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हामी कसरी सहकाय* गछ- 
 

सरकार 

सरसफाईका 
ठेकेदारह, 
 

शैि0क  
िव2 

कामदारका 4ितिनिधह, 
 

भवन 
4ब:कह, 
 

भवन 
मािलकह, 
 

उ=ोग संघ 

लगानीकताC 

CAF को बारेमा 
सरसफाईकता0को  
लािग िनद6शका  

 

सरसफाई उ(रदािय, ढाँचा (CLEANING 
ACCOUNTABILITY FRAMEWORK (CAF)) एक EतG 
संगठन हो। सरसफाई उOोगमा Qम अिधकार र मापदUहV 
WवYZन गनZका लािग हामी ]वसाय, सरकार र संगठनहVसँग 
िमलेर सहकायZ गदZछौ।ँ 
CAF %ार रेिट+ योजना  

CAF %ार रेिट+ योजना CAF को मूलम4 हो। कुनै पिन भवनमा CAF मापद= पूरा भएको छ िक छैन भनेर 
जाँA CAF ले सरसफाईकताF, सरसफाई ठेकेदार, भवन IबKक, मािलक र भाडावालहMसँग िमलेर काम 
गदFछ। 
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CAF 3 &ार मापद, जाँचसूची: 

■ सरसफाईकता8लाई क:ीमा ;ूनतम =ाला िदइ@छ र उनीहDले छुGी र अ; 
हकहDमािथ पJँच KाL गन8 सNछन् 

■ रोजगारदाताहDले कानूनबमोिजम Rवहार गTररहेका छन् र सरसफाईकता8को तलब, कर र 
सुपरएनुएसनलगायतका  भुYानी गTररहेका छन् 

■ दादािगरी Rवहार (बुली) र गुनासोहDलाई स\ोधन गन8का लािग रोजगारदाताहDका नीित र Kि^याहD छन् 

■ सरसफाईकता8हD सुरि_त र उिचत सीमािभ` रहेर काम गTररहेका छन् 

■ काय8aथल सुरि_त छ 

■ रोजगारदाताहDले कम8चारीरहDको ठीक रेकड8 राdदैछन् र आिथ8क Dपमा धाg सhछन् 

■ यिद सरसफाईकता8हDले चाहेमा उनीहD आiनो युिनयनमा सjkिलत Jन lतm छन् 

■ सबै सरोकारवालाहD कुनै पिन समnाहD सुoझाउन राqो िनयतले साथ िमलेर काम गनrछन् 
 

सरसफाईकता(को भूिमका 

कामदारको संलtता 

सरसफाईकता8हDले उनीहDको काय8aथलमा CAF अनुसार 3 &ार मापद, पूरा भएको छ/छैन जाँvका लािग 
महwपूण8 J@छ। सरसफाईकता8 ती कामदारहD Jनेछन् जसले CAF &ार रेिट{ Kणाली वा|िवक हो भनेर िनि}त गछ8 न् 
- िक वा|िवकताको आधारमा जाँचसूचीमा ठीक िच� लगाइएका Jन्। यो Jनका लािग, CAF ले सरसफाईकता8हDलाई 
उनीहDको काय8 अवaथाको बारेमा कुरा गन8 Kो�ािहत गन8 र उनीहDलाई सशY पान8 सबै सरोकारवालाहDसँग 
सहकाय8 गद8छ। 
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CAF Kितिनिध 

CAF &ार रेिट{ एक वष8मा एकपटक मा` Jने होइन भनेर सुिनि}त गन8 सरसफाईकता8ले एक CAF Kितिनिध (उहाँ पिन 
सरसफाईकता8 नै J@छ) लाई मनोनयन गनrछन् जसले Kिश_ण, सहायता र भ�ा KाL गनrछन् र उनीहDको भवनमा CAF 
मापद,को अनुगमन गन8 म�त गनrछन् । सबै सरसफाईकता8 CAF मापद,को अनुगमनका लािग िजkेवार Jने भएता पिन 
CAF Kितिनिध �हाँ नयाँ र aथािपत सरसफाईकता8लाई उनीहDसँग Jन स�े K� वा चासोका बारेमा सहयोग गन8 र 
उनीहDलाई रोजगारदातासँग समnाका बारेमा आवाज उठाउन म�त गन8का लािग राjखएको हो। 

हामी सबै िमलेर सरसफाई उ0ोगमा 
सकारा4क प6रवत9न ;ाउन स<छौ।ं 

 
थप जानकारीका लािग CAF वेबसाइट 
CLEANINGACCOUNTABILITY.ORG.AU हेनुDहोस्। 
 

CAF %ितिनिधह+ले सरसफाईकता4लाई म6त गछ4 न् 

https://www.cleaningaccountability.org.au/
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