
फ्याट, तेल र ग्रिज  

(FOG) व्यवस्थापन योजना आवेदन 
 

 खुद्रा व्यापार (___________ वर्ग फुट)  

 खाद्य सेवाहरू (________ ससट)  

 खाद्य सेवा – संस्था (______ खाना/सिन)  

 केटरर  
 

 

 फुड डेसिभरी  

 खाद्य सेवाहरू – टेकआउट 

 आवासीय भान्सा 

 सीसित खुद्रा व्यापार सिप्याकेज  
 

 

 अन्य: __________________________________________________ 
 

 

___ सिि 

___ ओभन  

___ सडशवाशर  

___ सि-ररन्ज ससङ्क 

___ िोप ससङ्क  
 

 

___ सडप फ्राइर 

___ फ्लोर डर ेनहरू 

___ ह्याण्ड ससङ्क  

___ सटल्ट केटि/क्रक पोट 

___ र्ाभेज सडस्पोजि 
 

 

___ 3 बे भएको पोट ससङ्क  

___ 2 बे भएको पोट ससङ्क 

___ एउटािात्र बे भएको ससङ्क  

___ अन्य उपकरण 
 

 

___________ असिकति िैसनक िवाह (mg/L) 

___________िते्यक सिन पानी सनकास हुने सिय  
 

___________औसत िैसनक िवाह (mg/L) 

___________पानी सनकास हुन थािेको सिसत   

 

संस्थापनको जानकारी 

संस्थापनको नाि __________________________________ सिसत__________________ 

व्यवसाय ठेर्ाना _________________________________ टेसिफोन____________________ 

पत्राचार ठेर्ाना (यसि फरक छ भने) ______________________________________________________ 

आवेिकको नाि र पि _________________________ टेसिफोन____________________ 

आवेिकको ठेर्ाना ___________________________________________________________ 

इिेि _______________________________________________________________________ 

स्वासित्वकतागको नाि (यसि आवेिकको भन्दा फरक छ भने) ____________________________________ 
 

 

सुग्रवधास्थल सञ्चालनका ग्रवशेषताहरू 

संस्थापनको िकार:    

(िारू् हुने सबैिा सचन्ह िर्ाउनुहोस्)  
 
                       
 

 

 

कायग सञ्चािन हुने सिन र सिय: _____________________________________________________ 

तपाईंको सुसविास्थििा हाि स्थासपत भइसकेका वा स्थापना र्ररने िते्यक वसु्तको िात्रा उले्लख र्नुगहोस््ः  

 

 

 

 

 

पानी ग्रनकासीसम्बन्धी जानकारी 

तपाईंको हािको फोहोर पानीको िवाहबारे सनम्न जानकारी भनुगहोस् (यसि थाहा छ भने)।  

 



 

 FMD सरसफाइ र सडस्पोजि िर्हरूको िसतसिसप 

 ढुवानी रससि/फोहोर सडस्पोजि म्यासनफेस्टहरूको िसतसिसप  

 किगचारी िसशक्षण रेकडगहरूको िसतसिसप  

 फ्लोर प्लान वा सकचन िेआउटको िसतसिसप (उपकरणका फोटोहरू स्वीकायग छन्)   

 अन्य: _______________________________________________________________ 

 कुनै पसन छैन: ________________________________________________________________ 
 

 

FOG म्यानेजमेन्ट ग्रिभाइस (FMD) सम्बन्धी जानकारी 

पग्रहचान 

नम्बर 

स्थान बनावट, मोिेल र साइज नयााँ वा 

ग्रवद्यमान 

सुझाव गररएको 

सरसफाइको आवृग्रि** 
     

     

     

     

** महत्त्वपूर्ण नोट: नू्यनतििा, FOG र ठोस पिाथगहरू सडभाइस भोलु्यिको 25% अंशिा (“25% सनयि”) जम्मा हुुँिा 

सिज टर ्याप र इन्टरसेप्टरहरू सफा र्ररनुपछग । 

 

 

सहयोगी कागजात चेकग्रलस्ट  

यस फाराििा संिग्न र्ररएका सहयोर्ी कार्जात पसहचान र्नुगहोस्। “अन्य” भएिा वा “कुनै पसन छैन” 

नभएिा, कृपया स्पष्टीकरण उपिब्ध र्राउनुहोस्  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

नाि  ________________________________  टेसिफोन नम्बर _______________________________ 

नाि _________________________________ टेसिफोन नम्बर ________________________________ 

 

 

 भान्सािा काि र्ने किगचारीहरूिाई तासिि सिनुहोस्  

 सिज टर ्याप/इन्टरसेप्टरहरू सनयसित रूपिा सफा र्नुगहोस्  

 सबै सिज टर ्यापको सरसफाइ र ििगत-सम्भारको ििाण 

िेखाउनुहोस्  

 ियोर् र्ररएको तेििाई सिज हिरिाफग त फ्ाुँकु्नहोस्  

 अन्य: ___________________________________ 

 

 

 

 बचेको खाना पकाउने तेिको पुन: ियोर् र्नुगहोस्  

 ििगत-सम्भारका िर्हरू राख्नुहोस् 

 भाुँडा िुनुअसि पट, प्यान र भाुँडाकुुँ डाहरू सुकाउनुहोस् 

 बासहरी सिज र तेि राखे्न भाुँडाहरू ढाकेर राख्नुहोस्  

 िेस्सिएको फ्ाट, तेि र सिज सफा र्नगका िासर्  

शोषक प्याड वा अन्य साििीको ियोर् र्नुगहोस्।  

 

 

 

 

   

FOG ग्रिस्पोजल / हलर वा FOG ररसाइक्लरको जानकारी 

 

 

 

 

 

उतृ्कष्ट व्यवस्थापन अभ्यासहरू 

यस आवेिनअन्तर्गत असिकृत र्सतसवसिहरूका िसतकूि वातावरणीय िभावहरूिाई कि र्नगका िासर् 

उतृ्कष्ट व्यवस्थापन पसहचान र्नुगहोस्।  

 

 

 

 

 

 

प्रमार्ीकरर् 

िैिे यस आवेिनिा पेश र्रेको जानकारी व्यस्सिर्त रूपिा जाुँच र्रेको छु र सो जानकारीसुँर् पररसचत छु 

भनी ििासणत र्िगछु र ििाई थाहा भएसम्म र िेरो सवश्वासअनुसार यहाुँ पेश र्रेको जानकारी सत्य, सही र 

पूणग छ र जानकारी र्ित भएको खण्डिा कानुनबिोसजि सजाय भोग्न तयार छु भनी ि पुसष्ट र्िगछु। र्ित 

जानकारी पेश र्रेिा उले्लखनीय सजायहरू हुने कुराबारे ि सचेत छु। ि अनुिसतको स्वीकृसतिा, 

संस्थापनको सञ्चािन र यसको पररणाि स्वरूप हुने फोहोर पानी सनकासीिे ससटी अफ सिरसभिका FOG 

पूवग-उपचार सनयि तथा िचसित संिीय तथा स्थानीय फोहोर पानी सनकासी आवश्यकताहरूको अनुपािना 

र्ने छ भनी ििासणत र्िगछु।  

 

आवेिकको हस्ताक्षर_______________________________________ सिसत ________________ 

 

 


