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बाग–२ 
शिवयाज नगयकामयऩालरकारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको लनदेशिका 

सवयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ । 

 

सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम घोषणा लनदेशिका, २०७९ 
 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अलधकाय प्रमोग 
गयी शिवयाज नगयकामयऩालरकारे मो सयुशऺत खानऩेानी मकु्त सभदुाम घोषणा 

लनदेशिका, २०७९ जायी गयेकोछ । 
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सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम घोषणा लनदेशिका, २०७९ 

 

१.ऩषृ्ठबलूभ 

१.१. ऩरयप्रके्ष्म 

खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाराई “प्रत्मेक नागरयकराई स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाइभा 
ऩहुॉचको हक हनुेछ” बनी सॊववधानरे भौलरक हक य कतयव्म अन्तगयत स्थावऩत गयेको छ । ददगो 
ववकास रक्ष्म (सन ्२०१६–२०३०) का १७ रक्ष्म भध्मे छैठौं रक्ष्म “सफैराई खानेऩानी तथा 
सयसपाइको उऩरब्धता य ददगो व्मवस्थाऩनको सलुनशित गने” राई शिवयाज नगयऩालरकारे ऩलन 
आत्भसात ् गयी आफ्ना मोजना य कामयक्रभहरु तमाय गरय यहेको छ । खानेऩानी सेवाराई 
ववश्वसनीम य नलतजा भूरक तलु्माउन े एउटा प्रभखु भाध्मभ ववतरयत ऩानीको गणुस्तय लनयन्तय 
तवयरे सलुनशित गनुय हो । मसका रालग खानेऩानी प्रणारीहरुभा गणुस्तय सधुाय आमोजना तथा 
ववलबन् न स्तयभा ऺभता अलबफवृि भापय त ऩानी प्रिोधन ईकाइहरु लनभायण गने, प्रिोधन 
ईकाइहरुको कामय ऺभता फाये अध्ममन अनसुन्धान गने य प्रणारीको भभयत, सॊबाय तथा सॊचारन 
कामयभा खानेऩानी सयुऺा मोजनाराई एकीकृत तलु्माउने जस्ता कामयहरु अशघ फढाइएका छन ्। 
खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छता सम्फन्धी ददगो ववकास रक्ष्महरु लनम्नानसुाय यहेका छन । 

 ददगो ववकास रक्ष्म नॊ. ०६.१.१(क) अनसुाय सन ् २०३० को अन्त्मसम्भ स्वच्छ 
खानेऩानी सेवा प्राप्त गयेका जनसॊखमाको वहस्सा ९०% ऩगु्न ेछ (सन ्२०१५भा १५ % 
लथमो), 

 त्मस्तै ददगो ववकास रक्ष्म नॊ.६.१.१ ‘घ’ घयामसी तहभा ऩानीभा जैववक प्रदूषण जोशखभ 
(१आगय १०० लभ.लर.) बएका घय ऩरयवायको वहस्सा १ प्रलतित हनुेछ (सन ्२०१५भा 
८२.२% लथमो ), 

 ददगो ववकास रक्ष्म नॊ. ६.१.१ ‘ङ’ ऩानीको स्रोतभा जोशखभ (१आगय १०० लभ.लर.) 
बएका घय ऩरयवाय (घयधयुी) को वहस्सा १ प्रलतित हनुेछ (सन ्२०१५ भा ७१.१ % 
लथमो) बने्न रक्ष्म साथ फतयभानभा खानेऩानी तथा सयसपाइका कामयक्रभहरू सॊचारन बई 
यहेका छन ्। 

मी रक्ष्म प्रालप्त के कलत बए बने्न जानकायीका रालग ऩलन मस सम्फन्धी तथ्माङ्कहरु नगयऩालरका 
तहफाटै सॊकरन हनु ुजरुयी देशखएकारे मो लनदेशिका तमाय गरयएको हो ।  
खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी सवुवधाहरू एक अकायभा अन्मोन्मालस्रत छन ् । दवैु 
सवुवधाहरूको उशचत व्मवस्थाऩनरे भात्र जनस्वास्थ्मभा उल्रेखनीम सधुाय ल्माउन सवकन्छ । 
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शिवयाज नगयऩालरका खरुा ददसा भकु्त ऺेत्र घोषणा बई ऩूणय सयसपाइका प्रवद्बधयन कामयक्रभहरू 
अशघ फवढ यहेका छन ् । ऩूणय सयसपाइ प्रवद्बधयन कामयक्रभरे सभदुामराई ६ जोड १ वटा 
सूचकका आधायभा ऩूणय सयसपाइ मकु्त सभदुामको भान्मता ददने गयेको छ । मी ७ सूचक भध्मे 
१ सयुशऺत ऩानीभा ऩहुॉच तथा प्रमोग खानेऩानीको उऩबोग राई भानेको छ । प्रत्मेक 
घयऩरयवायरे स्वच्छ ऩानीको प्रमोग गरुन,् सभदुामभा खानेऩानीका स्रोत तथा ववतयण प्रणारीद्वाया 
उऩरब्ध खानेऩानी सॊधै स्वच्छ यहोस ्बने्न हेतरेु खानेऩानी सयुऺा मोजना रागू बई यहेका छन ्। 
मसै क्रभभा स्वच्छ य सयुशऺत खानेऩानी सेवा उऩरब्ध बएको सभदुाम लनभायण गने अवधायणा 
ववकास बएको छ । खानेऩानी सेवाका सेवा–प्रदामक, सेवाग्राही (उऩबोक्ता) य लनमाभक तथा 
लनगयानी लनकामहरु रगामतका सफै सयोकायवाराहरूको साभूवहक प्रमासफाट सयुशऺत खानेऩानी 
मकु्त सभदुाम फनाउन सवकन्छ । मसै ऩरयप्रके्ष्मभा मो भागय–दशियका तमाय गरयएको छ । 

१.२. उद्दशे्म 

सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम घोषणा लनदेशिकाको सवोऩयी रक्ष्म बनेको हयेक नागरयकरे 
स्वच्छ तथा सयुशऺत खानेऩानीको सेवा प्राप्त गनय सकुन ् बने्न हो । मसका ववशिष्ट उदे्दश्महरु 
लनम्न छन््   

क. सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुामका न्मूनतभ आधायहरू व्माखमा गने, 

ख सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम फने्न ववलध य मसका आधायहरुका फाये वणयन गने, 

ग. सयुशऺत खानऩेानी मकु्त सभदुामको भान्मता स्थीय बए नबएको रेखाजोखा गने य 
मसको लनमलभत अनगुभन गनय स्थानीम तहभा अनगुभन प्रणारीराई सॊस्थागत गरय 
प्रभाशणकयण प्रकृमाराई फैऻानीक तथा लफश्वसनीम फनाउने । 

१.३. अऩेशऺत प्रमोगकतायहरू 

मो भागयदशियका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सलभलत य मस ऺेत्रभा कामययत सफैको रालग 
राबदामी हनुेछ । वविेष गयी खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्रभा कामययत प्राववलधक, सभाजिास्त्री, 
साभाशजक अलबमन्ता, खानेऩानी सेवाका सेवा–प्रदामक, सेवाग्राही य लनमाभक तथा लनगयानी 
लनकामहरु रगामत सफैराई मो भागय दशियका अलत उऩमोगी हनुे ववश्वास गरयएको छ । 

२.सयुशऺत खानऩेानी मकु्त सभदुाम 

सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम अलनवामय रुऩभा खरुा ददसा भकु्त सभदुाम बएको हनु ुऩने छ । 
मो सभदुामरे साभदुावमक स्तयभा खानेऩानी सयुऺा मोजना भापय त ्खानेऩानी स्वच्छ य सयुशऺत 
याख्न, साभदुावमक स्तयका तगायाहरु प्रमोग गयेको हनु ुऩछय । खरुा ददसा भकु्त घोषणा बएको 
सभदुाम जस्तै स्वच्छ खानेऩानी मकु्त सभदुाम ऩलन स्वतन्त्र रुऩरे प्रभाशणकयण गरयएको हनु ुऩने 
छ । 
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सयुशऺत खानेऩानी सेवा लनम्न सचुकका आधायभा स्थानीमस्तयभा भाऩन गरय सलुनश् चत गनय सवकन े
छ । 

 सभदुामका सफै घयधयुीहरुभा लभटय सवहत “एक घय एक धाया” जडान बई उशचत रुऩभा 
ब्मवस्थाऩ नबएको वा आधायबतु खानेऩानी सेवा (सधुारयएको खानेऩानीको स्रोत ३० 
लभनेट ऩानी लरन जाॉदा, ऩानी बनय राइनभा फस्दा य ऩानी बयेय घय पकंदा राग्ने कुर 
सभम) को दयुी लबत्र यहेको, 

 यावष्डम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड अनसुायको गणुस्तय कामभ बएको (लनभायण/ऩून लनभायण 
गये ऩलछ ऩानीको भहुानफाट सॊकलरत नभूनाका कम्तीभा तर उल्रेशखत ऩायालभलतको 
ऩयीऺण गदाय), 

o इ.कोरी, 
o आसेलनक (जोशखभ बएका ऺेत्रभा) 
o फ्रोयाइड (जोशखभ बएका ऺेत्रभा 
o खानेऩानी सयुऺा मोजना तजुयभा तथा कामायन्वमनभा यहेको हनु ुऩने । 

३.सयुशऺत य ऩमायप्त खानऩेानी सेवा बएको सभदुाम 

स्वच्छ य  ऩमायप्त  प्राम जसो एक अकाय सॊग सम्फलधत (खानेऩानीको गणुस्तय य ऩरयभाण) िब्द 
हनु ्। नगयऩालरका तथा मसका वडा, वस्तीहरुभा जहाॉ स्वच्छ खानेऩानीका साथ साथै ऩमायप्त 
खानेऩानीको ऩलन सभस्मा देशखएको छ, त्महाॉ  मस्ता कामयक्रभरे ऩलन खानेऩानीको ऩरयभाण–

उऩरब्धता) ऩलन फढाउन कामयक्रभ िरुुवात गनय सक्छ । मस्ता कामयक्रभ सभदुामको ऺभता 
फावहयको हनु सक्ने बएता ऩलन खानेऩानी सयुऺा मोजनाराई नै ऩरयभाणसॊग सम्फशन्धत जोशखभहरु 
सभेत सभावेि गने गयी ववस्ताय गनय सवकन्छ । 

स्वच्छ य ऩमायप्त खानेऩानी सेवा बएको सभदुामका रुऩभा घोषणा गनय सयुशऺत खानेऩानी मकु्त 
सभदुामका सम्ऩणुय सूचकका साथै तऩलसरका सूचकहरु ऩूया बएको हनु ुऩछय् 

 खानेऩानी प्रणारीभा लनभायण बएका सम्ऩूणय सॊयचनाहरु फाढी, वा खडेयी वा मस्तै अन्म 
खानेऩानीको उऩरब्धताभा प्रलतकूर असय ऩाने प्रकोऩका सन्दबयभा उत्थानिीर यहेको हनु ु
ऩनेछ (जस्तै खानेऩानीका सफै लफन्दभुा आऩत्कालरन बण्डायण प्रणारी यहेको हनु ु ऩनेछ 
।) 

 सभदुामका सफै घयधयुीहरुभा लभटय सवहत एक घय एक धाया जडान बई उशचत रुऩभा 
ब्मवस्थाऩ नबएको हनु ुऩनेछ । 

 सभदुामका सफै घयधयुीहरुभा सभान रुऩरे ऩमायप्त खानेऩानीको आऩलुतय बएको तथा जन 

गनुासो नयहेको हनु ुऩनेछ । 
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४.सयुशऺत खानऩेानी मकु्त सभदुाम घोषणाका रालग न्मूनतभ ्आधायहरू 

सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम हनुका रालग न्मूनतभ आधायहरु मस प्रकाय यहेका छन ्। 

 सभदुाम अलनवामय रुऩभा खरुा ददसा भकु्त कामभै बएको हनु ुऩने । 

 सभदुामका सफै घयधयुीहरुरे सधुारयएको ऩानीको श्रोतफाट खानेऩानी प्रमोग गरय यहेका वा 
खानेऩानी घयामसी रुऩभा लनमलभत िवुिकयण गयी प्रमोग गने गयेको । 

 खानेऩानीको रालग प्रमोग बएका सफै स्रोत/ऺेत्रहरु जनावय तथा भानववम वक्रमाकराऩ 
योक्न सॊयऺण गरयएको । वविेष गयी जनावय तथा भानव भरभूत्रफाट प्रदूषण योक्नजस्तै् 
घेयफाय बएको आदी । 

 सभदुामका प्रत्मेक घयधयुीहरुभा लभटय जलडत एक घय एक धाया जडान बएको वा 
साभदुावमक धाया बए ३० भीनेटको दयुीभा यहेको । 

 खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत सकृम बई आमोजनाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनका रालग 
प्रबावकायी प्रणारी बएको । 

 ववद्यारम य स्वास्थ्म चौकीहरुभा ऩलन खानेऩानीको व्मवस्था जडान बएको (मदद बएभा) 
 जोशखभ ऩणुय सभमभा साफनु ऩानीरे हातधनुे तथा भवहनावायी स्वच्छता व्मवस्थाऩन सभूह 

सवहतको स्वच्छता प्रवयद्घन बएको हनु ुऩने छ । 

 खेय गएको ऩानीको उशचत व्मवस्थाऩन (कयेसाफायी वा सकवऩटभा) गरयएको  । 

 उऩबोक्ताहरुको सयुशऺत खानेऩानी प्रलतको ववश्वसलनमता कामभ बएको, ९५ प्रलतित 
घयऩरयवायरे धायाको ऩानी लसधै वऩउनको रालग प्रमोग गयेको । 

 उऩमकु्त खानेऩानीरे लनम्नगणुस्तय भाऩदण्ड ऩयुा गयेको हनु ुऩदयछ । 

o इ.कोरीनाभक जीवाणकुो सॊक्रभण नबएको, 
o आसेलनक (जोशखभ बएका ऺेत्रभा) 
o फ्रोयाइड (जोशखभ बएका ऺेत्रभा 

 खानेऩानी आमोजनाको ददगोऩनाको जाॉच बएको तथा सभदुाम आधारयत खानेऩानी गणुस्तय 
अनगुभन प्रणारी (सभदुाम स्वमम्फाट घोषणा) स्थाऩना बएको हनु ुऩने छ । 

 स्वास्थ्म लनकामफाट खानेऩानी सयुऺा मोजना य ऩानीको गणुस्तय प्रभाशणकयण गरयएको । 

 झाडा ऩखाराको प्रकोऩ २ प्रलतित बन्दा फवढ नबएको य कुनै ऩलन ऩाॉच वषय भलुनका 
वारफालरकाहरु झाडा ऩखाराको कायणरे भतृ्मू नबएको, झाडा ऩखाराको कायण फाये 
स्वास्थ्म सॊस्था सॊगको सभन्वमभा ववश्लषेण गरयएको । 
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५.सयुशऺत खानऩेानी मकु्त सभदुाम फन्न ेववलधहरू 

५.१ खानऩेानी आमोजनाको छनौट 

स्वच्छ खानेऩानी मकु्त सभदुाम ववकासका रालग सफयप्रथभ खानेऩानी आमोजना तथा सभदुामको 
छनौट गनुय ऩने हनु्छ । उक्त खानेऩानी आमोजना तथा सभदुाम छनौट गदाय तऩलसरका आधायभा 
छनौट गनुय ऩने हनु्छ । 

 

आमोजना छनौटका आधायहरु बए/नबएको 
खलु्रा ददसाभकु्तघोवषतऺेत्र •  

खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत सकृम बएको, •  

सयुशऺत खानेऩानी श्रोत यहेको तथा फाह्य जोशखभ न्मनु यहेको खानेऩानी 
आमोजना, 

•  

खानेऩानी आमोजना लनभायण बई सभदुामराई हस्तान्तयण बएको तथा याम्रो 
सॊचारनभा यहेको, 

•  

सभदुामका सफै घयधयुीहरु, ववद्यारम य स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा सकबय लभटय 
सवहत धाया जडान बएका वा हनु सक्ने । 

•  

खानेऩानी आमोजनाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन प्रणारी प्रबावकायी यहेको 
(सकृम सलभलत, भभयत सॊबाय कामयकताय, भभयत सॊबाय कोष, औजाय आदीको 
ब्मवस्था बएको) 

•  

खानेऩानी गणुस्तय याम्रो यहेको (ऩरयऺण गरयएको बए)तथा ऩानीको गणुस्तय 
सधुाय गनय सभदुाम तथा उऩबोक्ता सलभलत इच्छुक यहको, 

•  

 

५.२ सभदुामको अगवुाईभा खानऩेानी सयुऺा मोजना राग ुगने् 
सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम प्रविन अन्तगयतको चयण ५.१ का भाऩदण्डका आधायभा नगय 
कामयऩालरका तथा नगय÷वडा स्तयीम खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्वच्छता सभन्वम सलभलतरे छनौट 
गयेका खानेऩानी तथा सयसपाई मोजना वा सभदुामहरुभा ववश्व स्वास्थ्म सॊगठनद्वाया लनदेशित 
ऩद्दती अनरुुऩ खानऩेानी सयुऺा मोजना राग ु गनुय ऩने छ । मसरे ऩानीको गणुस्तयभा सधुाय 
गनयका रालग ऩानी सयुऺासॊग सम्फशन्धत जोशखभहरुको ववश्लषेण य ब्मफस्थाऩन गनय सहमोग गदयछ 
।  
प्रदूषणका जोशखभहरु ऩवहचान गयी लतनीहरुको ब्मफस्थाऩनका रालग गरयने ववलबन्न उऩामहरु  
(ववश्व स्वास्थ्म सॊगठनकै िब्दभा लनमन्त्रणका उऩामहरु) रे ऩानीको स्रोत वयऩयको ऺेत्र, ऩानीको 
भहुान, ऩानी ओसादाय य घयधयुी तहभा प्रमोग हनुे तगायाहरु ऩलन सभेटेका हनु्छन ्। 
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ववश्व स्वास्थ्म सॊगठनको खानेऩानी सयुऺा मोजनाराई आधाय भानी मलुनसेपरे लडजाइन गयेको 
सभदुामको अगवुाईभा खानऩेानी सयुऺा कामयक्रभऩद्दलतरे साभवुहक असयहरुराई आफ्नो केन्र 
ववन्दभुा याखी सभदुाम स्तयका साभवुहक य ब्मशक्तगत स्तयका तगायाहरु ऩवहचान तथा आत्भाह 
सिुीकयण गयाई, ऩवहचान बएका तगायाहरुको सधुाय गनय सधुाय मोजना तजुयभा गरय सभदुाम कै 
नेततृ्वभा कामयन्वमन बई सभदुामराई स्वच्छ खानेऩानी मकु्त सभदुामको स्थीलतभा ऩगु्न सहमोगका 
रालग मो ऩद्दलत लडजाइन गरयएको हो । सभदुामको अगवुाईभा खानेऩानी सयुऺा कामयक्रभ चक्र य 
ववश्व स्वास्थ्म सॊगठनको  खानेऩानी सयुऺा मोजना चक्र फीचको सम्फन्धराई तशस्वय नॊ १ भा 
सायाॊि गत रुऩभा प्रस्ततु गरयएको छ । 

 

खानेऩानी सयुऺा मोजना सभदुामगत रुऩभा रागू गरयएको य सभदुामको प्रत्मेक घयधयुीरे 
ब्मशक्तगत तगायाहरु प्रमोग गयेका छन ्बने त्मस्तो सभदुामराई स्वच्छ खानेऩानी मकु्त सभदुाम 
भान्न सवकन्छ । मस भागय–दशियकारे स्वच्छ खानेऩानी मकु्त सभदुाम हनुका रालग न्मूनतभ ्
आधायहरु प्रदान गदयछ । थऩ अलतरयक्त आधायहरु स्थानीम खानेऩानी प्रणारी य लतनका 
ब्मफस्थाऩन भोडेरहरुभा आधारयत बई स्थानीम प्रोटोकर वा स्थानीम मोजनाहरुद्वाया ऩरयबावषत 
गनय सवकन्छ । 

स्वच्छ खानेऩानी सेवाको सधुाय तथा ददगोऩनका रालग गरयने कामयहरुका लसरलसराभा, सभदुामको 
आफ्नो ऺभता बन्दा फढी रगानी य प्रमासको आवश्मकता ऩनय सक्न े बएकोरे, सभदुामको 
अगवुाईभा खानेऩानी सयुऺा कामयक्रभराई नगयऩालरका स्तयका अलधकायीको ऩूवायधाय स्तयोन्नती 
गने मोजना तजूयभा कामयभा सहामकलसि हनुे औजायको रुऩभा प्रमोग गनुय ऩदयछ । 
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खरुा ददसा भकु्त अवस्थाभा ऩगु्न ुय उक्त अवस्थाराई कामभ याखी मस कामयक्रभको रालग प्रवेि 
ववन्द ुतथा प्रभखु कामायन्वमनको ऺेत्र हनुेछ । स्वच्छ खानेऩानी ववतयण गने य स्वच्छ खानेऩानी 
मकु्त  सभदुाम लनभायणको रालग कामयक्रभ तजुयभा गनुयको उदे्दश्म ऩूणय सयसपाइ सम्फन्धी 
उऩरब्धीहरु प्राप्त गनय फर ऩरु् माउनकुा साथै लतनराई ददगो याख्न ुय स्वास्थ्म सम्फन्धी प्रबावहरुको 
अलबफवृि गनुय हो । मस चयणभा भखुमतमा लनम्न कामयहरु गनुय ऩने हनु्छ । 

 छनौट बएका खानेऩानी आमोजनाका उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायी तथा सभदुामराई 
खानेऩानी सयुइ मोजना, खानेऩानी मोजनाको सचुारुऩना य खानेऩानी गणुस्तय फाये 
सचेलतकयण गने य खानेऩानी सयुऺा टोरी गठन गने । 

 खानेऩानी सयुऺा टोरी तथा ऩदालधकायीहरुराई खानेऩानी सयुऺा मोजना सम्फन्धी तालरभ 
प्रदान गने, आमोजनाको ववश्लषेण गने, जोशखभहरुको ऩवहचान गरय सधुाय मोजना तजुयभा गने 
। 

 मसयी तजुयभा बएका खानेऩानी सयुऺा मोजना उऩबोक्ता सलभलत तथा सभदुामभा छरपर 
गरय प्रभाशणकयण सलभलत वडा तथा नगयऩालरकाभा ऩेि गने । 

 खानेऩानी सयुऺा मोजनारे लनददयष्ट गयेका सधुाय कामयहरु सभदुामको नेततृ्वभा सम्फन्धीत 
वडा, ऩालरका तथा अन्म ववकास साझेदाय लनकामहरुसॊग सभन्वम तथा सहकामय गरय 
खानेऩानी आमोजनाको बौलतक अवस्था सधुायका कामय य जोशखभ न्मूनीकयणका कामयहरु 
गने । 

 खानेऩानी आमोजनाको बौलतक अवस्था सधुाय तथा ववस्ताय गदाय सभदुामका सफै 
घयधयुीहरु, ववद्यारम य स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा सकबय लभटय सवहत धाया जडान गने । 

 खानेऩानी आमोजनाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने (सकृम 
सलभलत, भभयत सॊबाय कामयकताय, भभयत सॊबाय कोष, औजाय आदीको ब्मवस्था बएको), 

 खनेऩानी उऩबोक्ता सलभलतको नेततृ्वभा सभदुाम स्तयभा खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छता 
सम्फन्धी सचेतना अलबफवृि गने । 

 सभदुामभा खेय गएको ऩानीको उशचत व्मवस्थाऩन (कयेसाफायी वा सकवऩटभा) गने 
गयाउने । 

 खानेऩानीको गणुस्तय ऩरयऺण तथा सधुायका रालग प्राववलधक टोरी, प्राववलधक तालरभ तथा 
औजायको ब्मवस्था गने, 

५.३ स्थानीम तहभा खानऩेानी गणुस्तय अनगुभन प्रणारीको स्थाऩना् 
 खानेऩानी सयुऺा मोजना, खानेऩानी गणुस्तय जाॉच, सयुशऺत खानेऩानी मकु्त सभदुामको 

अवधायणा सवहतको स्थानीम तहभा खानऩेानी गणुस्तय अनगुभन प्रणारीको स्थाऩना गनुय 
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ऩने छ । जस अन्तगयत स्थानीम तहरे लनम्न कुयाहरुको ब्मवस्थाऩन िलुनशस्चत गनुय ऩने 
छ । 

 खानेऩानी गणुस्तय जाॉच िाखा÷उऩिाखा स्थाऩना गने, 

 कभयचायीको ब्मवस्था तथा प्राववलधक तालरभ प्रदान गने, 

 खानेऩानी गणुस्तय जाॉचको वकट तथा आवश्मक साभाग्रीको व्मवस्था गने,  

 ऩालरका ऺेत्र लबत्रको खानेऩानी ऩरयऺण कामय मोजना फनाई लनमलभत रुऩभा ऩरयऺण तथा 
सधुाय कामयभा प्राववलधक सेवा प्रदान गने, 

 स्थानीम आवश्मकता तथा भागको आधायभा खानेऩानी ऩरयऺण कामयको ऩालरकारे िलु्क 
तोक्न सक्ने छ । 

 खानेऩानी ऩरयऺण प्रलतवेदन तमाय गरय ऩालरकाभा येकडय याख्न,े सम्फन्धीत ऩऺराई 
प्रलतवेदन ददने तथा प्रदेि तथा सॊशघम य सकायराई प्रलतवेदन ऩठाउने । 

५.४ददगोऩनाको आधाय सलुनशित गने (उऩबोक्ता सभदुाम य सयकायफीच) 
स्वच्छ खानेऩानीमकु्त सभदुाम उन्भखु खानेऩानी आमोजनाको स्वालभत्व ग्रहण, ददगो व्मवस्थाऩन य 
सञ्चारन गनय सम्फशन्धत लनकामकोको बलूभका य शजम्भेवायी उल्रेख गयी उऩबोक्ता सलभलत, वडा य 
नगयऩालरका लफच अनसूुची १ अनसुायको दईु ऩऺीम सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय सम्ऩन्न बएको हनु ु
ऩनेछ । मसरे सहभलत जनाएका ऩऺहरुको बलूभका य शजम्भेवायीहरु साथ साथै ठोस 
गलतववलधहरुराई ऩरयबावषत गदयछ । जसरे कामयक्रभफाट प्राप्त सेवा सवुवधाहरुराई चरामभान 
याख्न य व्मवहाय ऩरयवतयनराई ददगो फनाइ याख्न सलुनशित गदयछ । मसयी हनुे सम्झौताभा 
सम्फन्धीत वडाका वडा अध्मऺ य सहमोलग लनकामका प्रलतलनलधहरु साऺीका रुऩभा याख्न सवकने 
छ । 

५.५. लनदेशिकाको प्रमोग गयी सयुशऺत खानऩेानी मकु्त सभदुामको प्रभाशणकयण् 
क. सभदुाम स्वमभफाट घोषणा् 
ग्राभीण भभयत सम्बायकताय य खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलतद्वाया खानेऩानीको गणुस्तय वपल्ड टेस्ट 
वकटको प्रमोग गयी ऩयीऺण गरयन ु ऩछय । सभदुामरे त्मस ऺेत्रभा खानऩेानी सयुऺा मोजना, 
ददगोऩनाको आधायको रुऩभा sustainability compact (सम्झौता ऩत्र (MOU), खलु्रा ददसा 
भकु्त ऺेत्र घोषणा य ग्राभीण भभयत सम्बाय कतायको सलुनशितता गनुय ऩछय । खानेऩानी उऩबोक्ता 
सलभलतरे खानेऩानी आमोजनाको बौलतक अवस्था, खानेऩानीको गणुस्तय य आमोजनाको ददगो 
सॊचारन तथा ब्मवस्थाऩन ऩऺको मथाथय प्रलतवेदन तजुयभा गरय सम्फन्धीत वडा कामायरम भापय त 
ऩालरकाभा स्वतन्त्र अनगुभनका रालग अनयुोध गनुय ऩने छ । 
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ख. स्वतन्त्र रुऩभा गरयन ेखानऩेानी गणुस्तयको अनगुभन् 
सम्फन्धीत खानेऩानी आमोजना वा सभदुामको प्रलतवेदन सवहत वडा कामायरमको अनयुोधका आधायभा 
खानेऩानीको गणुस्तयको जाॉच, खानेऩानी आमोजनाको प्राववलधक तथा ब्मवस्थाऩन ऩऺको स्वतन्त्र 
अनगुभनका रालग नगयऩालरकाफाट दऺ प्राववलधक व्मशक्त सवहतको एक स्वतन्त्र अनगुभन टोरी 
खटाउने छ । मसयी खटाईएको अनगुभन टोरीरे खानेऩानीको गणुस्तय, आमोजनाको प्राववलधक 
ऩऺ तथा सोको ददगो सॊचारन तथा ब्मवस्थाऩन ऩऺको सॊमकु्त रुऩभा अनगुभन गरय ऩालरकाभा 
प्रलतवेदन ऩेि गनुयऩने हनु्छ । उक्त टोरीभा कम्तीभा लनम्न ब्मशि तथा ऺेत्रको सॊरग्नता यहन े
छ । 

 ऩालरका उऩ प्रभखु तथा कामयऩालरका सदस्म एक जना 
 खानेऩानी तथा सयसपाई ऺेत्रका प्राववलधक एक जना 
 खानेऩानी गणुस्तय ऩरयऺणका रालग नगयऩालरका वा खानेऩानी तथा सयसपाई 

कामायरम वा प्रमोगिाराका प्राववलधक १ जना 
 ऩालरकाका स्वास्थ्म ऺेत्रका प्राववलधक कभयचायी १ जना 
 खानेऩानी तथा सयसपाई ऺेत्रभा कामययत सयकायी तथा गैय सयकायी लनकामका 

प्रलतलनलध  एक जना 
मसयी गरयने खानेऩानीको गणुस्तय ऩयीऺणको नलतजाभा ई.कोरीको सॊखमा १ बन्दाकभ य 
आसेलनकको अलधकतभ सघनन ्सीभा ०.०५ लभ.ग्रा. लरटय (यावष्डम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड, 

सन ्२००५) हनु ुऩदयछ ।  

स्वतन्त्र रुऩरे गरयने खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन टोरीरे खानेऩानी गणुस्तय जाॉचको नलतजा 
(वविेषगयी ई.कोरी य आसेलनक) फझुाउन ु ऩदयछ य सम्ऩूणय खानेऩानी आमोजनाभा खानेऩानी 
उऩबोक्ता सलभलत, खानेऩानी सयुऺा आमोजना टोरी, नगयऩालरका, खानऩेानी तथा सयसपाइ लडलबजन 
कामायरम, मलुनसेप, ववश्व स्वास्थ्म सॊगठन य खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्रका साझेदायहरु सॉग 
सभन्वम गयी अनगुभन गनुय ऩदयछ । 

ग. खानऩेानी गणुस्तय अनगुभनको रयऩोटयको तमायी् 
स्वतन्त्र रुऩरे गरयने खानऩेानी गणुस्तय अनगुभन टोरीरे सम्ऩूणय खानऩेानी आमोजनको अनगुभन 
य अवरोकनको क्रभभा खानेऩानी गणुस्तय जाॉचको रयऩोटय कुरप्रेट काउन्ट/गणना (ई.कोरीको 
सॊखमा १ बन्दाकभ) य आसेलनक (अलधकतभ सघनन ्सीभा ०.०५ लभ.ग्रा.लरटय) प्रभाण सवहत 
तमाय गयी ऩालरकाभा ऩेि गनुय ऩदयछ ।  
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घ. नगयऩालरकाफाट प्रलतवेदनको स्वीकृती् 
नगयऩालरकाफाट स्वतन्त्र रुऩरे गरयने खानऩेानी गणुस्तय अनगुभन टोरीरे ऩयीऺण गयेको 
खानेऩानी गणुस्तय जाॉचको नलतजा तथा आमोजनाको सचुारुऩना तथा ददगो ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
प्रलतवेदनराई स्वीकृत गने य प्रभाणीकयण गनुय ऩदयछ । मसयी गरयएको प्रभाशणकयणको फाये 
सम्फन्धीत वडा भापय त खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलतराई जानकायी गयाउन ुऩने छ । 

५.६. औऩचारयक घोषणा (सयुशऺत खानऩेानी मकु्त सभदुामको सॊशऺप्त, सॊचाय, वकारत) 
नगयऩालरकाफाट खानेऩानी गणुस्तय जाॉचको नलतजा य स्वतन्त्र रुऩरे गरयने खानेऩानी गणुस्तय 
अनगुभन टोरीको रयऩोटयको आधायभा घोषणाको ऩत्र (जसभा घोषणाको लभती, सभम य स्थान 
उल्रेख गयी) ववतयण गनुय ऩदयछ । मस काभभा मोगदान ददन ुहनुे ववलबन्न मशक्त, सॊघ/सॊस्थाराई 
सम्फोधन÷सम्भान गरयन ुऩदयछ । 

५.७. अवधायणाको अनगुभन 

मसयी सम्ऩणुय प्रकृमा ऩयुा गरय घोषणा बएको सयुशऺत खानेऩानीमकु्त सभदुामको सभदुाम तथा 
ऩालरका स्तयफाट लनमलभत अनगुभन गनुय ऩने हनु्छ ।  

 खानेऩानी गणुस्तयको स्वतन्त्र अनगुभन चौभालसक रुऩभा त्मस ऩलछ दोश्रो वषय ६ 
भवहनाको अन्तयारभा य एक वषयभा गने 

 सभदुामरे हयेक भवहना एयफ ्बाइरको प्रमोग गयी खानेऩानी गणुस्तयको जाॉच गने 

 खानेऩानी सयुऺा मोजना अनसुाय लनमन्त्रणका उऩामहरु अऩनाउन े

६. सयुशऺत खानऩेानी मकु्त सभदुामको भान्मता स्थीय बए नबएको रेखाजोखा तथा भूल्माॊकन््  
स्वच्छ खानेऩानी मकु्त सभदुाम अलनवामय रुऩभा खरुा ददसा भकु्त सभदुाम बएको हनु ुऩने छ । 
मो सभदुामरे साभदुावमक स्तयभा खानेऩानी सयुऺा मोजना भापय त ्खानेऩानी स्वच्छ य सयुशऺत 
याख्न, साभदुावमक स्तयका तगायाहरु प्रमोग गयेको हनु ुऩछय । खरुा ददसा भकु्त घोषणा बएको 
सभदुाम जस्तै स्वच्छ खानेऩानी मकु्त सभदुाम ऩलन स्वतन्त्र रुऩरे प्रभाशणकयण गरयएको हनु ुऩने 
छ । 

७. उऩरब्धी – भाऩन 

उऩरब्धीहरुराई प्रलतपर य असयका तहभा भाऩन गनयका रालग कामयक्रभ–अनगुभन य असय–
सवेऺण प्रमोग गरयनेछ ।असय–सवेऺणरे भौजूदा अनगुभनराई स्वतन्त्र रुऩभा प्रभाणीकयण गने 
गदयछ य मसका रालग छुटै्ट  भागय–लनदेिन प्रदान गरयनेछ । असय–सवेऺणरे कवहरे काही ीँ प्रत्मऺ 
अवरोकन, कवहरे काही ीँ दस्तावेजहरुको प्रभाणीकयण य कवहरे काही ीँ ऩानीको गणुस्तय ऩयीऺण 
जस्ता कामयहरु सभेट्ने छन ्।  
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७.१. कामयक्रभ–अनगुभन ववलधहरु् 
क. लनयन्तय गरयन ेअनगुभन  

खानेऩानी आमोजनाको हस्तान्तयण हनु ु बन्दा ऩवहरे खानेऩानी गणुस्तयका यावष्डम भाऩदण्ड अनसुाय 
खानेऩानी गणुस्तयका ऩायालभलतहरुको  ऩयीऺण गरयएको हनु ुऩनेछ । खानेऩानीको नभनुा ऩयीऺण 
गदाय,  इ. कोरी, आयसलनक य फ्रोयाईडको सघन यावष्डम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्डरे तोकेको 
गणुस्तय सम्फधी भागय-लनदेशिका फभोशजभ हनु ुऩने छ । अन्म ऩायालभलतहरुको हकभा ऩलन यावष्डम 

खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड ऩूया बएको हनु ु ऩछय । खानेऩानी प्रणारीभा खानेऩानी सयुऺा मोजना 
रागू गयी तगायाहरुको लनमलभत अनगुभन कामय बए गयेको हनु ुऩनेछ । 

ख. फाह्य तहफाट प्रभाशणकयण गरयएको 
सभदुाम बन्दा फावहयका जस्तै स्वास्थ्म सॊस्था, सयकायी लनकाम, स्वतन्त्र लनकाम (ऩत्रकाय), वाि 

िाखा, नगय/गाउॉऩालरका,  खानेऩानी तथा सयसपाइ लफऻ य खानेऩानी उऩबोक्ता भहासॊघ स्थानीम 
प्रलतलनलधको टोरीफाट स्वच्छ खानेऩानीमकु्त सभदुाम बनी प्रभाणीकयण बएको हनु ुऩने देशखन्छ । 
मो लनकाम, खरुा ददसा भकु्त ऺेत्रको अनगुभन तथा प्रभाशणकयण गने टोरी वा त्मसभा खानेऩानी 
सम्फन्धी ववऻता बएका सदस्म सवहतको टोरी हनु सक्दछ । स्वच्छ खानेऩानी मकु्त सभदुामको 
स्थीलत कम्तीभा ऩलन १ वषय कामभ यहेको प्रभाणीकयण वाह्य तहफाट हनु ु ऩदयछ । मस्तो 
प्रभाशणकयण कामयको रालग टोरीको सॊयचना, आधायहरु य कामयववलध आदी फाये यावष्डम स्तयको 
अनगुभन तथा प्रभाशणकयण कामयववलध वा कामयक्रभ-प्रभाशणकयणभा सभाववस्ट गनय सवकने छ । 

ग.फाह्य लफऻ तहफाट साभाशजक रेखा–ऩरयऺण (सोसर अलडट) 
स्वच्छ खानऩेानीमकु्त सभदुामको रेखा-ऩरयऺण (अलडट) गरयन ुऩछय, अको िब्दभा खानऩेानी सयुऺा 
मोजना प्रबावकायी बएका छन ्बनी प्रभाणीकयण गरयन ुऩछय । मस अन्तगयत फाह्य सभदुाम तथा 
ब्मशक्तफाट खानेऩानी मोजनाको भहुान, धाया तथा घय तहको खानऩेानीको गणुस्तय ऩयीऺण गरयन े
छ ।  खानेऩानीको गणुस्तय ऩयीऺण भहङ्गो य तालरभ प्राप्त प्राववलधकहरुफाट भात्र सम्बव हनुे 
बएकारे लनम्न उऩामहरु अवरम्फन गनय सझुाव ददइएको छ्  

 नभनुा छनौट गरय केही घयधयुीको भात्र गनय सवकन्छ, 

 नगय तथा वडा कामायरमहरुभा खानेऩानीको दीघयकारीन सलबयरेन्स (लनगयानी) 
प्रणारीको स्थाऩना, उऩकयणको ब्मवस्था तथा ऺभता ववकास कामयक्रभराई फर 
ऩरु् माउन,े 

 गणुस्तय ऩयीऺणका नतीजाहरु फाये सभदुामराई जानकायी फाॉड्ने कामयराई, ददगो 
रुऩभा फानी ब्मवहायको ऩरयवतयन गनय विगरयगॊ औजायका रुऩभा ववकास गनय सवकन्छ, 

 मस प्रकायका ऩयीऺणहरु फषयभा एक ऩटक वा वविेष अवस्थाभा गनय सवकन्छ । 
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७.२. असय– सवेऺण् 
क. असय– सवेऺणभा स्वच्छ  खानऩेानी सेवा 
असय-सवेऺण भा कामयक्रभ अन्तगयत नमाॉ लनभायण बएका वा ऩनु् लनयभायण गरयएका सफै खानेऩानी 
प्रणारीका सॊयचनाहरुको अलनवामय रुऩभा ऩयीऺण गरयन ुऩछय । स्वच्छ खानेऩानीमकु्त सभदुामका 
खानेऩानीको नभनुा ऩलन सॊकरन गयी ऩयीऺण गनुय ऩने छ । असय–सवेऺणभा खानेऩानीको नभनुा 
सॊकरन गयी लनम्नानसुायको ऩायालभलतको भात्र ऩयीऺण गरयन ुऩने हनु्छ । 

 इ. कोरी, 
 आसेलनक (जोशखभ बएका ऺेत्रभा) 

 फ्रोयाइड (जोशखभ बएका ऺेत्रभा) 

 नाईिेट 

 पराभ 

 धलभरोऩना, 
 ववद्यतुीम सॊवाहकता वा कुर घलुरत ठोस ऩदाथय 

त्मस्तै, खानेऩानी आमोजनाको हस्तान्तयण हनु ुबन्दा ऩवहरे खानऩेानी गणुस्तयका यावष्डम भाऩदण्ड 
अनसुायका अन्म ऩायालभलतहरुको ऩरयऺण गरयएको हनु ुऩनेछ बने नलतजा सवेऺणका अवसयभा मी 
थऩ ऩायालभलतहरुको प्रभाणीकयण उऩरब्ध बएका दस्तावेजहरुको सभीऺाद्वाया  गरयने छ । 

ऩाईऩ प्रणारीको हकभा बने  ऩानी ववतयण ववन्दभुा क्रोयीन अविेषको सघन यावष्डम खानेऩानी 
गणुस्तय भाऩदण्डरे लनधाययण गयेको दामया लबत्र (येन्जभा) हनु ुऩने छ । 

ख. असय–सवेऺणभा स्वच्छ खानऩेानीमकु्त सभदुाम 

असय–सवेऺणभा स्वच्छ खानेऩानीमकु्त सभदुाम हनुका रालग चावहने न्मूनतभ आधायहरुको ऩयीऺण 
गरयनेछ् 

 खरुा ददसाभकु्त ऺेत्र तथा स्वच्छ खानेऩानीमकु्त सभदुामको नभनुा छनौट 

 छनौट बएका सभदुामफाट नभनुा घयधयुीहरुको छनौट, 

 अझै थऩ रुऩभा, खानेऩानीको ऩयीऺण गनय्  
 २० प्रलतित घयधयुीहरुको छनौट, 

 छनौट बएका घयधयुीहरुरे इॊलगत गयेका खानेऩानी सेवाको ऩयीऺण, 
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अनुसुचीहरु 

अनसूुची १ खानेऩानी मोजनाको ददगोऩना तथा लनमलभत सॊचारनको रालग शिवयाज नगयऩालरका, 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम, कवऩरवस्त ुय.................खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत फीच बएको 

सभझौता–ऩत्र 

(Sustainability Compact) 
 

शिवयाज नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको सभन्वमभा मलुनसेप नेऩारको सहमोगभा सॊचालरत 
खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्वच्छता कामयक्रभ अन्तगयत शिवयाज नगयऩालरका वडा 
नॊ............,खानेऩानी मोजनाभा............ घयधयुीहरुभा एक घय एक धाया लनभायण कामय सम्ऩन्न 
बई मोजनाको स्वालभत्व ग्रहण, व्मवस्थाऩन य सञ्चारनको सम्ऩूणय शजम्भेवायी शिवयाज नगयऩालरका 
....... नॊ. वडा कामायरम भापय त ...............खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सलभलतभा यहने 
गयी हस्तान्तयण बई सकेकोरे तऩशिरभा उल्रेशखत शजम्भेवायीहरु फहन गनय सम्फशन्धत 
सयोकायवाराहरु प्रलतवि यहेकोरे शिवयाज नगयऩालरका, नगय कामयऩालरकाको कामायरम य 
.............खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सलभलत फीच दईु ऩऺीम सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय 
सम्ऩन्न बएको छ ।  

मसरे सहभलत जना एका ऩऺहरुको बलूभका य शजम्भेवायीहरु साथ साथै ठोस गलतववलधहरुराई 
ऩरयबावषत गदयछ । जसरे कामयक्रभफाट प्राप्त सेवा सवुवधाहरुराई चरामभान याख्न य व्मवहाय 
ऩरयवतयनराई ददगो फनाइ याख्न सलुनशित गदयछ । 

क) स्थानीम उऩबोक्ताहरुको शजम्भेवायी् 
 आ-आफ्नो घयको धायाको खानेऩानी लभटय, धायाको टुटी, वपवटङस ्साभग्रीहरु रगामत 

अन्म साभग्रीहरुको आवश्मकतानसुाय भभयत सम्बाय तथा नमाॉ पेयवदर गने ।  

 घयधयुीफाट लनस्कने कुवहने, नकुवहने पोहयभैरा य धायाफाट लनस्कने पोहय ऩानीको 
उशचत व्मवस्थाऩन गयी धाया रगामत घय वरयऩरय लनमलभत सयसपाई गने । साथै, 

धायाफाट लनस्कने पोहय ऩानीराई कयेसावायीभा प्रमोग गने । 

 ददसा वऩसाव िौचारमभा भात्र गने, गयाउने ।  

 खानेऩानी मोजनाफाट एक घय एक धाया जडान गदाय प्रत्मेक घयधयुीरे रु.१०००।- 
(अऺयेऩी एक हजाय) का दयरे उऩबोक्ता सलभलतराई बकु्तानी गने ।  

 खानेऩानी मोजना भभयत सम्बाय कोषभा प्रत्मेक घयधयुीफाट फावषयक न्मूनतभ 
रु.३००।- (अऺरुऩी लतन सम) य लनधायरयत खानेऩानीको भालसक भहसरु न्मूनतभ ५ 
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मूनीट सम्भको रु.४०।- (अऺरुऩी चालरस) य थऩ मूनीटको न्मूनतभ रु. ५।- 
(अऺरुऩी ऩाॉच) का दयरे तोवकएको सभमभा नै उऩबोक्ता सलभलतको कामायरमभा 
बकु्तानी गने ।  

 खानेऩानी मोजनाको भभयत सम्बाय तथा नमाॉ सॊयचनाहरु लनभायण गनुय ऩने अवस्थाभा 
सभदुामको तपय फाट गनुय ऩने श्रभदान उऩरब्ध गयाउने । 

ख) खानऩेानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सलभलतको शजम्भेवायी् 
 खानेऩानी मोजनाको भहुान देशख घयधयुीको धायासम्भको ऩाइऩराइन तथा सॊयचनाहरु 

भभयत सम्बाय, नमाॉ लनभायण तथा पेयवदर, वपवटङस ् साभग्रीहरु रगामत प्रशम्फङ्ग 
औजायहरु, ऩानीको गणुस्तय जाॉच गने आवश्मक साभग्री, यसामलनक ऩदाथय तथा 
उऩकयणहरुभा न्मूनतभ रु. ५०,०००।- (अऺयेऩी ऩचास हजाय) सम्भको फावषयक 
रागत खचय व्महोने ।  

 ऩानीको गणुस्तय जाॉच गने आवश्मक साभग्री, यसामलनक ऩदाथय तथा उऩकयणफाट 
प्रत्मेक भवहना वा प्रत्मेक ३ भवहनाभा आवश्मक जाॉच गनुय ऩने ऩायालभलतहरु अनसुाय 
भहुानदेशख घयधयुीसम्भको ऩानीको गणुस्तय जाॉच गयी यावष्डम खानेऩानी गणुस्तय 
भाऩदण्ड, २०६२ अनसुाय बएको सलुनशित गयी सोको येकडय याखी सभदुामभा 
सावयजलनक गनुयको साथै खानेऩानी ऩयीऺणका नलतजाहरूको सायाॊि सवहतको प्रलतवेदन 
६/६ भवहनाभा वडा कामायरम/नगयऩालरका कामायरमभा ऩेि गनेछ ।   

 प्रत्मेक ६/६ भवहनाभा खानेऩानी सयुऺा मोजनाको अध्मावलधक गने, गयाउने साथै 
सोको प्रलतवेदन तमाय गयी सावयजलनक गनुयको साथै खानेऩानी सयुऺा मोजनाराई 
कामायन्वमन गने, गयाउने । 

 उऩबोक्ताहरुफाट उठेको ऩानीको भालसक भहसरु, जम्भा बएको भभयत सम्बाय कोषको 
यकभ य अन्म वहसाव वकताव चसु्त दरुुस्त याख्न े। 

 ग्राभीण भभयत सम्बाय कामयकताय (VMW) को लनमूशक्त अलनवामय रुऩभा गयी लनजराई 
तोवकएको सेवा, सवुवधा लनमलभत रुऩभा सभमभा नै प्रदान गदै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मेक 
धायाभा लनमलभत ऩानी आउने गयी खानेऩानी मोजना ऩूणय रुऩभा चरामभान बएको 
सलुनशित गने । 

 उऩबोक्ता सलभलतको फैठकहरु लनमलभत वस्न,े आवश्मकता अनसुाय उऩबोक्ताहरुको 
बेराको आमोजना गने य प्रत्मेक आलथयक फषय िरुु बएको ३ भवहनालबत्र सम्ऩूणय 
उऩबोक्ताहरुको बेरा गयी कामय प्रगती य आम्दानी–खचय सावयजलनक गयी नेऩार 
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सयकायफाट भान्मता प्राप्त रेखा ऩयीऺकफाट मोजनाको रेखा ऩयीऺण गयी सम्फशन्धत 
लनमाभक लनकामभा ऩेि गने ।   

 घयधयुी तथा सभदुामरे गरय यहेको सयसपाई तथा स्वच्छता प्रवद्बयनको अनगुभन गयी 
दैलनक लनमलभत रुऩभा बइयहेको सलुनशित गने ।  

 आवश्मकता अनसुाय सम्फशन्धत वडा कामायरम, नगयऩालरकासॉग सभन्वम गने । 

 नगयऩालरका कामायरम य सम्फशन्धत वडा कामायरमरे ददएको सल्राह, सझुाव य 
लनदेिनहरुराई कामायन्वमन गने, गयाउने  । 

 नेऩार सयकाय/नगयऩालरका कामायरमरे खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छता प्रवद्बधयन 
सम्फन्धी तम गयेको काननु तथा नीलत लनमभहरुराई आफ्नो खानऩेानी मोजनाभा 
कामायन्वमन गने, गयाउने । 

ग) वडा कामायरमको शजम्भेवायी् 
 मोजनाको लनमलभत रुऩभा स्थरगत अनगुभन गयी आवश्मकतानसुाय उऩबोक्ता 

सलभलतराई सझुाव, सल्राह य लनदेिन ददने ।  

 खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩझोक्ता सलभलतको लनमलभत फैठक य फावषयक रुऩभा आभ 
उऩबोक्ताहरुको बेरा सॊचारन गनय आवश्मक सहजीकयण गने । 

 खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩझोक्ता सलभलतको रेखा ब्मवस्थाऩन तथा ऩायदशियता 
कामभ गनय आवश्मक सहजीकयण गने । 

 खानेऩानी मोजनाको भहुानदेशख घयधयुीको धायासम्भको ऩाइऩ राइन तथा सॊयचनाहरु 
भभयत सम्बाय तथा नमाॉ लनभायण आदीभा रु. ५०,०००।- (अऺयेऩी ऩचास हजाय) 
बन्दा भालथ रागत राग्ने बएभा फजेटको व्मवस्थाऩनका रालग आवश्मक सहमोगका 
रालग नगयऩालरका वा अन्म लनकामहरुभा सभन्वम तथा लसपारयस गने । 

 कुनै ववऩत ् आईऩयी मोजनाको ऩाईऩ राईन तथा सॊयचनाहरुको ऩूणय ऺलत बएभा 
अथवा मोजना ददगो रुऩभा सॊचारन गनय, गयाउनको रालग नगयऩालरका वा अन्म 
लनकामहरुभा सभन्वम तथा लसपारयस गने । 

 उऩझोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरुको ऺभता ववकासका रालग नगयऩालरका तथा 
अन्म लनकामहरुसॊग सभन्वम तथा लसपारयस गने । 

घ) नगयऩालरका/वडा कामायरमको शजम्भेवायी् 
 मोजनाको लनमलभत रुऩभा स्थरगत अनगुभन गयी आवश्मकतानसुाय उऩबोक्ता 

सलभलतराई सझुाव,सल्राह य लनदेिन ददने ।  
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 खानेऩानी मोजनाको चौभालसक रुऩभा खानेऩानीको ऩरयऺण गयी नलतजा फाये 
उऩबोक्ताहरुराई जानकायी गयाउने य गणुस्तय सधुायका रालग सहमोग तथा 
सहजीकयण गने । 

 खानेऩानी मोजनाको भहुानदेशख घयधयुीको धायासम्भको ऩाइऩ राइन तथा सॊयचनाहरु 
भभयत सम्बाय, सधुाय ववस्ताय य नमाॉ लनभायण आदीभा रु.५०,०००।- (अऺयेऩी ऩचास 
हजाय) बन्दा भालथ फावषयक रागत राग्ने बएभा फजेटको व्मवस्थाऩन गयी सधुाय गनय 
सहमोग गने । 

 कुनै ववऩत ् आईऩयी मोजनाको ऩाईऩ राईन तथा सॊयचनाहरुको ऩूणय ऺलत बएभा 
अथवा मोजना ददगो रुऩभा सॊचारन गनय, गयाउनको रालग नगयऩालरकाफाट वा अन्म 
सयकायी तथा ववकास साझेदाय लनकामहरुसॉग सभन्वम गरय फजेटको ब्मवस्था गने य 
सोको भभयत सधुाय तथा लनभायण कामयभा आवश्मक आलथयक तथा प्राववलधक सहमोग 
प्रदान गने ।   

 नेऩार सयकाय/नगयऩालरका कामायरमरे खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छता प्रवद्बधयन 
सम्फन्धी तम गयेको काननु तथा नीलत लनमभहरुको फायेभा खानेऩानी तथा सयसपाई 
उऩबोक्ता सलभलतराई जानकायी प्रदान गने । 

क)..............खानेऩानी तथा सयसपाई 
उऩबोक्ता सलभलतको तपय फाट 

ग) शिवयाज नगयऩालरकाको तपय फाट 

दस्तखत्  
नाभ् 
ऩद् अध्मऺ 

लभलत् 

दस्तखत्  
नाभ् 
ऩद्अध्मऺ 

लभलत् 
ख) शिवयाज नगयऩालरका वडा नॊ. .......का 
वडा अध्मऺको तपय फाट 

साऺी (२) साझेदाय सॊस्थाको तपय फाट 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् फडा अध्मऺ 

लभलत् 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 

 

आऻारे 

गणेि प्रसाद अमायर 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


