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सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा क्षनदेक्षिका, २०७८ 

स्वीकृत क्षमक्षत @)&(÷)(÷@!  

प्रस्तावना 

नेपािको संक्षवधानको धारा ३० उपधारा १ मा ‘प्रते्यक नागररकिाई स्वच्छ तथा 

स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’, धारा ३५ उपधारा ४ मा “प्रते्यक 

नागररकिाईा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँुचको हक हुनेछ” भनी 

उले्लख हुनुको साथै संयुक्त राष्ट्र  संघिे पाररत गरेको दीगो क्षवकास िक्ष्य अन्तगात 

स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँुच सुक्षनक्षित गने उदे्दश्य प्रक्षत नेपाि 

सरकारिे पक्षन प्रक्षतबद्धता जाहेर गदै उक्त िक्ष्य पूरा गना क्षवक्षभन्न कायाक्रमहरु 

संचािन गदै आएकोमा हािको राज्य पुनसंरचना अनुसार सेवाप्रदायकिे क्षबतरण 

गने खानेपानी गुणस्तर सुक्षनक्षित गना सहयोग र सहजीकरण गना महत्वपूणा 

क्षजमे्मवारी स्थानीय सरकारहरुको रहे अनुरूप सरसफाइ गुरुयोजना, पूणा 

सरसफाइ मागादिान, खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी संवैधाक्षनक व्यवस्था आक्षदिे 

स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा नीक्षतगत एवं नागररकको मौक्षिक हकका 

रुपमा स्थाक्षपत गरेको सन्दभामा स्वच्छ खानेपानीको उपिब्धता अपररहाया साक्षवत 

भएको तथ्यिाई आत्मसात् गदै यस नगर कायापाक्षिकाको िेत्र क्षभत्र रहेका समू्पणा 

जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानीको सुक्षवधा क्षवस्तार गना समू्पणा वडा कायाािहरु, 

राजनैक्षतक दिहरु, समाजसेवीहरु, अग्रजहरु, संघ संस्थाहरु, मक्षहिा तथा 

बािबाक्षिका समूहहरु, िघुक्षवत्त क्षवक्षत्तय संस्थाहरु, क्षवद्याियहरु, नगर 

कायापाक्षिकाका क्षवक्षभन्न क्षनकायहरु तथा व्यापाररक प्रक्षतष्ठानहरुिाई पक्षन यो िक्ष्य 

प्राप्तिकािाक्षग हातेमािो गराउँदै “सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय” बनाउने 

अवधारणा कायाान्वयन गनाका िाक्षग सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायका नू्यनतम 

आधारहरू व्याख्या गना, सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय बने्न क्षवक्षध र यसका 

आधारहरुका बारे वणान गना, सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायको मान्यता स्थीर 

भए नभएको िेखाजोखा गना र यसको क्षनयक्षमत अनुगमन गना स्थानीय तहमा 

अनुगमन प्रणािीिाई संस्थागत गरी प्रमाणीकरण प्रकृयािाई बैज्ञाक्षनक तथा 

क्षवश्वसनीय बनाउनका िाक्षग कानुनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोिे, स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) को अधीनमा रही, 

बारागढी गाउँपाक्षिका खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७८ बारागढी 

गाउँपाक्षिका खानेपानी तथा सरसफाइ क्षनयमाविी २०७९,  बमोक्षजम बारागढी 

गाउँपाक्षिकािे यो क्षनदेक्षिका बनाएको छ। 



3 
 

पररचे्छद – १ 

प्रारम्भिक  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारिः  (१) यस क्षनदेक्षिकाको नाम “सुरक्षित खानेपानीयुक्त 

समुदाय घोषणा क्षनदेक्षिका, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो क्षनदेक्षिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषाः  क्षवषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस क्षनदेक्षिकामा प्रयोग 

गररएका संक्षिि िब्दहरु र पररभाषाहरु देहायबमोक्षजम हुनेछन्:- 

(१) “ऐन” भन्नािे बारागढी गाउँपाक्षिका खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, 

२०७८ सम्झनुपदाछ। 

(२) “क्षनयमाविी” भन्नािे बारागढी गाउँपाक्षिका खानेपानी तथा सरसफाइ 

क्षनयमाविी २०७९ सम्झनुपदाछ। 

(३) “गाउँपाक्षिका” भन्नािे बारागढी गाउँपाक्षिकािाई सम्झनुपदाछ। 

(४) “खानेपानी सुरिा योजना” (खापासुयो) भन्नािे खानेपानीको श्रोत देप्तख 

उपभोक्तासम्मकै क्षवक्षभन्न शंृ्रखिामा खानेपानीको गुणस्तर सुधार 

गने\सुक्षनक्षित गने कायाको िाक्षग अपनाइने व्यवप्तस्थत पद्धक्षतिाई 

बुझाउँदछ । जोप्तखम व्यवस्थापनका क्षसद्धान्तमा आधाररत खापासुयो 

सबै खानेपानी प्रणािीमा (चािु अवस्थामा भइरहेको, नयाँ क्षनमााण हुने र 

पुनः क्षनमााण वा पुनः  स्थापना हुने प्रणािीहरुमा) िागू गरी खानेपानी 

आपूक्षता सेवािाई जिवायु पररवतान तथा क्षवपद्का प्रकोपको सन्दभामा 

उत्थानिीि र क्षदगो बनाउन सक्षकन्छ । 

(५) “क्षनयन्त्रण–उपाय” (control Measures)  भन्नािे खानेपानीको गुणस्तर 

खस्कन नपाओस् वा खानेपानी प्रदूषण नहोस् भने्न उदे्दश्यिे गररने कुनै 

पक्षन क्षक्रयाकिाप (या तगारो) िाई क्षनयन्त्रण–उपाय भक्षनन्छ । सो िब्दिे 

क्षनमााण गररएका भौक्षतक संरचनाहरू र िागू गररएका क्षनयम, आदेि वा 

क्षनषेधाज्ञाहरुिाई समेत बुझाउँदछ । 

(६) “संचािन–अनुगमन” (Operational Monitoring)  भन्नािे 

क्षनयन्त्रण–उपायहरुिे प्रभावकारी रुपमा काम गरररहेका छन् भने्न 

कुरा सुक्षनक्षित गना र गरेका छैनन् भने पक्षन समयमै आवश्यक 

सुधारका पाइिा चाल्नका क्षनप्ति गररने अनुगमन कायािाई बुझाउँदछ 

। 

(७) “पररपािना–अनुगमन” (Compliance Monitoring) भन्नािे सेवा–

प्रदायकद्वारा संचािन–संभार गररएका खानेपानी प्रणािीबाट क्षवतररत 

खानेपानीको गुणस्तर राक्षष्ट्र य खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसार छ 

क्षक छैन भनी गररने अनुगमन कायािाई बुझाउँदछ । 
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(८) “गुणस्तर क्षनगरानी” (Water Quality Surveillance) भन्नािे सेवा 

प्रदायकद्वारा क्षवतररत पानी आम जन स्वास्थ्यको दृक्षष्ट्कोणिे 

जोप्तखमरक्षहत, ग्राह्य र सुरक्षित छ या छैन भनी स्वतन्त्र रुपमा गररने 

िेखाजोखािाई बुझाउँदछ। 

(९) “स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी” भन्नािे क्षविेष गरी स्वास्थिाई प्रत्यि असर 

गने हानीकारक तत्व जसै्त  इ–कोिी र आसेक्षनक का सघनन् मापदण्ड 

क्षभत्र भएका खानेपानीिाई बुझाउँदछ।  

(१०) “खानेपानी सेवा प्रदायक” भन्नािे आम उपभोक्ता\जनताका िाक्षग 

सुरक्षित खानेपानी उत्पादन, क्षवतरण (आपूक्षता) मा संिग्न रहने संस्थाहरु 

जसै्तः  खानेपानी व्यवस्थापन वोडाहरु, नेपाि खानेपानी संस्थान, 

प्रिोक्षधत पानी उत्पादक र क्षवतरक कम्पनीहरु तथा खानेपानी 

उपभोक्ता संस्थाहरु सम्झनु पदाछ । 

(११) “सुरक्षित खानेपानी सेवा” भन्नािे देहायका देहायका अवस्था क्षवद्यमान 

भएका खानेपानी प्रणािीद्वारा क्षवतररत खानेपानी सेवािाई सुरक्षित 

खानेपानी सेवा भनेर बुझ्नुपदाछ।   

(क) आधारभूत खानेपानी सेवाको दुरीक्षभत्र रहेको, 

(ख)  राक्षष्ट्र य  खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम 

भएको (क्षनमााण÷पुनक्षनामााण गरेपक्षछ पानीको मुहानबाट संकक्षित 

नमूनामा, स्वास्थ्यिाई हानीकारक सूक्ष्म जीवाणु (इ. कोिी) र 

आसेक्षनक, फिाम, धक्षमिोपन जस्ता  प्रदुषणहरु परीिण गदाा), 

(ग) खानेपानी सुरिा योजना कायाान्वयनमा सबै चरणहरु पूरा भई 

किीमा पक्षन १ पटक अक्षडट भई अद्यावक्षधक रहेको । 

श्पक्षिकरणः  खानेपानी सेवाको दुरी भन्नािे सुधाररएको खानेपानीको 

स्रोतबाट पानी क्षिन जाँदा, पानी भना िाममा बस्दा र पानी 

भरेर घर फकंदा कुि समय ३० क्षमनेटमात्र िागे्न दूरीिाई 

बुझ्नुपदाछ। 

(१२) “सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय” भन्नािे पानी संकिन गना ३० क्षमनेट 

भन्दा कम समय िागे्न सामुदाक्षयक धारा समेतका वा आफ्नै घरआँगनमा 

जक्षडएका धारामाफा त् जुनसुकै बेिा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको 

सुक्षवधा प्राि गरररहेका समुदाय वा बस्तीहरुिाई बुझ्नुपदाछ । पाइप 

प्रणािी नभएको अवस्थामा संरक्षित पानीका स्रोत (इनार, कुवा, टु्यबवेि 

आक्षद)बाट प्राि पानीिाई घरायसी प्रक्षवक्षधबाट िुद्धीकरण गरी पानी 
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उपभोग गने गरेका वाक्षसन्दा भएका बस्तीिाई पक्षन सुरक्षित 

खानेपानीयुक्त समुदाय मान्न सक्षकन्छ ।  

 

पररचे्छद -२ 

सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणाका लाक्षि आधार, सूचक एवम् 

क्षवक्षध 

३. खुला क्षदसामुक्त घोषणा भएको हुनुपनेः  सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय 

अक्षनवाया रुपमा खुिा क्षदसामुक्त घोषणा भई १००% खुिा क्षदसामुक्त अवस्थामा 

रहेको समुदाय हुनुपनेछ । यो समुदायिे सामुदाक्षयक स्तरमा खानेपानी सुरिा 

योजना माफा त् खानेपानीिाई सुरक्षित राख्न, सामुदाक्षयक स्तरका तगाराहरु 

(Control Measures) प्रयोग गरेको हुनुपदाछ।  

४. स्वतन्त्र तवरले प्रमाणीकरण भएको हुनुपनेः  खुिा क्षदसा मुक्त घोषणा 

भएको समुदाय जसै्त स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदाय पक्षन स्वतन्त्र तवरिे 

प्रमाणीकरण गररएको हुनु पनेछ । 

५. सुरक्षित खानेपानी सेवाका सूचकहरः  (१) देहायका सूचकका आधारमा 

स्थानीय स्तरमा मापन गरी सो समुदायमा सुरक्षित खानेपानीका सूचकरहरू 

क्षवद्यमान रहे नरहेको सुक्षनुक्षित गना सक्षकनेछ । 

(क)  समुदायका सबै घरधुरीहरुमा क्षमटर सक्षहत “एक घर एक धारा” जडान 

भई उक्षचत रुपमा ब्यवस्थापन भएको वा आधारभुत खानेपानी सेवा 

(सुधाररएको खानेपानीको स्रोत ३० क्षमनेट पानी क्षिन जाँदा, पानी भना 

िाइनमा बस्दा र पानी भरेर घर फकंदा िागे्न कुि समय) को दुरी क्षभत्र 

रहेको, 

(ख) क्षनमााण वा पुनक्षनामााण गरेपक्षछ पानीको मुहानबाट संकक्षित नमूनामा 

किीमा देहायका पाराक्षमक्षतको परीिण गदाा राक्षष्ट्र य  खानेपानी गुणस्तर 

मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम भएको, 

(१) इ. कोिी, 

(२) आसेक्षनक (जोप्तखम भएका िेत्रमा) 

(३) फ्लोराइड (जोप्तखम भएका िेत्रमा) 

(४) धक्षमिोपन 
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(५) फिाम (जोप्तखम भएका िेत्रमा) 

(ग) खानेपानी सुरिा योजना तजुामा तथा कायाान्वयनमा रहेको हुनु पने । 

६. सुरक्षित र पयााप्त खानेपानी सेवा भएको समुदाय मान्न सक्षकनेः  खानेपानी 

सुरिा योजना  िागु गरेका, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपिब्ध हुने सबै 

क्षबन्दुमा आपतकािीन भण्डारण प्रणािी भएका, खानेपानी प्रणािीमा क्षनमााण 

भएका समू्पणा संरचनाहरु बाढी वा खडेरी जस्ता खानेपानीको उपिब्धतामा 

प्रक्षतकूि असर पाने प्रकोपका सन्दभामा उत्थानिीि रहेका दफा ७ 

बमोक्षजमका सूचकहरू पूरा गरेका समुदायिाई सुरक्षित र पयााि खानेपानी 

सेवा भएको समुदाय मान्न सक्षकनेछ। 

७. सुरक्षित र पयााप्त खानेपानी सेवाका सूचकहरः  सुरक्षित खानेपानीयुक्त 

समुदायका समू्पणा सूचकका साथै तपक्षसिका सूचकहरु पूरा भएका 

समुदायिाई सुरक्षित र पयााि खानेपानीयुक्त समुदायको रूपमा घोषणा गना 

सक्षकनेछः   

(क) खानेपानी प्रणािीमा क्षनमााण भएका समू्पणा संरचनाहरु बाढी, खडेरी  वा 

यसै्त अन्य खानेपानीको उपिब्धतामा प्रक्षतकूि असर पाने प्रकोपका 

सन्दभामा उत्थानिीि रहेको हुनु पनेछ (जसै्त खानेपानी उपिब्ध हुने सबै 

क्षबन्दुमा आपतकािीन भण्डारणको ब्यवस्था हुनु पने छ।) 

(ख) समुदायका सबै घरधुरीहरुमा क्षमटर सक्षहत “एक घर एक धारा” जडान 

भई उक्षचत रुपमा ब्यवस्थापन भएको हुनु पने छ । 

(ग) समुदायका सबै घरधुरीहरुमा न्यायोक्षचत रुपिे पयााि खानेपानीको 

आपुक्षता भएको तथा जनगुनासो रक्षहत हुनु पनेछ । 

८. सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणाका लाक्षि नू्यनतम् 

आधारहर: 

(१) देहायका नू्यनतम आधारहरु पुरा गरेको समुदाय सुरक्षित खानेपानीयुक्त 

समुदाय ठहररनेछ । 

(क) समुदाय अक्षनवाया रुपमा खुिा क्षदसामुक्त घोषणा भइ सो कायमै 

रहेको हुनु पने। 

(ख) समुदायका सबै घरधुरीहरुिे सुधाररएको पानीको श्रोतबाट  

खानेपानी प्रयोग गरररहेका वा खानेपानी घरायसी रुपमा क्षनयक्षमत 

िुप्तद्धकरण गरी प्रयोग गने गरेको हुनु पने। 
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(ग) खानेपानीका िाक्षग प्रयोग भई रहेका सबै स्रोत–िेत्रहरु जनावर तथा 

मानव मिमूत्रबाट हुने प्रदूषण िगायतका जनावर तथा मानवीय 

क्षक्रयाकिापहरू रोक्न बारबने्दज गरर संरिण गररएको । 

(घ) समुदायका प्रते्यक घरधुरीहरुमा क्षमटर सक्षहतको ‘एक घर एक 

धारा’ जडान भएको वा सामुदाक्षयक धारा भए  बक्षढमा ३० क्षमनेटको 

दुरीमा रहेको । 

(ङ) खानेपानी उपभोक्ता सक्षमक्षत सकृय भई आयोजनाको सञ्चािन र 

व्यवस्थापनका िाक्षग प्रभावकारी प्रणािी भएको। 

(च) क्षवद्यािय र स्वास्थ्य चौकीहरुमा पक्षन खानेपानी जडान भएको 

(छ) जोप्तखमपूणा समयमा साबुन पानीिे हात धुने तथा मयााक्षदत  

मक्षहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन समूह सक्षहतको स्वच्छता प्रवधान 

भएको हुनु पने छ। 

(ज) खेर गएको पानीको उक्षचत व्यवस्थापन (करेसाबारी वा सोकक्षपटमा) 

गररएको  । 

(झ) उपभोक्ताहरुको सुरक्षित खानेपानी प्रक्षतको क्षवश्वसनीयता कायम 

भएको, ९५ प्रक्षतित घरपररवारिे धाराको पानी क्षसधै क्षपउनको िाक्षग 

प्रयोग गरेको । 

(ञ) उपयुक्त खानेपानीिे क्षनम्न गुणस्तर मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पदाछ 

। 

(अ) इ. कोिी नामक जीवाणुको संक्रमण नभएको, 

(आ) आसेक्षनक (जोप्तखम भएका िेत्रमा) 

(इ) फ्लोराइड (जोप्तखम भएका िेत्रमा) 

(ई) धक्षमिोपन 

(उ) फिाम (जोप्तखम भएका िेत्रमा) 

(ट) खानेपानी आयोजनाको दीगोपनाको जाँच भएको तथा समुदाय 

आधाररत खानेपानी गुणस्तर अनुगमन प्रणािी (समुदायबाट नै घोषणा) 

स्थापना भएको हुनु पने छ । 

(ठ) स्वास्थ्य क्षनकायबाट खानेपानी सुरिा योजना र पानीको गुणस्तर 

प्रमाणीकरण गररएको । 

(ड) झाडापखािाको प्रकोप २ प्रक्षतित भन्दा बक्षढ नभएको । 

(ढ) झाडापखािाको कारणिे पांच वषा मुक्षनका कुनै पक्षन 

वािबाक्षिकाको मृतू्य नभएको। 
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(ण) झाडापखािाको कारण बारे स्वास्थ्य संस्था संगको समन्वयमा 

क्षवशे्लषण गररएको । 

 

९. सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय बनाउने क्षवक्षधः  

(१) स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदाय क्षवकासका िाक्षग देहायका मापदण्डका 

आधारमा खानेपानी आयोजना तथा समुदायको छनौट गनुा पदाछः - 

(क) खुल्ला क्षदसामुक्त घोक्षषत िेत्र भएको,  

(ख) खानेपानी उपभोक्ता सक्षमक्षत सकृय भएको, 

(ग) सुरक्षित खानेपानीको श्रोत रहेको तथा बाह्य जोप्तखम नु्यन रहेको 

खानेपानी आयोजना भएको, 

(घ) खानेपानी आयोजना क्षनमााण भई समुदायिाई हस्तान्तरण भएको 

तथा राम्ररी संचािनमा रहेको 

(ङ) समुदायका सबै घरधुरीहरु, क्षवद्यािय र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

उपिब्ध भएसम्म क्षमटर सक्षहत धारा जडान भएका वा जडान गना 

सक्षकने,  

(च) खानेपानी आयोजनाको सञ्चािन र व्यवस्थापन प्रणािी (सकृय 

सक्षमक्षत, ममात संभार कायाकताा, ममात संभार कोष, औजार 

आक्षदको ब्यवस्था भएको) प्रभावकारी रहेको, 

(छ) परीिण गदाा खानेपानी गुणस्तर राम्रो रहेको तथा पानीको 

गुणस्तर सुधार गना समुदाय तथा उपभोक्ता सक्षमक्षत इचु्छक 

रहेको, 

(२) अन्य आधारहरु स्थानीय खानेपानी प्रणािी र क्षतनका ब्यबस्थापन–

मोडेिहरुमा  आधाररत  भई स्थानीय योजनाहरुद्वारा पररभाक्षषत गरी 

थप गना सक्षकनेछ। 

१०. समुदायको अिुवाइमा खानेपानी सुरिा योजना लािु िनुापनेः   

(१) दफा ९(१) का मापदण्डका आधारमा गाउँपाक्षिका स्तरीय खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सक्षमक्षतिे छनौट गरेका खानेपानी तथा 

सरसफाइ योजना वा समुदायहरुमा क्षवश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा क्षनदेक्षिका 

अनुरुप पानीको गुणस्तरमा सुधार गनाका िाक्षग पानी सुरिासंग 

सम्बप्तन्धत जोप्तखमहरुको क्षवशे्लषण र ब्यबस्थापन गना सहयोग गने गरी 

खानेपानी सुरिा योजना िागु गनुापदाछ। 
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(२) प्रदूषणका जोप्तखमहरु पक्षहचान गरी क्षतनीहरुको ब्यबस्थापनका िाक्षग 

गररने क्षवक्षभन्न क्षनयन्त्रणका उपायहरुिे पानीको स्रोत वरपरको िेत्र, 

पानीको मुहान, पानी ओसादाा र घरधुरी तहमा प्रयोग हुने तगाराहरु पक्षन 

समेट्नुपदाछ। 

(३) “समुदायको अगुवाईमा खानेपानी सुरिा कायाक्रम” पद्दक्षत अविम्बन 

गनुापनेछ। 

(४) स्वच्छ खानेपानी सेवाको सुधार तथा क्षदगोपनका िाक्षग गररने कायाहरुका 

क्षसिक्षसिामा, समुदायको आफ्नो िमता भन्दा बढी िगानी र प्रयासको 

आवश्यकता पना सके्न भएकोिे समुदायको अगुवाईमा खानेपानी सुरिा 

कायाक्रमिाई गाउँपाक्षिका स्तरका अक्षधकारीको पूवााधार स्तरोन्नती गने 

योजना तजूामा कायामा सहायकक्षसद्ध हुने औजारको  रुपमा प्रयोग 

गनुापदाछ ।  

(५) समुदायको प्रते्यक घरधुरीिे तोक्षकएको पानीको मात्रा पाए नपाएको 

आँकिन गने र नपाएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार थप आपूक्षता 

गनुापदाछ।  

११. पूणा सरसफाइ सम्बन्धी उपलब्धीहरु प्राप्त िना उनु्मख हुनुपनेः  (१) 

समुदायिाई खुिा क्षदसामुक्त अवस्थामा पुर् याइ सो अवस्था कायमै राप्तख 

स्वच्छ खानेपानी क्षवतरण गने र स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदाय क्षनमााणको 

िाक्षग कायाक्रम तजुामा गरी पूणा सरसफाइ सम्बन्धी उपिब्धीहरु प्राि गना  

पे्रररत गनुापदाछ। 

(२) यस चरणमा मुख्यतया क्षनम्न कायाहरु गनुा पदाछः - 

(क) छनौट भएका खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ता सक्षमक्षतका 

पदाक्षधकारी तथा समुदायिाई खानेपानी सुरिा योजना, खानेपानी 

खायोजनाको सुचारुपना र खानेपानी गुणस्तर बारे सचेत पाने र 

खानेपानी सुरिा टोिी गठन गने । 

(ख)  खानेपानी सुरिा टोिी तथा पदाक्षधकारीहरुिाई 

खानेपानी सुरिा योजना सम्बन्धी ताक्षिम प्रदान गने, आयोजनाको 

क्षवशे्लषण गने, जोप्तखमहरुको पक्षहचान गरी सुधार योजना तजुामा 

गने । 

(ग)  यसरी तजुामा भएका खानेपानी सुरिा योजना उपभोक्ता सक्षमक्षत 

तथा समुदायमा छिफि गरी प्रमाणीकरण सक्षमक्षत, वडा तथा 

गाउँपाक्षिकामा पेि गने । 
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(घ)  खानेपानी सुरिा योजनािे क्षनक्षदाष्ट् गरेका सुधार कायाहरु समुदायको 

नेतृत्वमा सम्बन्धीत वडा, पाक्षिका तथा अन्य क्षवकास साझेदार 

क्षनकायहरुसंग समन्वय तथा सहकाया गरी खानेपानी आयोजनाको 

भौक्षतक अवस्था सुधारका काया र जोप्तखम नू्यनीकरणका कायाहरु 

गने । 

(ङ)  खानेपानी आयोजनाको भौक्षतक अवस्था सुधार तथा 

क्षवस्तार गदाा समुदायका सबै घरधुरीहरु, क्षवद्यािय र स्वास्थ्य 

संस्थाहरुमा सकभर क्षमटर सक्षहत धारा जडान गने । 

(च)  खानेपानी आयोजनाको सञ्चािन र व्यवस्थापन प्रणािी िाई 

प्रभावकारी बनाउने (सकृय सक्षमक्षत, ममात संभार कायाकताा, ममात 

संभार कोष, औजार आक्षदको ब्यवस्था भएको), 

(छ) खनेपानी उपभोक्ता सक्षमक्षतको नेतृत्वमा समुदाय स्तरमा 

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी सचेतना अक्षभबृप्तद्ध गने 

। 

(ज)  समुदायमा खेर गएको पानीको उक्षचत व्यवस्थापन 

(करेसाबारी वा सोकक्षपटमा) गने गराउने । 

(झ)  खानेपानीको गुणस्तर पररिण तथा सुधारका िाक्षग प्राक्षवक्षधक 

टोिी, प्राक्षवक्षधक ताक्षिम तथा औजारको ब्यवस्था गने 

१२. स्थानीय तहमा खानेपानी िुणस्तर अनुिमन प्रणालीको स्थापनाः  (१) 

स्थानीय तहिे देहायको कुराहरुको ब्यवस्थापन सुक्षनक्षित गरी खानेपानी 

सुरिा योजना, खानेपानी गुणस्तर जाँच, सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायको 

अवधारणा सक्षहतको स्थानीय तहमा खानेपानी गुणस्तर अनुगमन प्रणािीको 

स्थापना गनुापदाछः   

(क) खानेपानी गुणस्तर जाँच िाखा\उपिाखा स्थापना गने, 

(ख) कमाचारीको ब्यवस्था तथा प्राक्षवक्षधक ताक्षिम प्रदान गने, 

(ग) खानेपानी गुणस्तर जाँचको क्षकट तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था 

गने,  

(घ) पाक्षिका िेत्र क्षभत्रको खानेपानी पररिण काया योजना बनाई क्षनयक्षमत 

रुपमा पररिण तथा सुधार कायामा प्राक्षवक्षधक सेवा प्रदान गने, 

(ङ) स्थानीय आवश्यकता तथा मागको आधारमा खानेपानी पररिण 

कायाको पाक्षिकािे िुल्क तोक्न सके्न छ । 
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(च) खानेपानी पररिण प्रक्षतवेदन तयार गरी पाक्षिकामा रेकडा राखे्न, 

सम्बप्तन्धत पििाई प्रक्षतवेदन क्षदने तथा प्रदेि र संघीय सकारिाई समेत 

प्रक्षतवेदन पठाउने। 

१३. उपभोक्ता समुदाय र सरकारबीच क्षदिोपनाको आधार सुक्षनक्षित िनेः  

(१) स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदाय उनु्मख खानेपानी आयोजनाको स्वाक्षमत्व 

ग्रहण, दीगो व्यवस्थापन र सञ्चािन गना सम्बप्तन्धत क्षनकायको भूक्षमका र 

क्षजमे्मवारी उले्लख गरी उपभोक्ता सक्षमक्षत, सेवा प्रदायक र गाउँपाक्षिकाबीच 

अनुसूची १ बमोक्षजमको दुई पिीय सम्झौता भएको हुनु पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) अनुसार गररने सम्झौतामा सम्बप्तन्धत वडाका वडा 

अध्यि,  सहयोगी संस्था र क्षनकायका प्रक्षतक्षनक्षधहरुिाई सािीका रुपमा 

राख्न सक्षकनेछ ।  

१४. सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायको प्रमाणीकरण क्षवक्षधः  

(१) समुदायको स्व-घोषणाः  सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायको 

प्रमाणीकरणको पक्षहिो चरणको प्रकृया अन्तरगत स्व-घोषणापूवा 

समुदायिे देहायबमोक्षजमका प्रकृया पुरा गनुापनेछ। 

(क) ग्रामीण ममात सम्भारकताा र खानेपानी उपभोक्ता सक्षमक्षतद्घारा 

खानेपानीको गुणस्तर क्षफल्ड टेस्ट क्षकटको प्रयोग गरी परीिण 

गररनुपछा  । 

(ख) समुदायिे त्यस िेत्रमा खानेपानी सुरिा योजना, दीगोपनाको 

आधारको रुपमा sustainability compact (सम्झौता पत्र र MoU), खुल्ला 

क्षदसामुक्त िेत्र घोषणा र ग्रामीण ममात सम्भारकतााको सुक्षनक्षितता 

गनुापछा  । 

(ग) खानेपानी उपभोक्ता सक्षमक्षतिे खानेपानी आयोजनाको भौक्षतक 

अवस्था, खानेपानीको गुणस्तर र आयोजनाको दीगो संचािन तथा 

ब्यवस्थापन पिको यथाथा प्रक्षतवेदन तजुामा गरी सम्बप्तन्धत वडा 

कायाािय माफा त पाक्षिकामा स्वतन्त्र अनुगमनका िाक्षग अनुरोध 

गनुा पदाछ ।  

(२) स्वतन्त्र रुपमा िररने खानेपानी िुणस्तरको अनुिमनः  उपदफा (१) 

(ग) बमोक्षजम अनुरोध प्राि भएमा, खानेपानीको गुणस्तरको जाँच गना 

र खानेपानी आयोजनाको प्राक्षवक्षधक तथा ब्यवस्थापन पिको स्वतन्त्र 

अनुगमनका िाक्षग गाउँपाक्षिका वा गाउँपाक्षिकाबाट दि प्राक्षवक्षधक 

सप्तम्मक्षित देहाय बमोक्षजमको एक स्वतन्त्र अनुगमन टोिी खटाइने छ। 
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(क) पाक्षिका उप प्रमुख वा कायापाक्षिका सदस्य, एक 

जना…………………………..संयोजक 

(ख) खानेपानी तथा सरसफाई िेत्रका प्राक्षवक्षधक, एक 

जना………………………….…..सदस्य 

(ग) गाउँपाक्षिका वा खानेपानी तथा सरसफाई कायाािय वा 

प्रयोगिािाका प्राक्षवक्षधकमधे्यबाट, खानेपानी गुणस्तर परीिण गना 

सके्न ब्यप्तक्त एक जना…………………………………..…सदस्य 

(घ) गाउँपाक्षिकाको स्वास्थ्य िाखाका प्राक्षवक्षधक कमाचारी, एक 

जना…………….…….सदस्य 

(ङ) खानेपानी तथा सरसफाई िेत्रमा कायारत सरकारी वा गैर 

सरकारी क्षनकायका प्रक्षतक्षनक्षध,                एक 

जना…………………………………………………………………...सदस्य 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम खटाईएको अनुगमन टोिीिे खानेपानीको 

गुणस्तर, आयोजनाको प्राक्षवक्षधक पि  तथा दीगो संचािन र ब्यवस्थापन 

पिको संयुक्त रुपमा अनुगमन गरी पाक्षिकामा प्रक्षतवेदन पेि गनुा 

पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम गररएको खानेपानीको गुणस्तर परीिणको 

नक्षतजामा ईा.कोिीको संख्या १CFU/१०० क्षम. क्षि. भन्दा कम र 

आसेक्षनकको अक्षधकतम् सघनन् सीमा ०.०५ क्षम.ग्रा./क्षिटर (राक्षष्ट्र य 

खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, सन् २००५) भएको हुनुपदाछ ।   

(५) समू्पणा खानेपानी आयोजनामा खानेपानी उपभोक्ता सक्षमक्षत \सेवा 

प्रदायक, खानेपानी सुरिा आयोजना टोिी, गाउँपाक्षिका, खानेपानी तथा 

सरसफाइ क्षडक्षभजनरआयोजना कायाािय, युक्षनसेफ, क्षवश्व स्वास्थ्य 

संगठन र  खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्रका अन्य साझेदारहरु सँग 

समन्वय गरी अनुगमन गनुापदाछ ।  

(६) खानेपानी िुणस्तर अनुिमनको ररपोर्ाको तयारीः  स्वतन्त्र रुपिे 

गररने खानेपानी गुणस्तर अनुगमन टोिीिे समू्पणा खानेपानी 

आयोजनको  अनुगमन र अविोकनको क्रममा खानेपानी गुणस्तर 

जाँचको प्रक्षतवेदन कुि पे्लट काउन्ट\गणना प्रमाण सक्षहत तयार गरी 

गाउँपाक्षिकामा यथाक्षिघ्र पेि गनुा पदाछ ।  

(७) िाउँपाक्षलकाबार् प्रक्षतवेदनको स्वीकृक्षतः  उपदफा (६) बमोक्षजम 

गाउँपाक्षिकाबाट स्वतन्त्र रुपिे गररने खानेपानी गुणस्तर अनुगमन 
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टोिीिे परीिण गरेको खानेपानी गुणस्तर जाँचको नक्षतजा तथा 

आयोजनाको सुचारुपना र दीगो ब्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्षतवेदनिाई 

स्वीकृती र प्रमाणीकरण गनुापदाछ । यसरी गररएको प्रमाणीकरणबारे 

सम्बप्तन्धत वडा माफा त खानेपानी उपभोक्ता सक्षमक्षत एवम् सेवा 

प्रदायकिाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

१५. औपचाररक घोषणाः  (१) गाउँपाक्षिकाबाट खानेपानी गुणस्तर जाँचको 

नतीजा र स्वतन्त्र रुपिे गररने खानेपानी गुणस्तर अनुगमन टोिीको 

प्रक्षतवेदनको आधारमा सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायको संक्षिि क्षववरण, 

घोषणाको क्षमक्षत, समय र स्थान समेत उले्लख गरी घोषणाको पत्र तयार 

पारी क्षवतरण गनुापदाछ ।  

(२) घोषणाको अवसरमा, सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय बनाउने कायामा 

योगदान क्षदनुहुने क्षवक्षभन्न व्यप्तक्त, संघ\संस्थािाई सम्बोधन\सम्मान 

गररनु पदाछ ।  

पररचे्छद – ३ 

खानेपानीयुक्त समुदायको अवधारणाको अनुिमन, लेखाजोखा र 

मूल्याङ्कन 

१६. अवधारणाको अनुिमन: (१) समु्पणा प्रकृया पुरा गरी घोषणा भएको 

सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायको समुदाय तथा पाक्षिका दुवैस्तरबाट 

क्षनयक्षमत अनुगमन गनुा पदाछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोक्षजम अनुगमन गदाा, खानेपानी गुणस्तरको स्वतन्त्र 

अनुगमन पक्षहिो वषा चौमाक्षसक रुपमा,  त्यसपक्षछ दोश्रो वषा ६ 

मक्षहनाको अन्तरािमा र त्यसपक्षछ हरेक एक वषामा गने, 

(३)  समुदायिे हरेक मक्षहना छररतो प्रक्षवक्षध प्रयोग गरी खानेपानी सूक्ष्म–

जैक्षवक गुणस्तरको जाँच गने, 

(४) खानेपानी सुरिा योजना अनुसार क्षनयन्त्रणका उपायहरु अपनाउने, 

१७. सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायको मान्यता स्थीर भए नभएको 

लेखाजोखा तथा मूल्यांकन् िनुापनेः  

(१)  स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदाय अक्षनवाया रुपमा खुिा क्षदसामुक्त समुदाय 

भएको हुनु पनेछ ।  

(२)  यो समुदायिे सामुदाक्षयकस्तरमा खानेपानी सुरिा योजना माफा त 

खानेपानी स्वच्छ र सुरक्षित राख्न, सामुदाक्षयक स्तरका तगाराहरु प्रयोग 

गरेको हुनु पनेछ। 
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(३)  खुिा क्षदसामुक्त घोषणा भएको समुदाय जसै्त सुरक्षित खानेपानीयुक्त 

समुदाय पक्षन स्वतन्त्र तवरिे प्रमाणीकरण गररएको हुनु पनेछ। 

१८. उपलब्धी मापन  िनुापनेः  (१) उपिब्धीहरुिाई प्रक्षतफि र असरका तहमा 

मापन गनाका िाक्षग कायाक्रम-अनुगमन र असर–सवेिण गररनेछ।  

(२)  असर–सवेिण अन्तरगत आवश्यकता अनुसार प्रत्यि अविोकन, 

दस्तावेजहरुको प्रमाणीकरण वा पानीको गुणस्तर परीिण बाट 

मौजूदा अनुगमनिाई स्वतन्त्ररुपमा  प्रमाणीकरण गररनेछ। 

(३)  उपदफा (१) बमोक्षजमको असर-सवेिणका िाक्षग छुटै्ट  मागा–क्षनदेिन 

प्रदान गररनेछ ।     

१९. कायाक्रम अनुिमन क्षवक्षधहरुः  कायाक्रमहरूको अनुगमन देहायका 

क्षवक्षधवाट गना सक्षकनेछ। 

(१)   अक्षवम्भच्छन्न अनुिमनः   

(क)  खानेपानी आयोजनाको हस्तान्तरण हुनुभन्दा पक्षहिे खानेपानी 

गुणस्तरका राक्षष्ट्र य मापदण्ड अनुसार खानेपानी गुणस्तरका 

पाराक्षमक्षतहरुको परीिण गररएको हुनु पनेछ। 

(ख)  खानेपानीको नमुना परीिण गदाा इ. कोिी, आसेक्षनक, धक्षमिोपन, 

फिाम  र फ्लोराईड को सघनन् राक्षष्ट्र य खानेपानी गुणस्तर 

मापदण्ड बमोक्षजम हुनु पने छ। 

(ग) अन्य पाराक्षमक्षतहरुको हकमा पक्षन राक्षष्ट्र य खानेपानी गुणस्तर 

मापदण्ड पूरा भएको हुनुपछा ।  

(घ)  खानेपानी प्रणािीमा खानेपानी सुरिा योजना िागू गरी 

तगाराहरुको क्षनयक्षमत अनुगमन काया भए गरेको हुनु पनेछ। 

(२)  बाह्य तहबार् िररने प्रमाणीकरणः   

(क) समुदाय भन्दा बाक्षहरका जसै्त स्वास्थ्य संस्था, सरकारी क्षनकाय, 

स्वतन्त्र क्षनकाय (पत्रकार) , खासस्व (WASH) िाखा, गाउँपाक्षिका, 

खानेपानी तथा सरसफाइक्षवज्ञ र खानेपानी सरसफाइमा कायारत 

गैरसरकारी संस्था वा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

महासंघको स्थानीय प्रक्षतक्षनक्षधको टोिीबाट स्वच्छ खानेपानीयुक्त 

समुदाय भनी प्रमाणीकरण भएको हुनु पनेछ। 

(ख) यो टोिी खुिा क्षदसा मुक्त िेत्रको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण गने 

टोिी वा त्यसमा खानेपानी सम्बन्धी क्षवज्ञता भएका सदस्य सक्षहतको 

टोिी पक्षन हुन सके्नछ। 

(ग) स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदायको प्तस्थक्षत किीमा पक्षन १ वषा कायम 

रहेको प्रमाणीकरण वाह्य तहबाट हुनु पदाछ। 
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(घ) यस्तो प्रमाणीकरण कायाको िाक्षग टोिीको संरचना, आधारहरु र  

कायाक्षवक्षध आक्षद बारे राक्षष्ट्र य स्तरको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण 

कायाक्षवक्षध वा कायाक्रम-प्रमाणीकरणमा समावेस गना सक्षकनेछ । 

(३)  बाह्य क्षबज्ञबार् िराइने सामाक्षजक लेखा–परीिण (सोसल अक्षिर्): 

(क) सुरक्षित खानेपानीयुक्त  समुदायको सामाक्षजक िेखा–पररिण 

(अक्षडट) गररनु पछा । 

(ख) खानेपानी सुरिा योजना प्रभावकारी भएका छन् भनी प्रमाणीकरण 

गररनु पछा  ।  

(ग) बाह्य समुदाय र ब्यप्तक्तबाट खानेपानी आयोजनाको मुहान, धारा 

तथा घर तहको खानेपानीको गुणस्तर परीिण गररनेछ । 

(घ) उपखण्ड (ग) बमोक्षजम गररने परीिण (खानेपानीको गुणस्तर 

परीिण) ताक्षिम प्राि प्राक्षवक्षधकहरुबाट मात्र गराउन सम्भव हुने र 

खक्षचािो हुने भएकािे देहायका उपायहरु अविम्बन गना 

सक्षकनेछः -  

अ)नमुना छनौट गरी केही घरधुरीको मात्र परीिण गने, 

आ)  नगर तथा वडा कायााियहरुमा खानेपानीको दीघाकािीन 

सक्षभािेन्स (क्षनगरानी) प्रणािीको स्थापना, उपकरणको ब्यवस्था 

तथा िमता क्षवकास कायाक्रमिाई थप अक्षघ बढाउने, 

इ) गुणस्तर परीिणका नतीजाहरु बारे समुदायिाई जानकारी क्षदने 

कायािाई दीगो रुपमा आनी बानी पररवतान गनाका िाक्षग 

क्षटर गररंग औजारका रुपमा क्षवकास गने, 

ई) यस प्रकारका परीिणहरु बषामा एक पटक वा क्षविेष 

अवस्थामा मात्र गने । 

२०.  असर– सवेिण िनुापनेः  (१) नयाँ  क्षनमााण भएका वा पुनः क्षनामााण गररएका  

सबै खानेपानी प्रणािीका संरचनाहरुको अक्षनवाया रुपमा असर– सवेिण  

कायाक्रम अन्तगात परीिण गररनु पदाछ।  

(२)   उपदफा (१) बमोक्षजम असर सवेिण गदाा, स्वच्छ खानेपानीयुक्त  

समुदायका खानेपानीको नमुना पक्षन  संकिन गरी परीिण गनुा पनेछ। 

(३)  असर–सवेिणमा खानेपानीको नमुना संकिन गरी देहायका 

पाराक्षमक्षतहरूको मात्र परीिण गनुापनेछ । 

(क)  इ. कोिी, 

(ख) आसेक्षनक (जोप्तखम भएका िेत्रमा), 

(ग) फ्लोराइड (जोप्तखम भएका िेत्रमा), 

(घ) नाईटर ेट, 
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(ङ) फिाम (जोप्तखम भएका िेत्रमा), 

(च) धक्षमिोपना र 

(छ) क्षवद्युतीय संवाहकता वा कुि घुक्षित ठोस पदाथा  

(४)  खानेपानी आयोजनाको हस्तान्तरण हुनु भन्दा पक्षहिे खानेपानी 

गुणस्तरको राक्षष्ट्र य मापदण्ड अनुसारका अन्य पाराक्षमक्षतहरुको पररिण 

गररएको हुनु पनेछ भने नक्षतजा सवेिणका अवसरमा उपिब्ध भएका 

दस्तावेजहरुको समीिाद्वारा यी थप पाराक्षमक्षतहरुको प्रमाणीकरण 

गररने छ । 

(५)  पाईप प्रणािीको हकमा  भने  पानी क्षवतरण क्षवन्दुमा क्लोरीन अविेषको 

सघनन् राक्षष्ट्र य  खानेपानी गुणस्तर मापदण्डिे क्षनधाारण गरेको दायरा 

क्षभत्र हुनु पनेछ । 

(६) असर–सवेिणमा स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदाय हुनका िाक्षग चाक्षहने 

देहायका नू्यनतम आधारहरुको परीिण गररनेछः   

   (क) खुिा क्षदसा मुक्त िेत्र तथा स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदायको 

नमुना छनौट 

(ख) छनौट भएका समुदायबाट नमुना घरधुरीहरुको छनौट, 

(ग) यसबाहेक खानेपानीको परीिण गनाका िाक्षग २० प्रक्षतित 

घरधुरीहरुको छनौट 

(घ) छनौट भएका घरधुरीहरुिे इंक्षगत गरेका खानेपानी सेवाको 

परीिण, 
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अनुसूची १ 

(दफा १३(१) संग सम्बप्तन्धत) 

दुई पिीय सम्झौता–पत्र 

खानेपानी आयोजना र प्रणािीको दीगोपना तथा क्षनयक्षमत संचािनको िाक्षग 

धनगक्षढमाई गाउँपाक्षिका, नगर कायापाक्षिकाको कायाािय, क्षसराहा र ................. 

खानेपानी उपभोक्ता सक्षमक्षत बीच भएको 

दुई पिीय सम्झौता–पत्र 

(Sustainability Compact) 

धनगक्षढमाई गाउँपाक्षिका, नगरकायापाक्षिकाको समन्वयमा युक्षनसेफ नेपािको 

सहयोगमा संचाक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कायाक्रम अन्तगात 

धनगक्षढमाई गाउँपाक्षिका वडा नं. ....., ................... खानेपानी आयोजना\ 

प्रणािीमा ............ घरधुरीहरुमा एक घर एक धारा क्षनमााण काया सम्पन्न भई 

आयोजना\ प्रणािीको स्वाक्षमत्व ग्रहण, व्यवस्थापन र सञ्चािनको समू्पणा 

क्षजमे्मवारी धनगक्षढमाई गाउँपाक्षिका....... नं. वडा कायाािय माफा त ............... 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सक्षमक्षत\ सेवा प्रदायकमा रहने गरी 

हस्तान्तरण भई तपक्षसिमा उले्लप्तखत क्षजमे्मवारीहरु बहन गना दुवै पिहरुिे 

मञ्जुर गरी प्रक्षतबद्ध रहेकोिे धनगक्षढमाई गाउँपाक्षिका, नगर कायापाक्षिकाको 

कायाािय र ............. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षत\ सेवा प्रदायक 

बीच यो दुई पिीय सम्झौता पत्रमा हस्तािर सम्पन्न भएको छ ।  

यस सम्झौतापत्रमा सहमक्षत जनाउने पिहरुको भूक्षमका र क्षजमे्मवारीहरुका साथै 

गक्षतक्षवक्षध देहायका प्रकरणहरूमा तोक्षकएको छ जसबाट आयोजना\ प्रणािीबाट 

प्राि हुने सेवा सुक्षवधाहरुिाई चािु राख्न र व्यवहार पररवतानिाई दीगो रुपमा 

सुक्षनक्षित हुनेछ।  

(क) स्थानीय उपभोक्ताहरुको क्षजमे्मवारीः  

(१) आ-आफ्नो घरको धाराको खानेपानी क्षमटर, धाराको टुटी, क्षफक्षटङस् 

सामग्रीहरु िगायत अन्य सामग्रीहरुको आवश्यकता अनुसार ममात 

सम्भार तथा नयाँ फेरवदि गने ।  
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(२) घरधुरीबाट क्षनस्कने कुक्षहने, नकुक्षहने फोहरमैिा र फोहर पानीको 

उक्षचत व्यवस्थापन गरी धारा िगायत घर वररपरर क्षनयक्षमत सरसफाई 

गने। 

(३) धाराबाट खेर जाने फोहर पानीिाई करेसावारीमा प्रयोग गने । 

(४) क्षदसा क्षपसाव िौचाियमा मात्र गने, गराउने ।  

(५) खानेपानी आयोजना\ प्रणािीबाट एक घर एक धारा जडान गदाा 

प्रते्यक घरधुरीिे रु १०००। (अिरेपी एक हजार) का दरिे  उपभोक्ता 

सक्षमक्षत\ सेवा प्रदायकिाई भुक्तानी गने ।  

(६) खानेपानी आयोजना\ प्रणािी ममात सम्भार कोषमा प्रते्यक 

घरधुरीबाट बाक्षषाक नू्यनतम रु.३००।– (अिरेपी तीन सय रूपैया) र 

क्षनधााररत खानेपानीको माक्षसक महसुि नू्यनतम ५ यूक्षनट सम्मको 

रु.४०।– (अिरेपी चाक्षिस रूपैया) र थप यूक्षनटको नू्यनतम रु ५।– 

(अिरुपी पाँच) का दरिे तोक्षकएको समयमा नै उपभोक्ता सक्षमक्षतको 

कायााियमा भुक्तानी गने ।  

(७) खानेपानी आयोजनार प्रणािीको ममात सम्भार तथा नयाँ संरचनाहरु 

क्षनमााण गनुा पने अवस्थामा समुदायको तफा बाट गनुापने श्रमदान 

उपिब्ध गराउने । 

(ख) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सक्षमक्षत \ सेवा प्रदायकको 

क्षजमे्मवारीः  

(१) खानेपानी योजनाको मुहान देप्तख घरधुरीको धारासम्मको पाइपिाइन 

तथा संरचनाहरु ममातसम्भार, नयाँ क्षनमााण तथा फेरवदि, क्षफक्षटङस् 

सामग्रीहरु िगायत प्लप्तम्बङ्ग औजारहरु, पानीको गुणस्तर जाँच गने 

आवश्यक सामग्री र रसायन तथा उपकरणहरुमा नू्यनतम रु. 

५०,०००।– (अिरेपी पचास हजार) सम्मको बाक्षषाक िागत खचा व्यहोने 

।   

(२) पानीको गुणस्तर जाँच गने आवश्यक सामग्री, रसायक्षनक पदाथा तथा 

उपकरणबाट प्रते्यक मक्षहना वा प्रते्यक ३ मक्षहनामा आवश्यक जाँच 

गनुापने पाराक्षमक्षतहरु अनुसार मुहान देप्तख घरधुरीसम्मको पानीको 

गुणस्तर जाँच गरी राक्षष्ट्र य खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ अनुसार 

भएको सुक्षनक्षित गरी सोको रेकडा राखी समुदायमा सावाजक्षनक गनुाको 

साथै खानेपानी परीिणका नक्षतजाहरूको सारांि सक्षहतको प्रक्षतवेदन 

६\६ मक्षहनामा वडा कायाािय\गाउँपाक्षिका कायााियमा पेि गने ।   
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(३) प्रते्यक ६\६ मक्षहनामा खानेपानी सुरिा योजना अध्यावक्षधक गने, 

गराउने साथै सोको प्रक्षतवेदन तयार गरी सावाजक्षनक गनुाको साथै 

खानेपानी सुरिा योजनािाई कायाान्वयन गने, गराउने । 

(४) उपभोक्ताहरुबाट उठेको पानीको माक्षसक महसुिको रकम, 

ममातसम्भार कोषको रकम र अन्य क्षहसाव क्षकताव चुस्त दुरुस्त राखे्न । 

(५) ग्रामीण ममातसम्भार कायाकताा (VMW)को क्षनयुप्तक्त अक्षनवाया रुपमा 

गरी नीजिाई तोक्षकएको सेवा, सुक्षवधा क्षनयक्षमत रुपमा समयमा नै प्रदान 

गदै उपभोक्ताहरुको प्रते्यक धारामा क्षनयक्षमत पानी आउने गरी 

खानेपानी योजना पूणा रुपमा चिायमान भएको सुक्षनक्षित गने । 

(६) उपभोक्ता सक्षमक्षत\सेवा प्रदायकको बैठकहरु क्षनयक्षमत वसे्न, 

आवश्यकता अनुसार उपभोक्ताहरुको भेिाको आयोजना गने र प्रते्यक 

आक्षथाक बषा िुरु भएको ३ मक्षहना क्षभत्र समू्पणा उपभोक्ताहरुको भेिा 

गरी काया प्रगक्षत र आम्दानी-खचाको क्षहसाब सावाजक्षनक गरी नेपाि 

सरकारबाट मान्यता प्राि िेखापरीिकबाट प्रणािीको िेखापरीिण 

गरी सम्बप्तन्धत क्षनयामक क्षनकायमा पेि गने ।   

(७) घरधुरी तथा समुदायिे गरररहेको सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवधानको 

अनुगमन गरी दैक्षनक क्षनयक्षमत रुपमा भइरहेको सुक्षनक्षित गने ।  

(८) आवश्यकता अनुसार सम्बप्तन्धत वडा कायाािय, गाउँपाक्षिकासँग 

समन्वय गने । 

(९) गाउँपाक्षिका कायाािय र सम्बप्तन्धत वडा कायााियिे क्षदएको सल्लाह, 

सुझाव र क्षनदेिनहरुिाई कायाान्वयन गने, गराउने  । 

(१०) नेपाि सरकार÷गाउँपाक्षिका कायााियिे खानेपानी, सरसफाई तथा 

स्वच्छता प्रवद््रधन सम्बन्धी तय गरेको कानुन तथा नीक्षत क्षनयमहरुिाई 

आफ्नो खानेपानी प्रणािीमा कायाान्वयन गने, गराउने । 

(ि) विा कायाालयको क्षजमे्मवारीः  

(१) योजनाको क्षनयक्षमत रुपमा स्थिगत अनुगमन गरी आवश्यकता 

अनुसार उपभोक्ता सक्षमक्षत\सेवा प्रदायकिाई सुझाव, सल्लाह र 

क्षनदेिन क्षदने ।  

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपझोक्ता सक्षमक्षत\ सेवा प्रदायकको 

क्षनयक्षमत बैठक र बाक्षषाक रुपमा आम उपभोक्ताहरुको भेिा संचािन 

गना आवश्यक सहजीकरण गने । 
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(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपझोक्ता सक्षमक्षत\सेवा प्रदायकको िेखा 

ब्यवस्थापन तथा पारदक्षिाता कायम गना आवश्यक सहजीकरण गने । 

(४) खानेपानी प्रणािीको मुहान देप्तख घरधुरीको धारासम्मको पाइपिाइन 

तथा संरचनाहरु ममातसम्भार तथा नयाँ क्षनमााण आक्षदमा रु.५०,०००।– 

(अिरेपी पचास हजार) भन्दा माक्षथ िागत िागे्न भएमा बजेट 

व्यवस्थापनका िाक्षग आवश्यक सहयोगका गना गाउँपाक्षिका वा अन्य 

क्षनकायहरुमा समन्वय तथा क्षसफाररस गने । 

(५) कुनै क्षवपद् का कारणिे प्रणािीको पाईपिाईन तथा संरचनाहरुको पूणा 

िक्षत भएमा अथवा प्रणािी दीगो रुपमा संचािन गना, गराउनको िाक्षग 

गाउँपाक्षिका वा अन्य क्षनकायहरुमा समन्वय तथा क्षसफाररस गने । 

(६) उपझोक्ता सक्षमक्षत\ सेवा प्रदायकका पदाक्षधकारीहरुको िमता 

क्षवकासका िाक्षग गाउँपाक्षिका तथा अन्य क्षनकायहरुसंग समन्वय तथा 

क्षसफाररस गने। 

(घ) िाउँपाक्षलकाको क्षजमे्मवारीः  

(१) खानेपानी प्रणािीको क्षनयक्षमत रुपमा स्थिगत अनुगमन गरी 

आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता सक्षमक्षतिाई सुझाव, सल्लाह र 

क्षनदेिन क्षदने।  

(२) खानेपानी प्रणािीको चौमाक्षसक रुपमा खानेपानीको परीिण गरी 

नतीजा बारे उपभोक्ताहरुिाई जानकारी गराउने र गुणस्तर सुधारका 

िाक्षग सहयोग तथा सहजीकरण गने। 

(३) खानेपानी प्रणािीको मुहान देप्तख घरधुरीको धारासम्मको पाइपिाइन 

तथा संरचनाहरु ममातसम्भार, सुधार क्षवस्तार र नयाँ क्षनमााण आक्षदमा 

रु.५०,०००।– (अिरेपी पचास हजार) भन्दा माक्षथ बाक्षषाक िागत िागे्न 

भएमा बजेटको व्यवस्थापन गरी सुधार गना सहयोग गने । 

(४) कुनै क्षवपद् का कारणिे प्रणािीको पाईपिाईन तथा संरचनाहरु पूणा 

िक्षत भएमा अथवा प्रणािी क्षदगो रुपमा संचािन गना, गराउनको िाक्षग 

गाउँपाक्षिकाबाट वा अन्य सरकारी तथा क्षवकास साझेदार 

क्षनकायहरुसँग समन्वय गरी बजेटको ब्यवस्था गने र सोको ममात 

सुधार तथा क्षनमााण कायामा आवश्यक आक्षथाक र प्राक्षवक्षधक सहयोग 

प्रदान गने ।   

(५) नेपाि सरकार\ गाउँपाक्षिका कायााियिे खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता प्रवद््रधन सम्बन्धी तय गरेको कानुन तथा नीक्षत क्षनयमहरुको 
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बारेमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सक्षमक्षत÷ सेवा 

प्रदायकिाई जानकारी प्रदान गने । 

उपरोक्तानुसारको ब्यहोरा पढी, सुनी, बुक्षझ सो अनुसार गना, गराउन मञ्जूर गरी 

तपक्षसि बमोक्षजमका सािीको रोहबरमा सही गनेः  

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 

सक्षमक्षत\ सेवा प्रदायकको तफा बाट: 
बारागढी गाउँपाक्षिकाको तफा बाटः  

दस्तखतः   

नामः  

पदः   

क्षमक्षतः   

दस्तखतः   

नामः  

पदः   

क्षमक्षतः   

धनगक्षढमाई गाउँपाक्षिकावडा नं ....... .

का वडा अध्यिको तफा बाटः  

सािी )२ (साझेदार संस्थाको तफा बाट  

b:tvtM 

gfdM  

kbM a8f cWoIf 

ldltM  

b:tvtM 

gfdM  

kbM  

ldltM  
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अनुसूची २  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सक्षमक्षतको प्रक्षतवेदनको नमुना 
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अनुसुची ३ वडा कायााियबाट पाक्षिकािाई पठाउने पत्रको नमुना 
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अनुसूची ४: गाउँपाक्षिका स्तरीय अनुगमन टोिीको संरचना तथा बैठक नमुना 
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अनुसूची ५: स्वतन्त्र अनुगमन टोिीको प्रक्षतवेदनको नमुना तथा क्षनणाय 

 


