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खानेपानी गुणस्तर अनुगमन ननरे्दनिका, २०७८ 

स्वीकृत नमनतिः @)&(÷)(÷@! 

प्रस्तावनािः  

नेपािको संलिधान, २०७२ िे प्रते्यक नागररकिाई स्वच्छ खानेपानी तथा 
सरसफाइमा पहँचको हक हनेछ भनी खानेपानी तथा सरसफाइ सेिािाई 
मौलिक हक र कताव्य अन्तगात स्थालपत गरेको  छ । संलिधानको अनुसूलच ८ 
अनुसार नगर पालिकाको काम, कताव्य र अलधकारहरुमा “स्वच्छ खानेपानी तथा 
खाद्य पदाथाको गुणस्तर र िारु् तथा ध्वलन प्रदूषण लनर्न्त्रण र लनर्मन; स्थानीर् 
खानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ाान्वर्न र लनर्मन गने 
भने्न उले्लख गररएको छ भने संलिधानको अनुसूलच -९ अन्तरगत क्रमसंख्या ५ 
मा खानेपानी जस्ता सेिाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको संरु्क्त लजमे्मिारीमा 
राखखएको छ। सोही अनुरुप नेपाि सरकारिे पलन दीगो लिकास िक्ष्य 
(सन्२०१६–२०३०) का १७ िक्ष्य मधे्य छैठौ ं िक्ष्य सबैिाई खानेपानी तथा 
सरसफाइको उपिब्धता र दीगो व्यिस्थापन सुलनलित गने लिषर्िाई आत्मसात 
गरी आफ्ना र्ोजना र कार्ाक्रमहरु तर्ार गरररहेको सन्दभामा स्थानीर् तहहरूिे 
पलन उक्त कुराको लजमे्मिारीिोध गदै संघीर् तथा प्रादेलशक सरकारसँग संरु्क्त 
रूपमा एिम् िेग्ला िेगै्ल समेत लिलभन्न खानेपानी तथा सरसफाइ र्ोजनाहरू 
सञ्चािन गरररहेको पररपे्रक्ष्यमा उक्त खानेपानी सेिािाई लिश्वसनीर् र 
नलतजामूिक बनाउनका िालग लितररत पानीको गुणस्तर सदैि सुलनलित 
गरररहनु अपररहार्ा हनेहँदा खानेपानीको गुणस्तर सुलनलित गना आिश्यक लिलध, 

साधन र श्रोतबारे जानकारी गराउँदै पानीको गुणस्तर अनुगमन गने कार्ािाई 
व्यिखस्थत र पारदशी बनाउन िाञ्छनीर् भएकािे, स्थानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) को अधीनमा रही, बारागढी 

गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ बारागढी गाउँपालिका 
खानेपानी तथा सरसफाइ लनर्माििी २०७९,  बमोलजम बारागढी गाउँपालिकािे 
र्ो लनदेलशका बनाएको छ। 

 

 

 

 

 

पररचे्छर्द – १ 
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प्रारम्भिक  

१. संनिप्त नाम र प्रारििः  (१) र्स लनदेलशकाको नाम “खानेपानी गुणस्तर 
अनुगमन लनदेलशका, २०७८” रहेको छ। 

(२) र्ो लनदेलशका तुरुन्त प्रारम्भ हनेछ। 

२. पररभाषािः  लिषर् िा प्रसंगिे अको अथा निागेमा र्स लनदेलशकामा प्रर्ोग 
गररएका संलिप्त शब्दहरु र पररभाषाहरु देहार्बमोलजम हनेछन्:- 

(क) “ऐन” भन्नािे बारागढी उँपालिका खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७८ 
सम्झनुपदाछ। 

(ख) “लनर्माििी” भन्नािे बारागढी गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाइ 
लनर्माििी २०७९. सम्झनुपदाछ। 

(ग) “गाउँपालिका” भन्नािे बारागढी गाउँपालिकािाई सम्झनुपदाछ। 

(घ) “खानेपानी सुरिा र्ोजना” (खापासुर्ो) Water Safety Plan (WSP) भन्नािे 
खानेपानी सुरिा र्ोजना खानेपानीको श्रोत देखख उपभोक्तासम्मकै लिलभन्न 
चरणमा खानेपानीको गुणस्तर सुधार गने, सुलनलित गने कार्ाको िालग 
अपनाइने व्यिखस्थत पद्धलतिाई सम्झनुपदाछ । 

(ङ) “लनर्न्त्रण–उपार्” (Control Measures) भन्नािे खानेपानी प्रणािीद्वारा 
लितररत पानीको गुणस्तर सधैं लपउन र्ोग्य र स्वच्छ रहोस्, गुणस्तर 
खस्कन नपािोस् िा खानेपानी प्रदूलषत नहोस् भने्न अलभप्रार्िे प्रणािीका 
समू्पणा अिर्िहरू र उपभोक्ताका घरमा पानी प्रदूषण नहोस् िा कम 
होस् भनी स्थापना गररएका भौलतक संरचनाहरू र  िागू गररएका 
लनर्म, आदेश िा लनषेधाज्ञाहरुिाई  लनर्न्त्रण–उपार् भनेर बुझ्नुपदाछ। 

(च) “अनुगमन” भन्नािे खानेपानी प्रणािीका संरचनािे  आफ्नो उदे्दश्य पूरा 
गरररहेका छन् र्ा छैनन्, िागू गररएका लनर्म, आदेश िा लनषेधाज्ञाहरुको 
पािना भईरहेको छ र्ा छैन भने्न कुरा र्लकन गना र आिश्यकता 
अनुसार  बेिैमा सुधार कार्ाको पलहचान गना गररने लक्रर्ाकिापिाई 
बुझ्नुपदाछ। 

(छ) “संचािन–अनुगमन” (Operational Monitoring) भन्नािे लनर्न्त्रण–

उपार्हरुिे प्रभािकारी रुपमा काम गरररहेका छन् भने्न कुरा सुलनलित 
गना र गरेका छैनन् भने पलन समर्मै आिश्यक सुधारका पाइिा 
चाल्नका लनखि गररने अनुगमन कार्ािाई संचािन–अनुगमन भनेर 
बुझ्नुपदाछ। 
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(ज) “पररपािन अनुगमन” (Compliance Monitoring) भन्नािे सेिा–

प्रदार्कद्वारा संचािन–संभार गररएका खानेपानी प्रणािीबाट लितररत 
खानेपानीको गुणस्तर रालरि र् खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसार छ 
लक छैन भनी गररने अनुगमन कार्ािाई पररपािना–अनुगमन भनेर 
बुझ्नुपदाछ । 

(झ) “खानेपानी गुणस्तर अनुगमन” भन्नािे खानेपानी प्रणािीको संचािन, 

सम्भार तथा ममात कार्ाको लसिलसिामा,  प्रणािीद्वारा लितररत 
खानेपानीको गुणस्तर रालरि र् खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुरूप छ 
लक छैन भनी जाँच्नका िालग र समलरगत रूपमा प्रणािीिे आम 
जनस्वास्थ्यको  सुधारमा पुर् र्ाएको र्ोगदान बारे जानकारी लिनका िालग 
गाउँपालिकािे खानेपानीको परीिण गरी गररने गुणस्तर अनुगमनिाई 
बुझ्नुपदाछ। 

(ञ) “स्यालनटरी सिेिण\लनरीिण” भन्नािे लनर्न्त्रण–उपार्हरू िागू गररएका 
छेउछाउका िातािरणका सरसफाइको  खस्थलत आंकिन गने कार्ािाई 
बुझ्नुपदाछ। 

(ट) “गुणस्तर लनगरानी” (Water Quality Surveillance) भन्नािे सेिा प्रदार्कद्वारा 
लितररत पानी जनस्वास्थ्यको दृलरकोणिे जोखखमरलहत, ग्राह्य र सुरलित 
छ र्ा छैन भनी स्वतन्त्र रुपमा गररने िेखाजोखािाई गुणस्तर लनगरानी 
भनेर बुझ्नुपदाछ । 

(ठ) “सुरलित खानेपानीरु्क्त समुदार्” (Water Safe Community) भन्नािे 
गाउँपालिकालभत्रका त्यस्ता समुदार् (बस्ती)हरुिाई जनाउँदछ जहाँका 
बालसन्दा आफ्नै घरआँगनमा जलिएका धारा माफा त्, जुनसुकै बेिा स्वच्छ 
र सुरलित (लिशेष गरी मानि स्वास्थ्यसंग प्रत्यि सम्बन्ध राखे्न धलमिोपना,  

इ–कोिी, आसेलनक र फिाम जस्ता पारालमलत िा रसार्नहरुका सघनता 
रालरि र् खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ अनुसार भएको) खानेपानीको 
सुलिधा प्राप्त गरररहेको तथ्य आलधकाररक लनकार्बाट प्रमालणत भएको 
िा पाइप प्रणािी नभएको अिस्थामा भने संरलित पानीका श्रोत(इनार, 

कुिा, टु्यबिेि आलद)बाट प्राप्त पानीिाई घरार्सी प्रलिलधबाट शुद्धीकरण 
गरी पानी उपभोग गने गरेका िालसन्दा भएका बस्ती भनी आलधकाररक 
लनकार्बाट प्रमालणत भएको समुदार्िाई बुझाउँदछ । 
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(ि) “सेिा प्रदार्क” भन्नािे आम उपभोक्ता \जनताका िालग सुरलित खानेपानी 
उत्पादन \लितरण(आपूलता) मा संिग्न रहने संस्थाहरु जसै्तैः  खानेपानी 
उपभोक्ता सलमलतहरु, प्रशोलधत पानी उत्पादक तथा लितरक 
कम्पनीहरुिाई संझनु पदाछ सो शब्दिे आफै खानेपानी लितरण प्रणािी 
सञ्चािन गरररहेका स्थानीर् तह िा प्रादेलशक िा संघीर् सरकारी 
लनकार्िाई समेत बुझाउँदछ।  

(ढ) “लनर्ामक लनकार्”  भन्नािे नगर\गाँउ कार्ापािलिकाको कार्ाािर्, संघीर् 
खानेपानी तथा सरसरफाइ आर्ोजना, प्रदेशको भौलतक पूिााधार लिकास 
मन्त्रािर्, खानेपानी मन्त्रािर् र र्स मातहतका कार्ाािर्हरु जस्ता नेपाि 
सरकारका स्वास्थ्य सेिा प्रदार्क लनकार्हरु तथा स्थानीर् सरकारका 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्ाािर्िाई बुझाउँदछ । 

(ण) “अन्य सरोकारिािा” भन्नािे खानेपानी लितरणसंग सरोकार राखे्न नीलज 
तथा गैर सरकारी संस्थाहरूिाई बुझाउँदछ।  

(त) र्स लनदेलशकामा प्ररु्क्त संिेपीकरणहरूिाई देहार् बमोलजम पुरा 
रूपमा बुझाइएको मालननेछैः - 

अ)CFU  भन्नािे Colony Forming Unit बुझाउँदछ। 

आ) CM  भन्नािे  Control Measures बुझाउँदछ। 

इ) FRC  भन्नािे Free Residual Chlorine बुझाउँदछ। 

ई) NDWQS भन्नािे National Drinking Water Quality Standards 

बुझाउँदछ। 

उ) WQS भन्नािे  Water Quality Surveillance बुझाउँदछ। 

ऊ) WSP भन्नािे  Water Safety Plan बुझाउँदछ। 
 

पररचे्छर्द – २ 
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन खाका 

 

३. खानेपानी गुणस्तर सुधार अनुगमन खाकािः  देशका अन्य भू-भागमा 
संचालित लबलभन्न लकलसमका खानेपानी प्रणािीहरु,  खानेपानी तथा सरसफाइ 
िेत्रमा कार्ारत सरकार तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको उपखस्थलत र 
खानेपानी आपूलता सेिाको स्तर अनुसारको रालरि र् िक्ष्य आलदिाई मध्यनजर 
राखी र्ो खानेपानी गुणस्तर सुधार अनुगमन खाका तर्ार गररएको छ । 

खानेपानी गुणस्तर सुधार अनुगमन खाकाको लचत्र अनुसूलच १ मा प्रसु्तत 
गररएबमोलजमको हनेछ। 
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४. खानेपानी गुणस्तर सुधार अनुगमन ननरे्दनिकाको नवनिष्ट उदे्दश्य: 

खानेपानी गुणस्तर अनुगमन लनदेलशकाको सिोपरी िक्ष्य भनेको हरेक 
नागररकिे स्वच्छ खानेपानीको सेिा प्राप्त गना सकून् भने्न हो । र्सका 
लिलशर उदे्दश्यहरु देहार् बमोलजम रहेका छन्ैः   
क) खानेपानीको गुणस्तर सुलनलित गना आिश्यक लिलध\साधन\श्रोतबारे िणान 

गने । 

ख) संचािनको लसिलसिामा र रालरि र् खानेपानी गुणस्तर मापदण्डको 
पररपािन गने लसिलसिामा गररने अनुगमनका िालग खानेपानी गुणस्तर 
सम्बन्धी आिश्यक ढाँचा (फारमहरु, ढाँचा) उपिब्ध गराउने । 

 

५. खानेपानी गुणस्तर सुधार अनुगमन खाकाको प्रयोगिः  (१) आम 
सेिाग्राहीहरुमा खानेपानी सेिाको पहँच पुर् र्ाउनुको साथै सुरलित 
खानेपानीको सुलनलितता गना खानेपानी गुणस्तर सुधार अनुगमन खाका 
अबिम्बन गररने छ । र्ो खाका कार्ाान्वर्नमा देहार्का लक्रर्ाकिापहरु 
गररनेछ । 

क) खानेपानी प्रणािीहरु नभएका स्थानहरुमा खानेपानी सुरिा र्ोजना 
सलहतको नर्ाँ खानेपानी प्रणािी लिकासका िालग  र्स गाउँपालिकाको 
कार्ािेत्र लभत्र पने नर्ाँ आर्ोजनाहरु माग िा पलहचान भै आएमा 
कार्ाान्वर्न गररनेछ। 

ख) खानेपानी प्रणािीहरुको लिकास गना स्थानीर् सरकारको तफा िाट 
गाउँपालिकािे माग िा पलहचान भएर आउने नर्ाँ प्रणािीहरुको 
लिकासमा सहर्ोग पुर् र्ाउने छन् । 

ग) नगर कार्ापालिका मातहतका स्वास्थ्य सेिा प्रदार्क लनकार्हरुिे 
र्स गाउँपालिकाको सेिा िेत्र लभत्रका आर्ोजनाहरुमा खानेपानी सुरिा 
र्ोजनाको िेखाजोखा, जाँच अनुगमन र लनगरानी (सलभािेन्स) का कार्ाहरु 
गने छन् । 

घ) नगर कार्ापालिकाका कार्ािेत्रमा पने खानेपानी सुरिा र्ोजना िागू 
नभएका प्रणािीहरुमा सो िागू गना सम्वखन्धत ििा कार्ाािर्हरुिे 
सहर्ोग पुर् र्ाउने छन् । 

ङ) मौजुदा प्रणािीहरुमा खानेपानी सुरिा र्ोजनाको िेखाजोखा गदाा 
पानी प्रशोधन (शुद्धीकरण) सुलिधाहरु राख्नुपने आिश्यकता औल्याइएमा 
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लतनीहरुको लिकासमा पलन र्स नगर कार्ापालिका तथा ििा 
कार्ाािर्हरुिाई  आ–आफ्नो कार्ािेत्रमा सहर्ोग पुर् र्ाउने छन् । 

च) सेिा प्रदार्कहरुिाट लनर्लमत रुपमा प्रणािी संचािन भई रहँदा 
संचािन अनुगमन हनेछ । खानेपानी गुणस्तर लनगरानी (पर्ािेिण) र 
पररपािना अनुगमनको क्रममा प्राप्त हने तथ्याङ्कहरु र जानकारीहरु 
सेिाग्राहीहरु, सेिा प्रदार्कहरु, लनर्ामक लनकार्हरु र लनगरानी 
लनकार्हरु बीच एक आपसमा आदान प्रदान गररने छ । 
 

६. ननरे्दनिका प्रयोग गनुुपनेिः  र्ो लनदेलशका खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्रमा 
कार्ारत सबैिे प्रर्ोग गनुापनेछ । खानेपानी आपूलताकतााहरु (सेिा प्रदार्क) 

र खानेपानी आपूलता सेिािाई लनर्मन गने लनर्ामक लनकार्हरुमा कार्ारत 
सम्बखन्धत प्रालिलधक कमाचारीहरुबाट र्सको पररपािना हनेछ। र्सको प्रर्ोग 
कहाँ र कसरी हने भने्न बारेमा अनुसूलच २ मा स-लचत्र देखाइएको छ । 

 

७. खानेपानी गुणस्तर अनुगमन: खानेपानी प्रणािीको संचािन, सम्भार तथा 
ममात कार्ाको लसिलसिामा, प्रणािीद्वारा लितररत  खानेपानीको गुणस्तर रालरि र् 
खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुरूप छ लक छैन भनी जाँच्नका िालग र 
समलरगत रूपमा प्रणािीिे आम जनस्वास्थ्यको सुधारमा पुर् र्ाएको र्ोगदान 
बारे जान्नका िालग खानेपानीको परीिण गरी गुणस्तर अनुगमन गररनेछ । 
र्स्ता अनुगमन कार्ाहरु लिलशर उदे्दश्य र कतााका आधारमा देहार् 
बमोलजमका हन्छन्  

क) संचािन–अनुगमन 

ख) पररपािन–अनुगमन 

ग) गुणस्तर लनगरानी 
 

८.  व्यवम्भथित खानेपानी प्रणाली नभएका थिानमा पनन गुणस्तर अनुगमन 
हुनेिः  (१) खानेपानी आपूलताको िालग  कुनै पलन व्यिखस्थत खानेपानी प्रणािी 
नभएका नगर िस्तीहरूका जनतािाई  सुरलित खानेपानी सेिा पुर् र्ाउनु 
सरकारको िक्ष्य रहेको छ । र्ो  िक्ष्य प्राप्त नहञे्जि सम्मका अिलध लभत्र 
पलन खानेपानीको िालग खोिानािा, असंरलित कुिा, कि, इनार आलदमा 
लनभार रहेका जनताहरू प्रदूलषत पानीको जोखखमबाट बच्न सकुन् भने्न धे्यर्िे 
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन कार्ा गररनेछ । व्यिखस्थत प्रणािी नभएको 
अिस्थामा खानेपानी गुणस्तर अनुगमन देहार् बमोलजम हनेछ । 
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क) नगर कार्ापालिका स्वास्थ्य सम्बन्धी शाखा \ एकाइिे हरेक तीन 
मलहनामा पानीको स्रोतहरू, जसै्त खोिा, इनार, कि, असंरलित कुिा 
आलदको िररपररको सरसफाइको अिस्था लनरीिण गने (अनुसूलच ४ 
अनुसार), सरसफाइ कार्म राखे्न, राख्न िगाउने छ। 

ख) नगर कार्ापालिका स्वास्थ्य सम्बन्धी शाखा \एकाइिे हरेक तीन 
मलहनामा पानीको स्रोतबाट लिइएको नमूनामा  धलमिोपन र  लप.ए. 

भार्िद्वारा सूक्ष्म जैलिक प्रदूषण परीिण गनेछ। 

ग) नगर कार्ापालिका स्वास्थ्य सम्बन्धी शाखा \एकाइिे जनस्वास्थ्यमा देखखएका 
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका आधारमा आिश्यक परेको बेिामा घरार्सी 
पानी प्रशोधनका लिलधहरूको प्रर्ोग बारे प्रचार प्रसार गनेछ । 

घ) खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी अन्य अनुगमन जसै्त संचािन–अनुगमन र 
पररपािन–अनुगमन र्हाँ आिश्यक पनेछैन। 
 

९. खानेपानी प्रणाली संचालन भएता पनन खानेपानी सुरिा योजना लागू 
भइनसकेका थिानमा हुने अनुगमनिः  खानेपानी सुरिा र्ोजनाको अिधारणा 
अन्तरगत खानेपानी प्रणािीहरुको संचािन तथा सम्भार कार्ामा समालहत हन 
बाँकी रहेका प्रणािीहरुिे समेत खानेपानीको गुणस्तर सुलनलित गनेका िालग 
प्रणािीमा भएका संरचनाहरुको भौलतक अिस्था, ती संरचना नजीक रहेका 
िेत्रका सरसफाइको खस्थलत, पानीको गुणस्तर आलदको अनुगमन गनुा पनेछ 
। र्स्ता प्रणािीहरूमा खानेपानी गुणस्तर अनुगमन  देहार् बमोलजम हनेछ। 

क) उपभोक्ता सलमलत िा सेिा प्रदार्किे प्रते्यक मलहनामा कखिमा 
एक पटक प्रमुख संरचनाहरू जसै्तैः  इने्टक, किेक्शन च्याम्बर, पानी टैंकी, 

भल्भ च्याम्बर, सेलिमेने्टशन टैंक आलद को भौलतक अिस्था लनरीिण 
गनेछ। 

ख) उपभोक्ता सलमलत िा सेिा प्रदार्किे प्रते्यक मलहनामा कखिमा 
एक पटक प्रमुख संरचना िररपररका िेत्रको सरसफाइको खस्थलत 
आँकिन (स्यालनटरी लनरीिण) अनुसूलच ४ बमोलजमका प्रश्नहरूमा 
आधाररत रहेर गनेछ र “छ”  भने्न जबाफको संख्या र जम्मा प्रश्नका 
संख्याको अनुपातको आधारमा पानी प्रदूषण हन सके्न जोखखमको स्तर 
पत्ता िगाउने र सोही अनुसार सुधार कार्ा गनेछ । 

ग) उपभोक्ता सलमलत िा सेिा प्रदार्किे प्रते्यक मलहनामा कखिमा एक 
पटक धलमिोपन र हाइिि ोजन लिभि (pH) मापन गनेछ। 
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घ) उपभोक्ता सलमलत िा सेिा प्रदार्किे प्रते्यक मलहनामा कखिमा एक 
पटक इ–कोिी परीिण गनेछ। 

ङ) जीिाणु माना क्लोररन प्रर्ोग गने गररएको छ भने हरेक लदन 

उपभोक्ता सलमलत िा सेिा प्रदार्किे क्लोररन अिशेष (FRC) मापन गनेछ। 

च) स्थानीर् \प्रदेश \संघीर् सरकारका कुनै एक लनकार्िे हरेक ६ मलहनामा 
कखिमा एकपटक रालरि र् खानेपानी गुणस्तर मापदण्डको पररपािन भए 
नभएको जाँच्न पररपािन अनुगमन गने गराउनेछ। 

छ) उपभोक्ता सलमलत\सेिा प्रदार्किे खानेपानी प्रणािीको संचािन तथा 
सम्भार कार्ाको लसिलसिामा संचािन–अनुगमन र पररपािन–अनुगमन 
गनेछन् । 

ज) प्रणािी संचािनमा आएको पलहिो मलहनालभत्र एक पटक खानेपानी 
गुणस्तर अनुगमन लनदेलशका, २०७८, रालरि र्खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, 

२०६२ र कार्ाान्वर्न लनदेलशका, २०६२ अनुसार समू्पणा पारालमलतहरुको 
परीिण गरी नतीजाको रेकिा राखे्न छन् । त्यस पलछका समर्हरूमा भने 
संचािन–अनुगमन गने छन् ।  

झ) प्रशोधन इकाइ भएका प्रणािीहरूमा खानेपानीको गुणस्तरको संचािन–

अनुगमन गदाा पानी प्रशोधन प्रणािीहरूको िालग संचािन लिलध, २०७४  
िाई पलन आधार मानु्न पनेछ । 

 

१०. खानेपानी सुरिा योजना लागू भई संचालनमा रहेका खानेपानी 
प्रणाली भएका थिानमा गररने अनुगमन : पानीको गुणस्तरको लनरन्तर 
सुलनलितता र पानी आपूलता सेिाको दीगोपन बढाउनका िालग खानेपानी 
सुरिा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न भइ खानेपानी प्रणािीको लिजाइन, लनमााण, र 
संचािन–सम्भार सबै चरणमा खानेपानी सुरिा र्ोजना िागू भएका 
खानेपानी सुरिा र्ोजनाका प्रमूख चरणहरुमधे्य अनुगमनको चरण अनुसूलच 
३को लचत्रमा देखाए मुतालिक देहार् बमोलजम हनेछ। 

(क) उते्प्ररणा (लटि गररङ्ग) पूिाका चरणहरू देहार् बमोलजम हनेछन् 

अ)खापासुर्ो टोिी गठन 

आ) प्रणािी लिशे्लषण 

(ख) उते्प्ररणा( लटि गररङ्ग) को चरणहरू देहार् बमोपलजम हनेछन् 

अ)प्रदूषण पलहचान, जोखखम लिशे्लषण,  

आ) पानीको मात्रा आँकिन 

इ) लनर्न्त्रण–उपार्,  
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ई) सुधारकार्ाहरुको र्ोजना तथा कार्ाान्वर्न 

(ग) उते्प्ररणा (लटि गररङ्ग) पिात्का चरणहरू देहार् बमोपलजम हनेछन्:- 

अ)अनुगमन 

आ) खापासुर्ोको प्रमाणीकरण 

(घ) खापासुर्ोको प्रमाणीकरण (खापासुर्ो कार्ाान्वर्न) पिात् को चरण 
देहार् बमोलजम हनेछैः - 

अ)अलभिेखन तथा खापासुर्ोको पुनराििोकन 

 

 

११. अनुगमनका पारानमनतहरू हरेक खानेपानी प्रणािीमा स्थान र प्रलिलध 
लिशेषका आधारमा आ–आफ्नै  लकलसमका लनर्न्त्रण–उपार्हरू हन 
सक्छन्। लनर्न्त्रण–उपार्हरूका लिसृ्तत सूलच अनुसूलच ५ बमोलजम हनेछन्। 

खानेपानी प्रणािी संचािनको लसिलसिामा गुणस्तर सम्बन्धी प्रश्नहरु उठ्न 
सके्न अिस्था र लतनिाई सम्बोधन गना परीिण गररने पारालमलतहरू 
देहार्को तालिका बमोलजम हनेछन्- 

क्र.सं. अिस्था परीिण गनुा पने पारालमलतहरू 

 ( Parameters) 

अ)  सूक्ष्म जैलिक प्रदूषणबाट 
पानी मुक्त छ भने्न र्लकन 

इ–कोिी र र्लद क्लोररन 
हािेको भएमा क्लोररन अिशेष 

समेत 

आ)  उपभोक्ताहरूबाट  पेट 
दुखेको   धेरै गुनासा आएको 
बेिा 

इ–कोिी, धलमिोपन, क्लोररन 
अिशेष 

इ)  पानी धलमिो िा रंगीन 
देखखएमा 

धलमिोपन, फिाम र रंग 

ई)  पानी उमाल्दा भाँिोको 
लपंधमा पत्र जम्मा भएमा 

किापन र लिद्रु्तीर् 
संिाहकता (electrical 

conductivity) 

उ)  साबुन प्रर्ोग गदाा लफंज 
नआउने 

किापन र संिाहकता 

ऊ)  पाइपिाइन लभत्रबाट खखइने हाइिि ोजन लिभि, िारीर्पन, 

शीशा, तामा 
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ऋ)  िुगा पंहेिो हने, स्यालनटरी 
उपकरणहरुमा दाग बसे्न 

फिाम, किापन, म्ाँगानीज 

ए) अलप्रर् गन्ध र स्वाद एमोलनर्ा, हाइिि ोजन सल्फाइि, 

स्रोतको पानीमा  िागेको िेउ 

ऐ श्रोत नलजकै खेतीपाती जहाँ 
मिखाद तथा कीटनाशक 
औषधी प्रर्ोग अत्यलधक 
हन्छन् 

एमोलनर्ा, नाइटि ेट, कीटनाशक 
औषधी 
 

ओ) नूलनिोपन क्लोराइि, कुि घुलित ठोस 
पदाथा, सोलिर्म 

 

१२. पररपालना–अनुगमन गनुुपनेिः  पररपािना–अनुगमनका िालग मापदण्डमा 
उले्लखखत समू्पणा पारालमलतहरूको परीिण गनुापदाछ। समू्पणा 
पारालमलतहरूको परीिण गना नसलकने भए कैलफर्त जनाइ सम्बखन्धत 
प्रणािीमा बारम्बार देखा पने गुणस्तर सम्बन्धी पारालमलतहरूको परीिण 
गनुा पदाछ। 
 

१३. अनुगमन गने नजमे्मवारीिः   खानेपानी गुणस्तर अनुगमन सेिाप्रदार्क 
संस्थाहरुिे गनुापदाछ । सेिाप्रदार्क संस्थामा कार्ारत प्रालिलधक 
कमाचारीहरूिे आफ्नो प्रणािीमा लनर्न्त्रण–उपार्हरूको अनुगमन गने 
लजमे्मिारी बहन गनेछन् । 

 

१४. अनुगमन गने समयावनधिः   (१) संचािन अनुगमन सामान्यतर्ा लनर्लमत 
रूपमा गनुापदाछ ।  
(२)  प्रणािीका संरचनाहरूमा थपघट भएमा, बाढी, पलहरो, अलत िृलर, 

अनािृलर, तापक्रममा अत्यलधक बृखद्ध जस्ता घटना घटेर संचािन 
प्रलक्रर्मा िा लिशेष गरी खानेपानीको गुणस्तरमा नकारात्मक असर 
पना गएका बेिामासमेत अनुगमन गनुापदाछ। 

(३)  सामान्य अिस्थामा परीिण गररने पारालमलतहरू र अिलध (आिृलत्त) 

अनुसूलच ६ बमोलजम हनेछ।  
(४)  पानी परीिण प्रर्ोगशािाबाट टाढा रहेका साना र ग्रामीण खानेपानी 

प्रणािीहरूमा मनसुनपूिा १ पटक, मनसुनको अिलधलभत्र २ पटक र 
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मनसुन पिात् १ पटक गरी किीमा िषाको ४ (चार) पटक इ–कोिी 
परीिण गनुापदाछ । 

 

पररचे्छर्द – ३ 

अनुगमन, अनभलेखन तिा प्रनतवेर्दन 

 

१५. अनुगमनको नकनसमिः  (१) अनुगमन मुख्यतर्ा दुई लकलसमिे गनुापदाछ । 

(क)  लनर्न्त्रण–उपार्हरूको अिस्था लनरीिण गरी गररने स्यालनटरी सिेिण \ 

लनरीिण गरेर 

(ख)  पानीको नमूना परीिण गरेर 

  

१६.  गुणस्तर परीिणका लानग नमूना नलने थिानिः  पानीको गुणस्तर 
परीिणका िालग देहार् बमोलजमका स्थानहरूबाट नमूना संकिन गररनेछन्- 

(१) मुहानमा, इने्टकको आउटिेट पाइपबाट, भूलमगत श्रोत (deep/ shallow 

tube-well) भएमा पम्पको िेलिभरी पाइप, 

(२) पानीपोखरी (Reservoir)को इन्िेट र आउटिेट पाइप,  

(३) पानी प्रशोधन उपप्रणािी समेत भएको अिस्थामा भने, पानी प्रशोधन 
केन्द्र प्रिेश गने पाइप (इनिेट) र प्रशोलधत पानी केन्द्रबाट बालहर 
लनस्कने पाइप (आउटिेट),  

(४) लितरण पाइपिाइन, 

(५) सम्भि भए सम्म साबाजलनक धाराबाट, सािाजलनक धारा नभएको 
स्थानमा सबै भन्दा छोटो कनेक्सन पाईप भएको लनजी धारा,  

(६) उपभोक्ताहरूको स्थानमा, घरार्सी स्तरमा बनाइएका पानी जम्मा गने 
टैंकी, िि म, घ्याम्पो, गाग्री आलद। 

 

१७. गुणस्तर परीिणका लानग नमूना संकलन गने तररकािः  पानीको कुन 
कुन पारालमलत जाँचे्न हो, कस्तो परीिण गने हो त्यसै अनुसार नमूना संकिन 
गने तरीका  छनौट गनुापदाछ।   
(१) भौलतक\रासार्लनक परीिणैः  भौलतक तथा रासार्लनक परीिण गना तथा 

सोको िालग पानीको नमूना लिदा देहार् बमोलजम गनुापदाछ । 
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क) पानीको नमूना लिने धारािाई बन्द गरी धाराको टुटी सफा लटसु्य 
पेपरिे पुछी पेपरमा लमथानि राखी बािेर धाराको टुटीिाई 
लनमािीकरण गने । प्लाखिकको टुटी भए लमथानोििे लभजाई 
लनमािीकरण गदाा हन्छ । ५ लमनेटसम्म मध्यम गलतमा धारा खोल्ने 
र त्यसपलछ लनमािीकृत भाँिोमा पानीको नमूना लिनुपछा  ।  

ख)  नमूना संकिन र परीिण गने समर्को अन्तर सके सम्म कम 
गनुापछा  । नमूना लिई सके पलछ तत्कािै परीिणन गना संभि 
नभएमा लनमािीकृत १ लिटरको बोतिमा केही खािी ठाउँ राखेर 
पानीको नमूना लिने र लबको िगाई बोतिमा नाम र कोि नंबर 
िेखी आईस बक्समा राखेर परीिण स्थिमा िैजानु पछा  । 

ग) धारा बाहेक पोखरी, ईनार, कुिा आलदको नमूना संकिन गदाा 
पानीको सतहभन्दा २० से.मी. तिबाट लनमािीकृत भाँिोमा नमूना 
लिनु पदाछ । त्यसरी नमूना लिंदा िोरी सलहतको नमूना कपको 
प्रर्ोग गररन्छ । नदीको िा बलगरहेको पानीको नमूना लिदा मुख्य 
बहाि िेत्रको लिपररत लदशामा २० से.मी. िुबाई लिनुपछा  । 

घ)  नमूना संकिन गदाा काँच िा पोलिलथनको बोतिमा नु्यन  
तापक्रममा (सकेसम्म चीसो बनाएर  नमूना संचर् गनुापछा  । क्लोररन 
अिशेष (Residual Chlorine), हाईिि ोजन लिभि (pH) र धलमिोपन 
(Turbidity) जस्ता पारालमलत (Parameter) को परीिण नमूना 
संकिन गरे िगतै्त गनुापदाछ । 

 

(२) सूक्ष्म जैलिक परीिण गदाा उपदफा (१) मा उले्लखखत कुराका अलतररक्त 
देहार् बमोलजमका कुरामा समेत ध्यान लदनुपदाछ । 

(क) लनलित लबलध अपनाएर लनमािीकृत बोतिहरुमा नमूना लिई २ 
घण्टा लभतै्र परीिण गररसकु्न पछा । 

(ख) तोलकएको समर्ािलध लभत्र नमूना परीिण गना लढिो हने िा 
संभि नहने भएमा सो नमूनािाई ४ लिग्री सेखन्टगे्रि तापक्रममा 
सुरलित राखी ढुिानी गरी ६ घण्टालभत्र परीिण गनुापदाछ । 

(ग) क्लोररन प्रर्ोग भएको नमूनाको हकमा भने लनमािीकृत बोतिमा 
क्लोररन तटस्थीकरण गरी नमूना संकिन गनुापदाछ । 

(घ) नमुना पानीिाई धेरै हल्लाउन हदैन र घामबाटसमेत बचाउनु पदाछ 
। 
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१८.   गुणस्तर परीिण नवनधिः  (१) पानीमा जाँलचने पारालमलतहरूको आधारमा 
परीिण लिलध छनौट गनुापदाछ ।  
(२) हाइिि ोजन लिभि, तापक्रम, धलमिोपन जस्ता सामान्य पारालमलतहरू 

साधारण उपकरणबाट जाँच्न सलकन्छ । 

(३)  रासार्लनक पारालमलतहरु जाँच्न अत्याधुलनक, जलटि र महँगा 
र्न्त्र\उपकरणहरू आिश्यक पदाछन् । 

(४)  खानेपानीको गुणस्तर परीिणका िालग प्रदेश केन्द्रमा  स्थापना भएका  
संघीर् िा प्रादेलशक िा स्थानीर् सरकारका प्रर्ोगशािाहरू िा नीलज 
िेत्रका मान्यता प्राप्त प्रर्ोगशािाहरूबाट सेिा लिन सलकन्छ । 

(५)  ग्रामीण खानेपानी प्रणािीमा संचािन–अनुगमनका लसिलसिामा गररने 
परीिणहरु  सेिा प्रदार्किे आफनै लफल्ड टेर लकटद्वारा िा 
नजीकका  प्रर्ोगशािाबाट गना, गराउन सके्नछन् । 

(६)  लफल्ड टेर लकटद्वारा गररने सूक्ष्म जीिाणु (इ–कोिी) को परीिण लिलध 
अनुसूलच ७ मा लदइए बमोलजम हनेछ।  

(७)  बजारमा उपिब्ध सुखा मेलिर्ा(Dry Plate) प्रर्ोग गरी कूि कोलिफमा 
र इ–कोिी एकै पटक परीिण गना सलकने लफल्ड टेर लकट पलन 
प्रर्ोग गना सलकनेछ। 

  

१९. पानीको गुणस्तर परीिणको नतीजािः  लितररत खानेपानी जाँच्दा कोलिफमा 
देखखएमा देहार् बमोलजम रहेको भने्न बुझ्नुपदाछैः - 

(१) नमूना लिइएको पानीको स्रोत र्लद इनार िा टु्यबिेि हो भने त्यसमा 
भूलमगत पानीमा सतही पानी अन्तैः स्राि (infiltration) भइ लमलसएको छ 
भने्न बुलझन्छ। 

(२)  नमूना लिइएको पानीको स्रोत खोिानािाको श्रोत हो भने प्रशोधन 
इकाइिे राम्रोसँग काम गरेको छैन भने्न बुलझन्छ।  

(३)  लितररत खानेपानीमा इ–कोिी देखखएमा सो पानी प्रांगाररक मि िा ढि 
लमलसएर प्रदूलषत भएको छ भने्न बुलझन्छ।  

(४) धाराबाट लिइएको नमूना परीिण गदाा क्लोररन अिशेषको मात्रा पाइएमा 
पानी इ–कोिीद्वारा प्रदूलषत छैन भने्न बुलझन्छ । 
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२०. अनभलेख राख्नुपनेिः  (१) संचािन–अनुगमनका लसिलसिामा गररएका समू्पणा 
लक्रर्ाकिापहरूको अलभिेख तर्ार पारेर प्रमालणत गराइ राख्नु पछा  ।  

(२)  अलभिेख राख्दा, पानीको गुणस्तर परीिणबाट देखखएका नतीजाहरू, 

र्न्त्र तथा उपकरणका ममात आलद कार्ाको अलभिेख राख्नु पछा  । 

(३)   अलभिेखखत नतीजाहरू खानेपानी सुरिा र्ोजनाको आन्तररक अलिट 
(िेखा–परीिण) गना महत्वपूणा आधार हनेछन्। 

(४)  लनर्ामक संस्थािे पररपािन–अनुगमन गदाा िा मागेका बखत र्ी 
अलभिेख उपिब्ध गराउनुपदाछ। 

(५)  लपए भाइिको प्रर्ोग र क्लोररन अिशेषको परीिणका अलतररक्त स्वास्थ्य 
चौकी िा गाउँपालिका \ गाउँपालिका \लजल्ला समन्वर् सलमलतिे मान्यता 
प्राप्त प्रर्ोगशािाबाट लनर्लमत रुपमा पानीको गुणस्तर परीिण गराउन 
सके्नछन् ।   

(६)  पानी परीिणका नतीजाहरूको अलभिेख अनुसूलच ८ मा लदइएका 
फारामहरूमा उले्लखखत ढाँचामा राख्नुपनेछ।  

 

२१. प्रनतवेर्दन पेि गनुुपनेिः  (१) सेिाप्रदार्किे खानेपानी परीिणका 
नतीजाहरूको सारांश र सुझाि सलहतको प्रलतिेदन ३\३ मलहनामा (िषामा 
४ पटक) सम्बखन्धत लनर्ामक संस्थामा पेश गनुा पछा  ।  
(२)  लनर्ामक लनकार्िे पररपािना-अनुगमन गरेपलछ एक मलहना लभत्र सेबा 

प्रदार्किाई पृष्ठपोषण लदनु पछा । 

(३) परीिणका नतीजाहरू हरेक मलहनामा FM, TV, Notice Board जस्ता 
माध्यमद्वारा सािाजलनक गने गनुापदाछ र सम्बखन्धत सरोकारिािािे माग 
गरेको खण्डमा सो तुरुन्त उपिव्ध गराउनुपछा  । 

 

पररचे्छर्द – ४ 

सेवा प्रर्दायक संथिा, ननयामक ननकाय तिा अन्य सरोकारवालाहरूका 
भूनमका तिा नजमे्मवारी 

 

२२.   सेवा प्रर्दायकका नजमे्मवारीहरूिः  (१) खानेपानी गुणस्तर अनुगमन 
सम्बन्धमा सेिा प्रदार्कका लजमे्मिारीहरू देहार् बमोलजम हनेछन्- 

(क) खानेपानी सुरिा टोिी गठन गने 
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(ख) प्रणािी लिशे्लषण, प्रदूषण पलहचान, जोखखम लिशे्लषण, लनर्न्त्रण-

उपार्को प्राथलमकीरण गने 

(ग) सुधार कार्ार्ोजना तजूामा गने  र सो को कार्ाान्वर्न गने  

(घ) संचािन-अनुगमनको लसिलसिामा लनरीिण र पानीको नमूना परीिण 

गने 

   

२२.   ननयामक ननकायको नजमे्मवारीिः  (१) खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन र 
लनगरानी गने कार्ामा लनर्ामक लनकार् लजमे्मिारी देहार् बमोलजम हनेछैः - 

(क) सुधार कार्ार्ोजनाको तजुामा र कार्ाान्वर्नमा टेिा पुर् र्ाउने 

(ख) पररपािना अनुगमन गने 

(ग) गुणस्तर लनगरानी गने 

२३.  अन्य सरोकारवालाहरूको नजमे्मवारीिः  (१) खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन 
र लनगरानी गने कार्ामा अन्य सरोकारिािाहरूको लजमे्मिारी देहार् 
बमोलजम हनेछैः - 

(क) संचािन-अनुगमनको लसिलसिामा लनरीिण र पानीको नमूना परीिण 

गने कार्ामा सेिा प्रदार्किाई टेिा पुर् र्ाउने। 

(ख) पररपािना अनुगमन गने कार्ामा लनर्ामक लनकार्िाई टेिा पुर् र्ाउने 
। 

(ग) गुणस्तर लनगरानी गने कार्ामा लनर्ामक लनकार्िाई टेिा पुर् र्ाउने । 
 

२४. ननयामक ननकायको रूपमा गाउँपानलका हुनेिः  उपभोक्ता सलमलतद्वारा 
संचािन–सम्भार भइरहेका स्थानीर् स्तरका खानेपानी प्रणािीहरूका 
खानेपानी गुणस्तरको पररपािन–अनुगमन लनर्ामक लनकार्को रूपमा 
गाउँपालिकािे कार्ा गनेछ । 

 

२५.  प्ररे्दि सरकारलाई ननयामक ननकायको रूपमा मानननेिः  गाउँपालिकािे 
सेिाप्रदार्क संस्थाको रूपमा आफै संचािन–सम्भार गरररहेका स्थानीर् 
स्तरका खानेपानी प्रणािीहरूका खानेपानी गुणस्तरको पररपािना–अनुगमन 
प्रदेश सरकारिे गनेछ । 

 

२६.  सेवा प्रर्दायकको मूख्य नजमे्मवारीिः  (१) सेिा प्रदार्कको मूख्य लजमे्मिारी 

खानेपानी प्रणािीको संचािन–सम्भारको लसिलसिामा खानेपानी सुरिा 
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र्ोजना िागू गरी संचािन–अनुगमन कार्ािाई प्रभािकारी बनाउनु हनेछ 
।   

(२)  उपदफा (१) बमोलजमको कार्ाका िालग सेिा प्रदार्किे आिश्यक 
जनशखक्त, लित्तीर् र भौलतक स्रोत साधन जुटाउनेछ । 

 

२७.  िमता अनभवृम्भि कायु संयुक्त समन्वयमा गररनेिः  (१) सेिा प्रदार्कको 
खानेपानी गुणस्तर अनुगमनका लसिलसिामा आिश्यक िमता अलभिृखद्ध 
कार्ामा स्थानीर्, प्रदेश र संघीर् सरकारको समन्वर्मा टेिा पुर् र्ाउने कार्ा 
गररनेछ ।  

२८. गुणस्तर ननगरानी गररनेिः  (१) तीनै तहका सरकारका स्वास्थ्यसंग सम्बखन्धत 
मन्त्रािर् तथा लनकार्हरुिे सेिा प्रदार्कद्वारा आपूलता  गररएको 
खानेपानीको गुणस्तर लनगरानी गने कार्ा गनेछन्।  

(२)  गुणस्तर लनगरानी गने लसिलसिामा  खानेपानी  सुरिा र्ोजनाको अलिट 
र रालरि र् खानेपानी गुणस्तर मापदण्डको पररपािना भए नभएको जाँच 
गना अनुगमन कार्ा पलन हनेछ।  

(३)  स्वास्थ्य सम्बन्धी लनकार्बाट गररने र्स्ता पररपािन–अनुगमन आकखिक 
रुपमा र पानीजन्य रोगहरु देखा परेको िा प्रकोप भएको अिस्थामा 
गने गररन्छ । तर लनर्ामक लनकार्हरु (स्थानीर्, प्रदेश र संघीर् 
सरकारका र लतनिे तोकेका संस्थाहरु०िे भने पररपािना–अनुगमन  
किीमा पलन िषाको २ पटक गनेछ। 

२९. खानेपानी गुणस्तर अनुगमन सनमनतिः   (१) गाउँपालिकािे उपमेर्रको 
संर्ोजकत्वमा देहार् बमोलजमको ५ सदस्यीर् खानेपानी गुणस्तर अनुगमन 
सलमलत गठन गनेछ। 

उपमेर्र.....................................................................................................संर्ोजक 

खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्रसंग सम्बखन्धत प्रालिलधक, १ 
जना..................................सदस्य 

खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्रसंग सम्बखन्धत लिज्ञ, १ 
जना,……………………….....सदस्य 

खानेपानी तथा सरसफाइका िेत्रमा काम गने गैरसरकारी संस्थाको  
प्रलतलनलध, १ जना.......सदस्य 
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गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको कमाचारी, १ 
जना....................................................सदस्य 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे सदस्यहरू मधे्यबाट एक सदस्य-सलचि 
तोके्नछ। 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे आफ्नो कार्ा आफै ब्यिखस्थत गना 
सके्नछ। 
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अनुसूलच १  
(पररचे्छद -२, दफा ३ सँग सम्बखन्धत) 

खानेपानी गुणस्तर अनुगमन खाका  
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अनुसूलच २ 

(पररचे्छद -२, दफा ६ सँग सम्बखन्धत) 

ननरे्दनिकाको प्रयोग हुने िेत्र 
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अनुसूलच ३ 

(पररचे्छद -२, दफा १० सँग सम्बखन्धत) 

खानेपानी सुरिा योजनाका चरणहरू 
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अनुसूनच ४  

(र्दफा ८ (क) एवम् ९(ख) संग सम्बम्भित) 

उपभोक्ता सनमनत वा सेवा प्रर्दायकले गने स्याननटरी ननरीिणका 
नसलनसलामा अवलोकन गररने वा जानकारीमा नलइने केही प्रमुख 

बँुर्दाहरु 

क्र. 
सं. 

पानी प्ररू्दषण हुन सके्न अवथिाहरू जोम्भखम 

क) इनार \ टु्यबवेल जस्ता भूनमगत पानीका स्रोतका लानग 

१.  के इनार \टु्यबिेि नलजक (१० लमटरको पररलधलभत्र) चपी बनेको 
छ ? 

छ\छैन 

२.  के नजीकको चपी इनार \टु्यबिेि भन्दा उच्च भू–भागमा बनेको 
छ ? 

छ\छैन 

३.  के इनार\टु्यबिेि नलजक फोहरमैिा (गाईिसु्तको मिमूत्र िा अन्य 
ठोस फोहर) जम्मा हने गरेको छ? 

छ\छैन 

४.  के इनार \ टु्यबिेि िररपरर(२ लमटरको पररलध लभत्र) िषाातको 
पानी जमे्न गरेको छ ? 

छ\छैन 

५.  के इनार \टु्यबिेिको चारैलतरको एप्रोन(ढिान गररएको भँूई)को 
चौिाइ १ लमटर भन्दा कम छ ? 

छ\छैन 

६.  के इनार \टु्यबिेिको एप्रोन चलका एको िा टुटेको िा भखत्कएको 
छ ? 

छ\छैन 

७.  के इनारको गारोमा जलमन भन्दा ३ लमटर सम्मको गलहराइमा 
िगाइएको Water Seal टुटेको िा भखत्कएको छ ? 

छ\छैन 

८.  के टु्यबिेिको हेि र बेसपे्लटको जोनी खुकुिो भएको छ ? छ\छैन 

ख)  खोला नाला जस्ता  सतही पानीका स्रोतका लानग  

१.  के इने्टक भन्दा मालथल्लो तटीर् िेत्रमा मानि बस्तीको कारण 
पानी प्रदूलषत हने गछा  ? 

छ\छैन 

२.  के इने्टक भन्दा मालथल्लो तटीर् िेत्रमा हने खेतीपातीको 
कारण पानी प्रदूलषत हने गछा  ? 

छ\छैन 

३.  के इने्टक भन्दा मालथल्लो तटीर् िेत्रमा पशुपािनको कारण 
पानी प्रदूलषत हने गछा  ? 

छ\छैन 
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४.  के इने्टक भन्दा मालथल्लो तटीर् िेत्रमा किकारखानाको 
कारण पानी प्रदूलषत हने गछा  ? 

छ\छैन 

५.  के इने्टक भन्दा मालथल्लो तटीर् िेत्रमा पलहरो जाने गछा  र 
पानीको धलमिोपन बढ्ने गछा  ? 

छ\छैन 

६.  के इने्टक नलजक माछा माने, िुगा धुने िा नुिाइधुिाइ गने 
गररन्छ ? 

छ\छैन 

७.  के इने्टकमा नू्यनतम बहाि र चापको िालग weir िा dam  

जस्ता संरचनाको आिश्यकता छ ? 

छ\छैन 

८.  के इने्टकमा ग्राभेि लफल्टर आिश्यक छ ? छ\छैन 

९.  के लफल्टरिे काम गना नसकेको अिस्था छ ? छ\छैन 

ग)  प्रिोधन केन्द्र तिा पानी पोखरीका लानग 

१.  के प्रशोधन केन्द्रका संरचनाका लभत्ताहरू चुलहने भएका छन् 
? 

छ\छैन 

२.  के प्रशोधन केन्द्रमा अनलधकृत प्रिेश हने गरेको छ ? छ\छैन 

३.  के प्रशोधन केन्द्रको पररसरमा फोहरमैिा हने गरेको छ ? छ\छैन 

४.  के पानीपोखरीका म्ानहोि च्याम्बरका ढकनी टुटे, फुटेको 
छ? 

छ\छैन 

घ) पाइपलाइन तिा धाराको लानग 

१.  के लबलपलटका ढकनी टुटेफुटेका छन्? छ\छैन 

२.  के लितरण च्याम्बरका ढकनी टुटे, फुटेका छन्? छ\छैन 

३.  के पाइपका जोनी िा लफलटङ्ग जोलिएका  स्थानबाट पानी 
चुलहने गछा  ? 

छ\छैन 

४.  के धारा िररपररका स्थानमा पानी जमे्न गछा  ? छ\छैन 

“छ”  भने्न जबाफको संख्या र जम्मा प्रश्नका संख्याको अनुपातको आधारमा 
पानी प्रदूषण हन सके्न जोखखमको स्तर पत्ता िगाउने र सोही अनुसार सुधार 
कार्ा गने गनुापदाछ । 

अनुसूनच ५ 

(र्दफा ११ संग सम्बम्भित) 

 

पानी सुरिा योजना (WSP)अनुसारको ननयन्त्रण-उपायहरूका  नवसृ्तत 
सूनच  
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१. श्रोत–िेत्रमा हुने प्ररू्दषणहरू रोक्न प्रयोग गनु सनकने  ननयन्त्रण–

उपायहरू 

(क) पानीको मुहान\स्रोत िेत्रमा प्रिेश लनषेधाज्ञा 

(ख) श्रोत िेत्रमा अनलधकृत गलतलिलधमा लनर्न्त्रण 

(ग) इने्टकमा जनािर तथा असम्बखन्धत व्यखक्तहरूको प्रिेश रोक्न िगाइने 
छेकेबार  

(घ) कृलषमा लकटनाशक र मिखाद प्रर्ोगिाई सुरलित पाना कृलष संलहता  
िागू  

(ङ) पानीको गुणस्तरका दृलरकोणिे संिेदनशीि स्थानबाट कृलष तथा 
पशुपािन सम्बन्धी कार्ाहरू टाढा राखखनु पने 

(च) श्रोत िेत्रको बालसन्दा (सरोकारिािा)हरूिाई तािीम–गोष्ठी आलदमा 
संिग्न गराइएको  

(छ) श्रोत िेत्रको लिकल्पहरू को खोजी 

(ज) मुहान र श्रोत िेत्रको अिस्थाको लनरन्तर अनुगमन गने 

(झ) इनार तथा टु्यबिेिको लनरन्तर अनुगमन गने  
२. प्रिोधन केन्द्रमा हुने प्ररू्दषणहरू रोक्न प्रयोग हुन सके्न ननयन्त्रण – 

उपायहरू 

(क) प्रमालणत प्रशोधन लिलधहरू 

(ख) संचािन सीमा संकटकािीन अिस्थामा पुगेको संकेत गने 
उपकरणहरूको प्रािधान 

(ग) तर्ारी अिस्थामा जगेिा जेनेरेटर  
(घ) स्वचालित बन्द गने प्रणािी 

(ङ) दि र तािीम प्राप्त कमाचारी (अपरेटर) 

(च) घेराबार, बन्द ढोका, अनलधकृत प्रिेशमा रोक  
(छ) संचार सम्पका   

३.  नवतरण प्रणालीमा हुने प्ररू्दषणहरू रोक्न प्रयोग हुन सके्न ननयन्त्रण 
– उपायहरू  

(क) पानीपोखरीको लनर्लमत लनरीिण 

(ख) पानी पोखरी खुिा भए ढाके्न  
(ग) लितरण प्रणािीिाई संधै अद्यािलधक तुल्याई राखे्न  
(घ) भल्भहरूको खस्थलत दुरूस्त राखे्न 

(ङ) पाइपमा पानीको चाप अनुगमन गने, रेकिा राखे्न  
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४.  उपभोक्ताको थिानमा हुन सके्न प्ररू्दषणहरू रोक्न प्रयोग हुन सके्न 
ननयन्त्रण – उपायहरू  
(क) उपभोक्ता  लशिा 

(ख) उपभोक्ताका घर आँगन लनरीिण  
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अनुसूनच ६ 

(र्दफा १४(३) सँग सम्बम्भित) 

 

सेवाप्रर्दायकले  संचालन–अनुगमनका क्रममा जाँच गनुुपने पारानमनत 
तिा सो को आवृनि  (Frequency) 

 

नस.नं. वगु परानमनत अनुगमन 
आवृनि 

१.  
 

 

भौलतक 

धलमिोपना मालसक 

२.  हाइिि ोजन लिभि मालसक 

३.  रंग मालसक 

४.  स्वाद तथा गन्ध मालसक 

५.  कुि घोलित ठोस पदाथा तै्रमालसक 

६.  लिद्रु्तीर् संिाहकता मालसक 

७.  
 

 

 

 

रासार्लनक 

 

 

क्लोररन अिशेष दैलनक 

८.  फिाम मालसक 

९.  अमोलनर्ा मालसक 

१०.  क्लोराइि मालसक 

११.  नाइटि ेट मालसक 

१२.  कूि किापन मालसक 

१३.  क्यािलसर्म मालसक 

१४.  मेंगालनज िालषाक 

१५.  आसेलनक िालषाक 

१६.  क्यािलमर्म िालषाक 

१७.  क्रोलमर्म िालषाक 

१८.  सार्नाइि िालषाक 

१९.  फ्लोराइि िालषाक 

२०.  लशशा िालषाक 

२१.  सले्फट िालषाक 

२२.  तामा िालषाक 

२३.  जस्ता िालषाक 

२४.  पारो िालषाक 



27 
 

२५.  आिुलमलनर्म िालषाक 

२६.  सूक्ष्म जैलिक इ–कोिी मालसक 

२७.  कूि कोिीफमा मालसक 

 

 

 

 

 

 

अनुसूनच ७ 

(र्दफा १८(६) संग सम्बम्भित) 

 

पानीमा पाइने सूक्ष्म–जीवाणु (ब्याके्टररया) परीिण गने नवनध 

 

लफल्डमा पलन लिलभन्न उत्पादक कम्पनीका लफल्ड टेर लकटको प्रर्ोग गरी 
सूक्ष्म–जीिाणु परीिण गना सलकन्छ । उत्पादक कम्पनीिे आ–आफ्ना लकटहरू 
कसरी प्रर्ोग गने भनी म्ानुअि पलन लदएका हन्छन् । लसद्धान्ततैः  सूक्ष्म–

जीिाणु परीिण MPN Method  िा  मेमे्ब्रन लफल्टि ेशन लिलधद्वारा हने गछा  । 
मेमे्ब्रन लफल्टि ेशन लिलध अन्य लिलध भन्दा बढी प्रभािकारी र प्रचिनमा रहेको 
हँदा, र्सै लिलधको प्रर्ोग बारे उदाहरणको रूपमा चचाा गररएको छ । 
  

अ) लफल्ड टेर लकटको माध्यमबाट पानीमा ब्याके्टररर्ा परीिण गदाा लनम्न 
लिलधहरू अपनाउन सलकन्छ । 

 

१. लिलपलि नं १ चक्की िा अरु कुनै लिलध प्रर्ोग गरी 
पानीको क्लोररन अिशेष परीिण गने। र्लद क्लोररन  
अिशेष (FRC)०.१ लम.ग्रा.प्रलत लिटरभन्दा कम भएमा 
ब्याके्टररर्ा परीिण गनुा आिश्यक हन्छ । 

 

२. स्याम्पि(नमूना) कप र लफल्टर होल्डर कपिाई  लटसु्य 
पेपर िा सफा कपिािे राम्रोसंग पुछेर िगभग ३ लम.लि. 

लमथानोि राखी आगो बािेर लनमालिकरण गने। लफल्टर 
होल्डर कपमा आगोको ज्वािा लनभ्न िागेको तर 
नलनलभसकेको अिस्थामा लफल्टर कपिाई घोप्ट्ट्याएर 
राखे्न । कररि ५— ७ लमनेट पखखाने। 

 



28 
 

३. सो समर्मा लनमालिकृत स्याम्पि कपमा िा लनमालिकृत 
बोतिमा पानीको नमूना लिने। लफल्टर होल्डरिाई 
सुल्ट्याइ खुकुिो राखे्न । 

 

४. लचम्टािाई िाइटरिे लनमालिकरण गने र मेमे्ब्रन 
लफल्टरिाई लचम्टाको सहार्तािे लनकािी एक हातमा 
लिई अको हातिे लफल्टर कपिाई उठाई लफल्टर पेपर 
राखेर राम्रोसंग कसे्न ।  
सावधान!! राम्रो संग नकसेमा पानी चुलहने हनािे 
ब्याके्टररर्ाको संख्या गन्न कलठन हन्छ। लफल्टर कपिाई 
भँूइमा राख्नु हँदैन । 

 

५. आिश्यकतानुसार १००लम.लि.(प्रशोलधत पानी भएमा) 

अथिा ५० िा १०लम.लि.          (अप्रशोलधत पानी भएमा) 

लफल्टर कपमा राखीपम्पिे तानेर लफल्टर गने । १००, 

५० र १० लम.लि. को लचन्ह लफल्टर कपमा कोररएको 
हन्छ । 

 

६. पेलटि लिशिाई लटसु्य पेपरिे राम्रोसंग पुछेर लमथानोििे 
लनमालिकरण गने । एब्जबेन्ट प्याििाई लनमालिकृत 
लचम्टािे पेलटि लिसमा राखी उक्त प्यािमा ब्याके्टररर्ाको 
मेलिर्ा लभजे्नगरी राखे्न। बढी भएमा फाल्न सलकन्छ । 

 

७. लफल्टर होल्डर खोिी लनमालिकृत लचम्टािे लफल्टर 
लनकािेर पेलटि लिशमा भएको एब्जबेन्ट प्याि मालथ 
हािाको फोका नपनेगरी राखे्न । 

 

८. पेलटि लिशिाइ अको कभरिे ढाकी उल्ट्याई पमाानेन्ट 
माका रिे कोि नम्बर र नमूना आर्तन िेखी 
इन्कु्यबेटरमा राखे्न र एक घन्टा पलछ इन्कु्यबेटरको स्वीच 
अन गने। नफकल कोनलफमु (िमोटोलेरेन्ट 
ब्याके्टररया)को लानग ४४ नि.से. र टोटल 
कोनलफमुको लानग ३७ नि.से. छानु्नपछा  । 
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९. इन्कु्यबेटरको लबकोिाई बन्द गने । १६ देखी १८ घण्टा 
पलछ इन्कु्यबेटर खोिी १ देखी ३ लम.लम.सम्म व्यास  
भएका कोिोलनहरूैः  

❖ थमोटोिेरेन्ट ब्याके्टररर्ाको हकमा पहेिो रङ भएका 
कोिोनी(स्पटहरू) मात्र गने्न। सावधान! गुिािी रङ 
िा लचसो भएपलछ गुिािीमा पररितान हने िा पानीको 
लछटा जस्ता पारदशी स्पटिाई गनु्न हँदैन । 

❖ टोटि कोलिफमाको िालग गुिािी रङका कोिोनी 
मात्र गने्न। ब्याके्टररर्ाको संख्या बढी भएमा स्पटको 
आकार सानो हदै जान्छ। १०० भन्दा मालथको संख्या 
त्यलत भरपदो हँदैन। लसएफरू्/१००लम.लि. = (कोिोलन 
संख्या/लिईएको पानीको आर्तन) ×१०० 

 

 

आ) पानीको  नमूना नलने तररका 
१. धारािाई बन्द गरी लटसु्य पेपरिे पुछी लटसु्य पेपरमा 

लमथानोि राखी बािेर धाराको टुटीिाई लनमालिकरण 
गने । प्लाखिकको टुटी भए लमथानोििे लभजाइ 
लनमालिकरण गदाा पलन हन्छ । 

 

२. ५ लमनेट सम्म मध्यम गलतमा धारा खोल्ने र त्यस पलछ 
लनमालिकृत भाँिोमा पानीको नमूना लिने। नमूना 
लिइसकेपलछ तत्कािै परीिण नगने भएमा लनमालिकृत 
बोतिमा केही खािी ठाँउ राखेर लबको िगाई बोतिमा 
नाम र कोि संख्या पलन िेखी नमूना लिने र आइस 
बक्समा राखेर परीिणस्थि िैजाने। 

 

३. धारा बाहेक पोखरी ईनार, कुिाआदीको नमूना लिँदा 
पानीको सतहभन्दा २० से. मी. तिबाट लनमालिकृत 
भाँिोमा नमूना लिने। कीट बाकसमा त्यसरी नमूना 
लिन िोरी सलहतको नमूनाकप हन्छ। नदीको िा 
बलगरहेको पानीको नमूना लिँदा मुख्यबहाि िेत्रको 
लिपरीत लदशामा २० से. मी. िुबाई लिनुपछा  । 
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इ) ब्याके्टररयाको मेनिया बनाउने तररका 
१. ७.६ ग्राम M—Lauryl Sulphate Broth (िा अन्य 

कुनै मेलिर्ा उक्त बोतिमा िेखखएको मात्रा 
अनुसार) सफा प्लािीकको बोतिमा राखी १०० 
लम.लि. भएसम्म लििील्ड पानी, नभएमा सफा 
पानीमा घोिी लबको खुकुिो राखेरैः  

❖ Autoclave मा १५ PSI पे्रसरमा १५ लमनेट राखे्न 
िा 

❖ पे्रसरकुकर लभत्र काठको टुक्रा माथी राखे्न। 
कुकरमा केही पानी राखेर लसठी िगाउने,  

सेिाएपलछ लबको िगाई लचसो ठाँउमा िा 
भ्याक्सीन बक्समा राखे्न  । 

 

२. उखिरहेको तातोपानीिे बोति सफा गरी तातो पानीमै घोिेर मात्र पलन 
माथीकै लिलधबाट मेलिर्ा बनाउन सलकन्छ। तर त्यसरी बनाएको मेलिर्ा 
एकै लदन मात्र प्रर्ोग गना लमल्दछ । र्सरी बनाउँदा ५० लम.लि. को 
बोतिमा बनाउन सलकन्छ । 

सावधान!! िोर गरेको मीलिर्ाको  रङ पहेिो भएमा िा बोतिमा ग्यास 
भररएमा प्रर्ोग गनुा हदैन । 

 

ई) ब्याके्टररयल नकटको सुरिा एवं प्रायिः  सोनधने  केनह प्रश्नहरू:- 

❖ प्रर्ोग नभएर राखेको अिस्थामा पलन किीमा मलहनाको तीनपटक 
लकटििाई फुिचाजा गरररहनु पदाछ। लकट जलहिे पलन जानकार 
प्रालिलधकको रेखदेखमा राख्नुपछा  । िोरमा त्यलत्तकै थन्क्याउनु हँदैन । 

❖ कीटिाई चालजाङ र इन्कु्यबेटर अन एकैपटक गना हन्छ लक हँदैनरु 
ह्ुुन्छ । तर प्रते्यक पटकको इन्कु्यबेसन साईकि पलछ संभि भएसम्म 
चाजा गनुा पदाछ । 

❖ लफल्टर पेपरको लकनारामा गोिो घेराभन्दा बालहर देखखएका 
कोिोनीहरूिाई के गनेरु लफल्टर फनेि राम्रोसंग नकलसएमा त्यस्तो 
हन्छ। पुनैः परीिण गनुा राम्रो हन्छ । 

❖ ब्याके्टररर्ाको नापे्न  एकाइ के हो? CFU/100 ml, Colony Forming Unit/100 

ml 
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❖ मेलिर्ा हातमा पर्ो भने के गने ?  मेलिर्ा हानीकारक नहने हँदा सफा 
पानीिे धोए हन्छ । 

❖ लिजुिीको भोले्टज घटबढ भएको बेिामा लकटिाई सकेसम्म चाजा गनुा 
हँदैन । 

❖ परीिणकतााको हात सफा हनुपछा  र  परीिण गने समर्मा खानेकुराहरू 
खाने िा धुम्रपान गने गनुा हँदैन । 
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उ) िर ाइपे्लटको प्रयोग गरेर इ–कोली परीिण गने तररकािः   झोि कल्चर 
मेलिर्ाको सट्टामा लहजोआज िि ाइपे्लटको प्रर्ोग गरेर पलन इ–कोिी परीिण 
गना सलकन्छ।  ति लदइएका फोटोहरुिे र्ो लिलध बारे िणान गदाछन् । 

 

१. Compact Dry Plates (E.coli) -सुख्खा पे्लट ( इ–कोिीको िालग) 

२. Funnels - फनेि ( सोिी) 

३. Hand Sanitizer - हात सफा गने स्यालनटाइजर 

४. Handpump and Rubber Rubing- (हाते पम्प र रबरको निी) 

५. Syringe - लसररञ्ज 

६. Filter Support Unit-लफल्टर  पेपर अड्याउने भाँिो (इकाइ) 

७. Marker Pen -  माका र पेन 

८. Forceps (tweezers) - फोरसेप (लचम्टी) 
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९. lask -फ्लास्क ( भाँिो ) 

१०. Alcohol Wipes - अल्कोहििे लभजेको पुछ्ने  कागजी रुमाि 

११. Chlorine Tablets - क्लोररन ट्याििेट 

१२. Filter Membrane (included in box with Microfil Funnels) - 

लफल्टर मेमे्ब्रन (स–साना फनेि सलहत िट्टामा राखखएको) 

१३. Incubation Belt- इन्कु्यिेशन (उष्मार्न ) गने बेल्ट ( पेटी) 

 

परीिण  नवनधिः  उर्दाहरण   
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ऊ) प्रयोग गररएका पे्लटलाई नवसजुन गने तररकािः  
सुक्ष्म–जीिाणु अथाात इ–कोिी परीिण गना  इन्कु्यबेटरमा राखखएका पे्लटहरूमा 
सूक्ष्म– जीिाणु  धेरै हने भएकोिे जथाभािी फ्ाँकु्न हानीकारक हन्छ ।  प्लालरक 
जन्य बसु्तबाट बनेकोिे जिाउनु पलन राम्रो होइन । त्यसैिे लनम्न तररका अपनाई 
उलचत लिसजान गनुा पछा  ।  

१. सबाप्रथम लसररञ्जद्वारा २ लमलिलिटर पानी पे्लटमा हाल्ने  
२. त्यसमा एउटा क्लोररन ट्याबे्लट राखे्न  
३. कररब ३० लमनेट पलछ पे्लटमा इन्कु्यबेशन पलछ बृखद्ध भएका सूक्ष्म –

जीिाणुहरु मछा न् र पे्लट अन्य प्लालरकजन्य िसु्त फ्ाँके्न ठाँउमा फ्ाँके्न।  
सावधान,  यी पे्लटहरू आगोमा बाल्न हँुरै्दन !    
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अनुसूनच ८ 

(र्दफा २०(६) सँग सम्बम्भित) 

 

(क) पानी परीिण प्रयोगिालामा खानेपानी गुणस्तरको अनभलेख राखे्न 
नमूना फाराम 

 

खानेपानी प्रणािीको नामैः  ..................................................................... 

लजल्लाैः  ............................,गा.पा\न.पाैः  ............................,ििा नं. ...............,टोिैः  
............................... 

लस.नं
. 

लम

लत 

नमूना 
लिए

को 
स्थान 

परीिण 
गरेका 
पारालम

लत 

एका

इ 

-

Unit

_ 

खानेपा

नी 
गुणस्तर 
मापदण्ड 
२०६२ 

परीिण 
नमूना

को 
प्राप्त 
लििरण 

परीिण 
गररएको 
प्रर्ोगशा

िा 

कैलफर्

त 

!         

@         

#         

  

(ख) नफल्ड परीिण नकटबाट खानेपानी गुणस्तर परीिण गरी अनभलेख 
राखे्न फारामको नमूनािः  

खानेपानी प्रणािीको नामैः  ............................................... 

लजल्लाैः  ...............................गा.पा\न.पा. ...........................ििा नं. ..................टोिैः  
......................... 

लस.नं. लमलत 
 

नमुना 
लिएको 
स्थान 

परीिण गररएका पारालमलतहरु कैलफर्त  

 %-!)_ NTU ^=%–*=% *)=!–)=@* ld=u|f=÷ln6/ ) 

CFU÷!)) ml 

Wfldnf]kgf  pH Snf]l/g cjz]if O{=sf]nL  

 

!        

@        

#        

 

....................        ......................       .............................. 

परीिण गने               जाँच गने                     प्रमालणत गने 


