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बयग–२ 
शिवययज नगयकयमयऩयमरकयरे फनयएको तर रेशखए फभोशजभको मनदेशिकय 

सवयसयधययणको जयनकययीकय रयमग प्रकयिन गरयएको छ । 

 

खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन मनदेशिकय, २०७९ 
 

स्थयनीम सयकयय सञ्चयरन ऐन, २०७४ को दपय १०२ रे ददएको अमधकयय प्रमोग 
गयी शिवययज नगयकयमयऩयमरकयरे मो खयनऩेयनी गणुस्तय अनगुभन मनदेशिकय, २०७९ 

जययी गयेको छ । 
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खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन मनदेशिकय, २०७९ 
१ ऩषृ्टबमूभ 

१.१ ऩरयप्रके्ष्म 

खयनेऩयनी य सयसपयइ सेवय सवुवधयको भहत्व, जनस्वयस््मको दृवष्टकोणरे अमत नै ठूरो छ । मो 
ऺेत्रको ववकयसकय रयमग धेयै प्रमयसहरु हुॉदै आएकय छन ्। धेयै उऩरशधधहरु ऩमन प्रयप्त बएकय छन।् 
देिको (फैियख, २०७६ सम्भ) जनसॊखमयको कयीव ८९% जनसॊखमयरे आधययबूत खयनेऩयनीको 
सेवयफयट य ९९% जनसॊखमयरे आधययबूत सयसपयइ सवुवधय (चऩॉको ऩह आधययभय) फयट रयबयशववत 
बएको त्मयङ्क देशखवछ । कयीव ४४,००० सॊखमयभय खयनेऩयनी प्रणयरीहरु (ववमबन्न स्तय य 
प्रववमधकय) मनभययण बई सॊचयरनभय यहेको भयमनवछ । ती सफैरे आफ्नो उदे्दश्म अनरुुऩ य बयदो ददगो 
सेवय ददई यहेकय त छन ्बने्न प्रश्न बने अझै अनतु्तरयत नै छन ्। 

नेऩयरको सॊववधयनको बयग–३ भौमरक हक य कतयव्म अवतगयत ३५, स्वयस््म सम्फवधी हक को फदुयॉ 
४ भय प्रत्मेक नयगरयकरयई स्वच्छ खयनेऩयनी तथय सयसपयइभय ऩहुॉचको हक हनुेछ बमन स्थयवऩत 
गयेको छ । 

ददगोववकयस रक्ष्म (सन ्२०१६–२०३०) कय १७ रक्ष्म भध्मे छैठौं रक्ष्म "सफैरयई खयनेऩयनी तथय 
सयसपयइको उऩरधधतय य ददगो व्मवस्थयऩन समुनशित गने" रयई नेऩयर सयकययरे ऩमन आत्भयसयत 
गयी आफ्नय मोजनय य कयमयक्रभहरु तमयय गरययहेको छ । खयनेऩयनी सेवयरयई ववश्वसनीम य 
नमतजयभूरक तलु्मयउ एउटय प्रभखु भयध्मभ ववतरयत ऩयनीको गणुस्तय मनयवतय तवयरे समुनशित गनुय हो 
। मसकय रयमग खयनेऩयनी प्रणयरीह गणुस्तय सधुयय आमोजनय भयपय त ऩयनी प्रिोधन ईकयइहरु मनभययण 
गने, प्रिोधन ईकयइहरुकय कयमयऺ भतय फयये अध्ममन अनसुवधयन गने य प्रणयरीको सॊबयय भभयत तथय 
सॊचयरन कयमयभय खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयरयई एकीकृत तलु्मयउने जस्तय कयमय फढयइएकय छन ्। 

ददगो ववकयसको रक्ष्म नॊ. ६.१ अवतगयत सन ्२०३० को अवत्मसम्भ स्वच्छ खयनेऩयनी सेवय प्रयप्त 
गयेकय जनसॊखमयको सूचकयङ्क १५ प्रमतितफयट ९० प्रमतितसम्भ फढयउने य घययमसी तहभय 
खयनेऩयनीभय देशखएको जैववक प्रदूषणको जोशखभ भोमर यहेकय घयऩरयवययको सूचकयङ्क ८२.२ 
प्रमतितफयट १ प्रमतितसम्भ घटयउने जस्तय ययवष्डम रक्ष्मकय सयथ हयर खयनेऩयनी तथय सयसपयइकय 
कयमयक्रभहरू सॊचयरन बईयहेकय छन ्। मी रक्ष्म प्रयमप्त के कमत बए बने्न जयनकययीकय रयमग ऩमन 
मस सम्फवधी त्मयङ्कहरु स्थयनीम तह (नगयऩयमरकय) फयटै सॊकरन हनु ुजरुयी देशखएको छ । 

देिबय सॊचयरनभय यहेकय ववमबन्न वकमसभकय खयनेऩयनी प्रणयरीहरु, खयनेऩयनी तथय सयसपयइ ऺेत्रभय 
कयमययत सयकययी तथय गैयसयकययी सॊघ सॊस्थयहरुको उऩशस्थमत य खयनेऩयनी आऩूमतय सेवयको स्तय 
अनसुययको ययवष्डम रक्ष्म आददरयई भध्मेनजय गदै खयनेऩयनी गणुस्तय सधुयय अनगुभन खयकय तमयय 
गरयएको छ ।  
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खयनेऩयनी गणुस्तय सधुयय अनगुभन खयकय तर शचत्र नॊ. १ भय प्रस्ततु गरयएको छ । 

 

शचत्र नॊ. १ खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन खयकय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट् आभ सेवयग्रयहीहरुभय खयनेऩयनीको ऩहुॉच ऩरु् मयउनकुो सयथै सयुशऺत ऩयनीको समुनशिततय गनय 
खयनेऩयनी गणुस्तय सधुयय अनगुभन खयकय अवरम्फन गरयने छ । आमोजनयहरुको भयग वय ऩवहचयन, 

प्रणयरीहरुको ववकयस मनभययण तथय मडजयइन अफमधबय गणुस्तयीम सेवय सॊचयरनको रयमग मो खयकय 
आकवषयत हनुे छ । मो खयकय गयी सफै रयगू प्रणयरीहरुभय सयुशऺत ऩयनीको सेवय उऩरधध गययईने 
छ । ददगो ववकयस रक्ष्म अनरुुऩ तम बएकय ययवष्डम रक्ष्महरु हमसर गनय मो खयकय अत्मवत 
उऩमोगी सयधनको रुऩभय यहने अऩेऺय गरयएको छ । 

आभ सेवयग्रयहीहरुभय खयनेऩयनी सेवयको ऩहुॉच ऩरु् मयउनकुो सयथै सयुशऺत खयनेऩयनीको समुनशिततय गनय 
खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन खयकय अफरम्फन गरयने छ । मो खयकय कयमययववमनभय देहयमकय 
वक्रमयकरयऩहरु गरयने छ । 
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 खयनेऩयनी प्रणयरीहरु नबएकय स्थयनहरुकय खयनेऩयनी सयुऺय मोजनय सवहतको खयनेऩयनी प्रणयरी 
ववकयसको रयमग नेऩयर/प्रदेि/स्थयनीम सयकययहरुसॉग उनीहरुको कयमय ऺेत्रमबत्र ऩने नमयॉ 
आमोजनयहरु भयग वय ऩवहचयन बै कयमययववमन गरयने छ । 

 खयनेऩयनी प्रणयरीहरुको ववकयस गनय केवरीम सयकययको (नेऩयर सयकययको) तपय वयट 
खयनेऩयनी भवत्रयरम एवॊ भयतहतकय मनकयमहरु, प्रदेि सयकययहरुको तपय वयट, ऩमयटन, ग्रयभीण 
तथय िहयी ववकयस भवत्रयरम, बौमतक ऩूवययधयय भवत्रयरम य सयभयशजक ववकयस भवत्रयरमहरु 
तथय स्थयनीम सयकययको तपय वयट नगयऩयमरकयरे भयग वय ऩवहचयन बएय आउन े नमयॉ 
प्रणयमरहरुको ववकयसभय सहमोग ऩमुययउने छन ्। 

 स्वयस््म तथय जनसॊखमय भवत्रयरम एवॊ भयतहतकय मनकयमहरुरे केशवरम स्तयकय 
आमोजनयहरुभय खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयको रेखय जोखय, जयॉच अनगुभन य मनगययनी गने छन ्
। 

 प्रदेि एवॊ स्थयनीम सयकययहरु सॉग आवद्ध स्वयस््म मनकयमहरुरे क्रभि प्रदेि तथय स्थयनीम 
सयकययसॊग सम्वशवधत प्रणयरीहरुभय खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयको रेखयजोखय, जयॉच अनगुभन य 
मनगययनी, ऩमयवेऺणहरु कयमय गने छन ्। 

 नेऩयर/प्रदेि/स्थयनीम सयकययहरुकय कयमयऺ ते्रभय ऩने खयनेऩयनी सयुऺय मोजनय रयगू नबएकय 
प्रणयरीहरुभय सय गनय सम्वशवधत सयकययहरुरे सहमोग ऩरु् मयउने छन ।  

 

 भौजदुय प्रणयरीहरुभय खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयको रेखय जोखय गदयय ऩयनी सदु्धीकयण प्रिोधन 
समुफधयहरु (ययख्न ु ऩने आवश्मकतय औल्मयइएभय मतनीहरुको ववकयसभय ऩमन 
नेऩयर/प्रदेि/स्थयनीम सयकययहरुरे आ–आफ्नो कयमयऺ ेत्रभय सहमोग ऩरु् मयउने छन ्। 

 सेवय प्रदयमकहरुवयट मनममभत रुऩभय प्रणयरी सॊचयरन बैयहॉदय सॊचयरन–अनगुभन हनुेछ । 

 खयनेऩयनी गणुस्तय मनगययनी (ऩमयवेऺण) य ऩरयऩयरनय अनगुभनको क्रभभय प्रयप्त हनु ेत्मयङ्कहरु 
य जयनकययीहरु सेवयग्रयहीहरु, सेवय प्रदयमकहरु, मनमभन मनकयमहरु य मनगययनी मनकयमहरु ववच 
एक आऩसभय आदयन प्रदयन गरयने छ । 

 मीनै ऩरयप्रके्ष्मभय मो मनदेशिकय तमयय ऩयरयएको छ । 

१.२ उद्दशे्म 

खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन मनदेशिकयको सवोऩयी रक्ष्म बनेको हयेक नयगरयकरे स्वच्छ खयनेऩयनी 
प्रयप्त गनय सकून बने्न हो । मसकय ववशिष्ट उदे्दश्महरु मनम्न् छन ्

 खयनेऩयनीको गणुस्तय समुनशित गनय आवश्मक ववमध/सयधन/स्रोत फयये वणयन गने । 
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 खयनेऩयनी गणुस्तय सम्फवधी सॊचयरनको मसरमसरयभय य ययवष्डम खयनेऩयनी गणुस्तय भयऩदण्डको 
ऩरयऩयरन गन मसरमसरयभय गरयने अनगुभनकय रयमग आवश्मक ढयॉचय (पययभहरु, ढयॉचय) 
उऩरधध गययउने । 

२. खयनऩेयनी गणुस्तय अनगुभन 

खयनेऩयनी प्रणयरीको सॊचयरन, सम्बयय तथय भभयत कयमयको मसरमसरयभय प्रणयरीद्वययय ववतरयत 
खयनेऩयनीको गणुस्तय ययवष्डम खयनेऩयनी गणुस्तय भयऩदण्ड अनरुूऩ छ वक छैन बनी जयॉच्नकय रयमग य 
सभवष्टगत रूऩभय प्रणयरीरे आभ जनस्वयस््मको सधुययभय ऩरु् मयएको मोगदयन फयये जयव नकय रयमग 
खयनेऩयनीको ऩयीऺण गयी गणुस्तय अनगुभन गने गरयवछ । मस्तय अनकुयमयहरु ववशिष्ट उदे्दश्म य 
कतययकय आधययभय मनम्न प्रकययकय हवुछन ्

 Operational Monitoring (सॊचयरन–अनगुभन) खयनेऩयनी प्रणयरीकय ववमबन्न सॊयचनयहरु, 

खयनेऩयनी सयुऺय मोजनय अवतगयत ऩरयबयवषत मनमवत्रण–उऩयमहरुरे प्रबयवकययी रुऩभय कयभ गरय 
यहेकय छन बव ने कुयय समुनशित गने गयेकय छैनन ् बने ऩमन सभमभै आवश्मक सधुययकय 
ऩयइरय चयल्नकय मनशम्त गरयने अनगुभन कयमयरयई सॊचयरन–अनगुभन बमनवछ । 

 Compliance Monitoring (ऩरयऩयरन–अनगुभन) सेवय–प्रदयमकद्वययय सॊचयरन–सॊबयय गरयएकय 
खयनेऩयनी प्रणयरीफयट ववतरयत खयनेऩयनीको गणुस्तय ययवष्डम खयनेऩयनी गणुस्तय भयऩदण्ड 
अनसुयय छ वक छैन बनी गरयने अनगुभन कयमयरयई ऩरयऩयरन–अनगुभन बमनवछ । 

 Water quality surveillance (गणुस्तय मनगययनी) सेवय प्रदयमकद्वययय ववतरयत ऩयनी आभ 
जन स्वयस््मको दृवष्टकोणरे जोशखभ यवहत य सयुशऺत छ मय छैन बनी स्वतवत्र रुऩभय गरयने 
रेखयजोखयरयई गणुस्तय मनगययनी बमनवछ । 

२.१ व्मवशस्थत खयनऩेयनी प्रणयरी नबएकय स्थयनभय 
खयनेऩयनी आऩूमतयको रयमग कुनै ऩमन व्मवशस्थत खयनेऩयनी प्रणयरी नबएकय वस्तीहरूकय गयउॉ 
जनतयरयई सयुशऺत खयनेऩयनी सेवय ऩरु् मयउन ु सयकययको रक्ष्म यहेकोछ । मो रक्ष्म प्रयप्त नहञु्जरे 
सम्भकय अवमध मबत्र ऩमन खयनेऩयनीको रयमग खोरयनयरय, असॊयशऺत कुवय, ऩनेयय, इनयय आददभय मनबयय 
यहेकय जनतयहरू प्रदूवषत ऩयनीको जोशखभफयट फच्न सकुन बने्न ध्मेमरे खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन 
कयमय गनुय ऩने हवुछ । व्मवशस्थत प्रणयरी नबएको अवस्थयभय खयनेऩयनी गणुस्तय कसरे, कवहरे य 
कसयी गने बने्न फयये तर तयमरकय नॊ. १ भय ददइएको छ । 
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तयमरकय नॊ. १ 

 

 

 

 

 

 

व्मवशस्थत खयनेऩयनी प्रणयरी नबएकय वस्तीहरूभय नगयऩयमरकयकय स्वयस््म सम्फवधी 
ियखय/इकयइहरूद्वययय गणुस्तय मनगययनी गरयने कयमय हवुछ य आवश्मकतय अनसुयय घययमसी तहभय 
ऩयनी प्रिोधनकय ववमधहरूको प्रमोग फयये प्रचयय प्रसयय गने कयमय गरयवछ । खयनेऩयनी गणुस्तय 
सम्फवधी अवम अनगुभन जस्तै स्व-अनगुभन य ऩरयऩयरन–अनगुभन महयॉ आवश्मक ऩदैनन ्। 

२.२ खयनऩेयनी प्रणयरी सॊचयरनभय यहेकय तय खयनऩेयनी सयुऺय मोजनय रयगू नबएकय स्थयनभय 
अझै ऩमन खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयको अवधययणय  धेयै जसो खयनेऩयनी प्रणयरीहरुको सॊचयरन तथय 
सम्बयय कयमयभय सभयवहत गनय फयॉकी नै छन ् । त्मस्तय प्रणयरीहरुरे ऩमन कुनै न कुनै तवयरे 
खयनेऩयनीको गणुस्तय समुनशित गने प्रमयस हवुछन ्। प्रणयरीभय बएकय सॊयचनयहरुको बौमतक अवस्थय 
, ती सॊयचनय नजीक यहेकय ऺेत्रकय सयसपयइको शस्थमत, ऩयनीको गणुस्तय आददको अनगुभन गनुय ऩने 
हवुछ । खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन कसरे य कवहरे, कसयी गने बने्न तयमरकय नॊ. २ भय ददइएको 
छ ।  

तयमरकय नॊ. २ 

के गने  कसरे गने 
प्रभखु सॊयचनयहरूको जस्तै इवटेक, करेक्िन च्मयम्फय, ऩयनी टैंकी, 
बल्ब च्मयम्फय, सेमडभेवटेिन टैंक आदद को बौमतक अवस्थय 
मनरयऺण उऩबोक्तय 

समभमत/सेवय 
प्रदयमक 

हयेक भहीनयभय प्रभखु सॊयचनय वरयऩरयकय ऺेत्रको सयसपयइको शस्थमत आॉकरन 
(स्मयमनटयी मनयीऺण) (हेनुयहोस ्ऩरयशिष्ट नॊ.१) धमभरोऩन य 
हयइड्रोजन ववबव भयऩन इ–कोरी ऩयीऺण जीवयण ुभयनय क्रोरयन 
प्रमोग गरयएकोछ बने, क्रोरयन अविेष भयऩन 
ययवष्डम खयनेऩयनी गणुस्तय भयऩदण्डको ऩरयऩयरन 
स्थयनीम/प्रदेि/सॊघीम बए नबएको जयॉच्न ऩरयऩयरन–अनगुभन गने 

सयकययकय 
मनकयमहरू 

हयेक ६ 
भहीनयभय 
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ययवष्डम खयनेऩयनी गणुस्तय भयऩदण्डको ऩरयऩयरन 
स्थयनीम/प्रदेि/सॊघीम बए नबएको जयॉच्न ऩरयऩयरन–अनगुभन गने 

 

उऩबोक्तय समभमत/सेवय प्रदयमकरे खयनेऩयनी प्रणयरीको सॊचयरन तथय सम्बयय कयमयको मसरमसरयभय 
सॊचयरन ऩरयऩयरन–अनगुभन गने छन ्। प्रणयरी सॊचयरनभय आएको ऩवहरो भहीनय मबत्र एक ऩटक 
खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन मनदेशिकय य ययवष्डम खयनेऩयनी गणुस्तय भयऩदण्ड, २०६२ य कयमययववमन 
मनदेशिकय, २०६२ अनसुयय सम्ऩूणय ऩयययमभमतहरुको ऩयीऺण गयी नतीजयको येकडय ययख ने छ । त्मस 
ऩमछकय सभमहरूभय सॊचयरन–अनगुभन गनेछ । प्रिोधन इकयइ बएकय प्रणयरीहरूभय खयनेऩयनीको 
गणुस्तयको सॊचयरन–अनगुभन गदयय प्रिोधन प्रणयरीहरूको रयमग सॊचयरन ववमध, २०७४ रयई ऩमन 
आधयय भयन्न' ऩछय । 

२.३ खयनऩेयनी सयुऺय मोजनय रयगू बई सॊचयरनभय यहेकय खयनऩेयनी प्रणयरी बएकय स्थयनभय 
वविेष गयी ऩयनीको गणुस्तयको मनयवतय समुनशिततय य ऩयनी आऩूमतय सेवयको ददगोऩन फढयउन 
खयनेऩयनी सयुऺयरयई मो कयमययववमनरे सहमोग गदयछ । त्मसैरे खयनेऩयनी प्रणयरीको मडजयइन, मनभययण 
य सॊचयरन–सम्बयय सफै चयणभय खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयरयई रयगू गने कयमयरे व्मयऩकतय ऩयउॉदैछ । 
नेऩयरभय प्रचरनभय यहेको खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयकय चयणहरु तर शचत्र नॊ. ३ भय देखयइएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शचत्र नॊ. ३ खयनऩेयनी सयुऺय मोजनयकय चयणहरू 

 

 खयऩयसमुोको 
प्रभयशणकयण 
खयऩयसमुो 
कयमययववमन 
ऩियत 

 विगरयङ्ग ऩूवय 

 अमबरेखन तथय 
खयऩयसमुोको 
ऩनुययवरोकन 

 खयऩयसमुो टोरी  
गठन 

 प्रणयरी ववश्लषेण 

 विगरयङ्ग  

 अनगुभन 

 खयऩयसमुोको 
प्रभयशणकयण 

 विगरयङ्ग ऩियत 

 प्रदषुण ऩवहचयन 
जोशखभ ववश्लषेण 

 मनमवत्रण उऩयम 

 सधुययकयमहृरुको 
मोजनय तथय 
कयमययववमन 
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खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयकय प्रभखु चयणहरु भध्मे अनगुभनको सम्फवधभय भयतै्र महयॉ ववस्ततृ चचयय 
गरयएको छ । 

२.३.१ अनगुभन के को गने ? 

खयनेऩयनी प्रणयरीद्वययय ववतरयत ऩयनीको गणुस्तय सधैं वऩउन मोग्म य स्वच्छ बन्नयकयरयमग प्रणयरीकय 
सम्ऩूणय अॊगहरू य उऩबोक्तयकय घयभय ऩयनी प्रदूषण नहोस कभ होसबनी स्थयऩनय गरयएकय बौमतक 
सॊयचनयहरू य रयगू गरयएकय मनमभ, आदेि वय मनषधेयऻयहरुरयई मनमवत्रण–उऩयम बमनवछ । मस्तय 
सॊयचनयरे आफ्नो उदे्दश्म ऩूयय गरययहेकय छन मय छैनन,् रयगू गरयएकय मनमभ, आदेि वय मनषधेयऻयहरुको 
ऩयरनय बई यहेको छ मय छैन बने्न कुयय एकीन गनय य आवश्मकतय अनसुयय फेरैभय सधुयय कयमयको 
ऩवहचयन गनय गरयने वक्रमयकरयऩरयई अनगुभन बमनवछ । खयनेऩयनी प्रणयरीको सॊबयय भभ सॊचयरनकय 
फेरय मनमवत्रण–उऩयमहरूको अनगुभन गने गरयवछ । मो कयमयरयई सॊचयरन– अनगुभन बमनवछ । 

मनमवत्रणकय उऩयमहरूकय ववस्ततृ (हयेक खयनेऩयनी प्रणयरीभय स्थयन य प्रववमध वविेषकय आधययभय 
आफ्नै वकमसभकय मनमवत्रण–उऩयमहरू हनु सक्छन शिष्ट नॊ २ भय हेनुयहोस । 

खयनेऩयनी प्रणयरी सॊचयरनको मसरमसरयभय गणुस्तय सम्फवधी प्रश्नहरु उठ्न सक्ने अवस्थय य मतनरयई 
सम्फोधन गनय ऩयीऺण गरयने ऩयययमभमतहरू तर तयरीकयभय ददइएको छ । 

अवस्थय ऩयीऺण गनुय ऩने ऩयययमभमतहरू 

सूक्ष्भ जैववक प्रदूषणफयट ऩयनी भकु्त छ बने्न एकीन 
इ–कोरी, धमभरोऩन, हयइड्रोजन ववबव 
(PH) , क्रोरयन अविेष 

उऩबोक्तयहरूफयट  ऩेट दखेुको धयै गनुयसय आएको फेरय 
इ–कोरी, धमभरोऩन, हयइड्रोजन ववबव, 

क्रोरयन अविेष 

ऩयनी धमभरो वय यॊगीन देशखएभय धमभरोऩन य यॊग 

ऩयनी उभयल्दय बयॉडोको वऩॊधभय ऩत्र जम्भय बएभय कडयऩन य ववद्यतुीम सॊवयहकतय 
सयफनु प्रमोग गदयय गयज नआउन े कडयऩन य सॊवयहकतय 
ऩयइऩरयइन मबत्र शखमय रयग्न े हयइड्रोजन ववबव, ऺययीमऩन, िीिय, तयभय 
रगुय ऩॊहेरो हनेु, स्मयमनटयी उऩकयणहरुभय दयग फस्ने  परयभ, म्मयॉगयनीज, तयभय 

अवप्रम गवध य स्वयद 
एभोमनमय, हयइड्रोजन सल्पयइड, स्रोतको 
ऩयनीभय रयगेको रेउ 
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अवस्थय ऩयीऺण गनुय ऩने ऩयययमभमतहरू 

स्रोत नजीकै खेतीऩयती जहयॉ भरखयद तथय 
कीटनयिक नयइिेट, कीटनयिक औषधी, औषधी 
प्रमोग अत्ममधक हवुछन।् 

इ–कोरी 

नूमनरोऩन  क्रोययइड, कुर घमुरत ठोस ऩदयथय, सोमडमभ 

 

प्रणयरीद्वययय उऩबोक्तयरयई ववतरयत ऩयनीको गणुस्तय ययवष्डम खयनेऩयनी गणुस्तय भयऩदण्ड अनसुययको छ 
मय छैन ब मनक्र्मौर गने कयमयरयई ऩरयऩयरनय–अनगुभन बमनवछ । मस्तो अनगुभनकय रयमग 
भयऩदण्डभय उल्रेशखत सके सम्भ स नबए सम्फशवधत प्रणयरीभय फययम्फयय देखय ऩने गणुस्तय सम्फवधी 
ऩयययमभमतहरूको सवेऺण गनुय ऩदयछ । 

२.३.२ अनगुभन कस्रे गने ? 

खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन सेवयप्रदयमक सॊस्थयहरुरे गनुय ऩछय । मी नै सॊस्थयभय कयमययत प्रयववमधक 
कभयचययीहरूरनो प्रणयरीभय मनमवत्रण–उऩयमहरूको अनगुभन गनेशजम्भेवययी फहन गदयछन।् 

२.३.३ अनगुभन कुन कुन फेरय गने ? 

सॊचयरन अनगुभन मनममभत रूऩभय गनुय ऩछय । मसको अरयवय प्रणयरीकय सॊयचनयहरूभय थऩघट 
बएभय, फयढी, ऩवहयो, अमतववृष्ट, अनयववृष्ट, तयऩक्रभभय अत्ममधक फवृद्ध जस्तय घटनय घटेय सॊचयरन 
प्रवक्रमभय वय वविेष गयी खयनेऩयनीको गणुस्तय नकयययत्भक असय ऩनय गएकय फेरयभय अनगुभन गनय 
ऩछय । सयभयवम अवस्थयभय ऩयीऺण गरयने ऩयययमभमतहरू य कवहरे कवहरे गने (आवशृत्त) ऩरयशिष्ट३ 
नॊ.भय ददइएको छ । सयनय य ग्रयभीण खयनेऩयनी प्रणयरी, जहयॉफयट ऩयनी ऩयीऺण प्रमोगियरय टयढय छन,् 

त्महयॉ कम्तीभय वषयको ३ ऩटक (भनसनुऩूवय, भनसनुभय य भनसनु ऩियत ्ऩयीऺण गनुयऩछय । 

२.३.४ अनगुभन कसयी गने ? 

अनगुभन भखुमतमय २ वकमसभरे गनुय ऩदयछ । 

१. मनमवत्रण–उऩयमहरूको अवस्थय मनयीऺण गयेय (मनमवत्रण–उऩयमहरूको छेउ छयउ मतयकय 
वयतयवयणकय सयसपयइको शस्थमत आॊकरन गयेय जसरयई स्मयमनटयी सवेऺण/मनयीऺण ऩमन बने्न 
गरयवछ । 

२. ऩयनीको नभनुय ऩरयऺण गयेय । 
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२.३.५ गणुस्तय ऩयीऺणकय रयमग नभूनय कहयॉ कहयॉ मरन?े 

ऩयनीको गणुस्तय ऩयीऺणकय रयमग नभूनय सॊकरन गरयने स्थयनहरू सयभयवमतमय मनम्न मरशखत हवुछन ् 
१. भहुयनभय, इवटेकको आउटरेट ऩयइऩफयट वय सम्बव बएसम्भ इवटेक नजीकैको खोरयफयट, बूमभगत 

स्रोतभ बएभय ऩम्ऩको डेमरबयी ऩयइऩफयट । 

२. ऩयनी ऩोखयी को इवरेट य आउटरेट ऩयइऩफयट । 

३. ऩयनी प्रिोधन उऩ प्रणयरी सभेत बएको अवस्थयभय बन,े ऩयनी प्रिोधन केवर ऩयइऩ प्रवेि (इनरेट 
गनेय प्रिोमधत ऩयनी केवरफयट फयवहय मनस्कने ऩयइऩ (आउटरेट) फयट। 

४. ऩयनी प्रिोधन उऩप्रणयरी मबत्र प्रिोधन ववमध अनसुयय ववमबन्न इकयइहरू जस्तै् ग्रीट च्मयम्फय, 
सेमडभेण्टेिन वपल्टय (स्रो स्मयण्ड, ¥मयवऩड स्मयण्ड वपल्टय, यवपङ वपल्टय, प्रसेय वपल्टय आदद), 
स्थयऩनय गरयएकय हनु सक्छन।्ती इकयइकय छुट्टय छुटै्ट कयमय ऺभतय भूल्मयॊकन गने हो बने प्रत्मेक 
इकयइकय इवरेट य आउटरेट ऩयइऩफयट। 

५. ववतयण ऩयइऩ रयइनफयट (सकेसम्भ ऩयनीको चयऩ कभ बएकय स्थयनफयट । 

६. सम्बव बए सम्भ सयफयजमनक धयययफयट, सयवयजमनक धययय नबएको स्थयनभय सफै बवदय छोटो 
क्मयसन ऩयईऩ बएको मनजी धययय फयट । 

७. उऩबोक्तयहरूको स्थयनभय, घययमसी स्तयभय फनयइएकय ऩयनी जम्भय गने टैंकी, ड्रभ, घ्मयम्ऩो, गयग्री 
आदद फयट । 

२.३.६ गणुस्तय ऩरयऺणकय रयमग नभनुय कसयी मरन े? 

नभूनय सॊकरन गने तयीकय ऩयनीको कुन कुन ऩयययमभमत जयॉच्ने हो अथवय अको िधदभय कस्तो 
ऩयीऺण गनेभय बय ऩदयछ । 

१. बौमतक/ययसयममनक ऩयीऺण बौमतक तथय यसयममनक ऩयीऺणगनय तथय कसो रयमग ऩयनीको नभूनय 
मरदय मनम्न कुययहरु मफचयय गनुयऩछय । 

ऩयनीको नभूनयमरने धयययरयई फवद गयी धयययको टुटी सपय वटस्म ुऩेऩयरे ऩछुी ऩेऩयभय मभथयनर ययखी 
धयययको टुटीरयई मनभयरीकयण गने । प्रयशस्टकको टुटी बए मभथयनोररे मबजयई मनभयरीकयण गदयय 
एक मभनेटसम्भ भध्मभ गमतभय धययय खोल्ने य त्मसऩमछ मनभयरीकृत बयॉडोभय ऩयनीको नभूनय मरनऩुछय 
। 

नभूनय सॊकरन य ऩयीऺण गने सभमको अवतय सके सम्भ कभ गनुय ऩछय । नभूनय मरई सकेऩमछ 
तत्कयरै ऩयीऺण गनय सॊबव नबएभय मनभयरीकृत १ मरटयको फोत्तरभय केही खयरी ठयउॉ ययखेय 
ऩयनीको नभूनय मरने य रगयई फोत्तरभय नयभ य कोड नॊफय रेखी आईस फक्सभय ययखेय ऩयीऺण 
स्थरभय रैजयन ुऩछय । धययय फयहेक ऩोखयी, ईनयय, कुवय आददको नभूनय मरदय ऩयनीको सतह बवदय 
२० से.भी. तरफयट मनभयरीकयण बयॉडोभय नभूनय मरन ुऩदयछ । त्मसयी नभूनय मरदय डोयी सवहतको 
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नभूनय कऩको प्रमोग गरयवछ । नदी फमगयहेको ऩयनीको नभूनय मरदय भखुम फहयव ऺेत्रको ववऩरयत 
ददियभय २० से.भी. डुफयई मरन ुऩछय । 

नभूनय सॊकरनगदयय कयॉच वय ऩोमरमथनको फोत्तरभय वमूनतभ तयऩक्रभ सकेसम्भ चीसो फनयएय नभूनय 
सॊचम गनुयऩछय । क्रोरयन अविेष हयईड्रोजन य धमभरोऩन  जस्तय ऩयययमभमत कोऩयीऺण नभूनय 
सॊकरन गयेको रगतै्त गनुय ऩदयछ । 

२. सूक्ष्भ जैववक ऩयीऺण गदयय भयमथ उल्रेशखत कुययकय अमतरयक्त मनम्न कुययहरुभय सभेत मफचयय गनुय 
ऩने हवुछ । 

मनशित मफमध अऩनयएय मनभयरीकृत फोत्तरहरुभय नभूनय मरई सो मरएको ६ घण्टयमबतै्र ऩयीऺण 
गरयसक्न ुऩछय । तोवकएको सभम अवमध मबत्र नभूनय ऩयीऺण गनय वढरो हनु ेवय सॊबव नहनु ेबएभय 
सो नभूनयरयई ४ सेशवटग्रडे तयऩक्रभभय सयुशऺत ययखी ढुवयनी गयी २४ घण्टयमबत्र ऩयीऺण गनुय ऩदयछ 
। क्रोरयन प्रमोग बएको नभूनयको हकभय बने मनभयरीकृत फोत्तरभय क्रोरयन तटस्थीकयण गयी 
नभूनय सॊकरन गनुय ऩदयछ । नभनुय–ऩयनीरयई धेयै हल्रयउन हनु्न, मसरयई घयभफयट फचयउन ुऩदयछ । 

२.३.७ गसु्तय ऩरयऺण ववमधहरु  
ऩयनीभय जयॉशचने ऩयययमभमतहरूको आधययभय ऩयीऺण ववमध छनौट गरयवछ । कमतऩम ऩयययमभमतहरू जस्तै 
हयइड्रोजन ववबव, तयऩक्रभ,  धमभरोऩन,  आदद  सयधययण  उऩकयणफयट  जयॉच्न  सवकवछ  बने  
कमतऩम  ययसयममनक  ऩयययमभमतहरु  जयॉच्न अत्मयधमुनक, जवटर य भहॉगय मवत्र/उऩकयण आवश्मक 
ऩदयछन ्। खयनेऩयनीको गणुस्तय ऩयीऺणकय रयमग प्रदेि केवरभय स्थयऩनय बएकय सॊघीम वय प्रयदेशिक 
प्रमोगियरयहरू वय नीशज ऺेत्रकय भयवमतय प्रयप्त प्रमोगियरयहरूफयट सेवय मरन सवकवछ । ग्रयभीण 
खयनेऩयनी प्रणयरीभय सॊचयरन–अनगुभनकय मसरमसरय गरयने ऩयीऺणहरु सेवय प्रदयमकरे वपल्ड आपनै 
टेष्ट वकटद्वययय वय नजीककय प्रमोगियरयफयट गनय गययउन सक्नेछन ्। वपल्ड टेष्ट वकटद्वययय गरयन े
सूक्ष्भ जीवयण ु (इ–कोरी) को ऩयीऺण ववमध उदयहयण स्वरुऩ ऩरयशिष्ट नॊ. ४ भय ददइएको छ । 
आजकर फजययभय सखुय भेमडमयभचथ प्रमोग गयी कूर कोमरपभय य इ–कोरी एकै ऩटक ऩयीऺण गनय 
सवकने वपल्ड टेष्ट वकट ऩमन प्रचरनभय आउछन ्। 

२.३.८ गसु्तय ऩरयऺणकय नमतजयहरुरे ददन ेजनयउ  
कुर कोमरपभय भयटो, फनस्ऩमत य जनयवयहरूभय प्रयकृमतक तवयरे नै ऩयइवछ ववतरयत खयनेऩयनीभय 
कुर कोमरपभय देशखन ुबनेको मदद इनयय ट्युफवेरवय् स्रोतको रुऩभय प्रमोग गरयएको छ बने बूमभगत 
ऩयनीभय सतही ऩयनी अवत् बई मभमसएको य खोरयनयरयको स्रोत हो बने प्रिोधन इकयइरे ययम्रो कयभ 
गनय छोडेको बने्न फशुझवछ । 

इ–कोरी भयवछे य जनयवयकय ऩयचन प्रणयरीसॊग सम्फशवधत अॊगभय ऩयइवछ । ववतरयत खयनेऩयनीभय इ–
कोरी देशखनकुो ऩयनी प्रयॊगयरयक भर वय ढर मभमसएय प्रदूवषत बएको छ बने्न फशुझवछ । खयनेऩयनीभय 
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मी जीवयणकुय हयम्रो उऩशस्थमतरे स्वयस््मरयई हयनी ऩ¥ुमयउन सक्छ । धयययफयट मरइएको नभूनय 
ऩयीऺण गदयय क्रोरयन अविेषको भयत्रय ऩयइएभय ऩयनी इ–कोरीद्वययय प्रदूवषत छैन बने्न फशुझवछ । 

३. अमबरेखन 

सॊचयरन–अनगुभनकय मसरमसरयभय गरयएकय सम्ऩूणय वक्रमयकरयऩहरूको येकडय तमयय ऩययेय प्रभयशणत 
गययई ययख्नऩुछय । वविेषगयी ऩयनीको गणुस्तय ऩयीऺणफयट देशखएकय नतीजयहरू, मवत्र तथय 
उऩकयणकय भभयत आदद कयमयको अमबरेख ययख्न ु ऩछय । अमबरेखनभय यहेकय नतीजयहरू खयनेऩयनी 
सयुऺय मोजनयको आवतरयक अमडट (रेखय–ऩयीऺण) गनय भहत्वऩूणय आधयय हनु सक्छन।् मसकय सयथै 
मनमयभक सॊस्थयरयई ऩरयऩयरन–अनगुभन गनय ऩमन आधययिीरय फन्न सक्छन ्। वऩए बयइरको प्रमोग 
य क्रोरयन अविेषको ऩयीऺणको अरयवय स्वयस््म चौकी वय गयउॉऩयमरकय/नगयऩयमरकय/शजल्रय 
सभववम समभमतरे भयवमतय प्रयप्त प्रमोगियरयफयट मनममभत रुऩभय ऩयनीको गणुस्तय ऩयीऺण गनय सक्छन 
। ऩयनी ऩयीऺणकय नतीजयहरू अमबरेख ययख्न ेपययभहरू ऩरयशिष्ट नॊ.५ भय ददइएको छ । 

४. सूचनय प्रवयह 

सेवय प्रदयमकरे खयनेऩयनी ऩयीऺणकय नतीजयहरूको सयययॊि य सझुयव सवहतको प्रमतवेदन ४/४ 
भवहनयभय (वषयभय ३ ऩटक सम्फशवधत मनमभन सॊस्थयभय ऩेि गनुय ऩछय । मनमभन सॊस्थयरे ऩरयऩयरनय 
अनगुभन गयेऩमछ एक भवहनय मबत्र सेफय प्रदयमकरयई ऩषृ्ठऩोषण ददनऩुछय । हयेक भवहनयभय 
ऩयीऺणकय नतीजयहरू सयवयजमनक FM, TV, Notice board जस्तय भयध्मभद्वययय गने य सम्फशवधत 
सयोकययवयरयरे भयगकोगयेखण्डभय सभमभै उऩरक्ध गययउन ऩछय । 

५. मनमभन मनकयम, सेवय प्रदयमक सॊस्थय तथय अवम सयोकययवयरयहरूको बमूभकय तथय शजम्भेवययी 
खयनेऩयनीको गणुस्तय अनगुभन य मनगययनी गने कयभकय रयमग सेवय प्रदयमक सॊस्थय (उऩबोक्तय समभमत, 

व्मवस्थयऩन  वय सॊस्थयन आदद), मनमयभक मनकयम (स्थयनीम सयकयय, प्रदेि सयकयय य सॊघीम सयकयय) 
य अवम सयोकययवयरयहरू (नीशज य गैयसयकययी सॊस्थय) को बूमभकय तथय शजम्भेवययी तर तयरीकयभय 
प्रस्ततु गरयएको छ । 

खयनऩेयनी गणुस्तय अनगुभन 
सम्फशवध कयमयहरु 

सेवय प्रदयमक 

मनमभन 
मनकयम 

अवम 
सयोकययवयरयहरु 

कैवपमत 

खयनेऩयनी सयुऺय टोरी गठन 

प्रत्मऺ सॊरग्न बई 
आपै कयभ गने 

   

प्रयणयरी ववश्लषेण, प्रदूषण 

ऩवहचयन, जोशखभ ववश्लषेण, 

मनमवत्रण–उऩयमको 
प्रयथमभवककयण 

प्रत्मऺ सॊरग्न बई 
आपै कयभ गने 

 

अप्रत्मऺ रुऩभय 
कयभ सम्ऩयदन 
गनय सहयमकमसद्ध 
हनुे कयमय गयी 
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टेवय ऩ¥ुमयउने 

सधुयय कयमय्  मोजनय तजूयभय य 
कयमययववमन 

 

प्रत्मऺ सॊरग्न बई 
आपै कयभ गने 

अप्रत्मऺ 
रुऩभय कयभ 
सम्ऩयदन गनय 
सहयमक मसद्ध 
हनुे कयमय गरय 
टेवय ऩमुययउन े

  

(सॊचयरन अनगुभन) को 
मसरमसरयभय मनयीऺण, य 
ऩयनीको नभूनय ऩयीऺण 

प्रत्मऺ सॊरग्न बई 
आपै कयभ गने 

 

अप्रत्मऺ रुऩभय 
कयभ सम्ऩयदन 

गनय सहयमकमसद्ध 
हनुे कयमय गयी 
टेवय ऩमुययउन े

 

ऩरयचयरन - अनगुभन 

प्रत्मऺसॊरग्न बई 
आपै कयभ गने 

 

अप्रत्मऺ रुऩभय 
कयभ सम्ऩयदन 
गनय सहयमक 
मसद्ध हनुे कयमय 
गरय टेवय ऩमुययउन े

 

गणुस्तय मनगययनी  

प्रयत्मऺ 
सॊरग्न बई 
आपै कयभ 

गने 

अप्रत्मऺ रुऩभय 
कयभ सम्ऩयदन 
गनय सहयमकमसद्ध 
हनुे कयमय गयी 
टेवय ऩ¥ुमयउने 

महयॉ मनमभन 
मनकयम बनेको 
सॊघीम स्वयस््म 
तथय जनसॊखमय 
भवत्रयरम य 
प्रदेि तथय 
स्थयनीम 
सयकययकय 
जनस्वयस््म 
सम्फवधी 
कयमययरम फझु्न ु
ऩछय 

 

नगयऩयमरकयको कयभ, कतयव्म य अमधकययहरुभय (सॊववधयनको अनसूुची-८ अनसुयय "स्वच्छ खयनेऩयनी 
तथय खयद्य ऩदयथयको गणुस्तय य वयम ु तथय ध्वमन प्रदूषण मनमवत्रण य मनमभन स्थयनीम खयनेऩयनी 



खण्ड् ६ सॊखमय् ७ मभमत् २०७९।०९।०३ 

सम्फवधी नीमत, कयनून, भयऩदण्ड, मोजनय कयमययववमन य मनमभन गने य सॊववधयनको अनसूुची-९ अनसुयय 
सयझय अमधकयय अवतगयत सॊघ य प्रदेिको अमधनभय यही खयनेऩयनी भहसूर मनधयययण य खयनेऩयनी सेवय 
व्मवस्थयऩन गने" उल्रेख छ । मो कयनूनी प्रयवधयनरयई भध्मे नजय गदयय नगयऩयमरकय सेवय प्रदयमक 
सॊस्थय य मनमभन मनकयम दवैु हनु सक्ने देशखवछ तय एकै दवैु बूमभकयभय देशखन ु मसद्धयवतत् उशचत 
नदेशखने हनुयरे, उऩबोक्तय समभमतद्वययय सॊचयरन–सम्बयय बइयहेकय स्थयनीम स्तयकय खयनेऩयनी 
प्रणयरीहरूकय खयनेऩयनी गणुस्तयको ऩरयऩयरन–अनगुभन नगयऩयमरकयरे गने छन।् 

नगयऩयमरकय आपैद्वययय सॊचयरन–सम्बयय बइ यहेकय स्थयनीम स्तयकय खयनेऩयनी प्रणयरीहरूकय खयनेऩयनी 
गणुस्तयको ऩरयऩयरनय–अनगुभन बने प्रदेि सयकययरे गनेछ । 

एकै नगयऩयमरकय मबत्रकय २ वय २ बवदय फढी ऺेत्रभय सेवय–ऺेत्र पैमरएको खयनेऩयनी प्रणयरीहरूकय 
खयनेऩयनी गणुस्तयको ऩरयऩयरनय–अनगुभन नगयऩयमरकय अवतगयतकय स्वयस््म तथय खयनेऩयनी हेने 
मनकयमरे सॊमकु्त रुऩभय गने छन । 
दईु वय २ बवदय फढी प्रदेिकय ऺेत्रभय सेवय–ऺेत्र पैमरएको खयनेऩयनी प्रणयरीहरूकय खयनेऩयनी 
गणुस्तयको ऩरय अनगुभन सॊघीम सयकययको खयनेऩयनी भवत्रयरम, खयनेऩयनी तथय ढर व्मवस्थयऩन 
ववबयग य अवतगयतकय कयमययरमरे गने छ । 

सेवय प्रदयमकको भूखम शजम्भेवययी खयनेऩयनी प्रणयरीको सॊचयरन–सम्बययको मसरमसरयभय खयनेऩयनी 
सयुऺय मोजनय गयी सॊचयरन–अनगुभन कयमयरयई प्रबयवकययी फनयउन ुहो । मसकय रयमग आवश्मक 
स्रोत य सयधन (जनिशक्त, ववत्तीम बौमतक सयधन) जटुयउन ऩछय । सेवय प्रदयमककय खयनऩेयनी गणुस्तय 
अनगुभनकय मसरमसरयभय आवश्मक ऺभतय अमबववृद्ध कयमयभय बने स्थयनीम/प्रदेि/सॊघीम सयकययरे 
टेवय ऩरु् मयउन ुऩछय । तीनै तहकय सयकययकय स्वयस््म सॊग सम्फशवधत भवत्रयरम तथय मनकयमहरुरे 
सेवय प्रदयमकद्वययय आऩूमतय गरयएको खयनेऩयनीको गणुस्तय मनगययनी गने कयमय गदयछन,् मसै मसरमसरयभय 
खयनेऩयनी सयुऺय मोजनयको अमडट य ययवष्डम खयनेऩयनी गणुस्तय भयऩदण्डको ऩरयऩयरनय बए नबएको 
चेक गने अनगुभन कयमय ऩमन हनुे गछय । स्वयस््म सम्फवधी मनकयमफयट गरयने मस्तय ऩरयऩयरन–
अनगुभन आकशमभक रुऩभय य ऩयनीजवम योगहरु देखय ऩयेको वय प्रकोऩ बएको अवस्थयभय गने गरयवछ 
। मनमभन मनकयमहरु (स्थयनीम, प्रदेि य सॊघीम सयकयय य मतनरे तोकेकय सॊस्थयहरु) रे बन े
ऩरयऩयरनय–अनगुभन कम्ती ऩमन वषयको ऩटक १ गने गनुय ऩछय । 

नगयऩयमरकयरे उऩभेमयको सॊमोजकत्वभय खयनेऩयनी गणुस्तय अनगुभन समभमत गठन गनय सक्नेछ । 
उक्त समभमतभय नगयऩयमरकयको खयनेऩयनी तथय सयसपयइ ऺेत्रसॊग सम्फशवधत प्रयववमधक–१ जनय, 
खयनेऩयनी तथय सयसपयइ ऺेत्रसॊग सम्फशवधत ववऻ –१ जनय, खयनेऩयनी तथय सयसपयइ उऩबोक्तय 
भहयसॊघकय प्रमतमनमध – १ जनय स्वयस््म ऺते्रसॊग सम्फशवधत ऩयमरकयको कभयचययी –१ जनय गयी जम्भय 
५ जनय सदस्म हनु सक्नेछन ्। 
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६. ऩरयशिष्टहरु 

ऩरयशिष्ट १. 
स्मयमनटयी ऩरयऺणकय मसरशिरयभय अवरोकन गरयने वय जयनकययी मरईने केही प्रभखु फुॉदयहरु  
क्र.सॊ. ऩयनी प्रददषण हनु सक्न ेअवस्थयहरु जोशखभ 

क इनयय÷टु्यफवेर जस्तय बमूभगत ऩयनीकय स्रोतकय रयमग  

१ के इनयय÷ट्युफवेर नजीक (१० मभटयको ऩरयमध मबत्र) चऩॉ फनेकोछ ? छ/छैन 

२ के नजीकको चऩॉ इनयय÷ट्युफवेर बवदय उच्च–बयगभय फनेकोछ ? छ/छैन 

३ 

के इनयय÷ट्युफवेर नजीक पोहयभैरय (गयइवस्तकुो भर भूत्र वय अवम ठोस 
पोहय) जम्भय हनुे गयेकोछ ? 

छ/छैन 

४ 

के इनयय÷ट्युफवेर वरयऩरय (२ मभटयको ऩरयमधमबत्र) वषययको ऩयनी जम्ने 
गयेको छ ? 

छ/छैन 

५ 

के इनयय÷ट्युफवेरको चययैमतयको एप्रोन (ढरयन गरयएको बूॉई) को चौडयइ १ 
मभटय बवदय कभ छ ? 

छ/छैन 

६ के इनयय÷ट्युफवेरको एप्रोन चवकय एको वय टुटेको वय बशत्कएको छ ? छ/छैन 

७ 

के इनययको गययोभय जमभन बवदय ३ मभटय सम्भको गवहययइभय रगयइएको 
water seal टुटेको वय बशत्कएको छ ? 

छ/छैन 

८ के ट्युफवेरको हेड य फेसप्रेटको जोनॉ खुकुरो बएको छ ? छ/छैन 

ख) खोरय नयरय जस्तय  सतही ऩयनीकय स्रोतकय रयमग  

१ 
के इवटेक बवदय भयमथल्रो तटीम ऺेत्रभय भयनव फस्तीको कययण ऩयनी प्रदूवषत 
हनुे गछय ? 

छ/छैन 

२ 
के इवटेक बवदय भयमथल्रो तटीम ऺेत्रभय हनु ेखेतीऩयतीको कययण ऩयनी 
प्रदूवषत हनुे गछय ? 

छ/छैन 

३ 
के इवटेक बवदय भयमथल्रो तटीम ऺेत्रभय ऩिऩुयरनको कययण ऩयनी प्रदूवषत 
हनुे गछय ? 

छ/छैन 

४ 
के इवटेक बवदय भयमथल्रो तटीम ऺेत्रभय करकययखयनयको कययण ऩयनी 
प्रदूवषत हनुे गछय ? 

छ/छैन 

५ 
के इवटेक बवदय भयमथल्रो तटीम ऺेत्रभय ऩवहयो जयने गछय य ऩयनीको 
धमभरोऩन गछय ? 

छ/छैन 

६ के इवटेक नजीक भयछय भयने, रगुय धनुेवय नवुयइ धवुयइ गने गरयवछ ? छ/छैन 
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७ 
के इवटेकभय वमूनतभ फहयव य चयऩको रयमग weir वय dam जस्तय 
सॊयचनयको आवश्मकतय छ ? 

छ/छैन 

८ के इवटेकभय ग्रयबेर वपल्टय आवश्मक छ ? छ/छैन 

९ के वपल्टयरे कयभ गनय नसकेको अवस्थय छ ? छ/छैन 

ग) प्रिोधन केवर तथय ऩयनी ऩोखयीकय रयमग  
१ के प्रिोधन केवरकय सॊयचनयकय मबत्तयहरू चवुहने बएकय छन ? छ/छैन 

२ केप्रिोधन केवरभय अनमधकृत प्रवेि हनु ेगयेको छ ? छ/छैन 

३ के प्रिोधन केवरको ऩरयसयभय पोहयभैरय हनु ेगयेको छ ? छ/छैन 

४ के ऩयनी ऩोखयीकय म्मयनहोर च्मयम्फयकय ढकनी टुटे, पुटेको छ ? छ/छैन 

घ) ऩयइऩ रयइन तथय धयययको रयमग  
१ के मफवऩवटकय ढकनी टुटे, पुटेकय छन?् छ/छैन 

२ के ववतयण च्मयम्फयकय ढकनी टुटे, पुटेकय छन ? छ/छैन 

३ केऩयइऩकय जोनॉवय वपवटङ्ग जोमडएकय स्थयनफयट ऩयनी चवुहने गछय ? छ/छैन 

४ के धययय वरयऩरयकय स्थयनभय ऩयनी जम्ने गछय ? छ/छैन 

छ बने्न जफयपको सॊखमय य जम्भय प्रश्नकय सॊखमयको अनऩुयतको आधययभय ऩयनी प्रदूषण हनु सक्न े
जोशखभको स्तय रगयइवछ य सोही अनसुयय सधुयय कयमय गरयवछ । 

 

ऩरयशिष्ट २ 

WSP अनसुययको मनमवत्रण–उऩयमहरूकय पेहरयस्त 
१. स्रोत ऺते्रभय हनु ेप्रदषुणहरु योक्न प्रमोग गनय सवकन ेमनमवत्रण उऩयमहरु  

1= ऩयनीको भहुयन/स्रोत–ऺेत्रभय प्रवेि मनषधेयऻय 
2= स्रोत–ऺेत्रभय अनमधकृत गमतववमधभय मनमवत्रण 

3= इवटेकभय जनयवय तथय असम्फशवधत व्मशक्तहरूको प्रवेि योक्न रगयइएको छेकयफयय 
4= कृवषभय वकटनयिक य भरखयद प्रमोगरयई सयुशऺत ऩयनय कृवष सॊवहतय रयगू 

5= ऩयनीको गणुस्तयकय दृवष्टकोणरे सॊवेदनिीर स्थयनफयट कृवष तथय ऩिऩुयरन सम्फवधी कयमयहरू 
टयढो ययशखएको 

6= स्रोत–ऺेत्रको फयमसवदय (सयोकययवयरय) हरूरयई तयरीभ–गोष्ठी आददभय सॊरग्न गययइएको 
7= स्रोत–ऺेत्रको ववकल्ऩहरूको खोजी 
8= भहुयन य स्रोत–ऺेत्रको अवस्थयको मनयवतय अनगुभन गने 

9= इनयय तथय ट्युफवेरको मनयवतय अनगुभन गने  
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२. प्रिोधन केवरभय प्रदूषणहरू हनु ेयोक्न प्रमोग हनु सक्न ेमनमवत्रण उऩयमहरू 

1= प्रभयशणत प्रिोधन ववमधहरू 

2= सॊचयरन– सीभय सॊकटकयरीन अवस्थयभय ऩगुेकोसॊकेत गने उऩकयणहरूको प्रयवधयन 

3= तमययी–अवस्थयभय जगेडय जेनेयेटय 
4= स्व–चयमरत फवद गने प्रणयरी 
5= दऺ य तयरीभ प्रयप्त कभयचययी (अऩयेटय) 
6= घेययफयय, फवद ढोकय, अनमधकृत प्रवेिभय योक 

7= सॊचयय,सम्ऩकय   

३. ववतयण प्रणयरीभय हनु ेप्रदूषणहरू योक्न प्रमोग हनु सक्न ेमनमवत्रण – उऩयमहरू 

1= ऩयनीऩोखयीको मनममभत मनयीऺण 

2= ऩयनी ऩोखयी खुरय बए ढयक्ने 
3= ववतयण प्रणयरीरयई सॊधै अद्ययवमधक तलु्मयई ययख्न े

4= बल्बहरूको शस्थमत प्रष्ट ययख्न े

5= ऩयइऩभय ऩयनीकोचयऩ अनगुभन गने, येकड ययख्न े 
४. उऩबोक्तयको स्थयनभय हनु सक्न ेप्रदूषणहरू योक्न प्रमोग हनु सक्न ेमनमवत्रण – उऩयमहरू 

1= उऩबोक्तय  शिऺय 
2= उऩबोक्तयकय घय आॉगन मनयीऺण 

 

ऩरयशिष्ट ३  
सेवय प्रदयमकरे सॊचयरन–अनगुभनकय क्रभभय जयॉच गनुय ऩने ऩयययमभमत तथय सो (Frequency) को आवमृत 

मस.नॊ. वगय ऩयययमभमत अनगुभन आवमृत 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

बौमतक धमभरोऩनय 
हयईडोजन 

यॊग 

स्वयद तथय गवध 

कुर घोमरत ठोस ऩदयथय 
ववदु्धतीम सॊवयहकतय  

दैमनक 

दैमनक 

दैमनक 

दैमनक 

भयमसक 

भयमसक 
७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

ययसयममनक क्रोरयन अविेष 

परयभ 

भेगमनज 

आसेमनक 

क्मयडमभमभ 

दैमनक 

भयमसक 

भयमसक 

फयवषयक 

फयवषयक 
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१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

कोमभमभ 

सयमनयईड 

फ्रोययइड 

शििय 
अभोमनमय 
क्रोययइड 

सल्पेट 

नयइटेट 

तयभय 
कुर कडयऩन 

क्मयरमसमभ 

जस्तय 
ऩययो 
अल्भमुनमभ 

फयवषयक 

फयवषयक 

फयवषयक 

फयवषयक 

भयमसक 

भयमसक 

फयवषयक 

भयमसक 

फयवषयक 

भयमसक 

भयमसक 

फयवषयक 

फयवषयक 

फयवषयक 
२६ सूक्ष्भ जैववक ई-कोरी भयमसक 

 

ऩयययशिष्ट ४  
ऩयनीभय ऩयइन ेसूक्ष्भ–जीवयण ु(धमयक्टेरयमय) ऩयीऺण गनेट ववमध 

वपल्डभय ऩमन ववमबन्न उत्ऩयदक कम्ऩनीकय वपल्ड टेष्ट वकटको प्रमोग गयी सूक्ष्भ–जीवयणु ऩयीऺण गनय 
सवकवछ । उत्ऩयदक कम्ऩनीरे आ–आफ्न वकटहरू कसयी प्रमोग गनेब नी म्मयनअुर ऩमन ददएकय 
हवुछन।् मसद्धयवतत् सूक्ष्भ–जीवयण ुऩयीऺण MPN Method वय भेम्रेन वपल्िेिन ववमधद्वययय हनुे गछय 
। भेम्रेन वपल्िेिन ववमध अवम ववमध बवदय फढी प्रबयवकययी य प्रचरनभय यहेको हुॉदय, मसै ववमधको 
प्रमोग फयये उदयहयणको रूऩभय चचयय गरयएको छ । 
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वपल्ड टेष्ट वकटको भयध्मभफयट ऩयनीभय धमयक्टेरयमय ऩयीऺण गदयय मनम्न ववमधहरू अऩनयउन सवकवछ 
। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

१. चक्की वय अरु कुनै ववमध प्रमोग गयी ऩयनीको क्रोरयन अविेष ऩयीऺण गनय । मदद 
क्रोरयन अविेष (FRC)०.१ मभ.ग्रय.÷मर.बवदय कभ बएभय धमयक्टेरयमय ऩयीऺण गनुय 
आवश्मक हवुछ । 

2. स्मयम्ऩर (नभूनय) कऩ य वपल्टय होल्डय कऩरयई वटस्म ुऩेऩय वय सपय कऩडयरे 
ययम्रोसॊ ग ऩछेुय रग बग ३ मभ.मर. मभथयनोर ययखी आगो फयरेय मनभयमरकयण गने 
। वपल्टय गने होल्डय कऩभय आगोको ज्वयरय मनभ्न रयगेको तय नमनमबसकेको 
अवस्थयभय वपल्टय कऩरयई घोप्ट्य एय ययख्ने। करयव ५— ७ मभनेट ऩशखयने । 

३. सो सभमभय मनभयमरकृत स्मयम्ऩर कऩभय वय मनभयमरकृत फोतरभय ऩयनीको नभूनय 
मरने । वपल्टय होल्डय रयई सलु्ट्ययइ खुकुरो ययख्न े। 

४. शचम्टयरयई रयइटयरे मनभयमरकयण गने य भेम्रेन वपल्टयरयई शचम्टयको सहयमतयरे 
मनकयरी एक हयतभय मरई अको हयतरे वपल्टय कऩरयई उठयई वपल्टय ऩेऩय ययखेय 
ययम्रो सॊग कस्ने । 

सयवधयन्ययम्रोसॊग नकसेभय ऩयनी चवुहनेहनुयरे धमयक्टेरयमयको सॊखमय गन्न कदठन 
हवुछ। वपल्टय कऩरयईबूॉइभय ययख्न ुहदैुन । 

 
५. आवश्मकतय अनसुयय १०० मभ.मर.(प्रिोमधत  ऩयनी बएभय) अथवय ५० वय १० 
मभ.मर. (अप्रिोमधत ऩयनी बएभय) वपल्टय कऩभय ययखी ऩम्ऩरे तयनेय वपल्टय गने 
।१००, ५० य १० मभ.मर. को शचवह वपल्टय कऩभय कोरयएकय] हवुछ। सयवधयन 
११ ययम्रोसॊग नकसेभय ऩयनी चवुहने हनुयरे धमयक्टेरयमयको सॊखमय गन्न कदठन हवुछ। 
वपल्टय कऩरयई बूॉइभय ययख्न ुहदैुन। 

६. ऩेवि मडिरयई वटस्म ु ऩेऩयरे ययम्रो सॊग ऩछेुय मभथयनोररे मनभयमरकयण गने । 
एधजफेवट प्मयडरयई मनभयमरकृत शचम्टयरे ऩेविमडसभय ययखी उक्त प्मयडभय धमयक्टेरयमय 
कोभेमडमय मबज्नेगयी ययख्ने। फढी बएभय पयल्न सवकवछ। 

७. वपल्टय होल्डय खोरी मनभयमरकृत शचम्टयरे वपल्टय मनकयरेय ऩेवि मडिभय बएको 
एधजफेवट प्मयड भयमथ हयवयको पोकय नऩने गयी ययख्न े। 

८. ऩेविमडिरयइ अको कबयरे ढयकी उल्टयइ ऩभययनेवट भयकय यरे कोड नम्फय य 
नभूनय आमतन रेखी इवक्मफेुटयभय ययख्ने य एक घवटय ऩमछ इवक्मफेुटयको अन स्वीच 

गने । वपकर कोमरपभय (थभोटोरेयेवट धमयक्टेरयमय) को रयमग ४४ मड.से. य 
टोटर कोमर पभयको रयमग ३७ मड.से. छयन्न ुऩछय । 
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ऩयनीको नभूनय मरने तयीकय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धमयक्टेरयमयको भेमडमय फनयउने तरयकय 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

९. इवक्मफेुटयको मफकोरयई ग्रीज रगयएय फवद गने। १६ देखी १८ घण्टय ऩमछ इवक्मफेुटय 
खोरी १ देखी ३ मभ.मभ. सम्भ व्मयस बएकय कोरोमनहरू् 
 थभोटोरेयेवट धमयक्टेरयमयको हकभय ऩहेरो यङ बएकय कोरोनी (स्ऩटहरू) भयत्र गन्न।े 

सयवधयन् गरुयवी यङ वयशचसो बए ऩछी गरुयवीभय ऩयीवतयन हनु ेवयऩयनीको मछटय जस्तय 
ऩययदिॉ स्ऩटरयई गन्न ुहुॉदैन । 

 टोटर कोमरपभयको रयमग गरुयवी यङकय कोरोनी भयत्र गव ने । धमयक्टेरयमयको गन्न े
सॊखमय फढी बएभय स्ऩटको आकयय सयनो हदैु जयवछ । १०० बवदय भयथीको 
सॊखमयत्मती बयऩदो हुॉदैन। मसएपमू/१०० मभमर = (कोरोमन सॊखमय/ मरईएको ऩयनीको 
आमतन) *१०० 

१. धययय रयईफवद गयी वटस्म ु ऩेऩयरे ऩछुी वटस्म ु ऩेऩयभय मभथयनोर ययखी फयरेय धयययको 
टुटीरयई मनभयमरकयण गने । प्रयशस्टकको टुटी बए मभथयनोररे मबजयइ मनभयमरकयण गदयय ऩमन 
हवुछ । 

२. ५ मभनेट सम्भ भध्मभ गमतभय धययय खोल्ने य त्मस ऩमछ मनभयमरकृत बयॉडोभय ऩयनीको 
नभूनय मरने । नभूनय मरइ सकेऩछी तत्कयरै ऩयीऺण नगने बएभय मनभयमरकृत फोतरभय केही 
खयरी ठयॉउ ययखेय मफको रगयई फोतरभय नयभ य कोड सॊखमय ऩमन रेखी नभूनय मरनेय आइस 
फक्सभय ययखेय ऩयीऺण स्थर जयन े। 

 

३. धययय फयहेक ऩोखयी ईनयय, कुवय आदीको नभूनय मरदयॉ ऩयनीको सतह बवदय २० से. भी. 
तरफयट मनभयमरकृत बयॉडोभय नभूनय मरने । कीट फयकसभय त्मसयी नभूनय मरन डोयी सवहतको 
नभूनय कऩ हवुछ । नदीको वय फगीयहेको ऩयनीको नभूनय मरदयॉ भखुम फहयव ऺेत्रको ववऩयीत 
ददियभय २० से. भी. डफुयइ मरनऩुछय । 

१. ७.६ ग्रयभ M-Lauryl Suphate Brot (वय अवम कूनै भेमडमय उक्त फोतरभय रेशखएको 
भयत्रय अनसुयय) सपय प्रस्टीकको फोतरभय ययखी १०० मभ.मर.बए सम्भ मडस्टील्ड ऩयनी, 
नबएभय सपय ऩयनीभय घोरी मफको खकुुरय ययखेय, Autocluve भय १५ PSI प्रसेयभय १५ 
मभनेट ययख्न,े वय,प्रसेय कुकय मबत्र कयठको टुक्रयभयथी ययख्न े। कुकयभय केही ऩयनी ययखेय मसठी 
रगयउन,े सेरयएऩछी मफको रगयईशचसो ठयॉउभय वय भ्मयक्सीन फक्सभय ययख्न े। 

२. उम्री यहेको तयतो ऩयनीरे फोतर सपय गयी तयतो ऩयनीभै घोरेय भयत्र ऩमन भयथीकै 
ववमधफयट भेमडमय फनयउन सवकन ्। तय त्मसयी फनयएको भेमडमय एकै ददन भयत्र प्रमोग गनय 
हवुछ । मसयी फनयउॉदय ५० मभ.मर. को फोतरभय फनयउन सवकवछ । सयवधयन् स्टोय गयेको 
भीमडमयकोयङ ऩहेरो बएभय वय फोतरभय ग्मयस बरयएभय प्रमोग गनुय हदैुन । 
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धमयक्टेरयमर वकटको सयुऺय एवॊ प्रयम् सोमधन ेकेही प्रश्नहरु 

 प्रमोग नबएय ययखेको अवस्थयभय ऩमन कम्तीभय भवहनयको तीन ऩटक वकटरयई पुर चयजय गरय यहन ुऩदयछ । वकट जवहरे 
ऩमन जयनकयय प्रयववमधकको येखदेखभय ययख्नऩुछय । स्टोयभय त्मशत्तकै थवक्मयउन ुहुॉदैन । 

 कीटरयई चयशजयङ य इवक्मफेुटय अन एकै ऩटक गनय हवुछ वक हुॉदैन । तय प्रत्मेक ऩटकको इवक्मफेुसन सयईकर ऩमछ 
सॊबव बए सम्भ चयजय गनुय ऩदयछ । 

 वपल्टय ऩेऩयको वकनयययभय गोरो घेयय बवदय फयवहय ययशखएको कोरोनीहरूरयई के गने वपल्टय पनेर ययम्रोसॊग नकमसएभय 
त्मस्तो हवुछ । ऩनु् ऩयीऺण गनुय ययम्रो हवुछ । 

 धमयक्टेरयमयको नयप्न ेएकयइ के हो CFU/100 ml, Colony Forming Unit/100 ml  

 भेमडमय हयतभय ऩमो बने के गने भेमडमय हयनीकययक नहनु ेहुॉदय सपय ऩयनीरे सपय गदयय हवुछ ।  
 ववजमुरको बोल्टेज घटफढ बएको फेरयभय वकटरयई सकेसम्भ चयजय गनुय हुॉदैन । 

 ऩयीऺणकतययको हयत सपय हनु ुऩछय य ऩयीऺण गने सभमभय खयनेकुययहरू खयने वय धमु्रऩयन गने गनुय हदैुन । 
झोर कल्चय भेमडमयको सट्टयभय आजकयर ड्रइप्रेटको प्रमोग गयेय ऩमन इ–कोरी ऩयीऺण गनय सवकवछ । तर ददइएकय 
पोटोहरुरे मो ववमध फयये वणयन गदयछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ Compact Dry Plates ( E-coli) – (सखुखय  प्रेट (इ-कोरीको रयमग) 

२ Funnels -  (पनेर (सोरी) 
३ Hand Sanitizer – हयत सपय गने स्मयमनटयइजय 

४ Syringe – (मसरयवज)  

५ Filter Support Unit – (वपल्टय ऩेऩय अड्ययउने बयॉडो 
६ Marker Pen – (भययकय ऩेन ) 
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७ Forceps ( tweezers) – (पोयसेऩ शचम्टी) 

८ Flask – (फ्रयक्स (बयॉडो) 

९ Alcohol Wipes – (अल्कोहररे मबजेको कयगजी रुभयररे ऩछु्ने) 
१० Chlorine Tables – (क्रोरयन ट्ययवरेट) 

११ Filter Membrane ( included in box with Microfil Funnels) – (वपल्टय भेम्रेन (स-सयनय पनेर सवहत 
वट्टयभय ययशखएको  

१२ Incubation Belt –(इवक्मवेुिन(उमभयमयन) गने फेल्ट ऩेटी ) 
ऩरयऺण ववमध् 
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प्रमोग गरयएकय प्रेटरयई ववसजयन गने तरयकय् 
सूक्ष्भ –जीवयण ुअथययत इ–कोरी ऩयीऺण गनय इवक्मफेुटयभय ययशखएकय प्रेटहरूभय सूक्ष्भ–जीवयण ुधेयै हनुे 
बएकोरे जथयबयवी फ्मयॉक्न ुहयनीकययक हवुछ । प्रयवष्टक जवम फस्तफुयट फनेकोरे जरयउन ुऩमन ययम्रो 
होइन । त्मसरै मनम्न तरयकय अऩनयई उशचत ववसजयन गनुय ऩछय । 

१. सफयप्रथभ मसरयञ्जद्वययय २ मभमरमरटय ऩयनी प्रेटभय हयल्ने 
२. त्मसभय एउटय क्रोरयन ट्ययधरेट ययख्न े

३. करयफ ३० मभनेट ऩमछ प्रेटभय इवक्मफेुिन ऩमछ फवृद्ध बएकय सूक्ष्भ–जीवयणहुरु भछयन प्रेट अवम 
प्रयवष्टकजवम वस्त ुफ्मयॉक्ने ठयॉउभय फ्मयॉक्न।े 

सयवधयन, मी प्रेटहरू आगोभय फयल्न हदैुन । 

ऩरयशिष्ट ५(क) 
ऩयनी ऩयीऺण प्रमोगियरयभय खयनेऩयनी गणुस्तयको अमबरेख ययख्न ेनभूनय पयययभ् 

 

खयनेऩयनी प्रणयरीको नयभ् ............................................शजल्रय् .....................,गय.ऩय/न.ऩय् 

....................., वडय नॊ................, टोर्  

मस.नॊ. मभमत 
नभनुय मरएको 
ऩरयऺण स्थयन 

इकयई 

खयनेऩयनी 
गणुस्तय 
भयऩदण्ड 
२०६२ 

ऩरयऺण 
नभनुयको प्रयप्त 

वववयण 

ऩरयऺण 
गरयएको 

प्रमोग ियरय 
कैवपमत 

१        

२        

३        
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ऩरयशिष्ट ५ (ख) 
वपल्ड ऩयीऺण वकटफयट खयनऩेयनी गणुस्तय ऩयीऺण गयी अमबरेख ययख्न ेपयययभको नभूनय 

 

खयनेऩयनी प्रणयरीको नयभ् ............................................शजल्रय् .....................,गय.ऩय/न.ऩय् 

....................., वडय नॊ................, टोर्  

मस.नॊ. मभमत 
नभनुय मरएको 
ऩरयऺण स्थयन 

ऩयीऺण गरयएकय ऩयययमभमतहरु ५(१०)NTU ६.५ -
८.५*०.१-०.२* 

मभ.ग्रय./मरटय 0CFU 

/100ml 

धमभ
रोऩनय 

PH 
क्रोरयन 
अविेष 

ईकोरी 

१        

२        

३        

 

...........................         ..............................        .......................... 
ऩयीऺण गने            जयॉच गने      प्रभयशणत गने 

 

 

 

 

आऻयरे, 

प्रभखु प्रियसकीम अमधकृत 

 


