
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन 

प्रणाली ननरे्दनिका, २०७८ 

 

स्वीकृत मिमतिः @)&(÷)(÷@! 

प्रस्तावना 

देशभरका सवै स्थानीय तहिा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वन्धि 

सूचनाहरुको संकलन, मनयिन, अद्यावमिक, पररिार्जन समहत सिग्र 

व्यवस्थापनका मनन्धि संघीय सरकार िातहतको खानेपानी तथा ढल 

ब्यवस्थापन मवभागको सहयोग, मनयिन, रेखदेख र अनुगिनिा सवै प्रदेश र 

स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्विी सूचनाहरुको 

व्ववस्थापनका लामग प्रयोग गररने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना 

व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) लाई देशभरका सवै स्थानीय तहहरुिा 

स्तरीय र एकरूपिा (Standard and Uniform) संचालन र अद्यावमिक 

गनजका मनन्धि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मवभाग (DWSSM) ले सूचना 

व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) लाई पररिामर्जत गदै अत्यािुमनक प्रमवमििा 

आिाररत कम्प्युटर प्रणालीिा आवद्ध सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको रुपिा सवै 

स्थानीय तहहरुिा स्थापना, संचालन र संबद्धजन (Strengthening) का मनन्धि 

सहयोग तथा सहर्ीकरण गरररहेको  सन्दभजिा यस गाउँपामलकामभत्र पमन यो 

सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) को प्रयोगबाट दीगो मवकास लक्ष 

अनुरुपको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योर्ना   तरु्जिा गनज सक्षि हुने 

र यहाँहरुवाट तयार गररएका योर्नाहरुिा एकरुपता कायि भई सवै स्थानीय 

तहरुको सूचनाको आिारिा प्रादेमशक र संघीय खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता के्षत्रगत योर्ना तरु्जिा गनज यो सूचना प्रणाली सहायक हुने हँुदा यस 

गाउँपामलकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रिा आफ्नो अवस्था, 

आवश्यकता र लक्ष अनुसार खासस्व योर्ना कायाजन्वयनका मनन्धि आवश्यक 

िानव श्रोत, भौमतक  श्रोत तथा मवत्तीय श्रोत सवैको पररचालन तथा व्यवस्थापन 

गनज सहर्ीकरण गने अमभप्रायले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बद्ध सबैखाले 

सूचनाहरूको संकलन, तथ्याङक प्रमवमि, प्रिाणीकरण, भण्डारण, संरक्षण र 
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मवशे्लषण गने कायजलाई आमिकाररक र ब्यवन्धस्थत बनाई  खासस्व के्षत्रगत 

योर्ना तरु्जिा र मनणजय गनजका लामग सियिै मवश्वस्त एवि् आमिकाररक मववरण 

उपलब्ध गराउनका लामग कानुनी व्यवस्था गनज वाञ्छनीय भएकोले, स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) को अिीनिा रही, 

बारागढी  गाउँपामलका खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७८ बारागढी  

गाउँपामलका खानेपानी तथा सरसफाइ मनयि २०७९,  बिोमर्ि बारागढी  

गाउँपामलकाले यो मनदेमशका बनाएको छ। 

पररचे्छर्द – १  

प्रारम्भिक  

१. संनिप्त नाम र प्रारिः )१ (यस मनदेमशकाको नाि ‘खानेपानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मनदेमशका, २०७८ ”

रहेको छ। 

(२) यो मनदेमशका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषाः  मवषय वा प्रसंगले अको अथज नलागेिा यस मनदेमशकािा:- 

(क) “ऐन” भन्नाले बारागढी  गाउँपामलका खानेपानी तथा सरसफाइ 

ऐन,२०७९ सम्प्झनुपदजछ। 

(ख)  “मनयिावली” भन्नाले बारागढी  गाउँपामलका खानेपानी तथा 

सरसफाइ मनयिावली २०७९  सम्प्झनुपदजछ। 

(ग)  “गाउँपामलका” भन्नाले बारागढी  गाउँपामलकालाई सम्प्झनुपदजछ। 

   

(घ) “भू-सान्दमभजक तथ्यांक, सूचना (Geo-referenced data)” भन्नाले कुनै 

स्थान वा वसु्तमवशेषको अवन्धस्थमत देखाउन अक्षांश र देशान्तरको 

िापनसमहत न्धखमचएको भौगोमलक तस्वीर सिेतको र्ानकारीलाई 

सम्प्झनुपदजछ। 

 

(ङ) Apps भन्नाले कुनै खास प्रयोर्नका लामग िोबाइल फोन वा कम्प्युटरिा 

स्थामपत गरी उपयोग गररने सफ्टवेरलाई सम्प्झनुपदजछ। 

 

पररचे्छर्द – २ 

एन-वास सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 
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३. एन-वास सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली हुनेः - (१) यस गाउँपामलकाको 

खानेपानी तथा सरसफाइ सिन्वय शाखािा खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्विी भू- सान्दमभजक तथ्यांक, सूचना (Geo-referenced 

data) र अमभलेख तथा नक्शाहरुको संकलन र मवसृ्तत मवशे्लषण गने एक 

N-WASH कम्प्युटर या एन्ड्र ोइड आिररत िोबाइल एन्धिकेशन 

(Android based Mobile Applications)िा आिाररत भू- सान्दमभजक 

तथ्यांक, सूचना (Geo-referenced data) र अमभलेख तथा नक्शाहरुको 

संकलन, मवशलेषण र व्यवस्थापन नै प्रसु्तत खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) सञ्चालनिा 

रहनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बिोमर्िको प्रणाली संघीय खानेपानी तथा ढल 

ब्यवस्थापन मवभागले उपलब्ध गराए बिोमर्ि र्डानगरी मवभागको 

िागजमनदेशन र यस मनदेमशका बिोमर्ि सञ्चामलत हुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोमर्िको प्रणालीले अद्यावमिक तथ्यांक (real-

time data) र सूचनाहरु प्रदान गनेछ। 

(४) खासस्व योर्ना तरु्जिा प्रकृयािा संकलन गररने तथ्यांक र 

सूचनाहरु सवै कम्प्युटर प्रमवमियुक्त मबमि र और्ारहरु NWASH 

Apps (Mobile to Web Tools) प्रयोग गररनेछ 

(५) NWASH Software System को Mobile िा In-built Apps 

हरुको िाध्यिबाट सवै तथ्यांक र सूचनाहरु प्रमतवेदनको रुपिा प्राप्त 

गनज समकनेछ। 

(६) हरेक सूचनाहरु र तथ्यांकहरुिा त्यस स्थलको GPS location 

समहत फोटो र र्ानकारीहरु सिावेस भएको हुनुपनेछ। 

(७) यो प्रकृयाबाट संकमलत तथ्यांक र सूचना प्रणालीहरु प्रिाणिा 

आिाररत (Evidence based) र स्थलिा आिाररत (On-spot 

based) हुनेछन् ।  

(८) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता खासस्व सूचना व्यवस्थापन 

प्रणाली (WASH MIS) लाई गाउँपामलकाको सिग्र खासस्व के्षत्र 
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(WASH sector) को प्रभावकारी योर्नाको सािन (effective 

planning tool) को रुपिा प्रयोग गनज समकनेछ। 

(९) यस गाउँपामलकामभत्र प्रभावकारीरूपिा खानेपानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छताको के्षत्रिा दीगोपना प्राप्त गनज र के्षत्रगत मनणजयहरू 

मलनका लामग यो प्रणालीको अमिकति प्रयोग, संचालन र व्यवस्थापन 

गररनेछ। 

(१०) यो सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (N-WASH MIS) दीगो मवकास लक्ष 

६.१ र ६.२ ले मनिाजरण गरेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

रामिर य लक्षलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय स्तरको खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता योर्ना (WASH Plan) तरु्जिा गनज प्रयोग 

हुनेछ । 

४. गाउँपानलका तहमा खासस्व सूचना प्रणालीको व्यवस्थापनः    

 

(१) गाउँपामलकाले केन्द्रीय खासस्व प्रणालीको अमभन्न अंगको रूपिा 

गाउँपामलकास्तरिा एक खासस्व  ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना, 

संचालन र व्यवस्थापन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोमर्िको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (N-WASH 

MIS) का मनन्धि आवश्यक पने दक्ष िानव संसािन र क्षिता मवकासको 

लामग खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मवभाग (DWSSM) ,WASH MIS 

शाखाले आयोर्ना गने WASH MIS सम्विी तालीिहरुिा उपयुक्त 

किजचारी खटाउनेछ। 

(३) गाउँपामलका तहिा WASH MIS को संचालन र व्यवस्थापनका 

लामग दक्ष िानव स्रोतको उत्पादन गनज खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 

मवभागबाट सहयोग प्राप्त गनेछ । 

५. खासस्व (वास) िाखा स्थापना हुनेः  

(१) खासस्व के्षत्रको प्रभावकारी योर्ना, मनयिन, मनयमित अनुगिन र 

कायाजन्वयनका लामग नगर कायजपामलकाको कायाजलयिा एक खासस्व 

(वास) शाखाको स्थापना गररनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बिोमर्िको शाखाको संगठन संरचना अनुसूमच (१) 

बिोमर्ि हुनेछ ।   

६. खासस्व (वास) िाखाको निमे्मवारीः  (१) र्दफा ६ बमोनिम स्थानपत 

खासस्व िाखाको  निमे्मवारी रे्दहाय बमोनिम हुनेछः - 

(क) गाउँपामलकास्तरीय वास सिन्वय समिमतलाई प्रामवमिक तथा 

व्यवस्थापकीय सहयोग गने। 

(ख) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोर्नाहरूको मडर्ाइन तथा 

प्रभावकारी कायाजन्वयन गने । 

(ग) योर्नाको मनयमित अनुगिन तथा सिन्वय सुमनमित गने। 

(घ) गाउँपामलका स्तरीय खासस्व (वास) सिन्वय समिमतको 

समचवालयको रूपिा कायज गने। 

(ङ) गाउँपामलकाका अन्य सरोकारवालाहरू एवि् प्रदेश तथा संघीय 

सरकारी मनकायहरुसंग सम्पकज  र सिन्वय गने। 

(च) खासस्व के्षत्र मवकासका मनन्धि आवस्यक संस्थागत संरचना 

मवकास र  क्षिता अमभवृन्धद्धका कायजहरू गने गराउने। 

(छ) खानेपानी गुणस्तर अनुगिन मनदेमशकाको कायाजन्वयन गने, 

गराउने। 

(र्) सुरमक्षत खानेपानीयुक्त सिुदाय घोषणा मनदेमशकाको कायाजन्वयन 

गने, गराउने। 

७. खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइ WASH MIS Unit को 

स्थापनाः  (१) दफा ६ बिोमर्ि स्थामपत खासस्व शाखा अन्तरगत एक 

खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइको स्थापना हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोमर्ि स्थामपत एकाइको संचालन र व्यवस्थापन 

खासस्व शाखाले गनेछ। 

(३) खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइ संचालन तथा 

व्यवस्थापनको मनन्धि नगर कायजपामलकाद्वारा एक दरबन्दी तेररर् 

स्वीकृत हुनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बिबोमर्ि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मनयुक्त 

इन्धजर्मनयर, अमिकृत वा प्रामवमिकले खासस्व शाखा प्रिुख वा फोकल 

व्यन्धक्तको िातहत र मनदेशनिा काि गनेछ । 

(५) खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइले स्थानीय तहको 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको 

संचालन ििजतसम्भार र व्यवस्थापन गनेछ। 

(६) NWASH MIS Software प्रयोग गनज र व्यवस्थापन गनजको मनन्धि 

NWASH mobile to web App प्रयोग गदाज आवश्यक पने 

आिारभूत र्ानकारीहरू स्थानीय तहिै खासस्व ब्यवस्थापन सूचना 

प्रणाली एकाइले आवश्यक व्यवस्था गनेछ । 

(७)  खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइले NWASH MIS 

प्रयोग गनज, व्यवस्थापन गनज, तथ्यांकहरु थपघट र संशोिन गनज, 

Upload गनज र अद्यावमिक गनजका लामग स्थामनय तहिा दक्ष प्रामवमिक 

र्नशन्धक्तको व्यवस्था गनेछ ।  

(८) उपदफा (७) बिोमर्ि ब्यवस्था भएका र्नशन्धक्तले NWASH 

MIS को संघीय स्तरिा व्यवस्थापन गने मनकाय खानेपानी तथा ढल 

व्यवस्थापन मवभागबाट सो Software प्रयोग र व्यवस्थापन गनज 

आवश्यक अन्धियारी (Authority) प्राप्त गनुजपनेछ । 

(९) NWASH MIS प्रयोग गनजका लामग आवश्यक पने तालीि, क्षिता 

मवकास कायजक्रि, प्रमवमि मवकास आमदका लामग खासस्व योर्नािै 

कायजक्रिहरु सिावेस गनुजपनेछ ।  

 

८. खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइ WASH MIS Unit का 

निमे्मवारीहरः - 

(१) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) ले स्थानीय स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता )वास (  के्षत्रिा मनम्न कायजहरु गनेछ:- 
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(क) NWASH MIS को प्रयोग, प्रभावकारी उपयोग र संचालन द्वारा 

खासस्व के्षत्रको तथ्यांक संकलन, अद्यावमिक र मवशे्लषण गने; 

(ख) स्थानीय स्तरका समू्पणज खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता 

आयोर्नाहरुको लगत तयार गने; 

(ग) स्थानीय स्तरको वास योर्ना तरु्जिा गरी उले्लन्धखत 

प्राथमिकताको आिारिा पामलकाको वामषजक योर्ना तयारीिा 

सूचना र तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउने; 

(घ) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योर्ना कायाजन्वयन, 

मनयमित तथा आवमिक अनुगिन, पुनरावलोकन र पररिार्जन गने;  

(ङ) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास)  के्षत्र मवकास कायजिा 

अन्य के्षत्र (मशक्षा, स्वास्थ्य, कृमष, मसंचाइ, पयजटन, सडक आमद)  

संग  सूचना तथा तथ्यांकहरुको एकीकरण, मिलान, आदान-

प्रदानका लामग  अन्य मवषयगत शाखाहरुसंग सिन्वय र सहकायज 

गने; 

(च) पूणज सरसफाइ (Total Sanitation) का सूचकहरु अनुरुपका 

सूचना तथा तथ्यांकहरुको संकलन, व्यवस्थापन र  अनुगिनका 

लामग  तथ्यांकको प्रयोग र स्थामनय संघ संस्था तथा साझेदार/  

सरोकारवाला संस्थाहरुसंग सिन्वय र सहकायज गने; 

(छ) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योर्ना (वास िान) 

पररिार्जनका लामग वास शाखाका किजचारी, प्रामवमिक र वास 

मनररक्षकका लामग तालीि संचालन गने; 

(र्) स्थानीय तहको सिग्र वास न्धस्थमत, चुनौती र संपामदत कायजको 

प्रगमत तथा सिीक्षासमहत व्यवस्थापन, मनररक्षण र अनुगिन तथा 

प्रमतवेदन लगायत िामसक, चौिामसक र वामषजक प्रगमत प्रमतवेदन 

सम्वन्धित पामलका, प्रदेश तथा मवभागहरुिा पठाउने; 

(झ) मशक्षा र स्वास्थ्य के्षत्रिा खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता(वास) को तथ्यांक संकलन, अद्यावमिक र मवशे्लषण गने 
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तथा पामलकाको वामषजक योर्ना तयारीिा सूचना र तथ्यांकहरु 

उपलब्ध गराउने । 

(ञ) पानीका श्रोतहरुको अभाव भएका वा भमवष्यिा अभाव हुन 

सके्न के्षत्र पमहचान गरी श्रोत अमभबृन्धद्ध हेतु सूचना संकलन गरी 

सरोकारवाला सिक्ष समे्प्रषण गने। 

(ट) स्वास्थ्य शाखा सङ्गको सिन्वयिा पामलका मभत्र खासस्व -

  सम्बद्ध रोगहरुको तथ्यांक संकलन गरी सिस्या पमहचान पिात्

सिग्र खासस्व के्षत्रको गुणस्तर सुिारका सम्बििा सरोोकारवाला 

सिक्ष प्रमतवेदन पेस गने। 

(ठ) पामलका के्षत्र मभत्र खासस्व के्षत्रका कारण फैमलएका प्रदुषणहरु 

(मवशेषत: औद्योमगक र ब्यापाररक)को तथ्यांक संकलन तथा 

आवश्यक स्थानहरुिा प्रदुषणका निूना परीक्षण सिेत गरी 

सरोकारवाला सिक्ष पेस गने। 

९. गाउँपामलकास्तरिा रहने NWASH MIS को संचालन, ििजतसम्भार, 

उपलब्धता र प्रिामणकता, ब्यबस्थापन एवि् तथ्यांकको सुमनमितताको 

िूख्य मर्मे्मवारी नगर कायजपामलकाले तोके बिोमर्ि NWASH MIS 

इन्धजर्मनयर वा अमिकृत वा प्रामवमिकको हुनेछ । यसका अमतररक्त 

नीर्को मर्मे्मवारी देहाय बिोमर्ि हुनेछ:-  

(क) आफ्नो मर्मे्मवारीिा रहेको स्थानीय स्तरको वास सूचना 

तथ्याङ्क प्रणाली (NWASH MIS) सुरमक्षत रुपिा राखे्न र व्यवस्थापन 

(Keeping and Management) गने;  

(ख) NWASH MIS सम्बन्धि वास सूचना र तथ्यांक प्रणाली लगायत 

क्षिता अमभवृन्धद्ध तामलिहरुिा सकृय सहभामग हुने र सो प्रणालीलाई 

अद्यावमिक राखे्न; 

(ग) NWASH MIS )वास सूचना तथ्याङ्क प्रणाली (िा आएका 

नमवन प्रमवमिहरुलाई सिावेस गने र प्रयोग गने; 

(घ) पामलकाको सिग्र वास तथ्यांक र सूचनाहरु (data 

inventory) अद्यावमिक राखे्न; 
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(ङ) NWASH MIS सम्बन्धि वास सूचना र तथ्यांक प्रणालीको 

केन्धन्द्रय सभजरसंग मनयमित सम्पकज िा रहने र केन्द्रीय Admin संगको 

सिन्वयिा तथ्यांक तथा सूचनाहरुको व्यवस्थापन गने ; 

(च) पामलकाको वास योर्नाको मनयमित र आवमिक रुपिा हुने 

पुनरावलोकन तथा पररिार्जनिा सकृयता पूवजक योगदान गने; 

(छ) वास योर्नासंग सम्वन्धित गणक (Enumerator) तथा सवेक्षक 

(Surveyor) हरुलाई NWASH MIS को ID र Password उपलव्ि 

गराउने र उनीहरुलाई यो सम्वन्धि तामलि मदइ तथ्यांक संकलनिा 

प्रवीण वनाउने; 

(र्) गाउँ/ नगर प्रिुख, उप-प्रिुख, प्रिुख प्रशासकीय अमिकृत वा 

वास शाखा प्रिुख, पामलका पदामिकारी आमदले तोकेअनुसारको 

अन्य आवश्यक कािहरु गने; 

(झ) पामलकािा भएका र प्रयोगिा आइरहेका अन्य सूचना 

प्रणालीहरु (MIS); र्सै्त स्वास्थ के्षत्रको (HMIS), मशक्षा के्षत्रको 

(EMIS), मसंचाइ के्षत्रको (IMIS), कृमष के्षत्रको (AMIS) आदी संग 

सिन्वय गने र तथ्यांक तथा सूचनाहरू अद्यावमिक (Update) गने, 

पररिार्जन (Update) गने, छानमवन र मिलान गने तथा आवश्यकता 

अनुसार एमककृत (Integration) गने;  

 

पररचे्छर्द ३ 

सम्पकक ,  समन्वय, नसकाइ र उपयोग 

१०. एन-वास सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीको संघीय सम्पकक  तथा सम्बन्ध: 

(१) यो (N-WASH MIS) सूचना प्रणालीको केन्द्रीय प्रशासकीय 

(Administrative) मनकायको रूपिा नेपाल सरकार खानेपानी िंत्रालय 

अन्तगजत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मवभाग (DWSSM) रहेको छ।  

(२) गाउँपामलकाले उपदफा (१) बिोमर्िको केन्द्रीय मनकायसंग सम्पकज  र 

सिन्वय गदाज, संघीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिाफज त 

गररनेछ । 



10 
 

(३) गाउँपामलकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन 

प्रणाली (WASH MIS) को प्रयोग र व्वस्थापन सम्विी कायजिा संघीय 

िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिाफज त आवश्यक संघीय 

मनकायहरूसंग उच्च सिझदारी कायि गनेछ ।  

(४) केन्द्रीय स्तरिा संचालन, व्यस्थापन र ििजतसम्भारको आमिकाररक 

मनकाय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मवभाग (DWSSM) को WASH 

MIS शाखाले उपलब्ध गराएको  MIS Dashboard िा गाउँपामलकाले 

आफ्नो के्षत्रमभत्रको तथ्यांकको व्यवस्थापन गनेछ। 

(५) WASH MIS को मवकास, मनयिन, पररिार्जन र साझा बुझाइको मनन्धि 

सम्बद्द मनकाय, मवकास साझेदार संस्थाहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसंग 

िमहनािा एक पटक मनयमित र आवमिक रुपिा आवश्यकता अनुसार 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मवभाग (DWSSM), WASH MIS 

शाखाले आयोर्ना गने बैठकहरुिा गाउँपामलकाले गाउँपामलकाको 

तफज बाट उमचत प्रमतमनमित्वको सुमनमितता गनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोमर्िका वैठकहरूिा WASH MIS को अद्यावमिक 

प्रगमत तथा कायजमदशा एवि् सोसंग सम्वन्धित सवाल र अन्य 

वािाव्यविानहरुको वारेिा छलफल गरी साझा मनष्कषज मनकामलनेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोमर्िको बैठक तथा छलफलहरुद्वारा गररएको 

WASH MIS को मनयिन र अनुगिन  गाउँपामलकाका लामग सिेत लागु 

हुनेछ । 

 

११. प्रारे्दनिक सरकारसंग समन्वय गननकपनेः  

(१) प्रादेमशक तहिा प्रदेश सरकार अन्तगजत रहेको खानेपानी तथा 

सरसफाइ हेने िंत्रालय वा भौमतक पूवाजिार मवकास िंत्रालयिा 

व्यवस्था गररएको WASH MIS संग गाउँपामलका अन्तरगरको 

WASH MIS Unit ले सम्पकज  र सिन्वय गनेछ ।  

(२) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) स्थापना, संचालन र व्यवस्थापनको मदगोपनका मनन्धि 

पमन PLGSP संग सहकायज गनुजपनेछ। 
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१२. अन्य नवषयगत िेत्रसंग समन्वय र नसकाइः  

(१) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) िा स्थानीय स्तरिा रहने मवमभन्न मवषयगत के्षत्रिा 

प्रयोग हुने सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त मसकाईहरु 

(Learning) लाई अनुकुलन (Adopting) गरी सफल प्रयोगहरुलाई 

सिावेस (Acquire) गनुजपनेछ 

(२) मवशेष गरी मशक्षा के्षत्रको Education Sector MIS (EMIS) र 

स्वास्थ्य के्षत्रको Health Sector MIS (HMIS) सूचना प्रणालीको 

मसकाई तथा असल अभ्यासहरुलाई आत्मसात गनुजपनेछ । 

(३) वामषजक कायजक्रि तथा बरे्ट मनिाजरण समहत स्थानीयस्तरिा प्राप्त 

हुने सिपुरक अनुदान प्रणाली (Equalization Grant System) संग 

पमन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) को  प्रत्यक्ष सम्वि 

स्थामपत गनुजपनेछ। 

(४) स्थानीय तह तथा प्रादेमशक सरकारी मनकायहरुिा खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(WASH 

MIS) को स्थापना र संचालन तथा व्यवस्थापनका लामग आवश्यक पने 

बमलयो सूचना प्रमवमि पूवाजिार(IT Infrastructures)का लामग नेपाल 

सरकार, संयुक्त रािर  संघीय मनकायहरु, रामिर य/अन्तराजमिर य 

गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र मवकास साझेदार तथा 

सरोकारवालाहरुसंग नेपाल सरकारको स्वीकृमतिा सहयोग मलन 

समकनेछ। 

(५) NWASH assisted WASH Plan को तरु्जिा र NWASH 

MIS को प्रयोग, मवकास, सुशासन र सुचारु व्यवस्थापनका मनन्धि 

प्रमतबद्धता ब्यक्त गरी स्थानीय तह तथा प्रदेश स्तरिा WASH Plan 

तरु्जिा र खासस्व पुवाजिार मवकासिा संलग्न रहेका मवकास 

साझेदारहरुबाट प्रमतवद्धता अनुसारको सहयोग मलन समकनेछ। 



12 
 

(६) वास सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) को सवोच्च 

मनकायको रहेको संघीय स्तरिा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 

मवभाग को उप-िहामनदेशकको अध्यक्षतािा गमठत ‘केन्धन्द्रय खासस्व 

योर्ना पुनरावलोकन तथा सिन्वय समिमत (Central WASH Plan 

Review and Coordination Committee)’ को मनदेशन, सुझाव, 

पररपत्रको पालन गनुजपनेछ। 

 

१३. सूचना र तथ्ांकहरुको आधारमा बिेट तथा कायकक्रम बनाउनेः  (१) 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) िा रहेको सूचना र तथ्यांकहरुको आिारिा नै 

नगरपमलकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  के्षत्रको आफ्नो 

वामषजक कायजक्रि तथा बरे्ट बनाउनुपनेछ । 

(२) यस्तो बरे्ट तथा कायजक्रि बनाउँदा गाउँपामलकाले आवश्यकता 

अनुसार WASH MIS ले देखाएका प्राथमिकता बरे्ट तथा 

कायजक्रिहरूिा प्राथमिकता मनिाजरण गनज सके्नछ।   

 

पररचे्छर्द -४ 

प्रानवनधक व्यवस्था 

१४. गाउँपामलकास्तरिा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  सूचना 

व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) को स्थापना, संचालन तथा 

व्यवस्थापनका लामग आवश्यक प्रकृयाहरु पुरा भइसके पमछ WASH MIS 

Unitले NWASH MIS को Dash-Board संचालन गनेछन्। 

१५. दफा १४ बिोमर्िको dash-bard सञ्चालन गनज  गाउँपामलकाको 

मसफाररसिा खासस्व शाखा प्रिुख वा MIS Officer लाई संघीय खानेपानी 

तथा ढल व्यवस्थापन मवभाग (DWSSM) , WASH MIS शाखाले स्थानीय 

स्तरिै NWASH MIS को आमिकाररक प्रयोग, संचालन र व्यवस्थापनको 

मनन्धि पररचय कोड (ID) प्रदान गनेछ । 
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१६. दफा १४ बिोमर्ि प्राप्त पररचय कोड (ID)  को संरक्षण र व्यवस्थापन गनुज 

सम्बन्धित खासस्व शाखा प्रिुख वा MIS Officer को मर्मे्मवारी रहनेछ। 

१७. NWASH MIS को पररचय कोड (ID)  प्राप्त गरी सकेपमछ नीर्ले आफ्नो 

स्थानीय तहको सिग्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  सूचनािा 

पूणज पहँुच प्राप्त गरी आवश्यकता अनुसार समू्पणज सूचनाको प्रमविी, प्रयोग, 

मनयिन, अद्यावमिक, पररिार्जन र संशोिन गनज सके्नछ। 

१८. दफा १७ बिोमर्ि सूचनाको प्रमविी, प्रयोग, मनयिन, अद्यावमिक, 

पररिार्जन वा संशोिन गदाज अपनाउनुपने कायजमवमि तोमकए बिोमर्ि 

हुनेछ।  

१९. NWASH MIS को पररचय कोड (ID) प्राप्त भइसके पमछ गाउँपामलकाले 

Dash-Board को सावजर्मनक प्रदशजन (Display) गने व्यवस्था गनेछ।  

२०. दफा १८ बिोमर्िको Dash-Board िा गाउँपामलकाको सिग्र खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  सूचना, तथ्यांक र नक्शाहरु प्रदमशजत 

गनुजपनेछ । 

२१. सरोकारवाला तथा साझेदारहरुको प्रमतबद्दता र लगानी तथा सो अनुरुपको 

कायज दक्षता (Performance), गुणस्तर र प्राप्त उपलन्धब्ध तथा पररणािको 

स्तर पमन सो dash-boardिा देखाउन समकनेछ ।  

 

अनुसूमच १ 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) शाखाको सांगठमनक ढाँचा 

(दफा ६ (२) सँग सम्बन्धित) 
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प्रमखु प्रसाशकिय
अधििृत

अन्य शाखा
खानेपानी,सरसफाइ तथा
स्वच्छता (खासस्व-

WASH) शाखा

शाखा प्रमुख

- सस. डि. ई./ वास वा स्यानीटरी ई./ सव-ईन्जिननयर (१)

- खासस्व योिना सम्पिक व्यन्तत (WASH Plan Focal person)

(१)

- NWASH MIS  इन्जिननयर/ अधििृत/ प्राववधिि (१) 

- खा. पा. स.टे. (१) 

- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ननरीक्षि (WASH Inspector)

(१) 

- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्दकिि (WASH Promotor)

(१) 

- ववध्यालय सरसफाइ तथा स्वच्छता सहििताक (१) 

अन्य शाखा

ववषयगत शाखाहरु


