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सं वत २०७५ सालको मार्गदर्गन नं. १

सावगजननक र्ौचालय ननमार्ग, सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्गन, २०७६
प्रस्तावना:
नेपालको सं ववधानले स्थानीयतलाई सुम्पपएको सं बैधाननक कतगव्य पालना र्दै स्वाच्छ र स्वस्थ
वातावरर्मा बााँच्न पाउने नार्ररकको सं बैधाननकहकको प्रत्याभूनतका लानर् तथा स्थानीय तहले
आफ्ना नार्ररक प्रनतको म्जपमेवारी पूरा र्ने क्रममा मवहला, बालबानलका, जेष्ठ नार्ररक, तेश्रो नलङ्ग
तथा ववनभन्नखालको अपाङ्गता भएका माननसहरुले समेत सम्जलै प्रयोर् र्नग सक्ने सुववधायुक्त एवं
पहुाँचयुक्त, सफा एवं वातावरर्मैत्री सावगजननक र्ौचालयको ननमागर्, सञ्चालन र ददर्ो व्यवस्थापन
र्नग सावगजननक र्ौचालय ननमागर्, सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्गन, २०७६ तजुम
ग ा र्री लार्ु र्नुग
बाञ्छनीय

भएकाले

कीनतगपरु

नर्रपानलका, नर्र

कायगपानलकाको

नमनत

२०७५/१२/१०

(२०७६/०३/२५ को पाचौं नर्रसभाबाट स्वीकृत) मा बसे को बैठकबाट पाररत र्री यो
मार्गदर्गन जारी र्ररएको छ ।
पररच्छे द १
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नाम र पररभाषा
१. सं म्िप्त नाम र प्रारपभः (१) यस मार्गदर्गनको नाम सावगजननक र्ौचालय ननमागर् , सञ्चालन र
व्यवस्थापन मार्गदर्गन, २०७६ रहे को छ ।

(२) यो मार्गदर्गन कीनतगपरु नर्रपानलकाको नर्र कायगपानलकाले ननर्गय र्री स्थानीय
राजपत्रमा प्रकाम्र्त भएको नमनतबाट प्रारपभ हुनेछ ।
२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथग नलार्ेमा यस मार्गदर्गनमा
क) “ऐन ”भन्नले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सपझनु पदगछ ।
ख) “नर्रपानलका ”भन्नाले कीनतगपरु नर्रपानलकालाई सपझनु पदगछ ।
र्) “नर्रकायगपानलका” भन्नले कीनतगपरु नर्रपानलकाको नर्रकायगपानलकालाई सपझनु पदगछ ।
घ) “र्ाखा” भन्नले सावगजननक र्ौचालयको रे खदे ख, सञ्चालन र व्यवस्थापन र्नग नर्रपानलकाले
तोकेको एकाई वा र्ाखा वा महार्ाखा वा ववभार्लाई सपझनु पदगछ ।
ङ) “सावगजननक र्ौचालय ” भन्नाले नर्रपानलका वा कुनै ननजी कपपनी तथा सं स्थाले ननमागर् र्री
वा र्नग लर्ाई सावगजननक प्रयोर्मा ल्याएको वा सामाम्जक उत्तरदावयत्व अन्तर्गत कुनै सं स्थाले
ननमागर् र्री सञ्चालनमा ल्याइएका वा व्यापाररक सं स्था

मल)। निपाटगमेण्ट स्टोर । ग्रोसे री

। माटग तथा यस प्रकारका नबक्री । प्रदर्गनी स्थलमा सावगजननक प्रयोर्मा रहे का वा

(

पेबोल पपप वा सरकारी वा बैप। ववम्त्तय सं स्थाका कायागलय लर्ायतका सावगजननक
सं स्थाका कायागलय भवनमा रहे का से वाग्राही तथा सवगसाधारर्ले प्रयोर् र्ने र्री बनाइएका
र्ौचालयहरुलाई सपझनु पदगछ ।
च) “प्रस्तावक” भन्नाले नर्रपानलका िेत्रनभत्र सावगजननक र्ौचालय ननमागर्, सञ्चालन र
व्यवस्थापन मध्ये कुनै एक वा सबै कायग र्नग नर्रपानलका समि प्रस्ताव पेर् र्रे को
व्यम्क्त, सं स्था वा कपपनीलाई सपझनु पदगछ ।
छ) “सञ्चालक”

भन्नाले

सावगजननक

र्ौचालयको

से वा

सञ्चालन,

रे खदे ख,

ममगत

सपभार

लर्ायतको व्यवस्थापन र्नग म्जपमा पाएको प्रस्तावकलाई सपझनु पदगछ ।
ज) “व्यवस्थापक” भन्नाले प्रचनलत कानुन बमोम्जम नर्रपानलका िेत्रनभत्र सावगजननक र्ौचालय
ननमागर्, से वा सञ्चालन र व्यवस्थापन र्ने म्जपमा पाएको व्यम्क्त वा सं स्था वा कपपनीलाई
सपझनु पदगछ र सो र्व्दले ननमागर्, स्वानमत्व ग्रहर्, सञ्चालन र हस्तान्तरर् (BOOT) वा
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ननमागर्, सञ्चालन र हस्तान्तरर् (BOT) प्रर्ालीबाट ननम्ित समयावधीका लानर् से वा
सञ्चालन र्ने म्जपमा पाएको सञ्चालकलाई समेत जनाउाँ दछ ।
झ) “राजश्व” भन्नाले यो मार्गदर्गन बमोम्जम सावगजननक र्ौचालय से वा र्ुल्क वापत सपलन हुन
आएको रकम, जररवाना तथा िनतपूनतग, वाह्य ववज्ञापन वापत प्राप्त हुने आपदानी तथा यो
मार्गदर्गनको प्रचलनबाट प्राप्त हुने अन्य आयलाई सपझनु पदगछ र सो र्व्दले त्यस्तो
रकमबाट प्राप्त हुने ब्याज वा अन्य आपदानी समेतलाई जनाउाँ दछ ।
ञ) “सपझौता” भन्नाले नर्रपानलका र व्यवस्थापक वा सञ्चालक बीच भएको सावगजननक
र्ौचालय ननमागर्, सञ्चालन र व्यवस्थापन सपबन्धमा र्ररएको द्वीपिीय वा बहुपिीय
नलम्खत करारलाई सपझनु पदगछ ।
३. उद्देश्यः दे हायको उद्देश्य पूनतगका लानर् यो मार्गदर्गन तयार र्री लार्ु र्ररएको छः
क)

सावगजननक र्ौचालयहरुको ननमागर्, सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रकृया र प्रर्ाली
सपबन्धमा अवधारर्ार्त प्रष्टता कायम र्नु,ग

ख)

सावगजननक र्ौचालयहरुको भौनतक र्ुर्स्तर तथा सेवा सञ्चालन स्तर ननधागरर्
र्नु,ग

र्)

ववनभन्न खालका अपाङ्गता भएका माननसहरु, मवहला, बालबानलका तथा जेष्ठ
नार्ररकहरुको सावगजननक र्ौचालयमा सहज पहुाँच हुने व्यवस्थाको सुननम्ितता
र्नु,ग

घ)

सावगजननक र्ौचालयको दै ननक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई से वाको र्ुर्स्तर
कायम राख्नु,

ङ)

सावगजननक

र्ौचालय

से वा

ववस्तार

र्री

सो

को

ननमागर्,

सञ्चालन

र

व्यवस्थापनमा ददर्ोपना ल्याउनु ।
पररच्छे द २
सावगजननक र्ौचालयको वनर्गकरर्
१. सावगजननक र्ौचालयको वनर्गकरर्: यो मार्गदर्गन लार्ु हुन ु पूव ग नर्रपानलका िेत्रनभत्र
सञ्चालनमा

रहे का

वा

यो

मार्गदर्गन

लार्ु

भएपनछ

ननमागर्

र्ौचालयहरुलाई नर्रपानलकाले दे हाय बमोम्जम वनर्गकरर् र्नग सक्नेछः

भएका

सावगजननक
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१) बनावटका

आधारमा:

बनावटका

आधारमा

आफ्नो

िेत्रनभत्र

रहे का

सावगजननक

र्ौचालयहरुलाई नर्र कायगपानलकाले ननर्गय र्री दे हाय बमोम्जम वनर्गकरर् र्नग
सक्नेछ:
क)

सानो

ख)

मझ्यौला

र्)

ठू लो

२) सुववधाका आधारमा: र्ौचालयमा उपलब्ध सुववधा तथा र्ौचालय वररपरीको वातावरर्
समेतका आधारमा आफ्नो िेत्रनभत्र रहे का सावगजननक र्ौचालयहरुलाई

नर्र

कायगपानलकाले ननर्गय र्री दे हाय बमोम्जम वनर्गकरर् र्नग सक्नेछ:
क)

सामान्य

ख)

आधुननक

र्)

स्वचानलत वा इ-ट्वाइलेट

३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम वनर्गकरर् र्दाग अनुसूची –१ मा उल्लेख भएको
मापदण्िलाई आधार मान्नु पनेछ ।

पररच्छे द – ३
सावगजननक र्ौचालयको ननमागर् र व्यवस्थापन
५)

अध्ययन र्नुपग ने: सावगजननक र्ौचालय ननमागर् र्नुग अम्घ नर्रपानलकाले दे हायका ववषयमा
अध्ययन र्नुग वा र्राउनु पनेछ:
क)

आवश्यक तथा उपयुक्त स्थानको छनौट,

ख)

सावगजननक र्ौचालयको ड्रइङ्ग, निजाइन सवहतको नमुना (Prototype),

र्)

लार्त पूवागनम
ु ान,

घ)

से वा सञ्चालन र व्यवस्थापनको ववनध,

ङ)

प्रयोर्कतागमैत्री बनाउन आवश्यक पने प्राववनधक पि र

च)

से वाको ददर्ोपना

v08M @ sLlt{k'/, ;fpg !$ ut], @)&^ ;fn ;+Vof *
६) स्थान छनौटः

सावगजननक र्ौचालय ननमागर् र्ने उपयुक्त स्थान छनौट र आवश्यक

सहजीकरर्का लानर् नर्रपानलकाले पहल र्ने छ । यदद सरकारी वा सावगजननक
स्थान उपलब्ध नभएको तर सो स्थानमा अनत आवश्यक भएमा ननजी घर वा पसल
कवलमा पनन र्ौचालय ननमागर् र सं चालन र्नग र्राउन सक्ने छ ।
७) सावगजननक र्ौचालय ननमागर् र्ने वा र्राउने सपबन्धी ववनध:

प्रचनलत कानुनको

पररनधनभत्र रही नर्रपानलकाले आफ्नो िेत्रनभत्र दे हायको ववनध मध्ये कुनै एक वा एक
भन्दा बवि ववनधको अवलपवन र्री सावगजननक र्ौचालयको ननमागर् र्नग, र्राउन
सक्नेछ:
(क) नर्रपानलकाको आफ्नै खचगमा प्रचनलत कानुन बमोम्जम ननमागर् से वा खररद र्री
(ख) प्रचनलत कानुन बमोम्जम सावगजननक ननजी साझे दारी प्रकृया अवलपबन र्री
(र्)

दातृ ननकायसाँर्को द्वीपिीय सपझौताका आधारमा

(घ)

कुनै सावगजननक वा ननजी सं स्थाको सामाम्जक उत्तरदावयत्वयोजना (Social
Corporate Responsibility Plan) अन्तर्गत द्वीपिीय वा बहुपिीय सहकायगको
नसद्धान्तमा आधाररत रही

८)

व्यवस्थापन ववनध: १) प्रचनलत कानुनको पररनधनभत्र रही नर्रपानलकाले आफ्नो िेत्रनभत्र
रहे का वा ननमागर् हुने आफ्नो स्वानमत्व वा म्जपमेवारीनभत्रको सावगजननक र्ौचालयको
व्यवस्थापन दे हायको ववनध मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बवि ववनधको अवलपवन र्री
र्नग, र्राउन सक्नेछ:
(क)

आफ्नै स्रोत, साधन र िमताको प्रयोर् र्री नर्रपानलका आफैले सञ्चालन र
व्यवस्थापन र्ने

२)

(ख)

व्यवस्थापन करार माफगत कुनै सं स्था वा कपपनीलाई ददने

(र्)

ननमागर्, स्वानमत्व ग्रहर्, सञ्चालन र हस्तान्तरर्

(घ)

ननमागर्, सञ्चालन र हस्तान्तरर्

(ङ)

प्रचनलत कानुन बमोम्जम नर्रपानलकालाई उपयुक्त लार्ेको अन्य कुनै ववनध

उपदफा (१) को खण्ि (ख), (र्), (घ) र (ङ) बमोम्जम कायग र्ने प्रयोजनका
लानर् नर्रपानलका पि भई सं झौता र्दाग यो मार्गदर्गनमा अन्यत्र लेम्खएका
कुराहरुका अनतररक्त दे हायमा उल्लेम्खत ववषयलाई अननवायग रुपमा सपझौतापत्रमा
उल्लेख र्नुग पनेछ:
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(क)

सावगजननक

र्ौचालयको

ननमागर्,

सञ्चालन

र

व्यवस्थापन

र्दाग

यो

मार्गदर्गनको पूर् ग पालना र्ने
(ख)

सावगजननक र्ौचालयको सरसफाई ननयनमत र्री हरे क िर् र्ौचालयलाई
प्रयोर् योग्य बनाइराख्ने

(र्)

सावगजननक र्ौचालयको सरसफाई र्दाग प्रयोर् र्ररने सामाग्री र्ुर्स्तरयुक्त र
मानव स्वास््य मैत्री हुनपु ने

(घ)

आवश्यकतानुसार सावगजननक र्ौचालयको ननयमनत ममगत सं भार र्री हरे क
िर् प्रयोर् योग्य अवस्थामा राख्ने

(ङ)

सावगजननक र्ौचालयमा प्रयोर्मा रहे का उपकरर् तथा अन्य प्रर्ालीलाई साँधै
चालु हालतमा राख्ने

(च)

तोवकएको र्ुल्क भन्दा बिी र्ुल्क उठाउन नपाउने

(छ)

तोवकएको स्थानमा ननधागररत िााँचामा मात्र ववज्ञापन राख्ने

(ज)

खण्ि (छ) बमोम्जम ववज्ञापन र्दाग प्रचनलत कानुनमा ववज्ञापन र्नग ननषेध
र्ररएको ववषय वा नेपाल सरकार वा नर्रपानलकाले ननर्गय र्री ववज्ञापन
र्नग मनाही र्ररएको कुनै पनन ववषयमा ववज्ञापन र्नग ननषेध र्ने

(झ)

प्रस्ताव

आह्वान

र्दाग

उल्लेख

र्ररएकोमा

बाहे क

अन्य

अवस्थामा

नर्रपानलकाले आनथगक सहयोर् वा खचग व्यहोने र्री अन्य कुनै सहयोर्
उपलब्ध नर्राउने
(ञ)

सपझौताको पयाद र पयाद थप र्ने ववनध तथा पयाद थवपने अवनध

(ट)

ननमागर्, स्वानमत्व ग्रहर्, सञ्चालन र हस्तान्तरर् (BOOT) तथा ननमागर्,
सञ्चालन र हस्तान्तरर् (BOT) ववनध अन्तर्गत सावगजननक र्ौचालय ननमागर्,
सञ्चालन र व्यवस्थापनको म्जपमा नलएका सञ्चालक वा व्यवस्थापकसाँर्
र्ररएको सपझौताको पयाद हस्तान्तरर्को प्रकृया पूरा नर्री थप नर्ने

(ठ)

नर्रपानलकालाई थप आनथगक दावयत्व नसजगना हुने तथा नर्रपानलकाको वहत
ववपररत हुने ववषय समावेर् नर्ने

(ि)

नर्रपानलकाले अनुर्मन र्री ददएको सुझाव कायागन्वयन र्ने
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३)

उपदफा (१) को खण्ि (ख), (र्), (घ) र (ङ) बमोम्जमको ववनध अवलपबन र्दाग
इच्छु क प्रस्तावकहरु बीच प्रचनलत कानुन बमोम्जम पयागप्त प्रनतष्पधाग हुने र्री र्नुग
पदगछ ।

९)

जनर्म्क्त व्यवस्थापन: १) दफा (७) को उपदफा (१) को खण्ि (ख), (र्), (घ) र
(ङ) बमोम्जम सावगजननक र्ौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन र्नग सञ्चालक वा
व्यवस्थापकसाँर् अनुसूची – २ मा उल्लेख र्ररए अनुरुप न्युनतम जनर्म्क्त हुनपु दगछ ।
२)

उपदफा (१) बमोम्जमको जनर्म्क्तलाई काममा लर्ाउनु पूव ग

सञ्चालक वा

व्यवस्थापकले त्यस्ता कामदारसाँर् नलम्खत करार र्नुग पदगछ ।
३)

सावगजननक र्ौचालयको सञ्चालक वा व्यवस्थापकले

ननयनमत सरसफाई र सञ्चालनमा

काम र्ने कामदारको पेर्ार्त स्वास््य र सुरिाको उम्चत प्रवन्ध र्नुग पदगछ ।
४)

सञ्चालक वा व्यवस्थापकले आफूले काममा लर्ाएको कामदारलाई करार सपझौतामा
तोवकए बमोम्जमको पाररश्रनमक तथा सुववधा उपलब्ध र्राउनु पदगछ तर पाररश्रनमक
तोक्दा नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम ज्यालादर भन्दा कम हुने र्री तोक्न पाइने
छै न ।
पररच्छे द -४
प्रववनध उपयोर्, सुववधा तथा प्रोत्साहन

१०)

प्रववनध उपयोर् र्नुपग ने: १) सावगजननक र्ौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनका दे हायका
िेत्रमा वातावरर्मैत्री प्रववनध उपयोर् र्ने कायगलाई सञ्चालक वा व्यवस्थापकले
प्राथनमकता ददनु पदगछ:
क) ननयनमत सरसफाई कायगमा,
ख) स्वच्छ उजागको उपयोर्मा
र्) स्वचानलत पद्दनत (Automation) को उपयोर्मा
घ) आपदानी खचगको व्यवस्थापन र नर्रपानलकालाई सो को प्रनतवेदन र्ने कायगमा
ङ) आकासे पानी सपलन र पानीको वकफायती उपयोर् र्ने कायगमा
च) ददसा, वपसाव प्रर्ोधन र्ने कायगमा
छ) सावगजननक र्ौचालयलाई प्रयोर्कतागमैत्री बनाउने कायगमा
ज) वररपरीको वातावरर् स्वच्छ बनाइ राख्ने कायगमा
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१०.

सावगजननक

र्ौचालयमा

हुनपु ने

सुववधा:

१)

नर्रपानलका

िेत्रनभत्रका

सावगजननक

र्ौचालयहरुमा दे हाय बमोम्जमको न्युनतम सुववधा हुन पदगछ:
क) सफा पानी, सावुन ऐना, कपिा/झोला झुण्याउने हुक
ख) ववजुली वम्त्त तथा प्रकार् व्यवस्था र क्रस भ्याम्ण्टलेर्न
र्) र्ौचालय जान आउन प्रयोर् हुने सम्जलो बाटो
घ) र्ौचालयनभत्र ह्वील चेयर घुपन नमल्ने ठाउाँ तथा अन्य प्रयोर्कतागमैत्री सुववधा
ङ) मवहनावारी प्याि फेने सुववधा, प्याि फाल्ने भााँिो (ववको भएको),
च) इलेम्क्टक ह्याण्ि ड्रायर
छ) उठ्न, बस्न सम्जलो हुने खालको व्यवस्था
ज) सम्जलो िोका तथा च ुकुल
झ) आपत पदाग बजाउन नमल्ने घण्टी र सो को स्वीच
ञ) बुम्झने खालको सपेत म्चह्न तोवकएको
ट) पयानुअलमा तोवकए बमोम्जमको ननयनमत सरसफाई
ठ) उम्चत सुरिा प्रवन्ध
२) नर्रपानलका िेत्रनभत्रका सावगजननक र्ौचालयहरुमा सञ्चालक वा व्यवस्थापकले दे हाय
बमोम्जमको थप सुववधा प्रवन्ध र्नग सक्नेछ:
क) स्नान कि,
ख) सै लन
ु , व्युटी पालगर
र्) चमेना र्ृह
घ) नबक्री कि
ङ) छोटो समयका लानर् लर्ेज/व्यार्ेज राख्ने सर्ुल्क सुववधा
च) स्वचानलत प्रर्ाली
छ) स्याननटरी प्यािको उपलब्धता तथा प्याि निस्पोजल सुववधा
११.

ज) बच्चा राख्ने, कपिा फेने तथा दुधपान र्राउने कि

सरसफाइ

ववनध:

१)सञ्चालक

वा

व्यवस्थापकले

सावगजननक

सरसफाइको दे हाय बमोम्जम उम्चत प्रवन्ध र्नुग पदगछ:
क) सावगजननक र्ौचालय प्रयोर् समयमा साँधै सफा रहनु पने

र्ौचालयको

दै ननक
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ख) हरे क ददन ववहान र्ौचालय से वा र्ुरु हुन ु अम्घ तोवकएको पयानुअल बमोम्जम
सफाइ र्नुप
ग ने
र्) सरसफाइमा प्रयोर् हुने सामाग्री पयागप्त उपलब्ध हुनपु ने
घ) सरसफाइमा प्रयोर् हुने सामाग्री र्ुर्स्तरयुक्त हुनपु ने तथा मानव स्वास््यमैत्री
सामाग्री मात्र प्रयोर् र्नुप
ग ने ।
ङ) अनुसूची – ३ मा उल्लेम्खत सरसफाइ पयानुअलको पालना र्ने
१२. धुमपान िेत्र तोक्नु पने: १) सञ्चालक वा व्यवस्थापकले दफा (४) को उपदफा (२) को
खण्ि (ख) र (र्) बमोम्जमका सावगजननक र्ौचालय पररसरमा सपभव भएसपम धुमपान
िेत्र तोक्नु पनेछ र तोवकएको िेत्रमा प्रष्ट दे म्खने र्री सपेत म्चह्न राख्नु पनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोम्जम धुमपान िेत्र तोवकएकोमा तोवकएको िेत्रमा बाहे क
सावगजननक र्ौचालय पररसरको अन्य कुनै पनन िेत्रमा च ुरोट, नबाँिी, खै नी, पान
परार्, पान तथा अन्य सुनतगजन्य पदाथग से वन र्नग ननषेध र्ररएको छ ।
३) ननषेनधत िेत्रमा च ुरोट, नबाँिी, खै नी, पान परार्, पान तथा अन्य सुनतगजन्य पदाथग
से वन र्रे मा सञ्चालक वा व्यवस्थापकले प्रनत पटक रु. 200 जररवाना र्री सो को
ननस्सा सपबम्न्धत व्यम्क्तलाई ददनेछ ।
४) दफा (३) बमोम्जम जररवाना र्ररएकोमा जररवाना वापत प्राप्त रकम आपदानी बााँधी
सो को वववरर् तीन ददननभत्रमा नर्रपानलकालाई ददनुपनेछ ।
१३) च ुरोट, सुनतगजन्य पदाथग तथा मददरा नबक्री र ववज्ञापनमा ननषेध: १) नबक्री कि वा
प्रदर्गनी किको सुववधा भएको सावगजननक र्ौचालयको नबक्री कि वा प्रदर्गनी किमा
च ुरोट, नबाँिी तथा सुनतगजन्य पदाथग, पान, पान परार्, र्ुट्खा जस्ता स्वास््यका लानर्
हाननकारक वा र्ौचालय बिी फोहर हुने वस्तु र मददरा नबक्री नबतरर् र्नग, त्यस्ता
पदाथगको ववज्ञापन र्नग वा प्रदर्गनी र्नग ननषेध र्ररएको छ ।
२) अन्यत्र खररद र्री ल्याइएका उपदफा (१) बमोम्जम ननषेध र्ररएका पदाथग तथा
मददरा सावगजननक र्ौचालय पररसरमा उपयोर् र्नग समेत ननषेध र्ररएको छ ।
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पररच्छे द – ५
से वा र्ुल्क ननधागरर् तथा राजश्व बााँिफााँि
१४. सेवा र्ुल्क ननधागरर्: १) नर्रपानलकाको स्वानमत्व वा म्जपमेवारीनभत्रको सावगजननक
र्ौचालयको से वा र्ुल्क नर्रसभाले तोक्न सक्नेछ:
२) उपदफा (१) बमोम्जम र्ुल्क ननधागरर् र्नुग पूव ग नर्रपानलकाले दे हायको ववषयमा
ववश्लेषर् र्री सो को आधारमा र्ुल्क ननधागरर् र्नुग पनेछ:
क)

सावगजननक र्ौचालयको वनर्गकरर्

ख)

सावगजननक र्ौचालय ननमागर्मा लर्ानी भएको रकम

र्)

सावगजननक र्ौचालयमा उपलब्ध सुववधा

घ)

सावगजननक र्ौचालयमा उपयोर् र्ररएको प्रववनध तथा उपकरर्

ङ)

सावगजननक र्ौचालयको सरसफाइ स्तर र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा
र्ररएको खचग

च)

आन्तररक प्रनतफल दर र मुनाफा

३) नर्रपानलकाले सावगजननक र्ौचालयको से वा र्ुल्क ननधागरर् कायगमा सघाउ पुयाउन सरोकारवालाहरु समेत रहे को एक सनमनत र्ठन र्नग सक्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोम्जम र्दठत सनमनतले उपदफा (२) मा उल्लेम्खत ववषयको
ववश्लेषर् र्री सो को आधारमा नर्रपानलका समि से वा र्ुल्क प्रस्ताव र्नुग पने छ
।
५) नर्रसभाबाट ननर्गय नर्री से वा र्ुल्कमा कुनै पररवतगन र्नग पाइने छै न ।
१५. से वा र्ुल्क सपलन सपबन्धी व्यवस्थाः १)नर्रपानलकाले नर्रसभाबाट ननर्गय र्री
तोकेको सावगजननक र्ौचालय से वा र्ुल्क सञ्चालक वा व्यवस्थापकले सपलन र्नुग
पदगछ ।
२) सञ्चालक वा व्यवस्थापकले आफूले सपलन र्रे को से वा र्ुल्क तथा अन्य आपदानीको
वहसाव वकताव नर्रपानलकाले तोकेको िााँचामा वावषगक लेखा पररिर्को प्रनतवेदन
नर्रपानलकामा पेर् र्नुग पनेछ ।
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१६. सेवा र्ुल्क बााँिफााँि सपबन्धी व्यवस्थाः १) सावगजननक र्ौचालय से वा र्ुल्क वापत
सपनलत रकम तथा अन्य आपदानीको बााँिफााँि नर्रपानलकाले से वा ननमागर्, सञ्चालन
र व्यवस्थापनका लानर् प्रस्ताव आह्वान र्दाग त्यस्तो प्रस्तावमा तोकेको र्तग वा
नर्रपानलका र सञ्चालक वा व्यवस्थापक बीचको सपझौतामा उल्लेख भए बमोम्जम
हुनेछ ।

पररच्छे द – ६
ववववध
१७. सावगजननक र्ौचालय प्रयोर्कतागले पालना र्नुपग ने आचरर्हरु: १) सावगजननक र्ौचालय

प्रयोर्कतागले र्ौचालय पररसरनभत्र अनुसूची – ४ मा उल्लेख भए बमोम्जमको
आचरर्को पालना र्नुग पनेछ ।

२) सावगजननक र्ौचालयको प्रयोर्कतागले उपदफा (१) बमोम्जम पालना र्नुग पने आचरर्को

सू ची र्ौचालय पररसरमा सबैले दे ख्ने ठाउाँ मा सावगजननक सुचनाकारुपमा टााँस र्नुग वा
प्रदर्गन र्नुग पदगछ ।

३) उपदफा (१) बमोम्जमको आचरर् उल्लङ्घन र्ने प्रयोर्कतागलाई प्रनत पटक रु. 200
जररवाना र सावगजननक र्ौचालयको सपपम्त्तमा हानी नोक्सानी भएकोमा सो को ममगत
सपभार वा नयााँ जिान र्नग लाग्ने सपपूर् ग खचग िनतपूनतग वापत असुल र्ररनेछ ।
४) उपदफा (३) बमोम्जम जररवाना र्ररएको तथा िनतपूनतग भराइएकोमा सो वापत प्राप्त
रकम आपदानी बााँधी सो को वववरर् तीन ददननभत्रमा नर्रपानलकालाई ददनु

पनेछ ।
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१८. ममगत कोषको व्यवस्थाः १) सावगजननक र्ौचालयको सञ्चालक वा व्यवस्थापकले

कुल

मुनाफाको दर् प्रनतर्त रकम ममगत कोषमा जपमा र्नुग पनेछ र सो कोषमा जपमा
भएको रकमबाट र्ौचालयको ननयनमत ममगत सपभार र्नुग पनेछ ।
२) उपदफा (१) मा जे सुकै लेम्खएको भएता पनन सावगजननक र्ौचालयमा आवश्यकतानुरुप
ममगत कायग र्री साँधै प्रयोर् योग्य बनाई राख्नु सञ्चालक वा व्यवस्थापकको कतगव्य
हुनेछ ।
१९. सं यन्त्र रहनेः १) नर्रपानलकामा सावगजननक र्ौचालयको व्यवस्थापन सपबन्धी काम र्नग
ननम्ित र्ाखा वा अन्य कुनै उपयुक्त सं स्थार्त प्रवन्ध रहने छ ।
२) यो मार्गदर्गनको कायागन्वयन र्ने सपबन्धमा उपदफा (१) बमोम्जमको र्ाखा वा
सं स्थार्त प्रवन्ध र्ररएको ननकायले नर्रपानलकाले सुपपेको अन्य कामका अनतररक्त
सावगजननक र्ौचालय व्यवस्थापन सपबन्धमा सपपकग ववन्दुको रुपमा पनन कायग र्नेछ ।
२०. सावगजननक र्ौचालय भएका वा सञ्चालन र्ने अन्य सं स्थाको भूनमका: १)आफ्नो भवन वा
भवन पररसरमा सावगजननक र्ौचालय भएका कुनै ननजी कपपनी तथा सं स्था, व्यापाररक
सं स्था (मल । निपाटगमेण्ट स्टोर । ग्रोसे री । माटग तथा यस प्रकारका नबक्री । प्रदर्गनी
स्थल), सरकारी वा बैप । ववम्त्तय सं स्थाका कायागलय लर्ायतका सावगजननक सं स्थाका
कायागलयले सावगजननक र्ौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन र्दाग वा र्नग लर्ाउाँ दा यो
मार्गदर्गनमा उल्लेम्खत सुववधा सपबन्धी ववषय, प्रयोर्कतागको आचरर् सपबन्धी ववषय,
सावगजननक र्ौचालयको वनर्गकरर्को मापदण्ि सपबन्धी ववषय तथा सरसफाइ पयानुअलको
पालना र्नुग पदगछ ।
२)

सामाम्जक उत्तरदावयत्व अन्तर्गत कुनै सं स्थाले ननमागर् र्री सञ्चालनमा ल्याइएका वा
सावगजननक प्रयोर्मा रहे का सावगजननक र्ौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन र्दाग वा
र्नग लर्ाउाँ दा यो मार्गदर्गनमा उल्लेम्खत सुववधा सपबन्धी ववषय, प्रयोर्कतागको आचरर्
सपबन्धी ववषय, सावगजननक र्ौचालयको वनर्गकरर्को मापदण्ि सपबन्धी ववषय तथा
सरसफाइ पयानुअलको पालना र्नुग पदगछ ।

३) पेबोल पपप वा भवनमा रहे का से वाग्राही तथासवगसाधारर्ले प्रयोर् र्ने र्री बनाइएका
र्ौचालयहरुको सावगजननक र्ौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन र्दाग वा र्नग लर्ाउाँ दा
यो मार्गदर्गनमा उल्लेम्खत सुववधा सपबन्धी ववषय, प्रयोर्कतागको आचरर् सपबन्धी
ववषय, सावगजननक र्ौचालयको वनर्गकरर्को मापदण्ि सपबन्धी ववषय तथा सरसफाइ
पयानुअलको पालना र्नुग पदगछ ।
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२१. अनुर्मन, मुल्यापन र सुझाव तथा नसफाररर्ः १) नर्रपानलकामा रहे को अनुर्मन सनमनतले
नर्रपानलकाको स्वानमत्व वा म्जपमेवारीमा रहे का तथा दफा (२०) बमोम्जम सञ्चालन र
व्यवस्थापनमा रहे का नर्रपानलका िेत्रनभत्रका सावगजननक र्ौचालयहरुको सञ्चालन र
व्यवस्थापनका बारे मा समय समयमा अनुर्मन र्नग सक्नेछ ।
२) अनुर्मन सनमनतले अनुर्मनका क्रममा सावगजननक र्ौचालय सञ्चालन र व्यवस्थापन वा
ननयनमत सरसफाइ वा ममगत सपभार कायगमा कुनै त्रुटी वा कमी कमजोरी दे खेमा त्यस्तो
कमी कमजोरी हटाउन सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई तत्काल मौम्खक वा नलम्खत
सुझाव ददन सक्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोम्जम अनुर्मन सनमनतले सुझाव ददाँ दा सञ्चालक वा व्यवस्थापकसाँर्
नर्रपानलकाले र्रे को सपझौता तथा मार्गदर्गनमा उल्लेम्खत सरसफाई पयानुअल र अन्य
प्रावधानको पररनधनभत्र रही ददनुपनेछ ।
४) उपदफा (३) बमोम्जम अनुर्मन सनमनतले ददएको सुझाव सावगजननक र्ौचालयको
सञ्चालक वा व्यवस्थापकले कायागन्वयन र्री सो को जानकारी अनुर्मन सनमनतलाई ददनु
पनेछ ।
५) अनुर्मन सनमनतले आफूले र्रे को प्रत्येक अनुर्मन कायग र सो को ननतजा समे त
समावेर् र्ररएको चौमानसक प्रनतवेदन तयार र्री प्रमुख माफगत नर्र कायगपानलका समि
पेर् र्नुग पदगछ ।
६) दफा (१८) बमोम्जम नर्रपानलकामा रहने सं यन्त्रले अनुर्मन कायगमा अनुर्मन
सनमनतको ननदे र्न अनुरुप कायग र्नुग पदगछ र अनुर्मन सनमनतको अनभलेख तथा
कार्जातहरु म्जपमा नलइ सं रिर् र्ररराख्नु पदगछ ।
२२. सं र्ोधन र व्याख्या: १) यो मार्गदर्गनमा सं र्ोधन वा पररमाजगन र्ने अनधकार नर्र
कायगपानलकालाई रहनेछ ।
२) यो मार्गदर्गनको कायागन्वयनमा कुनै वाधा उत्पन्न भएमा त्यस्तो वाधा फुकाउन नर्र
कायगपानलकाले आवश्यक ननर्गय नलन सक्नेछ । नर्रपानलकाले नलएको त्यस्तो ननर्गय
यो मार्गदर्गनको अङ्ग हुनेछ ।
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अनुसूची – १

(दफा (४) को उपदफा (३) साँर् सपबम्न्धत)

सावगजननक र्ौचालय वनर्गकरर्को मापदण्ि
क्र. सं .

बनावटका आधारमा सावगजननक र्ौचालयको वनर्गकरर्को मापदण्ि
सानो

| कङ्क्क्रीट फ्रेम

लोि

२

मवहला | पुरुष दुवक
ै ालानर् कम्पतमा

मवहला

भएको

र अपाङ्गमैत्री र्ौचस्थल भएको

|स्टील फ्रेम

एक | एक वटा छु ट्टाछु ट्टै र्ौचस्थल

न्युनतम सुववधा भएको

ठू लो

कङ्क्क्रीट फ्रेम | स्टील फ्रेम

१

२

ववयररङ

मझ्यौला

कम्पतमा

|

पुरुष

दुवैका

कङ्क्क्रीट फ्रेम | स्टील फ्रेम
लानर्

तीन | तीन वटा छु ट्टाछु ट्टै

मवहला | पुरुष दुवैका लानर्
कम्पतमा पााँच | पााँच वटा
छु ट्टाछु ट्टै अपाङ्गमैत्री / तेस्रो
नलङ्गमैत्री र्ौचस्थल भएको

न्युनतम सुववधा भएको, स्नान कि,
ु , स्याननटरी प्याि उपलब्ध हुने
सैलन

थप व्यवस्था भएको, म्र्र्ु राख्ने,

सबै

न्युनतम

सुववधा भएको

तथा

थप

कपिा फेने तथा दुधपान र्राउने
किको व्यवस्था भएको
३

र्ौचालय
नभएको

पररसरमा

खुला

स्थल

र्ौचालय

पररसरमा

नसनमत

स्थल | हररयाली स्थल भएको

खुला

र्ौचालय

पररसरमा

पयागप्त

खुला स्थल भएको| हररयाली
स्थल भएको
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४

र्ौचालय

पररसरमा

कृयाकलापका

लानर्

नभएको
५

व्यापारजन्य

छु ट्टै

स्थान

र्ौचालय पररसरमा तीन वटा सपम

र्ौचालय

किका लानर् स्थान उपलब्ध भएको

व्यावसावयक किका लानर्

स-साना नबक्री कि वा व्यावसावयक

ववज्ञापनका लानर् र्ौचालय पररसर

ववज्ञापनका लानर्

उपलब्ध भएको

उपलब्ध भएको

वा

र्ौचालयनभत्र

क्र. सं .

नसनमत

स्थान

वा

र्ौचालयनभत्र

र्ौचालय पररसर
उम्चत

स्थान

वटासपम

पररसरमा

नबक्री

कि

पााँच
वा

स्थान उपलब्ध भएको
ववज्ञापनका लानर्
पररसर

वा

र्ौचालय

र्ौचालयनभत्र

पयागप्त स्थान उपलब्ध भएको

सुववधाका आधारमा सावगजननक र्ौचालयको वनर्गकरर्को मापदण्ि
सामान्य

आधुननक

स्वचानलत इ-ट्वाइलेट

१

कङ्क्क्रीट फ्रेम | स्टील फ्रेम

कङ्क्क्रीट फ्रेम | स्टील फ्रेम

कङ्क्क्रीट फ्रेम | स्टील फ्रेम

२

सबै

सवै न्युनतम सुववधा भएको, स्नान

सबै

भएको

न्युनतम

सुववधा

उपलब्ध

ु , व्युटी पालगर, सामान्य
कि, सैलन

कफी सप, स्याननटरी प्याि उपलब्ध

न्युनतम

तथा

थप

बाह्य

सुववधा उपलब्ध भएको

हुने तथा निस्पोज र्ने थप सुववधाको
व्यवस्था भएको
३

वाल पेन्ट, फ्लेक्स, ननयोन साइन
जस्ता

परपपरार्त

माध्यमबाट

बाह्य ववज्ञापन र्ने सुववधा भएको
४

र्ौचालय
उपयोर्

काम हुने
५

६

सञ्चालनमा

नर्ररएको,

प्रववनधको

पयानुअल्ली

आकार्े पानी सपलन र्री उपयोर्
र्ने व्यवस्था अननवायग भएको
ददसा-वपसाव

ननष्कार्नका

िल प्रयोर् र्नुप
ग ने

लानर्

वैद्यनु तक माध्यमबाट बाह्य ववज्ञापन

वैद्यनु तक

माध्यमबाट

सरसफाई कायगमा सामान्य प्रववनध

वैद्यनु तक

स्वचानलत

र्ने सुववधा भएको

उपयोर् हुने, प्रयोर्कतागमैत्री बनाउन
प्रववनध प्रयोर् भएको

आकार्े पानी सपलन र्री उपयोर्
र्ने व्यवस्था अननवायग भएको

ददसा-वपसाव ननष्कार्नका लानर् िल
प्रयोर् र्नुप
ग ने

ववज्ञापन र्ने सुववधा भएको

जिान र्ररएको
पानी

भएकाले

कम

प्रर्ाली

प्रयोर्

आकार्े

सपलन प्रर्ाली नचावहने
ददसा-वपसाव
सुववधा

नचावहने

हुने

पानी

प्रर्ोधनको

भएकोले

िल
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७

सरसफाई पयानुअल अनुसार दै ननक
सफाइ र्ने व्यवस्था भएको

सरसफाई पयानुअल अनुसार ननयनमत

सरसफाई पयानुअल अनुसार

रुपमा दुर्न्ग ध मुक्त वातावरर् भएको

स्वचानलत व्यवस्था भएको,

सफाइ र्ने व्यवस्था भएको, पूर्ग

ननयनमत

सफाइ

र्ने

पूर्ग रुपमा दुर्न्ग ध मुक्त एवं
स्वच्छ वातावरर् भएको

८

नवीकरर्ीय

उजाग

प्रयोर्

व्यवस्था भएको (७५%)

र्ने

नवीकरर्ीय

उजाग

प्रयोर्

व्यवस्था भएको (५०%)

र्ने

नवीकरर्ीय उजाग प्रयोर् र्ने
व्यवस्था भएको (२५%)
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अनुसूची – २

(दफा (८) को उपदफा (१) साँर् सपबम्न्धत)

ु ने न्युनतम जनर्म्क्त
उपलब्ध हुनप
क.

बनावटका आधारमा वनर्गकृत सावगजननक र्ौचालय सञ्चालनका लानर् आवश्यक जनर्म्क्त

क्र. सं .

जनर्म्क्त वववरर्

र्ौचालयको वकनसम / कमगचारी सं ख्या
सानो

मझ्यौला

ठू लो

नसफ्ट

१

सफाइ कमगचारी

२

४

६

२

२

सुपरभाइजर

१

१

२

१/१/२

३

लेखापाल / क्यानसयर

-

-

-

आवश्यकतानुसार

४

प्राववनधक (नसष्टम अपरे टर)

-

१

२

आवश्यकतानुसार

५

माली / पररचारक / हे रालु

-

१

१

आवश्यकतानुसार

वा
ख.
क्र. सं .

सुववधाका आधारमा वनर्गकृत सावगजननक र्ौचालय सञ्चालनका लानर् आवश्यक जनर्म्क्त
जनर्म्क्त वववरर्

र्ौचालयको वकनसम / कमगचारी सं ख्या
सामान्य

आधुननक

स्वचानलत इट्वाइलेट

नसफ्ट

१

सफाइ कमगचारी

२

४

४

२

२

सुपरभाइजर

-

२

२

०/२/२

३

लेखापाल / क्यानसयर

-

-

-

आवश्यकतानुसार

४

प्राववनधक (नसष्टम अपरे टर)

-

२

२

०/२/२

५

माली / पररचारक / हे रालु

१

१

१

आवश्यकतानुसार
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अनुसूची – ३

(दफा (११) को उपदफा (१) को खण्ि () साँर् सपबम्न्धत)

सावगजननक र्ौचालय सरसफाइ पयानुअल

१ हरे क ददन ववहान ५:०० बजे दे म्ख राती ८:०० बजेसपम नर्रपानलकाको स्वानमत्व वा
म्जपमेवारीमा रहे का सावगजननक र्ौचालयहरु प्रयोर्का लानर् खुला राख्नु पदगछ ।आवश्यकता
अनुसार समय पररवतगन र्नग / हुन सक्नेछ ।
२. सरसफाइ कमगचारीले ववहान ५:०० बज्नु अम्घ नै आफ्नो म्जपमामा रहे को सावगजननक
र्ौचालय तथा र्ौचालय पररसरको पूर् ग सरसफाइ र्ररसक्नु पदगछ ।
३. सरसफाइ कमगचारीले सावगजननक र्ौचालय सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट बुम्झनलएको
सरसफाइ सामाग्रीको म्जपमा नलइ सो को पूर् ग सदुपयोर् र्नुग पदगछ ।
४. सावगजननक र्ौचालयको सफाई र्दाग उपयुक्त सामाग्री प्रयोर् र्री र्ौचालयनभत्र रहे का धारा,
नसप, वेनसन, कमोि, प्यान, युररनल तथा अन्य सबै वस्तु ननयनमतरुपमा सफा र्नग पदगछ ।
ाँ , नभत्ता, नसनलङ, झ्याल-िोका,
५. सावगजननक र्ौचालय तथा र्ौचालय पररसर सफाइ र्दाग भुई
ववजुली बत्तीको म्चम र र्ौचालयमा रहे का अन्य वस्तु तथा स्थानको ननयनमत सफाइ र्नुग
पदगछ ।
६. सावगजननक र्ौचालय प्रयोर्मा रहे को वखत सफाइ कमगचारीले प्रत्येक दुई घण्टामा एक
पटक र्ौचालयको भुाँई, कमोि,प्यान, युररनल, धारा र ऐना सफा र्नुग पदगछ तर कुनै
ठाउाँ मा फोहर भएमा तत्काल सफा र्ररहाल्नु पदगछ ।
७. सफाइ कमगचारीले प्रत्येक चार घण्टामा एक पटक सञ्चालक वा व्यवस्थापकले उपलब्ध
र्राएको वास्नादार सामाग्री सावगजननक र्ौचालय तथा र्ौचालय पररसरमा छकगनु वा प्रयोर्
र्नुग पदगछ ।
८. सफाइ कमगचारीले सफाइ सामाग्री तथा वास्नादार सामाग्री प्रयोर् र्दाग आफू र र्ौचालय
प्रयोर्कतागको स्वास््य प्रनतकुल नहुने र्री मात्रा नमलाइ र्नुग पदगछ ।
९. सफाइ कमगचारीले आवश्यकतानुसार सपेत सू चनाहरु उपयुक्त स्थानमा राख्नु पदगछ ।
१०. कुनै प्रयोर्कतागले पालना र्नुप
ग ने आचरर्को पालना नर्रे मा वा र्ौचालय वा र्ौचालय
पररसरमा हानी नोक्सानी पु-याउने कायग र्रे मा सफाइ कमगचारीले तत्काल रोक्ने प्रयत्न र्री
सञ्चालक वा व्यवस्थापक वा ननजले खटाएको सुपरभाइजरलाई खवर र्नुग पदगछ ।
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११. सफाइ

कमगचारीले

ननयनमत

रुपमा

र्ौचालय

पररसरमा

कार्जका

टु क्रा,

चकलेट,

चाउचाउका खोल जस्ता कनसङ्गर ननयन्त्रर् र्नुग पदगछ तथा त्यस्ता कनसङ्गर दे ख्नासाथ
सपलन र्री नलटर वीनमा राख्नु पदगछ ।
१२. सञ्चालक वा व्यवस्थापकले छु ट्टै व्यवस्था र्रे कोमा वाहे क साना तथा मझ्यौला सावगजननक
र्ौचालयका सफाइ कमगचारीहरुले र्ौचालय पररसरमा रहे का फुल, ववरुवा तथा वर्ैंचाको
र्ोिमेल तथा रे खदे ख र्नुग पदगछ ।
१३. सफाइ कमगचारीले राती ८:०० बजे पनछ सावगजननक र्ौचालय बन्द र्नुग अम्घ र्ौचालयको
सामान्य सफाइ र्नुग पदगछ ।
१४. सावगजननक र्ौचालय वा र्ौचालय पररसरमा रहे का धारा, ऐना, च ुकुल, हुक तथा कुनै
सं रचना ववग्रेमा वा टु टफुट हुन र्एमा सो को सू चना तत्काल सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई
ददनु पदगछ ।
१५. सफाइ कायगमा प्रयोर् हुने औजार, उपकरर् तथा सामाग्री म्जपमा नलई सो को उम्चत
सुरिर् र्नुग सफाइ कमगचारीको कतगव्य हुनेछ ।
१६. यो पयानुअलको पूर् ग कायागन्वयन र्नग सञ्चालक वा व्यवस्थापकले कुन कृयाकलाप कनत
बेला र्ने भनी समय एकीन र्ररएको कायग तानलका तयार र्री सफाइ कमगचारीलाई
उपलब्ध र्राउनु पनेछ ।
अनुसूची – ४
(दफा (१६) को उपदफा (१) साँर् सपबम्न्धत)

सावगजननक र्ौचालय प्रयोर्कतागले पालना र्नुग पने आचरर्हरु
१.

सावगजननक र्ौचालय प्रयोर्कतागले तोवकएको र्ुल्क नतरी र्ौचालय सेवा
उपयोर् र्नुग पदगछ ।

२.

र्ौचालय पररसरमा कुनै प्रकारको हो-हल्ला वा झै-झर्िा वा कसै प्रनत पनन कुनै
खालको अमयागददत व्यवहार र्नुग हुाँदैन ।

३.

र्ौचालय पररसरनभत्र जथाभावी थुक्ने तथा फोहर र्ने र्नुग हुदैन ।

४.

प्रयोर्कतागले पान, सुती, खै नी तथा र्ुट्खा खाएर र्ौचालय पररसरमा जथाभावी थुक्न
वा फोहर र्नग हुाँदैन ।
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५.

र्ौचालय वा र्ौचालय पररसरनभत्र ननददगष्ट स्थानमा बाहे क अन्यत्र धुमपान वा मद्यपान
र्नुग हुाँदैन ।

६.

आफुले र्ौचालय प्रयोर् र्ररसकेपनछ यथोम्चत सरसफाइ र्री अको प्रयोर्कतागका
लानर् प्रयोर् योग्य बनाइददनु पदगछ ।

७.

र्ौचालय वा र्ौचालय पररसरनभत्र रहे का धारा, ऐना, च ुकुल, हुक तथा अन्य कुनै
पनन सामाग्री र सं रचना नबर्ाने वा तोिफोि र्ने वा खराव ननयत राखी ननकाल्ले वा
उप्काउने कायग र्नुग हुाँदैन ।

८.

आफूले प्रयोर् र्नुग अम्घ वा प्रयोर् र्ने क्रममा धारा, ऐना, च ुकुल, हुक तथा अन्य
कुनै पनन सामाग्री र उपकरर् नबनग्रएको पाइएमा तत्काल सफाइ कमगचारी वा
सुपरभाइजरलाई जानकारी ददनु पदगछ ।

९.

र्ौचालय वा र्ौचालय पररसरनभत्र अनावश्यक रुपमा बिी समय बस्नु हुाँदैन ।

१०.

र्ौचस्थलमा मवहला, पुरुष वा अन्य प्रकारको प्राथनमकता छु ट्याइएकोमा सोही
अनुसार उपयोर् र्नुग पदगछ ।

११.

र्ौचालय वा र्ौचालय पररसरमा रहे का अन्य प्रयोर्कतागको र्ोपनीयता वा सुरिा वा
मयागदामा आाँच आउने कुनै कायग र्नुग हुाँदैन ।

१२.

र्ौचालयनभत्र प्रयोर्कतागले िोका खोल्दा वा लर्ाउाँदा वा उपयोर् र्नग पाउने कुनै
सामग्री वा उपकरर् उपयोर् र्दाग सावधानीपूवक
ग तथा वकफायतीपूवक
ग र्नुग पदगछ ।

१३.

र्ौचालय पररसरमा रहे को बर्ैंचा तथा फुल, ववरुवा र र्मलामा हानी पु-याउने कायग
र्नुग हुाँदैन ।

१४.

र्ौचालय सफाइ तथा सञ्चालनमा खवटएका कमगचारीहरुसाँर् नमत्रवत एवं सहयोर्ी
व्यवहार र्नुग पदगछ ।

१५.

झोला वा लर्ेज राख्ने लकर सुववधा भएको अवस्थामा वाहे क आफ्नो सामानको
सुरिा प्रयोर्कताग आफैंले र्नुग पदगछ ।तर र्ौचस्थलमा साँर्ै लैजान ननमल्ने म्चज
वस्तु भए सो को जानकारी सफाइ कमगचारी वा सुपरभाइजरलाई र्राइ उनीहरुको
म्जपमा छोड्न सवकनेछ । आइटम नखुलेको सामग्री म्जपमा नलन सफाइ कमगचारी
वा सुपरभाइजर बाध्य हुने छै न ।

१६.

र्ौचालय पररसरमा रहे को र्ुल्क नतरी प्राप्त र्नग सवकने भनी तोवकएको से वा उपयोर्
र्नग प्रयोर्कतागले तोवकएको र्ुल्क नतनुग पदगछ, अन्यथा त्यस्तो से वा प्रदान र्नग
सञ्चालक वा व्यवस्थापक बाध्य हुने छै न ।

v08M @ sLlt{k'/, ;fpg !$ ut], @)&^ ;fn ;+Vof *
प्रमाम्र्करर् नमनतः- २०७६/१२/०२

आज्ञाले
(ध्रवराज
आचायग)
ु

प्रमुख प्रर्ासकीय अनधकृत

