
 कायालयको (योजना तथा बजेट) ग तको स ब धमा अनु सूची 5 मा 

उ लेख भए बमोिजमका सूचकह  मापन गदा 30 देखी 49 तशत 
अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह कमजोर, 50 देखी 79 तशत 
अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह म यम तर र 80 देखी 100 
तशत अंक ा  गन कायालयको सेवा वाह उ कृ  रहेको मा ननेछ ।  

 2.2.6. नवीनता र सजनशीलता  
 अनुसूची 6 मा उ लेख भए बमोिजमका बुदाँह मा थप भएमा थप अंक 

ा  हुनेछ ।  
 2.2.7. कूल ा ा  गणना गन व ध  

अनुसूची 1 बमोिजम आएको ा ा लाई 0.35 ले गणना गर  तशत नका ने । 

अनुसूची 2 बमोिजम आएको ा ा लाई 0.15 ले गणना गर  तशत नका ने । 

अनुसूची 3 बमोिजम आएको ा ा लाई 0.20 ले गणना गर  तशत नका ने । 
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अनुसूची 4 बमोिजम आएको ा ा लाई 0.15 ले गणना गर  तशत नका ने । 

अनुसूची 5 बमोिजम आएको ा ा लाई 0.10 ले गणना गर  तशत नका ने । 

अनुसूची 6 बमोिजम आएको ा ा लाई 0.5 ले गणना गर  तशत नका ने । 

अनुसूची 1 देिख 6 स मको कूल ा ा  तशत नका ने ।  
 नमूना: 
अनुसूची पूणा  सूचक बमोिजम ा  अंक ा ा  तशत 

1. 52 30 30x0.35 = 10.50 

2. 40 30 30x0.15 = 4.50 
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अनुसूची 1 

1. सेवा वाहको अव था = 35 तशत  

स.नं सेवा वाहको ि थ त 
ा ा  

कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 
0 1 2 3 4 

1 कायालयको काममा सूचना 
व धको उपयोग  

     उपल ध भएको व धह को स ह उपयोग भएको हुन ुपन ।  

2 कायालयमा नाग रक वडाप  
देिखने थानमा बु िझने 
भाषामा रािखएको  

      

3 वडाप को योगको अव था       सेवा ाह को सिजलै हेन तथा सु  म ने वडाप को यव था 
भएको -4, 
सेवा ाह को सिजलै हेन म ने वडाप को यव था भएको -
3, नाग रक 

वडाप को यव था भएको तर उपयु  ठाउँमा नरािखएको -
2, नाग रक 

वडाप को यव था भएको तर नबुिझने गर  रािखएको -1, 
नाग रक वडाप को यव था नै नभएको - 0 
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स.नं सेवा वाहको ि थ त 
ा ा  

कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 
0 1 2 3 4 

4 तो कएको समयमा सेवा ा        100 तशत सेवा तो कएको समयमा ा  भएमा-4, 80 
तशत भ दा बढ  सेवा तो कएको समयमा ा  भएमा -3, 

60 तशत बढ  सेवा तो कएको समयमा ा  भएमा -2, 
50 तशत भ दा कम सेवा तो कएको समयमा ा  भएमा 
-1 

5 तो कएको शु कमा सेवा ा        100 तशत सेवा तो कएको शु कमा ा  भएमा 4 र सो 
नभएमा 0 अंक 

6 सो धएको िज ासामा 
आव यक जानकार  ा   

      

7 गुनासो सुन ुवाइको यव था       गुनासो सनुवाईको यव था भएमा 4 र नभएमा 0 
8 गुनासो सु े अ धकार को 

यव था  
      

9 सूचना अ धकार को यव था       सूचना अ धकार  यव था भएमा 4 र नभएमा 0 

13 सूचना वाह, सावज नक 
सुन ुवाइ र सावज नक 
जवाफदे हको अव था  
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स.नं सेवा वाहको ि थ त 
ा ा  

कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 
0 1 2 3 4 

11 सोधपुछ क मा िज मेवार  
कमचार को यव था  

      

12 टोकन णाल को यव था       

13 कायालयको शासन र सेवा 
वाहसँग स बि धत मापद ड 

/ काय व धह  

      

ज        

नोट: 
क. अनुसूची 1 अ तगत 2, 7, 8 र 11 म येमा ३ अंक भ दा कम आएको ख डमा कूल ा ा मा 25% ले अंक घटाइने छ 

।  

पूणा  = 52 30% -49% =कमजोर  
ा ा  =  50%-79%  = म यम  
ा ा  =  80%-100% = उ कृ   
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अनुसूची 2 

2. भौ तक संरचना = 15 तशत 

स.नं. भौ तक संरचना 
ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 

0 1 2 3 4  

1 कायालयको कोठा, बर डा र 
कायालय प रसरको 
सरसफाईको ि थ त   

      कायालय प रसरमा खु ला पमा थो ा तथा 
अनाव यक सामानह  रा े नग रएको, 
कायालयका भवन, भ ा, पखालमा जथाभावी 
पो टर अनाव यक भ े लेखन आ द नरहेको 
(1)  

 कायालयका हरेक कोठा, बर डा र प रसर 
दै नक पमा सफाई हुने गरेको (2) 

 कायालयको भ ा, स ल  तथा पखालमा 
माकुराको जालो, धुलो, लेउ, अनाव यक 
व वा, झारपात, फोहोरको ध वा नरहेको 
(3) 

 मा थका सबै सूचक पूरा भएको (4  
 मा थका सबै बुदाँ पूरा नभएको (0) 

2 कायालयको सौ दयको ला ग      आ नो भवन नभएको भएमा वचार ग रने ।  
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स.नं. भौ तक संरचना 
ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 

0 1 2 3 4  

कायालय प रसरमा खाल  
थानको साथै उ  थानमा 
फूल दुबो स हत बहुवष ब वा 
समेतको ि थ त   

3 भवनको बनावट        

 क. भ ुक प तरोधी यव था        

 ख. अपा मै ी भवन 
संरचनाको ि थ त  

      

 ग. वा षक ममत संभार तथा 
र रोगको यव था  

      

 घ. कायालयको काय कृ त र 
या अनुसारको भवनको 

Layout को यव था 

      

4 शौचालयको यव था र 
सरसफाई  

      दै नक पमा सरसफाई हुने गरेको (3)  
 हात धुने साबुन र पानीको यव था भएको 

(2) 
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स.नं. भौ तक संरचना 
ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 

0 1 2 3 4  

 शौचालय भ का सामानह  दु त रहेको (1) 
 मा थका सबै सूचक पूरा भएको (4)  
 मा थका सबै सूचक पूरा नभएको (0) 

५ लै क र अपा मै ी 
शौचालयको यव था  

      

६ कायालयमा स. स. ट. भ.को 
यव था  

      

७ घामपानीबाट जो गनस ने 
क समको सेवा ाह  
त ालयको यव था  

      

८ त ालयमा सामा य 
मनोर नको यव था 
(कायालयको ोत साधन र 
अ य अव थाले अनुकूल 
भएमा) 

      

९ सफासु घर र सहु लयत दरको       
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स.नं. भौ तक संरचना 
ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 

0 1 2 3 4  

दै नक मू यसूची स हतको 
चमेना गृहको यव था 

१० अ य सु वधा (खानेपानी तथा 
सरसफाईको ला ग पया  
पानी, बजुल , फ नचर र अ य 
सामानह को यव था) 

      

 

नोट: अनुसूची 2 अ तगत 1, 3, 4, 5 र 8 म येमा 3 अंक भ दा कम आएको ख डमा कूल ा ा मा 25% ले अंक 
घटाइने छ । 

पूणा  = 40 30%- 49% = कमजोर  
ा ा  =  50%  - 79% = म यम  
ा ा  तशत =  80%- 100% = उ कृ   
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अनुसूची 3 

३. कमचार  यव था = 20 तशत 

स.नं. कमचार  यव था 
ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 

0 1 2 3 4  

1 वीकृत दरब द को त ुलनामा पदपू त         100 तशत पू त भएमा (4)  
 75 तशत पू त भएमा (3) 
 50 तशत पू त भएमा (2)  
 25 तशत पू त भएमा (1) 
 25 तशत भ दा यून मा  पू त भएमा 

(0.5)  

    कमचार  पूरा नभएको अव थामा प न कायालय 
मुखको माग आकृ त फारम भर  आव यक 

या पूरा गरेको अव था भए/नभएको । 

2 नजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 
3 बमोिजम पूरै अव ध कमचार  
कायरत रहेको/नरहेको    

      100 तशत पू त भएमा (4)  
 75 तशत पू त भएमा (3) 
 50 तशत पू त भएमा (2)  
 25 तशत पू त भएमा (1) 
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स.नं. कमचार  यव था 
ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 

0 1 2 3 4  

3 सबै कमचार को काय ववरण 
जानकार को ि थ त ( लिखत जानकार  
दएको) 

      25 तशत भ दा यून मा  भएमा (0) 

4 काय ववरण अनुसार िज मेवार  
पाएको/नपाएको 

       

5 कमचार को पद र काय ववरण 
अनुसार यो यता र अनुभव  

       

6 आव यकता अनुसार कमचार लाई 
ता लम तथा सीप वकास काय मको 
यव था (ता लममा 
अनुिश ण/अ भमु िखकरण/ता लम) 

      सबै कमचार लाई दइएकोमा -4, 80 तशत 
कमचार लाई दइएकोमा-3, 60 तशत भ दा 
बढ  कमचार लाई दइएकोमा-2 र 50 तशत 
भ दा कम कमचार लाई दइएकोमा-1 अंक 
दइने ।  

7 कायालय मुखसँगको कायस पादन 
स झौताको अव था  

       

8 पोशाक र कमचार  प रचयप को        
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स.नं. कमचार  यव था 
ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 

0 1 2 3 4  

योग  

9 नणय कृयामा कमचार ह को 
सहभा गता  

       

10  अ धकार यायोजन         
11 कायालय समयको पालन        100 तशत पू त भएमा (4)  

 75 तशत पू त भएमा (3) 
 50 तशत पू त भएमा (2) 
 25 तशत पू त भएमा (1) 
 25 तशत भ दा यून मा  भएमा (0)  

 

नोट: अनुसूची 3 अ तगत 1, 3, 8 र 9 म येमा 3 अंक भ दा कम आएको ख डमा कूल ा ा मा 25% ले अंक घटाइने छ 
। 

पूणा  = 44 30%- 49% = कमजोर  
ा ा  =  50%- 79% = म यम  
ा ा  तशत =  80%- 100% = उकृ  



चौरजहार  नगरपा लका, कुम (पि म), कणाल  देश, नेपाल "मापद ड सं ह" -70 

अनुसूची 4 
४. आ त रक नय ण = 15 तशत 

स.नं. आ त रक नय ण 
ा ा  

कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण 
जनाउने) 

0 1 2 3 4  

1 टाफ म टङ         म हनामा एकपटक (4)  

 2 म हनामा एकपटक भएमा (3) 
 6 म हनामा एकपटक भएमा (2) 
 वषमा एकपटक भएमा (1)  
 वषमा एकपटक प न नभएमा (0) 

2 आकि मक नर ण        म हनामा एकपटक (4)  

 2 म हनामा एकपटक भएमा (3) 
 6 म हनामा एकपटक भएमा (2) 
 वषमा एकपटक भएमा (1)  
 वषमा एकपटक प न नभएमा (0) 

3 िज सी यव थापन        25 तशत भ दा यून मा  भएमा 
(0) 
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स.नं. आ त रक नय ण 
ा ा  

कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण 
जनाउने) 

0 1 2 3 4  

 क. खच हुने तथा नहुने सामानह को 
मू य, गुण तर र प रमाण स हतको 
रेकडको यव था  

       

 ख. खच हुने तथा नहुने सामानह को 
छु ाछुटै िज सी खाता  

       

 ग. सामानह को भ डारण ि थ त 
(सुरि त थानको यव था)  

       

 घ. वा षक पमा िज सी 
नर ण/ तवेदन  

       

4 पुराना सामान समयमै ललामी        या शु  नगरेको भए (0)  
 या शु  (1) 
 ललामी स प  भएको (4) 

5 कायालयको वा षक ख रद योजना         

 क. ख रद इकाईको गठन           
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स.नं. आ त रक नय ण 
ा ा  

कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण 
जनाउने) 

0 1 2 3 4  

 ख. वा षक ख रद योजना         
 ग. ख रद योजना अनु प ख रद         

6 कमचार को यि गत फायल अ भलेख 
रािखएको  

      शत तशत कमचार को भएमा (4) 
 75 तशत कमचार को भएमा (3) 
 50 तशत कमचार को भएमा (2) 
 25 तशत कमचार को भएमा (1) 
 25 तशत भ दा यून कमचार  

भएमा (0) 
7 कायस पादन मू यांकन         
8 स पि  ववरण दता         
9 कायालयको वा षक काय म तथा 

खचको ववरण सावज नक करण  
       

10 सेवा वाहको अ भलेख यव थापन         
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स.नं. आ त रक नय ण 
ा ा  

कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण 
जनाउने) 

0 1 2 3 4  

11 पु कृत ग रएका कमचार ह को 
ववरण  

      पु कृत गन यव था भए नभएको । 

12  का.मु. तथा न म  स ब धी ववरण         

13 ग त तवेदन पेश भए/नभएको         

नोट: अनुसूची 4 अ तगत 1, २, 3, 4 र 11 म येमा 3 अंक भ दा कम आएको ख डमा कूल ा ा मा 25% ले अंक 
घटाइने छ । 

पूणा  = 60 30%-49% = कमजोर  
ा ा  =  50%-79% = म यम  
ा ा  तशत =  80%-100% = उकृ  
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अनुसूची 5 

५. कायालयको (योजना तथा बजेट) ग त = 10 तशत 

स.नं. 
कायालयको (योजना तथा 

बजेट) ग त 

ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 
0 1 2 3 4  

1 वा षक काय म र ग त 
समयमा पठाए/नपठाएको 

      

2 वा षक काय मको व ीय 
ग त     

      80-100 (4)  

 60-80 (4)  

 400-60 (4)  

 200-40 (4)  

 20 भ दा यून (0) 
3 ल य तो कएका कायह को 

भौ तक ग त  
      80-100 (4)  

 60-80 (4)  

 400-60 (4)  

 200-40 (4)  

 20 भ दा यून (0) 
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स.नं. 
कायालयको (योजना तथा 

बजेट) ग त 

ा ा  कै फयत (0 र पूरा नं. ददा कारण जनाउने) 
0 1 2 3 4  

4 कायस पादन करार अनुसारको 
ग त  

      80-100 (4)  

 60-80 (4)  

 400-60 (4)  

 200-40 (4)  

20 भ दा यून (0) 
5 वे ज ु फ ट       तो कए अनुसार भए/नभएको  

नोट: 
पूणा  = 20 30%- 49% = कमजोर  
ा ा  =  50%- 79% = म यम  
ा ा  तशत =  80%- 100% = उकृ  
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अनुसूची-6 

 

6. नवीनता र सजनशीलता : 5 तशत  
क) कायालय मुखले वा कमचार ह ले आ नै पहलमा गरेका नवीनतम कायह   
कायालयका स ब धमा उ लेख गनुपन थप केह  भए खुलाउने : 
 
 
 

 


